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  : ملخص
  

 المشابهة، بالمفاهيم وعالقته اإلنساني، األمن مفهوم لشرح يهدف المقال   
بعد  وتتناول واقع العراق. جهة من ه،تهدد التي والمخاطر أبعاده، توضح كما

 االحتالل خلفها التي االنعكاسات توضيح االحتالل األمريكي، مركزة على
  .أخرى جهة من اإلنساني األمن أبعاد على األمريكي

  

Résumé: 
 

      L'article vise à expliquer le concept de la sécurité humaine, et sa 
relation avec des concepts similaires, et décrit ses dimensions et les 
risques qui lui menacent, d'une part. Aussi analyser  la réalité de l'Irak 
après l'occupation américaine, en mettant l'accent sur la clarification 
des réflexions causées par l'occupation américaine sur les dimensions 
de la sécurité humaines d’une autre part. 
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  مقدمة

في احتاللها للعراق على حجج عدة؛ مفادها ارتباط ) و م أ(اعتمدت 
النظام العراقي بتنظيم القاعدة، مع إمكانية تورطه في أحداث الحادي عشر 
سبتمبر، مستندة على مختلف المنابر اإلعالمية الدعائية من أجل إقناع الرأي 

الشامل، واعتبرته بأنه كما ادعت بامتالك العراق ألسلحة الدمار . العام بذلك
بخوضها ) و م أ(يهدد األمن والسلم الدوليين وأمن دول الجوار، كل ذلك دفع 

  .الحرب ضد العراق غير مكترثة بمفهوم الشرعية الدولية والقانون الدولي

ُأسقطَتْ أركان النظام السابق، وعملوا على  20/03/2003بتاريخ 
العراق ودمقرطة نظامه وخلق األمن  الترويج لدعاية كاذبة، تتمثل في تنمية

واالستقرار واالزدهار به، لكن منذ أن وطأت أقدام االحتالل بالعراق، الواقع 
أثبت عكس ذلك، إذ عرف العراق اتساع دائرة العنف، وتنامي وتيرة 
الصراع الطائفي والتشظي بين أفراد المجتمع العراقي، فقدان جميع مقومات 

على الرغم من تصريح . والفرد بشكل متساواألمن على مستوى الدولة 
، "المهمة تم انجازها"بأن  2003الرئيس الجمهوري جورج ولكربوش في ماي 

فالقتل أضحى منهجا بين مختلف الطوائف العراقية، وتفاقم وتيرة الهجرة 
والتهجير، واستفحال ظاهرة إرهاب البيئة ودمارها، والنهب المنظم لثروات 

بمعنى منظومة األمن اإلنساني دمرت من طرف . االعراق أصبح مستدام
  .االحتالل األمريكي بشكل منهجي مرتب ومتكامل

  مقاربة اتمولوجية: اإلنساني األمن -أوال

 .مضمون األمن اإلنساني -1
 .اإلنساني األمن أبعاد -2
 .المفاهيم ببعض وصلته اإلنساني لألمن المعرفية الحدود -3
  .اإلنساني األمن تهدد مخاطر -4

  اقع األمن اإلنساني بعد االحتالل األمريكي للعراقو -ثانيا

 .تفكيك الدولة وانهيار العراق -1
 .تنامي الطائفية وأزمة الهوية -2
  .انعدام األمن االقتصادي سبب اتساع دائرتي البطالة والفقر -3
 .انعدام األمن الشخصي يهدد حياة األفراد -4
 .انهيار األمن الصحي وتفاقم مسألة العجز الغذائي -5
 .األمن الثقافي وضياع هوية العراقانعدام  -6
 .البيئي بالعراق األمناالحتالل األمريكي يدمر  -7
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  مقاربة اتمولوجية: اإلنساني األمن -أوال

 في السالم لدراسات جديدة آمال برزت الباردة، الحرب نهاية مع
 والتي والعنف، واألمن كالسالم حديثة ومفاهيم مواضيع مع التعايش
 المقترح االيجابي السالم إلى النازعة ألفكارل المجال فسحت بدورها

 Keneth Boulding بولدينغ وكينيث Johne Galtung غالتونج جون من
 يجب هؤالء حسب الحقيقي فاألمن المستقر، بالسالم الخاص بمفهومه

 إضافة يتضمن أن يستوجب بل المباشر، العنف غياب على يقتصر أال
 المباشر، غير العنف حدة تقليص األقل على أو القضاء، ذلك إلى

 لدول الجنوب دول تبعية تكريس صورة في البنيوي العنف ويعني
 مفهوم في النظر وجهة وتستند. 1الدولية المؤسسات عبر الشمال
 ايقون تقرير في ورد كما األمن مفهوم في النظر إعادة إلى الداعية

 القوة على التركيز  أن إلى المشترك، بـاألمن المعنون Egon Barبار
 االعتماد حركية وتضبطه التسلح، من عالية بمستويات يتميز عالم في

 يقلص سوف أمنها لتعزيز منفردة الدول فسعي مؤسس، غير المتبادل
 على التركيز ذلك، إلى ضف. األخرى الدول أمن المطاف نهاية في

 إذ واقعي، غير األمنية المعضالت مع التعامل في العسكرية المخاطر
 طبيعة ذات وهي الدول تتهدد التي المخاطر من أخرى لأشكا توجد

 آخرين فاعلين وراءها يكون وقد كما ثقافية، وحتى بيئية اقتصادية،
  .2اإلرهابية والمنظمات المافيا كشبكات الدولة غير

 واتساع المتجددة، وصفتها الدولية السياسة متغيرات تعدد خضم في
 األمن خبراء اهتمام نطاق توسيع إلى األمر أدى اإلنسانية، المشاكل فضاء

 مفهوم اهتمام نطاق مستوى على ذلك أثر امتد وبالتالي السياسة، وعلماء
 على ركزت أين ضيقة، مقاربة وفق تصور شهد حيث اإلنساني، األمن

 ركزت اإلنساني لألمن شاملة ومقاربة اإلنساني، األمن في محددة جوانب
 القريبة بالمفاهيم وعالقته أبعاده منها اإلنساني، األمن في متعددة جوانب على
  :ما يلي خالل من هذا كل وسنوضح معرفيا، منه

 األمن" اإلنساني األمن هينبيكر بول يعرف  :مضمون األمن اإلنساني -1
 يقوم أنه كما الدول، من بدال والمجتمعات األفراد على يركز اإلنساني

 البشر، بقاء حقيقلت كافيا ليس لكنه ضروري الدول أمن أن فكرة على
 العسكرية، وغير العسكرية التهديد مصادر على يركز اإلنساني واألمن

 يكمل كما العالمي، األمن لتحقيق مكمل جزء األفراد وبقاء أمن يعد إذ
 األمن باجباي كانطي يربط جهته من". 3القومي األمن محل يحل وال
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 األمن أن إلى رفيشي أنواعها، اختالف على المتاحة بالمقدرات اإلنساني
 مقارنة وذلك والجماعات األفراد وحرية حياة تهديد مصادر"  اإلنساني

 تتنوع إذ التهديد، مصادر من األنماط تلك لمواجهة المتاحة بالمقدرات
 وضع يمكن ال النقطة هذه وعند والنطاق، الوقت في التهديد مصادر
  ".4كافة األوقات وفي الجماعات لكل صالح محدد تعريف

 فهو المستبعدين، شمول" أوغاتا صاداكو حسب اإلنساني األمن طلبويت
 في األفراد من ممكنة مجموعة أكبر لدى كافية ثقة وجود على يركز

 الموالي، اليوم في تفكر أن فعال تستطيع أنها في كافية ثقة مستقبلها،
 هي وتمكينهم األفراد حماية فإن ثم، ومن. التالية والسنة التالي، واألسبوع

 ويعزز وكرامة، سلم في يعيشوا لكي لألفراد حقيقية بإمكانات تتعلق مسألة
". 5محله يحل ال لكن الدولة أمن الزاوية هذه من إليه نظر إذا اإلنساني األمن
 أمن من بدال اإلنسان أمن" يعني اإلنساني األمن أن الحق محبوب ويرى

 من وليس لتنميةا خالل من واألمن األمم، من بدال األفراد وأمن األرض،
  ".6وظائفهم وفي منازلهم في مكان كل في األفراد أمن وهو األسلحة، خالل

 من كلٍّ تحقيق على اإلنساني األمن تعريف يقوم اليابانية الرؤية وحسب
 أن على اليابانية الرؤية تقوم إذ الخوف، من والتحرر الحاجة من التحرر
 حياة األفراد يعيش عندما وهى واحدة حالة في تحقيقه يمكن اإلنساني األمن

 على تركز اليابانية فالرؤية. 7والخوف الحاجة من كلٍّ من فيها متحررين
 اهتلخص والتي اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج بها جاء التي األصلية الصيغة

 اإلنساني حاجات تأمين في يتمثل اإلنساني األمن حيث العوز، من التحرر يف
  8.وبيئية واجتماعية وغذائية، وصحية اقتصادية، من الضرورية

 اإلنساني األمن مفهومفي تناولها ل الكندية الرؤية من جهة أخرى ركزت
 في أساسا يتمثل اإلنساني األمن لها، فبالنسبة الخوف، من التحرر فكرة على
 وتضمنت اليومية، الناس حياة في بهما التهديد أو والتهديد والعنف القوة إزالة
  :9أهمها المبادرات، من جملة الصدد هذا في

  لألفراد؛ المضادة األرضية األلغام مخاطر على القضاء -
 وإعادة تسريحهم لبرامج الفعلي والتنفيذ الجنود األطفال استخدام عن الكف -

  مع؛المجت في إدماجهم
  القانون؛ طائلة تحت الوقوع من يمنع الذي التقليدي الحصانة مبدأ إلغاء -
  استعمالها؛ وسوء والخفيفة الصغيرة األسلحة انتشار مكافحة -
  .األمني القطاع داخل بالحاكمية النهوض -
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 التنمية تقرير التقارير التي تناولت األمن اإلنساني أبرزمن  ولعل
 اقترح حيث اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج عن الصادر 1994 لسنة البشري

 األفراد أمن احتل أين اإلنساني، األمن وهو لألمن جديدا مفهوما التقرير هذا
 من بتوليفة التقرير جاء وقد. للدول األمنية األجندات أولويات رأس

 التقليدي، األمني لالقتراب مخالف اقتراب تقديم أجل من طرحها المسوغات
  : 10يأتي فيما تتمثل

 العالمين في لألفراد مهم يعتبر إذ كوني، اهتمام اإلنساني األمن تحقيق -
 طابع ذات مشتركة أخطار من األفراد يواجه لما نظرا والغني، الفقير

  .والتلوث المنظمة، الجريمة المخدرات، الفقر، مثل، عالمي، إنساني
 يتوقف متكاملة، لسلةس بينها فيما تشكل إذ األمن، مفهوم أبعاد وتداخل تعقد -

 أرض، أي في تهديد ألي األفراد أمن تعرض فعند اآلخر، على منها كل
  .للدولة الجغرافية الحدود خارج إلى أثره يتعدى أن المحتمل فمن

 بدال القبلي، الوقائي الحل طريق عن اإلنساني األمن تحقيق تعجيل إمكانية -
  .البعدي العالجي التدخل من

 الفرد بها يعيش التي الطريقة فيعني اإلنساني، األمن فهومم محور هو الفرد -
  .اليومية لخياراتهم ممارستهم في الحرية ومستوى كان، مجتمع أي في

 أوربية إستراتيجية"بـ موسوم له تقرير االتحاد األوربي في حدد كما
 اإلنساني، األمن مفهوم تبني إلى دفعته التي المبررات"اإلنساني األمن لتحقيق

  :11يلي فيما لتتمث

 أنحاء كافة في البشر تجاه األوربي االتحاد مسؤولية: األخالقي المبرر
 حاالت من تعاني التي المناطق في االتحاد قوات نشر  خالل من العالم

  .المدنيين حماية في المساعدة بغية وذلك األفراد، لحقوق شديدة انتهاكات
 قانوني التزام عليه قليميةإ كمنظمة األوربي االتحاد إن: القانوني المبرر
  .كافة العالم أنحاء في اإلنساني األمن تحقيق على بالعمل
 المواطن أمن تحقيق يمكن ال أنه في باألساس يتمثل: الذاتي المبرر

 في خاصة، العالم أنحاء كافة في األفراد أمن تحقيق عن أبمعزل األوربي
   .12اإلنساني األمن تهديد لمصادر المعقدة الطبيعة ظل

 في األفراد، وأمن بمصلحة آسيا شرق جنوب دول منظمة رؤية يتعلقو
  :يلي ما تحقيق سياق

  الحكم؛ عملية في مشاركةال مما يقتضي الرشيد، والحكم الديمقراطية تحقيق -
 الشعوب أوضاع لتحسين كمدخل الشاملة بأبعادها التنمية تحقيق على العمل -

 التغذية، وسوء الفقر مشاكل هةمواج في جهود من يتطلبه وما بالمنطقة،
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 المنطقة، لشعوب الفردية الحريات احترام وكذلك المخدرات؛ في واالتجار
  . 13تمييز دونما المتساوية بالفرص التمتع لألفراد يمكن بحيث

 العريضة الخطوط من اإلنساني األمن لمفهوم العربية الرؤية انطلقتو
 اإلنساني األمن عرفت حيث اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج وضعها التي
 وواسعة زمنيا والممتدة والمنتشرة الشديدة، التهديدات من اإلنسان تحرر"بأنه

 الحرية تكون التعريف لهذا فوفقا". وحريته حياته لها تتعرض التي النطاق
 من للتهديد تتعرض العربي، السياق في أنها إذ للفرد، المحورية القيمة هي

  .14وأجنبية محلية قوى بجان من والخارج، الداخل

 أساسية مكونات سبع على اإلنساني األمن يقوم :اإلنساني األمن أبعاد -2
 كرامة تجسيد في متينة حلقة وترابطها تكاملها في تشكل متجانسة،

 األمن االقتصادي، األمن في؛ التقرير حددها وقد اإلنسان، وحرية
 األمن ي،الشخص األمن البيئي، األمن الصحي، األمن الغذائي،

  .15السياسي واألمن االجتماعي،

 والفقر الحاجة من التحرر نحو ينزع: االقتصادي األمن.  
 الجوع"بـ الموسوم 2010 لسنة البشرية التنمية تقرير عرج :الغذائي األمن :

 على التركيز خالل من الغذائي، األمن مفهوم على" متعددة برؤوس وحش
 اإلنسان، حياة في جوهري شرط غذيةالت أن واعتبر والصحة، التغذية ثنائية

 دور الدخل فيها يحتل األفراد، صحة عناصر من عنصر الجيدة فالتغذية
  .16مهم

 مختلف من األفراد حماية منهج على يقوم الصحي األمن إن: الصحي األمن 
  17.حياته وبالتالي اإلنسان صحة تواجه التي الصحية التهديدات

 أو المحلي البيئي النظام في اختالل إلى شيري البيئي األمن يعبر: البيئي األمن 
 األماكن، هذه كل أو أحد في البيئي األمن تهديد وبالتالي العالمي، أو اإلقليمي

  .18عليها السلبي انعكاسه أو
 في األفراد حياة تأمين منهج على يقوم الشخصي األمن إن: الشخصي األمن 

 وغير المنظمة بنوعيها الجريمة معدل وتطور المسلحة، بالنزاعات يتسم عالم
  .19األفراد حياة أمن على خطيرا تهديدا يشكل مما المنظمة،

 الجماعة فيه تتحمل الذي النظام هو االجتماعي األمن: االجتماعي األمن 
  .20أمنه على والسهر أعضائها من عضو كل حماية مسؤولية المنظمة الدولية

 المواطن شعور دامانع بأنه السياسي األمن تعريف يمكن: السياسي األمن 
  .21السياسية بالعزلة الدولة في المواطنين من صنف أو العادي
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  :الصلة ذات ومفاهيم اإلنساني األمن بين المعرفية الحدود -3

 التمايزات من مجموعة توجد الواقع في: اإلنسان وحقوق اإلنساني األمن - أ
 مجموعة دتحدي على أساسا يرتكز اإلنسان حقوق كان فإذا. المفهومين بين

 توافرها الالزم واالجتماعية واالقتصادية السياسية الحقوق من كبيرة
 في يسهم أن يمكن اإلنساني األمن مفهوم نجد المقابل في فإننا لألفراد،

 الحقوق من النطاق واسعة المجموعة لتلك أولويات وضع أو ترتيب خلق
 من لتحررا كأسبقية الحقوق، بعض شأن من إعالئه خالل من اإلنسانية،

  .22والعكس الحاجة من التحرر على الخوف

 تراكم اإلنساني األمن مفهوم كان إذا :اإلنسانية والتنمية اإلنساني األمن-ب
 التنمية مفهومف العالم، في ومؤشراتها اإلنسانية، التنمية أدبيات خالل من

 األساسية االهتمامات ألحد كمثال الفقر كان فإذا بالشمولية، يتسم البشرية
 أن إال مرتبطين، يجعلهما مما اإلنساني واألمن اإلنسانية التنمية من لكل

 فإذا. اإلنساني األمن من وأوسع فضفاض مفهوم اإلنسانية التنمية مفهوم
 اإلنساني األمن فإن ،الناس خيارات توسيع تعني اإلنسانية التنمية كانت
 وأن مة،وسال بحرية الخيارات هذه ممارسة بإمكانهم الناس أن يعني

 غير أن .23غدا يفقدوها لن لهم تمنح التي الفرص أن من واثقين يكونوا
 المتبعة اإلستراتيجية في اإلنساني األمن عن نمازي اإلنسانية التنمية مفهوم
 اإلصالح على اإلنساني األمن يركز حيث المنشودة، األهداف لبلوغ

 حين في اد،األفر لكافة البشرية الكرامة وصون الحفاظ تكفل المؤسسي
  .24األساسية الحاجات بتوفير البشرية التنمية مفهوم يعنى

 بين العالقة إلى النظر يمكن  :اإلنساني الدولي والتدخل اإلنساني األمن - ج
 في األولى تتمثل زاويتين؛ من اإلنساني الدولي والتدخل اإلنساني األمن مفهوم

 منظومة من جزء كونه سياق في اإلنساني، األمن مفهوم إلى النظر يمكن أنه
 على والسيطرة للتفاوض كأدوات تستخدم أصبحت والتي الغربية، المفاهيم
 كإحدى اإلنساني الدولي التدخل طرح في تمثلتف ،ةالثاني أما. النامية الدول
 وصراعات، أزمات تعاني التي المناطق في اإلنساني، األمن تحقيق أدوات
 .25الدول تلك دوافع وءض في األمر لهذا تفسيرا يتطلب ما وهو

 التقرير حسب تندرج ن،واالعن اهذ تحت :اإلنساني األمن تهدد مخاطر -4

 :26وهي اإلنسان أمن على مخاطر سبعة البشرية التنمية
 للسلع السريع والتدفق العولمة عصر في أنه يعني: المالي االستقرار عدم -

  .المستقبل في ثتحد أن لها يتوقع مماثلة مالية أزمات فإن المال، سؤوور
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 العالمية المنافسة سياسة دفعت: الدخل استقرار وعد الوظيفي األمان غياب - 
 بغياب تتسم مرونة، أكثر وظيفية سياسات إتباع إلى والموظفين، بالحكومات

  .الوظيفي االستقرار غياب التي تؤدي إلى وظيفية، ضمانات أو عقود أي
 تأثر االيدز كمرض األمراض وانتشار انتقال إن: الصحي األمان غياب -

 ختلفم في بااليدز المصابين غوبل 1998 لسنة تقرير فيشير التنقل، بحرية
  .نفسه العام في العدوى لهم انتقلت ماليين ستة فرد، مليون 33 العالم أنحاء

 األفكار وانتقال الثقافات امتزاج على تقوم العولمة إن: الثقافي األمان غياب -
 أن على التقرير أكد وقد العنكبوتية، والشبكة اإلعالم وسائل عبر والمعرفة

 تنتقل حيث متكافئة، غير بطريقة يتم والثقافات واألفكار المعلومات انتقال
 األفكار تفرض ما غالبا والتي الفقيرة، الدول إلى الغنية الدول من

  .27المحلية القيم على تهديدا إليها الوافدة والثقافات

  :نساني بعد االحتالل األمريكي للعراقواقع األمن اإل -ثانيا

ولم يشأ االحتالل األمريكي أن يضع يده : تفكيك الدولة وانهيار العراق  -1
على تراب العراق، حتى راح يفكك مؤسساته األمنية بقرار من الحاكم 
المدني بول بريمر، في حين استمرت القوات األمريكية في تدمير الدولة 

آليات عملها، مما انعكس سلبا على إدارة  العراقية ونهبها وتعطيل
العرق، فأراد بول بريمر أن يعيد أنشطتها ضمن مسلة قانونية ضمت في 

أوامر بريمر "أو" قوانين بريمر في العراق"عددها مئة قانون تحت اسم 
، والتي عرفت على أنها تعليمات ملزمة أو توجيهات للشعب "للعراق

لجزائية أو لها عالقة مباشرة عن كيفية العراقي ، والتي تخلق التبعات ا
  .28تنظيم حياة العراقيين و بضمنها التغييرات للقانون العراقي

تعد أبرز التغييرات القانونية التي أحدثتها سلطة االحتالل، إصدار 
الذي تمت المصادقة عليه في الذي كرس عملية فدرلة العراق،  2005دستور

جمهورية "حيث جاء في المادة األولى منه ، 15/10/2005 29في االستفتاء المنظم
) برلماني(العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي

يعني أن العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة  ،30"ديمقراطي اتحادي
) االتحادي(فمن المتعارف عليه في القانون الدستوري أن النظام الفدرالي. كاملة

اسا للقضاء على وحدة الدولة، انطالقا من ضمان حقوق ومصالح األقليات نشأ أس
  .اللغوية والدينية والعرقية والمقاطعات الجغرافية في وجه استبداد الحكم

فأهداف االحتالل األمريكي للعراق كانت أبعد  :تنامي الطائفية وأزمة الهوية   - 2
تعددية  إلىلطائفي في العراق بكثير من إسقاط النظام، بل أهمها تحويل التنوع ا

طائفية سياسية، عبر انتهاجه لمنهج التطييف السياسي للمجتمع، ومنه تفكيك 
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ولتجسيد سياسته في . الدولة، وإعادة رسم الخارطة السياسية وفقا لحدود طائفية
  :مجتمع طائفي، اتبع ما يلي إلىتحويل المجتمع العراقي 

أو  )أ و م(السياسات التي اتخذتها  يقصد بها: السياسات غير المباشرة -1
 إلىلم تتخذها عمدا في العراق، والتي أدت بصورة غير مباشرة 

  :ظهور معضلة الطائفية السياسية في الفضاء العراقي، السيما منها

 إدارةبمجرد احتالل العراق، اتخذت : حل كيانات الدولة العراقية -أ
ن الدولة بشكل هدم كيا إلىأدت  اإلجراءاتالعراق سلسلة من 

غياب هيئات ودور المجتمع، وبالتالي عمل  إلىمطلق، مما أدى 
على تبيئة المجال المجتمعي إلحياء وتنامي الطائفية والعرقية، 

 إلىحيث أثرت في تحوالت والء األفراد من الدولة العراقية 
  الكيانات الطائفية؛

تي ال من خالل مراجعة بعض السياسات : االمتناع عن الفعل - ب
بالعراق، نجد أن الكثير منها يندرج في إطار ) و م أ(قامت بها 

االمتناع عن الفعل، فمجموعة من المؤشرات تدل على عدم قياد 
االحتالل بدورها في حفظ األمن الشخصي، فغياب القانون  إدارة

ومن يطبقه، من قبل قوات حفظ األمن، ساعد كثيرا في انتشار 
فامتناع . طائفي وديني أساسعلى الجرائم وكافة أنواع الظلم 

قوات االحتالل عن منع الجرائم والتصدي لها ساهم في تهيئة 
  .البيئة المالئمة للعنف الطائفي

بما اعتمدته ) و م أ(لم تكتف : السياسات المباشرة ومأسسة الطائفية -2
من سياسات غير مباشرة نجم عنها آثار سلبية طالت المجتمع العراقي، 

تكريس الطائفية السياسية داخل  إلىياسات مباشرة أدت بل انتهجت س
مؤسسات الدولة ذاتها، منها، تشكيل مجلس الحكم العراقي على أساس 
طائفي، تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة على أساس طائفي، صياغة 
دستور ونظام انتخابي طائفيين، تطييف الجيش والمؤسسة األمنية، 

ن الطائفي باستخدام المليشيات كبديل عن األمر الذي أفرز ثقافة األم
  .31قوات الجيش الوطنية التي تحقق األمن الوطني

نسعى عبر : انعدام األمن االقتصادي سبب اتساع دائرتي البطالة والفقر - 3
هذا العنصر إلى توضيح انعكاسات تدهور الوضع االقتصادي على 

للمجتمع األوضاع االجتماعية، خاصة مؤشرات الحياة االجتماعية 
العراقي، مركزا في ذلك على ظاهرتين أساسيتين، تشكالن في ترابطهما 

  .محور حياة األسرة ، هما؛ ظاهرة البطالة وظاهرة الفقر بالعراق
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أثرت بظروف خاصة منها خارجية ، تفعلى مستوى ظاهرة البطالة
وداخلية، فقد يكون بعضها يصعب السيطرة عليه، حيث بلغ معدل البطالة 

28.1  وحسب منظمة العمل الدولية، 2003في المسح الذي أجري عام ،
ويشمل معدل البطالة الذكور  .50قدرت األمم المتحدة المعدل بحوالي 

30.2، 16 بينما ال يتجاوز معدل بطالة اإلناث ، وعلى مستوى البيئة فقد
في المناطق  25.4مقابل   30بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 

شريحة واسعة من فئات المجتمع، فكل هذا كان  البطالة مستوقد  .32يةالريف
  :وراءه العديد من األسباب، أهمها

  أدت العمليات العسكرية التي خاضتها دول االحتالل، بزعامة الواليات
إلى زعزعة الوضع األمني  19/03/2003المتحدة األمريكية، في

ب والسلب والتخريب والسياسي واالجتماعي، حيث تزايدت عمليات النه
وعلى الرغم من كل الجهود . لألموال العامة والخاصة والتهجير والقتل

التي بذلت لغرض األمن وخلق المناخ االستثماري الستقطاب رؤوس 
األموال األجنبية والمحلية المهاجرة، إلعادة بناء وإعمار البنية التحتية 

لنجاح، بسبب وجود لالقتصاد العراقي، غير أن هذه الجهود لم تكلل با
  33.اإلرهاب والفساد المالي واإلداري التي أعاقت عمليات البناء والتأهيل

  ارتبط تدهور قطاع التشغيل في العراق، بقيام حكومة االئتالف المؤقتة
بحل الجيش العراقي السابق، وتسريح مئات اآلالف من المتطوعين، 

 34جندي ألف 150ألف، فضال عن  400حيث كان يستوعب أكثر من 
مكلف يستوعبهم الجيش لمدة سنتين أو أكثر، كما أدى حل الجيش 
والشرطة وقوى األمن الداخلي ومنشآت التصنيع العسكري، وحل وزارة 

ألف عامل  50اإلعالم وهيئاتها واالستغناء عن مستخدميها إلى تعطل 
عامل من وزارة اإلعالم،  6600من هيئة التصنيع العسكري الملغاة و 

وما يقارب المليون عامل من مفتشي وزارة الدفاع والداخلية، وقوى 
  .األمن الداخلي وأجهزة المخابرات

  اآلثار السلبية لتحرير سياسة التجارة الخارجية وانخفاض عدد المنشآت
  :الصناعية وانخفاض عدد العاملين ، أدت إلى

  2006عام  411إلى  2002عام  418انخفاض عدد المنشآت من.  
  2000عام  156انخفاض عدد المنشآت الصناعية المتوسطة من 

، وانخفض عدد العاملين 2006عامل  52وإلى  2003عام  79إلى 
ثم انخفض  2003عام  1407إلى  2000عامل عام  2276بها من 

  .2005عامل عام  1397العدد إلى 
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  إلى  2000م منشأة عا 77176انخفاض عدد المشاريع الصغيرة من
، وقد 2006منشأة عام  11620، وإلى 2003منشأة عام  17929

عامل إلى  164579انخفض عدد العاملين في هذه المنشآت من 
 35 .عامل على التوالي 36379عامل وإلى  50207

دورا بالغا في نمو وتطور  أما على مستوى ظاهرة الفقر، فقد كان لالحتالل
حيث أدى االنفالت األمني إلى تدهور األوضاع مستوى الفقر البشري بالعراق، ب

كلية، أين عرفت مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية توقف شبه تام، مما 
أثر في ارتفاع وتيرة الفقر، وجعلته ينتشر ويبقى ضمن المستويات العالية، حيث 

، 2005عام  %31وارتفعت إلى ، %25.8قدرت النسبة المتعلقة به بعد االحتالل 
بمعنى حوالي ثلث سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر المدقع، أما نسبة السكان 

 %60إلى  2003عام  %57الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع فقد ارتفعت من 
، أي أن أكثر من نصف سكان العراق ليس بإمكانهم توفير حاجاتهم 2005عام 

  .36األساسية من غير المواد الغذائية

قد يكون من الصعوبة رصد عدد : الشخصي يهدد حياة األفراد انعدام األمن - 4
وذلك نظراً لغياب األرقام  ،سقطوا من بين المدنيين والعسكريين العراقيينالذين 

ثمة خالف بشأن التقديرات المتعلقة بعدد فالرسمية التي يمكن االعتماد عليها، 
ن خالل الفترة وقد دأبت هيئة إحصاء القتلى العراقيي ،الضحايا في العراق

الماضية على جمع وتدقيق المعلومات الواردة في العديد من التقارير الصادرة 
عن جهات مثل سجالت المشارح، ووفقاً للهيئة المذكورة فإن عدد القتلى بلغ 

 34313إليهايضاف  2009 مارسأكثر من مليون ونصف المليون حتى شهر 
أكثر من  أنه ذكركما   .2010منذ مطلع  4500وأكثر من  2009قتيالً خالل 

وسجين بين عالم ومفكر وأستاذ أكاديمي وباحث وخاصة  تطفقتيل ومخ 5500
   .37علماء الذرة والفيزياء والكيمياء

أما بالنسبة للسجون فقد أصبح العراق بسبب  :انتهاك الحرية الشخصية -
االحتالل األميركي في مقدمة الدول من حيث عدد السجون في العالم حيث 

سجناً عدا سجن أبو غريب الذي يعد  36االحتاللبلغ عدد السجون بعد 
ألف معتقل  400األرحم بينها رغم فضائحه الفظيعة، وتضم هذه السجون 

   .آالف امرأة 10وحدث  6500منهم 
بالنسبة ألعداد المهجرين فقد بلغ أكثر من : ارتفاع وتيرة الهجرة والتهجير - 

 20ماليين إلى خارجه منهم  3واخل العراق مليوني عراقي عدد النازحين د
هذا يعني أن خمس العراقيين  ،ألف طبيب ما يشكل حوالي ثلث أطباء العراق

لبالد وهو العدد األعلى اأصبحوا الجئين داخل بالدهم وخارجها منذ احتالل 
في العالم والدليل على ذلك أن العراقيين ال يزالون يمثلون الجنسية األكبر من 
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طلبات اللجوء في دول العالم حيث وصلت النسبة هذا العام تقريباً  حيث عدد
ويرتفع حالياً عدد النازحين العراقيين الذين يعيشون في مخيمات   .ألفاً 13إلى 

   .38٪25في أنحاء العراق عن العام الماضي بنسبة 

نهدف من خالل : انهيار األمن الصحي وتفاقم مسألة العجز الغذائي -5
يح نتائج االحتالل األمريكي على تدهور األوضاع الصحية العنصر لتوض

بالمجتمع العراقي، الناتج عن االستخدام العشوائي لألسلحة المحظورة 
دوليا، كما نسعى لتشريح تراجع مستوى األمن الغذائي بالعراق، وكيف 

  .أثر ذلك في تدهور صحة األفراد بسبب سوء التغذية

تدمير العديد من المستشفيات فبعد االحتالل مباشرة، تم قصف و
والمركز الصحية، فقد ألحق القصف الجوي ضرر كبير بالنظام الصحي، 
حيث دمرت قوات االحتالل نسبة سبعة بالمئة من المستشفيات، وأصيبت 

منها إلى  12نسبة ثالثة بالمئة من المستشفيات على األقل، وتعرضت 
حية والخدمات الطبية السرقة والنهب، مما أثر في تدهور األوضاع الص

    39.المقدمة للمواطن العراقي

في حين أفرز االستخدام العشوائي لألسلحة الذكية من طرف قوات 
االحتالل، العديد من األمراض الفتاكة، السيما منها مرض السرطان، فحسب 

أصيبوا بمرض السرطان، نتيجة  ألف 140إعالن لوزارة البيئة العراقية، أن 
طن  2000حدود حتوي على اليورانيوم المنضب، وهي في استخدام أسلحة ت

، كما تشير إلى ظهور أكثر من ثمانية آالف إصابة جديدة كل 2003عامخالل 
إن ظهور حاالت اإلصابة "عام، وقد صرحت وزيرة البيئة آنذاك بـ

كما أشارت منظمة الصحة . موقعا في العراق 350لتلوثبالسرطان جاء نتيجة 
اليوم العالمي لمكافحة السرطان، إلى أن عدد مرضى  العالمية بمناسبة

من  6,6وفاة، وشكل  ألف15إلى  2005عامالسرطان في العراق وصل 
مجموع الوفيات، الناتجة عن األمراض بشكل عام، ومن المتوقع أن ترتفع 

تصاعدت نسبة اإلحصائيات  2010عاموفي منتصف . 2030عام 10الىالنسبة 
، فعن السرطانات المسجلة في عموم العراق، أثبت العراقية، وبشكل خطير

إحصاء منسوب إلى مركز األشعة والطب النووي بالعراق أنه تم تسجيل 
  40 .2010سبعة آالف حالة إصابة بمرض السرطان منذ بداية 

أن  إلى فيما يتعلق باألمن الغذائي، تشير تقارير سابقة األمم المتحدةو
و إن . النعدام األمن الغذائي والضعفماليين عراقي معرضون  6من  أكثر

مليون عراقي على  1,9األمن الغذائي في العراق يتسم بالهشاشة حيث يعاني 
بالمئة من السكان من الحرمان من الغذاء وعدم   5,7األقل أو ما يعادل 
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ماليين عراقي آخرون  4الحصول على ما يكفيهم من الطعام كل يوم، وهناك 
الغذائي، باإلضافة إلى معاناة واحد من كل أربعة معرضون النعدام األمن 

أما  .41أطفال من توقف النمو البدني والفكري بسبب نقص التغذية المزمن
من أطفال العراق ٪ 28وألف مشرد  500وضع األطفال فهناك ما يقارب 

من ٪ 30فيما تنجب  ،يعانون من أمراض مزمنة٪ 10ويعانون سوء التغذية 
     .42في األرياف بال عناية صحية٪ 40ومدن في ال أوالدهنالنساء 

حسب ما هو متوفر من  :انعدام األمن الثقافي وضياع هوية العراق -6
إحصاءات متاحة حول تدمير التراث الثقافي العراقي، فإنه يمكن حصر 

  :حصيلة الدمار الثقافي الذي لحق بالحضارة العراقية فيما يلي

، حيث تسبب في أضرار )12/4/2003و10(حرق المكتبة الوطنية في مناسبتين - 
بالغة بواجهة المبنى، وتم نهب نحو ربع مجموعات الكتب وحرقها بما فيها، 

من  60الكتب والصحف النادرة، كما التهمت ألسنة اللهب ما يصل إلى 
  .الوثائق العثمانية

إلحاق الضرر بمخطوطات المكتبة الوطنية، السيما مجموعات مخطوطات بيت  - 
، وهي مركز للعلم والمعرفة والتبادل 832عام، التي تأسست الحكمة

ولم تسلم كذلك مكتبة األوقاف من التلف بسبب الحرائق حيث ُأتْلفَتْ 43الفكري،
أكثر من خمسمائة مخطوطة، ونهب أكثر من ألف مخطوط، فضال عن 
تضرر المكتبات األخرى مثل مكتبة جامعة المستنصرية، مكتبة كلية بغداد 

  الطبية؛
نهب وثائق ومخطوطات متحف بغداد، واالستيالء على أغلب القطع األثرية،  - 

ألف قطعة، تتراوح بين القطع النقدية والتماثيل، والسيراميك،  170بنحووالمقدرة 
إلخ؛ التي تعود ...والمشغوالت المعدنية، والقطع المعدنية واأللواح المسمارية

سنة  3500مر يعود تاريخها إلى إلى آالف السنين، منها آنية زهور من المر
 سنة3100والذي يعود إلى " السيدة ورقاء"قبل الميالد، والتمثال الشهير المرمري

  .قبل الميالد
امتدت نتائج االحتالل األمريكي للعراق إلى النخبة العراقية من و

علماء، مفكرين، مهندسين وأطباء، وكل أطيف الطبقة المثقفة، فاستهداف 
يكي لمجموعة العقول واألدمغة العراقية عبر مختلف الحقول االحتالل األمر

  :إذ تعرض علماء العراق إلى المعرفية،
التصفية المباشرة لعلماء العراق؛ حسب أول دراسة إحصائية لمجزرة  -

علماء وأطباء ومهندسي العراق أعدها الطبيب العراقي إسماعيل الجليلي، 
كاديمي، لكن العدد الحقيقي قد عالم وأ 300وتضم قائمة القتلى أكثر من 

ويظهر من اإلحصائيات أن عمليات اغتيال العراق، . يكون أكبر من ذلك
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تعد جزء من إستراتيجية الفوضى الخالقة التي انتهجها االحتالل منذ 
الغزو لتطويع العراقيين وإخضاعهم، كما تدل األرقام حسب رابطة 

ليات االغتيال تستهدف من عم 80التدريسيين الجامعيين في بغداد أن 
  44 .العاملين بالجامعات ومراكز البحث

التهجير القسري لعلماء العراق؛ في تقرير لألمم المتحدة، تجاوز عدد  -
األكاديميين العراقيين والمهنيين البارزين، الذين هاجروا العراق نحو 
عشرون ألف أكاديمي،  وتؤكد في نفس السياق جريدة لوس أنجلس 

خبير  150على أنه يوجد  2008قرير لها صادر شهر أكتوبر التايمز في ت
شخص فروا بعد شن الحرب  6700أصلعراقي عاد إلى العراق من 

بتاريخ " بروكسل تربيونال"، من جهة أخرى حذرت 2003مباشرة سنة 
من أن هؤالء األكاديميين العراقيين العائدين سواء عاد منهم  26/4/2009

ى العودة، من أن يكونوا هدفا لعمليات إجرامية بعد دعوتهم أو إجبارهم عل
  45 .أو االغتيال أو االختطاف

يتضح تأثير الحرب : البيئي بالعراق األمناالحتالل األمريكي يدمر  -7
والعدوان على أمن اإلنسان في بعده البيئي، عبر اآلثار السلبية التي 

للتنمية بتدمير   أ م خلفها االحتالل للعراق، حيث تتجلى في قيام و
اإلنسانية من خالل البيئة، فقد لجأت و م أ إلى االستخدام المفرط 
لألسلحة التقليدية وغير التقليدية ضد العراق، والتي من بينها أسلحة 
مدانة دوليا، النابالم، ذخائر اليورانيوم المنضب، والقنابل العنقودية 

ان والفوسفور األبيض، فحسب التقارير الدولية وصحيفة الغاردي
 2000و  1000أحصى الخبراء أن قوات التحالف استخدمت ما بين 

طن من اليورانيوم المنضب المضاد للدبابات خالل الغزو في مارس 
  .46والمعارك التالية مباشرة 2003

فاستخدام األسلحة المحظورة دوليا من طرف القوات األمريكية ضد 
ديد األمن البيئي له، حيث العراق، أخذ طريقه لتدمير بيئة العراق وبالتالي ته

تمثلت إفرازات إرهاب البيئة بالعراق في تخريب المنشآت النفطية خالل 
، أين سجلت صور األقمار الصناعية غيوم حرائق 2003الحرب األخيرة عام 

حفرة وتم حرق ما  50النفط التي نظمت على شكل حفر بلغت في بغداد 
  .في اليوم من النفط األسود 3م 540يعادل 

اتسعت دائرة التخريب للمؤسسات النفطية منذ اندالع الحرب، حيث و
، 2003تم استهداف تخريب خطوط أنابيب النفط والمنشآت النفطية خالل عام 

من النفط الخام، وأكثر  3م63000حادث أفضت إلى حرق أكثر من  160وبعدد 
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من المنتجات النفطية  3م82000مليون وحدة من الغاز وأكثر من  2.5من 
  .47األخرى تسربت جميعها أو تم حرقها في المحيط البيئي

وتمحورت التأثيرات الفتاكة التي خلفتها األسلحة األمريكية في 
المنظومة البيئية العراقية، أساسا في إفراز ظاهرة التلوث في أبعادها الثالثة، 

  :48التربة، الماء، الهواء، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في النقاط التالية

عند احتراق النفط الخام، فإن الفائض منه يؤدي : تلوث التربة بالنفط الخام -
إلى تشبع التربة بالمواد الضارة بالتربة، باإلضافة إلى تلوث المياه 
الجوفية، ولدى وصول المركبات الهيدروكربونية إلى التربة المشبعة على 

لخاليا شكل نفط خام أو غاز طبيعي، فإنه يؤثر تأثيرا مباشرا على ا
النباتية، ويؤدي إلى تغير وتركيب التربة ودرجة تماسكها ويقلل محتواها 

  .من المواد العضوية
بعد الحرب األمريكية على العراق، وأعمال  :تلوث الهواء بالنفط الخام -

التخريب الفعلي لخطوط نقل النفط الخام والمشتقات النفطية وحرائق اآلبار 
ر مباشر في انبعاث العديد من المواد كلها ساهمت بشكل مباشر أو غي

الكيميائية الملوثة للمحيط مثل أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين وأكسيد 
الكربون والدقائق العالقة، وما يمكن أن تحمله من مركبات خطيرة مثل 
المواد الهيدروكربونية والمركبات العضوية المتطايرة ومركبات 

  .49سيما الرصاصالدايوكسين والعناصر الثقيلة ال
إن معاناة العراق من شح المياه، وتدني  :تلوث المياه بالنفط الخام -

نوعيتها، بسبب تعرض العراق لحروب امتدت لثالث عقود وما تالها من 
أي أقل ، %75حصار اقتصادي، مما أثر في انخفاض اإليراد المائي بنسبة 

للعراق سنويا، كما تمثل أقل من ثلث االحتياجات المائية  3مليار م 20من 
صاحبها تدني واضح في نوعية المياه خاصة كمية األمالح الذائبة فيها 

  .350مليار م 80مقارنة بالواردات المائية السنوية التي تصل إلى 

وتشير في هذا الصدد التقارير العراقية إلى انحدار شديد يمس نوعية 
 2006اه األنهار عام المياه العراقية، حيث وصلت نسبة ارتفاع الملوحة في مي

بموجب المواصفات العراقية،  2002بمقدار ما كانت عليه عام  % 1.5إلى 
ونسبة الملوحة في نهر ، %20وبلغت نسبة التلوث بالكبريت للفترة نفسها 

 1250، ويتوقع أن ترتفع إلى 2007جزء بالمليون عام  600الفرات بلغت 
  .201551جزء بالمليون عام 
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  : الخاتمة
 :اية الورقة نستنتج ما يليفي نه

  تأذى العراق وشعبه، وتعرض األمن اإلنساني به إلى أضرار بالغة
السوء، ارتكبت من طرف قوات االحتالل، حيث نسجل انتهاكات 
واضحة للقانون الدولي اإلنساني، فشردت فوات االحتالل الماليين من 

شعب العراقيين واعتقلتهم، فضال عن اإلبادة الجماعية في حق ال
العراقي، والنقل اإلجباري وعمليات التهجير القسري، وحمالت االغتيال 
والقتل المنظم، وتجويع الشعب وتعذيب المعتقلين، وإفراغ العراق من 

وتعد كل هذه جرائم تمس باألمن اإلنساني العراقي، التي نص . عقوله
إخضاع  عليها النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، تُوجِب

  .مرتكبيها إلى المحاكمة والحساب
  استخدمت قوات االحتالل األمريكي األسلحة المحظورة دوليا، ساهمت

عبرها في تدمير اإلنسان العراقي، وإلحاق أضرارا جسيمة بصحته، 
وكذا انتشار مختلف األمراض الفتاكة، مما تسبب في استدامة انعدام 

األسلحة المحرمة دوليا دمرت األمن الصحي لإلنسان العراقي، كما أن 
العراقية بشكل كامل، األمر ) التربة، الماء، الهواء(روافد المنظومة البيئية

  . الذي ينعكس أيضا على حياة األفراد بشكل  سلبي
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