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العراق واالحتياجات
املتزايدة مع استمرار النزوح

أندرو هاربر

لقد ازداد الوضع اإلنساني في العراق تدهورا ً بشكل كبير بعد سبعة أشهر
من اجتماع ممثلي مائة دولة في جينيف ملناقشة أزمة النزوح في العراق،
كما حتطمت على صخرة الواقع كل اآلمال املعقودة بأن تسليط الضوء على
أعباء الدول اجملاورة للعراق سينجم عنه دعم مالي وسياسي حيث ال يكاد
الدعم املقدم يذكر مقارنة بحجم االحتياجات اإلنسانية الالزمة واملتوقعة.
ومن املقدر أن ما ي�تراوح بني  50إىل  100عراقي
ي ُـكرهون عىل ت��رك منازلهم كل ساعة .وتعتقد
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن ما يقرب
من  4.5مليون عراقي – أي ما يعادل سدس السكان-
قد تركوا منازلهم ،ليزيد هذا العدد نصف مليون
آخر منذ اجتامع جينيف .أما دول اللجوء اإلقليمية،
خاصة سوريا والتي تستضيف ما يقرب من  1.6مليون
عراقي ،فقد ضاقت ذرع��اً بالتأكيدات
والوعود غري املتحققة .وبعد عدد من
التهديدات ،وضعت سوريا نظام تأشريات
للعراقيني يف أكتوبر ،وقد سد هذا القرار،
والذي يعد املرة األوىل التي تتخذ فيها
سوريا مثل هذا اإلجراء ضد إحدى الدول
العربية الشقيقة ،باب آخر منفذ باق
للهرب أمام العراقيني.

ويحل الشيعة من غرب بغداد محل العائالت السنية
يف رشق بغداد .بينام ينتقل السنة من الجنوب إىل
الشامل أو يفرون من العراق بأكملها .ويقوم الشيعة

ويقيم معظم النازحني داخلياً مع عائالتهم وأصدقائهم،
ولكن ونظراً للقيود املتزايدة عىل حركة النازحني
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كذلك تزداد صعوبة النزوح داخل العراق
حيث استنفدت العديد املحافظات
العراقية اآلمنة نسبياً مواردها وقدراتها
عىل استيعاب املزيد من النازحني داخلياً.
وتفرض معظم املحافظات العراقية
الثامنية عرشة قيوداً رسمية وغري رسمية
عىل دخول وإقامة النازحني داخلياً ،ومبا
يسد منافذ الدخول أمام املدنيني الذين
يحاولون الهرب من القتال أو يحرمهم من
الحصول عىل املساعدات مبجرد وصولهم
أو كليهام .وتقوم السلطات املحلية أو ،يف
بعض الحاالت الجهات غري الرسمية التي
ال تنتمي أو تتبع للدولة ،بتطبيق عدد من
القيود عىل الحركة كام تحرم الكثري من
األعداد الجديدة من النازحني داخلياً من الحصول عىل
خدمات الغذاء املدعمة والوقود والحامية األساسية.
وقد أدت حوادث انتشار الكولريا األخرية إىل زيادة
تصميم وعزمية العديد من السلطات عىل منع دخول
‘الغرباء’ .ويتخذ اآلن النزوح الداخيل طابعاً أكرث
استمرارية وأكرث أملاً .وتدلنا عمليات بيع األمالك أو

التخيل عنها ورحيل العائالت ،بل ويف بعض الحاالت
تجمعات سكانية بأكملها ،عىل أن هذا الرتحيل
السكاين سوف يكون طويل األمد.

ذات الروابط العائلية أو العرقية الدينية أو القبلية
خارج املدينة .ومع ذلك ،فإن النزوح ال يكون دامئاً
إىل املناطق املتجانسة ،وذلك نظراً لحاالت الزواج
املختلطة وزيادة القيود الرسمية وغري الرسمية عىل
الحركة والتي تحجم من الخيارات املتاحة .ومع
قيام جريان العراق بفرض متطلبات أكرث تقييداً عىل
الدخول إىل أراضيها ،فسوف يكون هناك عىل األرجح
قدر أكرب من الضغوط عىل النزوح الداخيل باتجاه
الشامل وباتجاه املحافظات التي توفر أفضل حامية
وخدمات أساسية.

ص��ف طويل داخل
م��رك��ز ال��ه��ج��رة يف
سوريا.2007 ،

القاطنون يف املناطق ذات الغالبية السنية باالنتقال إىل
املناطق الجنوبية .أما األكراد واملسيحيون فيفرون إىل
الشامل .وقد كانت النزعة السائدة يف النزوح ،والتي
من املرجح أن تستمر عىل ما هي عليه ،هي االنتقال
من املناطق األقل أماناً يف بغداد باتجاه األحياء األكرث
أماناً وذات الخدمات املحسنة ،باإلضافة إىل املواقع

داخلياً وضعفهم املتنامي عىل الصعيدين االجتامعي
واالقتصادي فقد ظهرت إىل الوجود معسكرات
النازحني داخلياً واملالجئ املقامة باالعتامد عىل الذات.
وتتزايد بشكل كبري أعداد املعسكرات ذات األوضاع
غري الالئقة بسبب تدهور الظروف الصحية فيها
واملياه النظيفة ،وضعف الرعاية الصحية أو غيابها
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معلمون ومعلامت
ع��راق��ي��ون وسوريون
متطوعون يدّ رسون
أطفا ًال عراقيني يف قبو
مزدحم يف حي السيدة
زي��ن��ب يف محاولة
لتعويضهم عن بعض
م�م�ا ف��ات��ه��م نتيجة
لألوضاع يف العراق عىل
أمل أن يلتحقوا ويلحقوا
بالطالب السوريني يف
بداية السنة الدراسية
الجديدة
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متاماً وكذلك عدم وجود املدارس .وبينام يقطن % 1
من النازحني داخلياً حالياً يف معسكرات خيم ،يعيش
ما يقدر بـ  %20منهم يف أنواع أخرى من املستوطنات
الجامعية والتي ت�تراوح بني ثكنات الجيش املهملة
واملستودعات وكذلك املساكن العشوائية الفقرية.
وغالباً ما ُيجرب النازحون داخلياً عىل االنتقال عدة
مرات قبل أن يقعوا مرة أخرى فريسة لدائرة العنف أو
تقوم السلطات املحلية بإجبارهم عىل االنتقال خارج
املباين العامة أو بعيداً عن املناطق الحرضية .وكان
بعض النازحني داخلياً ممن تم تشجيعهم عىل العودة
يف أعقاب الرتاجع املؤقت يف مستوى العنف ،أو تم
جذبهم عن طريق الحوافز املالية ،قد عادوا ليجدوا أن
منازلهم إما أنه قد شغلها آخرون أو أن الدمار قد أىت
عليها ومن ثم أجربوا عىل االرتحال مرة أخرى .ورغم
أن الحكومة قد أعلنت عن عودة ما يزيد عن 3000
عائلة إىل بغداد وعدة آالف أخرى من الخارج ،إال أن
السبب يف هذا ليس بالرضورة الشعور املتازيد بتحسن
الوضع األمني وحسب ،بل ميكن إيعازه يف أحيان أخرى
إىل عدم توفر أية خيارات أخرى لهم.
وتقدر بعثة األم��م املتحدة لتقديم املساعدة إىل
العراق 1بأن ما يقرب من  15مليون عراقي يعانون
من أوضاع مرتدية وعرضة للعديد من املخاطر ،بينام
يعاين ما يقرب من  % 23من األطفال يف جنوب العراق
من سوء التغذية املزمن ،كام ورد أن  % 19من الالجئني

املسجلني لدى مكتب مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني يف سوريا يعانون من ظروف صحية سيئة بينام
ُسجل  % 14من العراقيني يف األردن باعتبارهم من ذوي
االحتياجات الخاصة .وقد تعرض العديد من العراقيني
النازحني لتجارب مروعة من اإلرهاب والعنف ،حيث
أورد ما يقرب من  % 22من العراقيني املسجلني مع
مفوضية األم��م املتحدة لشؤون الالجئني تعرضهم
ألحداث شخصية مؤملة .وقد أدى ذلك ،مقرتناً بصعوبة
املعيشة اليومية ،إىل معدالت مرتفعة من الضعف
النفيس واالكتئاب.

العراقيون يف البلدان املجاورة
كانت البلدان املجاورة للعراق ،خاصة سوريا واألردن،
قد أظهرت كرماً ملحوظاً يف استقبال مثل هذه األعداد
الهائلة من العراقيني ،وذلك عىل الرغم من أنها تؤي،
وألكرث من ستني عاماً ،بالفعل مئات اآلالف من الالجئني
الفلسطينيني .وتعي مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني بشكل كامل الضغط الذي وضعته األعداد
الهائلة من العراقيني املستضافني من قبل سوريا
واألردن عىل االقتصاد واملوارد والبنية التحتية والبنية
االجتامعية لكال البلدين ،فقد طغى التدفق الهائل
للعراقيني إىل املراكز الحرضية عىل القدرة االستيعابية
للبنية التحتية والخدمات االجتامعية للبلدان املضيفة.

وقد التقت املفوضية اآلن ما يقرب من  140ألف عراقيا
يف سوريا .وعىل الرغم من أن لدى املفوضية أكرث من
 30فريق عمل مختص بالتسجيل ،إال أن حجم الطلب
الهائل عىل املفوضية كان يعني أن العراقيني الراغبني
يف أن يتم التقائهم سوف يتوجب عليهم االنتظار
لفرتة تزيد عن الخمسة أشهر .وكان مكتب املفوضية
يف دمشق قد سجل ،باإلضافة إىل من تم التقائهم ،ما
يزيد عن  200ألف عراقي .ويف األردن ،ويف أعقاب طرح
القيود املشددة عىل الدخول للبالد يف أواخر ،2006
وهو ما قلل من تدفق الالجئني العراقيني ،تم خفض
فرتة االنتظار إىل أسبوعني فقط .وتبلغ أعداد العراقيني
املسجلني ما يقرب من  50ألف عراقيا .ويف مرص ولبنان،
واللتني تفرضان كذلك متطلبات صارمة عىل دخول
العراقيني ،سجلت مكاتب املفوضية  10ألفاً و  9أالف
عراقيا عىل التوايل.
وفيام ييل بعض أبرز الخصائص التي تتسم بها تجمعات
الالجئني العراقيني املسجلني:


أكرث من  % 80منهم من بغداد.



أكرث من النصف منهم من العراقيني السنة،
وحيث ميثل الشيعة أقل من  % 25من اإلجاميل
يف األردن وسوريا ،أما يف لبنان وعىل النقيض من
ذلك فإن  % 60من الالجئني هم من الشيعة.
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مثة نسبة مرتفعة بشكل غري متجانس من
املسيحيني.



كان متوسط حجم كل حالة قد زاد يف األشهر
األخرية نظراً الضطرار عائالت بأكملها للفرار.



تزايدت أعداد الناس املعرضني للضعف ،وقد
حددت املفوضية أعداداً أكرب من الحاالت ذات
الحالة الصحية الخطرية وكذلك من الناجني
من التعذيب واألذى والنساء املعرضات
للمخاطر.

وميثل العراقيون اآلن ما يقرب من  % 10من التعداد
السكاين يف سوريا واألردن .ونتيجة لهذه الزيادة
املفاجئة يف التعداد السكاين فقد زادت أسعار السلع
األساسية -واملدعمة غالباً من الحكومة -مثل الغذاء
والوقود واملياه بشكل كبري .وال تستطيع قدرات
توليد الكهرباء يف بعض املناطق املعينة من دمشق
مواكبة الطلب اإلضايف عىل الطاقة من قبل الالجئني.
وباتت املدارس املتكدسة بالفعل اآلن تضم ما يزيد
عن  60طالباً يف الفصل الواحد .ومل يعد بوسع الكثري
من األردنيني والسوريني تأجري أو رشاء شقق بسبب
الزيادة يف األسعار العقارية .كام أن بعض مرافق
الرعاية الصحية والطبية يف بعض املناطق يف دمشق
تقدم خدماتها للعراقيني بشكل أكرث من املواطنني
السوريني .وكال البلدين تستضيفان تجمعات عراقية
كام أن الوكاالت األمنية باتت تعي أن العراقيني
يغريون من طبيعة مجتمعاتها ويخشون من أن يؤدي
هذا التواجد إىل إشعال الرصاعات الطائفية والعرقية.
ومن األهمية مبكان اآلن أال يتجاهل املجتمع الدويل
املحنة املتزايدة ملعظم الضعفاء ممن ،وبدون
املساعدة الكافية ،ال ميلكون خياراً آخر سوى العودة
إىل العراق ،لتزداد محنتهم سوءاً أو يتم الزج بهم يف
أنشطة متطرفة.
وقد قدرت كل من سوريا واألردن تكاليف استضافة
الالجئني العراقيني مبا يقرب من مليار دوالر سنوياً.
وعىل الرغم من غياب املساعدات األساسية ،إال أن
األردن ،وألول م��رة ،قامت بفتح مدارسها العامة
لألطفال العراقيني يف سبتمرب  .2007وتواصل سوريا
السامح للعراقيني باالستفادة من نظامها التعليمي.
ومن املأمول أن يتم بحلول نهاية العام الدرايس
تسجيل ما يقرب من  100ألف طفل عراقي يف سوريا
و  50ألف غريهم يف األردن.
ومن واقع املناقشات مع مسؤويل الحكومة ندرك
أن الالجئني العراقيني الذين يعيشون حالياً يف سوريا
لن يتم إجبارهم عىل العودة إىل العراق .وتتمثل
املشكلة األك�ثر إلحاحاً عىل الالجئني العراقيني يف
الوقت الحارض فيام يجب أن يفعلوه عندما تنهي فرتة
صالحية تأشرياتهم .ففي املايض ،كان يتوجب عليهم

زيارة الحدود السورية لتجديد تأشرياتهم ملدة ثالثة
أشهر .وتأمل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
أن تستطيع سوريا تأسيس مراكز داخل البالد ميكن
لالجئني فيها الذهاب إليها لتجديد تأشرياتهم .وكانت
الحكومة السورية قد أعلنت بشكل واضح أن قيود
التأشريات قد تم فرضها نظراً للضغوط الهائلة التي
تواجهها الحكومة يف استضافة الالجئني العراقيني.
وسوف يكمن التحدي يف ضامن استالم سوريا وغريها
من البلدان اإلقليمية لقدر جيد من الدعم الثنايئ
بحيث ميكنها مواصلة دعم الالجئني العراقيني املقيمني
يف البالد – كام يؤمل أن توفر املأوى للعراقيني الذين
ستضطرهم األوضاع للفرار من العراق يف املستقبل.

العيش مع ندرة أو انعدام
املساعدات الخارجية
عىل الرغم من برامج املساعدات والحامية التي
تضعها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها
من الوكاالت اإلنسانية ،فإن الغالبية العظمى من
الالجئني ال تزال تواصل حياتها بدون أو بقليل من
املساعدة من املجتمع الدويل .وبالتعاون مع الرشكاء،
قامت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف
سوريا بتزويد  50ألف عراقي باملساعدات الغذائية
بينام تم عالج ما يقرب من  140ألف عراقي يف
العيادات الصحية املدعومة من قبل املفوضية أو من
الهالل األحمر السوري ،كام تم تجديد مائة مدرسة
وتضاعف عدد األطفال العراقيني امللتحقني باملدرسة
إىل  60ألف طفال (ومبا يرتك ما يقدر بـ  340ألف
طفال آخرين يف عمر املدرسة محرومني من التعليم).
ويف األردن ،تستهدف برامج املفوضية وتضع أولوياتها
عىل األفراد والعائالت الضعيفة ،واألشخاص من ذوي
االحتياجات الخاصة أو ممن يعتربون معرضون لـ
‘خطر كبري’ .ومن املزمع أنه بحلول نهاية عام 2007
سوف ينتفع ما يقرب من  70ألف عراقيا بشكل
مبارش من برامج مساعدات مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني والتي تشمل الغذاء واملستلزمات غري
الغذائية واألموال واالستشارة النفسية واملساعدات
التعليمية والخدمات الصحية .وتعد هذه املساعدات
قليلة للغاية باألخذ يف االعتبار حجم االحتياجات
املطلوبة .ويظل املوفرون الرئيسيون للمساعدات
هام الحكومتان السورية واألردنية ،ويدعمهام يف ذلك
حركات الهالل األحمر يف كال البلدين.
إن الحل الوحيد املستدام الذي يجب السعي ألجله
بالنسبة للعراقيني هو إعادة التوطني .وعىل الرغم أن
برامج إعادة التوطني تنهض بشكل جيل وواضح للعيان
كمثال للمشاركة الدولية لألعباء ،فإن أقل من 5000
من واقع  20ألف إحالة تقوم بها مفوضية شؤون
الالجئني هي التي سيقدر لها االنتفاع من هذه الربامج
قبل نهاية العام .و  % 15عىل األقل من الحاالت التي
تم إحالتها إلعادة التوطني هم من النساء املعرضات

للخطر ،و % 10من الناجني من ح��وادث التعذيب
والصدمات النفسية .وفيام يتعلق بالنسبة التي تزيد
عن  % 99من الالجئني العراقيني ممن لن يقدر لهم
االنتفاع بإعادة التوطني ،سوف تكون هناك حاجة
ملحة لتقديم املساعدة طويلة األجل وبرامج الحامية
يف البلدان التي لجأوا إليها.
يتحمل املجتمع ال��دويل -ال البلدان املجاورة فقط
– مسؤولية أخالقية كبرية إزاء األع��داد الهائلة من
العراقيني النازحني الفقراء واملنبوذين الذين اضطروا
للنزوح جراء رصاع من الرصاعات الدولية ولكنهم تركوا
إلعالة أنفسهم .وينبغي أن تكون أية استجابة إنسانية
شاملة وملبية لجميع االحتياجات وذات رؤية طويلة
األمد ليك تشكل استجابة فاعلة ،كام ينبغي أن تأخذ
يف االعتبار ال احتياجات النازحني وحسب وإمنا كذلك
احتياجات مجتمعاتهم املضيفة .ويف خطوة إيجابية،
أعلنت دولة اإلمارات العربية املتحدة عن مساهمة
قدرها  10مليون دوالر لربنامج مفوضية شؤون
الالجئني للعراقيني يف سوريا -وهو ما يساوي تقريباً
مجموع اإلسهامات املقدمة من جميع دول الخليج إىل
املفوضية عىل مدى العقد املايض .كام أن قرار الربازيل
بقبول أكرث من  100فلسطيني محجوزين يف معسكر
مهجور عىل الحدود األردنية العراقية ألكرث من أربعة
سنوات يعد مثاالً ملموساً آخر عىل إدراك أحد الرشكاء
غري التقليديني ملدى عمق األزمة اإلنسانية يف العراق
ومن ثم مجيئه لتقديم املساعدة .ومام يؤسف له
أنه عىل الرغم من النداءات امللحة من قبل مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها من الوكاالت،
فال يزال هناك أكرث من  10آالف فلسطيني عالقني يف
بغداد ويتعرضون للخطر املحدق من قبل امليليشيات
املعادية.
إذا كنا جادين يف تحقيق االستقرار للنازحني يف العراق
وتخفيف الضغط الواقع عىل البلدان املجاورة ،ورمبا يف
إعادة األوضاع إىل سابق عهدها ،فمن األهمية مبكان
أن يبدي املجتمع الدويل نفس املستوى من االهتامم
الذي أواله لعمليات التطوير وإعادة التعمري يف أعقاب
غزو عام  .2003ينبغي أن تأيت االستجابات الحتياجات
املساعدات والحامية ملاليني العراقيني النازحني عاجلة
وبكميات كبرية .وعىل ضوء غياب الحلول املستدامة
فمن ال�ضروري أن تكون ه��ذه االستجابات أيضا
استجابات طويلة األمد هي األخرى.
أندرو هاربر( )harper@unhcr.orgهو رئيس
وحدة دعم العراق التابعة ملفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني ،وقد أعد هذا املقال بصفة
شخصية .ولإلطالع عىل آخر األخبار عن استجابة
املفوضية لألزمة العراقية ،يرجى الذهاب إىل العنوان
التايلwww.unhcr.org/iraq.html :
www.uniraq.org .1
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