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العراق ينزف وما من نهاية تلوح يف األفق للنزوح الهائل 

واملتزايد نتيجة للعنف الشديد. إن األثر األمني والسيايس 

واالجتامعي واملايل عىل العراق واملنطقة وعىل بقية أنحاء 

العامل سيبقى لسنوات 

التصدي  إن  عديدة. 

كام يعترب تناول قضية 

تحديا  العراقي  النزوح 

األمد  وبعيد  ك��ب��ريا 

الرشق  استقرار  عىل 

األوسط.

بالتايل  نشهد  ونحن 

األمد  بعيد  تحرك  أكرب 

الرشق  يف  للسكان 

نزوح  منذ  األوس���ط 

بعد  الفلسطينيني 

إقامة دولة إرسائيل يف 

عام 1948 حيث يوجد 

بني  من  ن��ازح  عراقي 

كل مثانية عراقيني. لقد 

الدويل  املجتمع  قدم 

الدوالرات  مليارات 

برامج  ل��ت��م��وي��ل 

والتنمية  االن��ت��ع��اش 

رغم   - ال��ع��راق   يف 

هذه  من  العديد  أن 

الربامج مل يتم تنفيذها 

تزال  األمنية - ومع ذلك ال  املخاوف  أو تطبيقها بسبب 

االحتياجات اإلنسانية يف العراق ويف دول الجوار مهملة 

إهامال جام حيث تفتقر مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالزمة  لألموال  األخرى  اإلنسانية  والوكاالت  الالجئني 

اليائسني  والعراقيني  للنازحني  املتنامية  األعداد  ملواكبة 

داخل  للمساعدة  يحتاجون  والذين  أعدادهم  املتزايدة 

بالدهم وخارجها.

والنازحني  الالجئني  بأعداد  إحصائيات  عىل  الحصول  إن 

الذي  النزوح  لطبيعة  نتيجة  الصعوبات  يكتنفه  داخليا 

ُتغلِّفه السياسية، ويف غالب األحيان فإن النازحني داخليا ال 

يرون أسبابا معقولة للتسجيل، وغالبا ما يكون اإلبالغ غري 

نظامي ومحصور يف املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، 

والعرقية  الطائفية  الجامعات  تغايل  أن  املمكن  من  كام 

والقبلية يف األرقام ليك يعززوا مطالبهم يف الحصول عىل 

السلطة واملوارد. وبينام تحاول الحكومات املجاورة حرص 

األفراد  تقييم عدد  الصعب  أنه من  إال  الهروب،  مسالك 

الذين يغادرون العراق.

مدى النزوح الداخيل

من  أنه  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  ر  ُتقدِّ

املمكن أن يكون 1.6 مليون عراقي عىل األقل قد أصبحوا 

قبيل  نزحوا  قد  منهم  العديد  أن  ورغم  داخليا،  نازحني 

عام 2003 إال أن هناك أعداد متزايدة تفر اآلن. ويعتقد 

مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني أن حوايل 

إىل  وتوجهوا  منازلهم  من  هربوا  قد  عراقي  ألف   500

النزوح  وأن   2006 عام  يف  العراق  داخل  أخرى  مناطق 

الداخيل مستمر مبعدل 40 ألف إىل 50 ألف نسمة شهريا. 

بروكنغز-برين  مرشوع  عن  مؤخرا  صدر  تقرير  ويسجل 

حول النزوح الداخيل  االرتفاع الحاد للنزوح منذ تفجري 

الرضيح الشيعي يف املسجد الذهبي يف السامراء يف فرباير 

الخطف  وعمليات  الطائفية  الهجامت  وتعمل   ،2006

وتحويل  تغيري  عىل  املستمرة  اإلجرامي  واالبتزاز  والقتل 

مام  الحرضي  للعراق  والدميوغرايف  االجتامعي  التكوين 

اآلن  العنف  إن  وعرقية.  دينية  تيارات  إىل  البالد  يفتت 

العنف  مبحركات  يذكرنا 

العرقي  والتطهري  الطائفي 

السابقة  يوغسالفيا  يف 

العظمى  وال��ب��ح��ريات 

والسودان  وال��ق��وق��از 

اإلنسان  حقوق  وك��وارث 

عىل  األخ���رى  الضخمة 

عاما  عرش  الخمسة  مدار 

املاضية. 

بغداد  مدينة  وتنقسم 

لسيطرة  تخضع  أحياء  إىل 

أبشع  وتقع  امليليشيات، 

املذابح يف البلدات الواقعة 

حيث  بغداد  ضواحي  يف 

والشيعة  السنة  يقطن 

والعرب  جنب.  إىل  جنبا 

السنة النازحني من املناطق 

ذات األغلبية الشيعية هم 

عبارة عن جامعات نازحة 

أعدادها  تنامت  داخليا 

عام  يف  ملحوظا  تناميا 

الشيعة  وك���ان   .2006

املناطق  يف  ال��ق��اط��ن��ني 

انهيار  قبل  لضغوط  يتعرضون  السنية  األغلبية  ذات 

ينتمون  أفراد  فهناك  ذلك  إىل  وباإلضافة  صدام،  نظام 

نحو  عىل  مستهدفة  وعرقية  دينية  أقليات  إىل جامعات 

خاص، ومنها األشوريني، والكلدانيني، والطوائف األرمينية 

والرتكامن،  املندائية،  الصابئة  طائفة  والكاثوليكية؛ 

وطوائف  والفلسطينيني  واليهود  واليزيديني،  واألك��راد، 

بشبهة  واألكراد  املسيحيون  ُيستهدف  ما  وغالبا  أخرى. 

تعاونهم مع الحكومة ومساعدتها. ويتعرض األفراد الذين 

السابق أو املتعاونني  البعث  كانوا أعضاًء يف نظام حزب 

معه لهجامت عىل أيدي الشيعة املتطرفني. وال يثق كل 

من الشيعة والسنة يف قدرة الحكومة عىل حاميتهم، كام 

ال توجد هناك أصوات معتدلة. وال يتوقع معظم النازحني 

يبلغ عدد العراقيني النازحني داخل العراق أو النازحني خارجه أكثر من ثالثة 
ماليني، ومن احملتمل أن مليونا منهم قد تشردوا منذ تفجيرات السامراء في 
فبراير 2006. لقد استنزف الالجئون والنازحون واجملتمعات املضيفة مواردهم، 

ولم تعد اجلهات املانحة تستجيب الحتياجاتهم األساسية، كما ال تدرك 
احلكومات عواقب حركة النزوح الثانوية باجتاه قارة أوروبا وغيرها.

األزمة اإلنسانية العراقية املهملة   
أندرو هاربر

تتحدث  عراقية  الجئة 

هاتفيًا مع ابنها القاطن 

مسكنها  من  بغداد  يف 

عامن.  يف  امل���ؤق���ت 

ديسمرب 2006.
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أن يستطيعوا العودة إىل ديارهم. ويلمح بحث مرشوع 

بروكنغز- برين إىل أن مزيدا من مئات اآلالف يتأرجحون 

عىل حافة النزوح يف بغداد والبرصة ويف املناطق املختلطة 

للسنة والشيعة. ومن املرجح أن يزداد العنف ومستوى 

سبيل  عىل  سواء،  العراقيني  واألكراد  العرب  بني  الخطر 

املثال يف املوصل أو منطقة كركوك الغنية بالنفط والهامة 

اسرتاتيجيا، وأن يتسببا يف عمليات نزوح أكرب.

بها  تتحكم  التي  بالقيود  خاص  نحو  عىل  النساء  وتتأثر 

الحركة، والتعليم  القيود عىل  التي تفرض  األمنية  الحالة 

ونشاطات كسب الرزق. وتتم مامرسة الضغوط عىل نحو 

الدينية املتطرفة  ُيراعني األعراف  النساء ليك  متزايد عىل 

والعنف  الجنيس  للعنف  عرضة  فهن  والسلوك،  للباس 

امليليشيات  قبل  من  الجنساين  الجنيس 

واملجرمني  اإلس��الم��ي��ني  وامل��ت��ط��رف��ني 

االنتهازيني.

العاملي أن هناك  برنامج األغذية  ر  وُيقدِّ

يتمتعون  ال  األقل  عىل  عراقي  ماليني   4

مليونا   8.3 هناك  وأن  الغذايئ،  باألمن 

آخرين يعتمدون عىل نظام توزيع املؤن 

املؤن  عىل  للحصول  الحكومي  الغذائية 

إمداد  أنظمة  انهارت  وإذا  األساسية. 

يترشد  أن  نتوقع  فنحن  واملياه  األغذية 

مئات اآلالف أو أكرث. لقد كان االستهداف 

والطالب،  واألساتذة  للمدرسني،  املتزايد 

الحافز  هو  واملوصل،  بغداد  يف  وخاصة 

للتحرك.  العائالت  من  الكثري  دفع  الذي 

املجتمعات  م��وارد  استنزاف  تم  وق��د 

املحافظات،  من  العديد  يف  املضيفة 

كربالء  أن محافظة  لإلزعاج  املثري  واألمر 

توقفت مؤخرا عن قبول النازحني الجدد 

النازحون  يضيفها  التي  الضغوط  بسبب 

عىل البنية التحتية والخدمات املجتمعية 

القامئة.

العراقيني يف الخارج

املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  ر  تقدِّ

يقارب  ما  هناك  أن  الالجئني  لشؤون 

من  املجاورة،  الدول  يف  عراقي  املليوين 

املرجح أن يكون هناك ما بني 650 ألف 

ومليون نازح عراقي يف كل من سوريا واألردن، باإلضافة 

إىل أعداد أقل يف مرص ولبنان وإيران. وتعتقد املفوضية 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أن حوايل 2000 

عراقي يغادرون العراق يوميا، يتجه معظمهم نحو سوريا، 

بينام يتجه بعضهم إىل األردن وتركيا ودول الخليج أيضا. 

ويقول العراقيون أن الدخول إىل األردن يزداد صعوبة وأن 

الحدود قد أغلقت يف بعض املناسبات. وبإغالق الحدود 

فرمبا يواجه املجتمع الدويل كارثة إنسانية محتملة عند 

يف  اآلالف  لعرشات  الطوارئ  مساعدات  تقديم  محاولة 

املواقع غري اآلمنة واملعادية والنائية. ولألسف فإن معظم 

الدول  دخولهم  عند  الوكالة  مع  يسجلون  ال  العراقيني 

املجاورة وذلك بسبب نقص الحامية العملية أو املساعدة 

التي ميكن ملفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني 

أن يقدمها يف املنطقة.

أول ما وصل العراقيون إىل دمشق وعامن جلب الكثريون 

بحاجة  منهم  الكثريون  يكن  ومل  معهم  امل��وارد  منهم 

للمساعدة، ولكن اآلن وبعد مرور عدة سنوات تغري هذا 

الوضع ومل يعد العديدون منهم قادر عىل العناية بأنفسهم، 

إضافة بالطبع إىل عدم وضوح وضع القانوين حيث يحق 

التعليم يف املدارس  لهم، عىل سبيل املثال الحصول عىل 

الخاصة، باإلضافة إىل الحصول عىل الخدمات الصحية يف 

أشهر  ستة  كل  البالد  مغادرة  عليهم  يجب  ولكن  سوريا 

عىل  الحصول  ميكنهم  ال  كام  سفرهم،  تأشريات  لتجديد 

األطباء  العراقيني ومنهم  املهنيني  تصاريح عمل. ومعظم 

الحصول  أن  وجدوا  األعامل  ورجال  الجامعات  وأساتذة 

مئات  ولكن  نسبيا،  أسهل  األردنية  اإلقامة  تصاريح  عىل 

اآلالف من العراقيني اآلخرين حصلوا فقط عىل تأشريات 

سياحية ملدة ثالثة شهور ويجب تجديدها مبغادرة البالد 

والدخول إليها مرة أخرى أو تسديد غرامة مالية قدرها 2 

دوالر أمرييك عن كل يوم ميكثونه بعد انتهاء تأشرياتهم. 

الغرامة  لتسديد هذه  املال  ميتلكون  ال  منهم  والكثريون 

ويعتقد أن هناك أكرث 400 ألف عراقي يتواجدون اآلن يف 

األردن بشكل غري قانوين. ويتواجد العراقيون عىل األغلب 

اكتظاظا  املدن  أكرث  من  وهي  وإربد  والزرقاء  عامن  يف 

أطفالهم  إرسال  يخشون  العراقيني  أن  ويبدو  بالسكان. 

ليتم تطعيمهم يف املراكز الصحية التي تديرها الحكومة 

تنكشف  أن  خشية  الخاصة  امل��دارس  إىل  إرسالهم  أو 

ترحيلهم.  ويتم  قانوين  غري  بشكل  مقيمني  أنهم  حالتهم 

هناك  أن  هو  القلق  من  للمزيد  يدعو  الذي  وال��يشء 

تقارير تشري إىل أن الكثري من العراقيني املستضعفني ممن 

السطو،  أو  الجنسية،  االنتهاكات  أو  لالعتداء،  يتعرضون 

غري مستعدين لإلبالغ عن هذه الحوادث. 

السامي  املتحدة  األم��م  مفوض  إن 

لشؤون الالجئني ووكاالت األمم املتحدة 

املتزايدة  التقارير  من  قلقون  األخرى 

النساء  االتجار يف  منها حول  واملوثوق 

املستضعفات  العراقيات  والفتيات 

والزج بهن يف تجارة الجنس وخاصة يف 

حيث  الخليج،  دول  من  وعدد  سوريا 

يشكل ذلك املجال مورد الدخل الوحيد 

حرية  منظمة  وتقدر  األرس.  لبعض 

أن  حكومية،  غري  منظمة  وهي  املرأة، 

يف  يعتربن  عراقية  سيدة   3500 حوايل 

العراق  احتالل  منذ  املفقودات  عداد 

والذي  املتحدة  الواليات  قادته  الذي 

املنظمة  وتقدر   .2003 عام  يف  بدأ 

إىل  العدد  ربع هذا  اإلتجار يف  تم  أنه 

خارج البالد منذ بداية عام 2006، وأن 

الكثريات منهن غافالت عن مصريهن. 

املتحدة  األمم  مفوض  ملكاتب  ويوجد 

فعاليات  الالجئني  لشؤون  السامي 

للناجيات  والدعم  الحامية  لتقديم 

القائم عىل أساس  من العنف الجنيس 

من  متزايد  عدد  ضمنه  ومن  العنف، 

من  يعانون  الذين  واألطفال  النساء 

العنف املنزيل، ولكن تم قطع التمويل 

مفوض  ويتمكن  الربامج.  من  للكثري 

األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني 

يف بلد واحد عىل األقل من توفري مكان 

للناجيات من العنف الجنيس الجنساين 

يف “منزل آمن” وملدة ثالثة أيام قبل أن 

ُيطلب منهم البحث عن مأوى بديل، مام يعني العودة 

إىل مرتكبي أعامل العنف يف كثري من الحاالت. 

الدول  ويف  العراق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  حال  إن 

املجاورة يدعو إىل اليأس، وُيعتقد أن الكثريين من الجالية 

الفلسطينية التي يبلغ عددها 34 ألف نسمة يف العراق 

لديهم  وليس   1948 عام  منذ  البالد  يف  عاشوا  الذين 

وطن آخر، قد فروا من العراق. ومبا أن البعض اعتربهم 

مساندين لصدام حسني وأنهم أعضاء أساسيني يف أعامل 

عراقية تبيع السجائر يف 

شارع من شوارع عامن 

املركزية لكسب رزق 

العيش. ديسمرب 2006.
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والتهديد  التحرش  من  منهم  الكثريون  عاىن  فقد  التمرد، 

باإلبعاد، باإلضافة إىل استغالل وضعهم ملعاملتهم ككبش 

لالعتقال  تعرضهم  إىل  باإلضافة  اإلعالم،  وسائل  يف  فداء 

صعوبة  من  الرغم  وعىل   . والقتل  والتعذيب  العشوايئ 

لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  فإن  العراق  مغادرة 

العراق  يف  الفلسطينيني  السكان  عدد  أن  تقدر  الالجئني 

قد تدىن ليصل ما بني 10 آالف إىل 15 ألف نسمة. وبعض 

الفلسطينيون املحارصون يف األرض الحيادية الواقعة بني 

العراق واألردن سيواجهون فصل الشتاء للمرة الرابعة يف 

كبرياً  اليأس مستوى  بلغ  لقد  بالعقارب،  املليئة  الصحراء 

بحيث لقد ألحق البعض منهم الرضر بأنفسهم ورشعوا يف 

اإلرضاب عن الطعام. ومن الرضوري جدا أن تقدم الدول 

املجاورة ودولة إعادة التوطني حال عاجال وإنسانيا ألولئك 

الفلسطينيني املتبقني يف العراق أو أولئك املحارصين عىل 

الحدود قبل اختطاف املزيد أو اغتصابهم أو قتلهم. 

مناطق  إىل  اآلن  العراقيني  الالجئني  من  اآلالف  ويتجه 

أخرى غري املناطق املتاخمة للعراق ومن بينها قارة أوروبا، 

وأظهرت اإلحصائيات التي تم تلقيها من أكرث من 36 دولة 

هناك  أن   2006 لعام  األوىل  الستة  األشهر  عن  صناعية 

زيادة قدرها 50% يف نسبة طلبات اللجوء من العراقيني 

وتعترب  امل��ايض،  العام  منذ  الزمنية  الفرتة  نفس  خالل 

السويد واململكة املتحدة وفرنسا ومرص وماليزيا من بني 

التي أبلغت عن زيادة قدرها خمسة أضعاف يف  الدول 

عدد طالبي اللجوء العراقيني مقارنة باملستويات املسجلة 

لعام 2005. 

أزمة التمويل

إن النزوح والعنف املستمر يشكالن تحديا إنسانيا مخيفا 

والعائالت  النازحة  األرس  من  كل  عىل  كبرية  ومشقة 

العراقية التي تحاول مساعدتها يف مجتمعات االستضافة، 

والقدر الهائل من االحتياجات والعنف املستمر ومصاعب 

مشكلة  املشكلة  هذه  من  تجعل  النازحني  إىل  الوصول 

تفوق قدرات الوكاالت اإلنسانية ومن بينها مفوض األمم 

املتحدة السامي لشؤون الالجئني. 

إن مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني يواجه 

اآلن أزمة إنسانية أضخم جدا من تلك األزمة التي أعددنا 

لها العدة يف البداية يف 2002-2003 ويف ظل وجود موارد 

قليلة جدا، فقد أعددنا قبيل غزو التحالف ميزانية قدرها 

جامعية  لهجرة  لالستجابة  أمرييك  دوالر  مليون   154

الحني  ذلك  ومنذ  الجئ،  ألف   600 يقارب  ملا  محتملة 

التابع ملفوض  تقلصت التربعات املوجهة لربنامج العراق 

رسيعا  تقلصا  الالجئني  لشؤون  السامي  املتحدة  األمم 

ومفاجئا عىل الرغم من أعداد النازحني آخذة يف االزدياد 

بشكل متواصل. 

يخمد  ال  الذي  بالعنف  منشغال  الدويل  املجتمع  ويظل 

والنقاشات العقيمة التي تدور حول إذا ما كان تعريف 

العراق  الجاري يف  الوضع  ينطبق عىل  األهلية”  “الحرب 

العواقب  أم ال، حيث يرصف هذا االنشغال االنتباه عن 

واآلثار اإلنسانية لهذا الفصل املأساوي يف تاريخ العراق. 

وبدال من الرتكيز عىل املؤرش اليومي لعدد القتىل، يجب 

علينا النظر إىل ما تعنيه كل حالة وفاة لباقي أفراد العائلة 

وكم  املوىت.  إليه جذور  تعود  الذي  األقليات  ملجتمع  أو 

األيتام؟  عدد  وكم  أزواجهن؟  رحل  الاليت  األمهات  عدد 

وكم عدد الجرحى، واملرىض وكبار السن املفتقرين متاما 

إىل املال والطعام واملسكن؟ وسواء كان عدد القتىل منذ 

2003 هو 50 ألف قتيل أو 655 ألف قتيل كام ذكر يف 

تقرير  جامعة النست/جون هوبكنز مؤخرا، فالوضع ال 

يزال كارثياً ومفجعاً. 

لقد ارتكز الكثري من عملنا يف الثالث سنوات منذ سقوط 

نظام الحكم السابق عىل فرضية أن الوضع الداخيل سوف 

سابقا  النازحني  العراقيني  من  اآلالف  مئات  وأن  يستقر 

نواجه  فإننا  واليوم  وطنهم.  إىل  العودة  من  سيتمكنون 

احتياجات مئات اآلالف من النازحني وهو عدد أكرب كثريا 

مام خططنا له لعامي 2002-2003 ولدينا ميزانية قدرها 

منها   %60 نسبة  متويل  تم  وقد  فقط  دوالر  مليون   29

األساسية  الفعاليات  من  عدد  بتعليق  اآلن  وقمنا  فقط. 

العراقيني.  الالجئني  من  السن  وكبار  الوحيدات  لألمهات 

املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  مكتب  طلب  وقد 

لشؤون الالجئني يف دمشق موازنة كلية لعام 2006 بقيمة 

دوالر  ألف   700 عىل  حصلت  ولكنها  دوالر  مليون   1.3

تبلغ قيمتها أقل  املتوفرة  امليزانية  فقط، وهذا يعني أن 

دون  وذلك  سنويا،  عراقي  الجئ  لكل  واحد  دوالر  من 

تكاليف التشغيل الخاصة بالوكالة ونفقاتها عىل الالجئني 

من غري العراقيني.

لقد الحظ الرئيس املشارك ملجموعة الدراسات العراقية  

أنشأها  التي  الحزبية  الثنائية  الخبرية  املجموعة  وهي 

الكونجرس األمرييك للنظر يف خيارات السياسة األمريكية 

يف العراق، أن تكلفة التدخل األمرييك وصلت مبلغ 400 

الكلية  التكلفة  ترتفع  أن  املمكن  من  وأنه  دوالر  مليار 

هذا  من  جدا  لجزء صغري  وميكن  دوالر.  مليار  ألف  إىل 

ن الدول املجاورة للعراق من االستمرار من  املبلغ أن مُيكِّ

السخية  الضيافة  مستوى  عىل  واملحافظة  حدودها  فتح 

والحامية املؤقتة التي عرضوا تقدميها. ويجب عىل الدول 

التي تقع عىل حدود املنطقة مبارشة أن تساعد يف تحمل 

العبء اإلنساين ومنع تشكيل شعب نازح جديد عىل املدى 

الفلسطيني  الشتات  يشابه  أن  شأنه  من  والذي  البعيد، 

ألزمة  االستجابة  وعند  الوضع.  عىل  السيطرة  يتم  مل  إن 

النزوح العراقية فإن املجتمع الدويل بحاجة أيضا لالعرتاف 

يتعلق  فيام  واهتاممهم  العريب  للعامل  املستمر  بالقلق 

إن  احتضانهم.  يف  يستمرون  الذين  الفلسطينيني  مباليني 

املوقف يف العراق يزداد سوءا واحتامل العودة للنازحني 

املناسب  الوقت  والالجئني ضئيل جدا. واآلن هو  داخليا 

للتحرك، وتحتاج مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

من الدول املانحة القيام بزيادة متويلها للربنامج اإلقليمي 

للعراق ليصل إىل موازنة ابتدائية قدرها 60 مليون دوالر 

لعام 2007، وحتى إذا تم الحصول عىل هذا املبلغ فرمبا 

يكون قد تأخر قليال ليساعد عىل إعادة بناء حياة الكثري 

من العراقيني. 

أندرو هاربر يعمل منسقا يف وحدة العراق يف مكتب 

مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني يف 

harper@unhcr.org :جنيف، الربيد االلكرتوين

هذا املقال مكتوب بصفة شخصية وال ميثل بالرضورة 

آراء األمم املتحدة.

1. لقد شهد العراق أضخم وأحدث عملية نزوح يف تاريخ عمليات مفوض 
األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني يف العامل، ومع ذلك وبينام يزداد عدد 

العراقيني النازحني وتزداد احتياجاتهم، فإن األموال املخصصة ملساعدتهم 
آخذة يف التناقص. ويبدو أن هذه األزمة اإلنسانية املتنامية قد اختفت عن 

شاشات رادار معظم الجهات املانحة.
تقول الواليات املتحدة األمريكية أنها قدمت أكرث من 5 مليارات دوالر من 

املساعدات اإلنسانية للعراق، ومن بينها عرشات املاليني من الدوالرات لربامج 
النزوح الداخيل. منظمة املساعدات األمريكية “يو إس إيد” يف العراق، 

www.usaid.gov/iraq/updates/nov06/ .2006 قصص النجاح” نوفمرب“
 iraq_fs01_110106.pdf

www.brook.edu/fp/projects/idp/20061018_ .2
 DisplacementinIraq_Khalidi-Tanner.pdf

3. انظر مقال وينغريت وألفارو “هل سيجد الالجئون الفلسطينيون يف العراق 
الحامية؟”، العدد 26 من نرشة الهجرة القرسية.

www.thelancet.com/webfiles/images/journals/lancet/ .4
pdf.s0140673606694919

www.usip.org/isg .5

مستقبل العلميات اإلنسانية يف العراق

إىل  القرسية  الهجرة  نرشة  تحرير  أرسة  تخطط 

االستجابة  قضايا  عىل  يركز  خاص  ملحق  إصدار 

اإلنسانية والتوصيات املتعلقة والتي من املتوقع أن 

تتشكل نتيجة “املؤمتر الدويل ملعالجة االحتياجات 

العراق  يف  الداخليني  والنازحني  لالجئني  اإلنسانية 

األمم  مفوضية  تنظمه  وال��ذي  املجاورة  وال��دول 

الالجئني واملقرر عقده يف جنيف  املتحدة لشؤون 

أيام 17-18 أبريل 2007، وسنعمل عىل توزيع هذا 

امللحق الخاص مع العدد 28 من نرشتنا. ملزيد من 

www.hijra.org. عىل:  االطالع  يرجى  املعلومات 

uk/iraq.htm

ما يزال املجتمع الدويل منشغال 

بالعنف الذي ال يخمد والنقاشات 

العقيمة التي تدور حول إذا ماكان 

تعريف الحرب األهلية ينطبق 

عىل الوضع الحايل يف العراق أم ال
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