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العالم

عام على سقوط الموصل

تمدد «داعش» والتغيير الديموغرافي :إنه زمن التـ
لطالما كانت التغييرات الديموغرافية نتاجًا للحروب والصراعات .هذا
أقله ما كان بارزًا في القرن الماضي ،إثر الحربين العالميتين ...وهذا ما
شهدته القارة األوروبية كما الشرق األوســط في مراحل وظروف
مختلفة .قبل غزو العراق عام  2003وبداية تفتت بالد الرافدين،
كان العالم قد شهد على التغييرات الديموغرافية الواضحة في
يوغوسالفيا ـ السابقة ـ وما سبقها إثر انهيار االتحاد السوفياتي ...قبل
أن تحل الصراعات الحالية التي تعيشها دول المشرق العربي راهنًا.
في هذا الشأن ،بعيدًا عن االتهامات التي يؤججها اإلعالم في أغلبها،
ّ
فإن ما نتج في بلد كالعراق من الغزو األميركي ومن تمدد تنظيم
كـ«داعش» أخيرًا ليس متشابهًا ،خصوصًا أن احتالل التنظيم لبعض
المناطق العراقية ًكان له الدور الوظيفي الواضح ...من سهل نينوى
مرورًا بديالى وصوال إلى «حزام بغداد»
بغداد ـ مصطفى سعدون
يمكن ال ـقــول إن ال ـعــراق اآلن ،لــم يعد
الحاضنة الحقيقية لألقليات ،مثلما
ك ــان ســابـقــا .فـهـجــرة املسيحيني منه
ت ــزداد بسرعة ،أمــا األقـلـيــات األخ ــرى،
ف ـل ــم ي ـع ــد ل ـه ــا م ـك ــان ب ــن ال ـقــوم ـيــات
واملــذاهــب الكبيرة .اإليــزيــديــون كانت
ل ـهــم ح ـصــة م ــن امل ــأس ــاة ال ـت ــي لحقت
ب ــال ـع ــراق ب ـعــد ال ـع ــاش ــر م ــن ح ــزي ــران
 ،2014كما كانت مثلها للشبكة .هكذا

بغداد ستظل القلعة األخيرة التي
تحدد شكل النظام السياسي الذي
يحكم البالد في المستقبل
هــي ال ـحــال مــع الّـفـئــات األخ ـ ــرى ،غير
«الشيعة» و«السنة» و«األكراد».
ف ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة ن ـ ـي ـ ـنـ ــوى ،وم ــرك ــزه ــا
مــدي ـنــة امل ــوص ــل ،ه ـن ــاك صـ ــراع كبير
وط ــوي ــل ،ب ــن ال ـع ــرب واألك ـ ـ ــراد ،حتى
ُ
الجارة الشمالية للعراق ،تركيا ،تريد
إخ ـض ــاع ه ــذه املــدي ـنــة ول ــو سياسيًا
إلرادتـ ـ ـه ـ ــا .هـ ــذا ح ـل ــم اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة
العثمانية األزلي.
يوجد صــراع أيضًا فــي مدينة النبي
يونس (املوصل) ،قضاء تلعفر ،الذي
تسكنه غالبية «شيعية» ،منتمية إلى
القومية التركمانية ،وهي ثالث قومية
فــي ال ـعــراق ،بعد العربية والـكــرديــة...
وكذلك في قضاء تلكيف ،الذي يقطنه
املسيحيون الكلدان.
قـضــاء سـنـجــار ،يسكنه اإليــزيــديــون.
شهد معقل أتباع هذه الديانة ،عملية
ن ـ ــزوح ك ـب ـي ــرة ،م ــع اح ـت ــال «داع ـ ــش»

ملــديـنــة امل ــوص ــل .ول ــم يـكـتــف التنظيم
بذلك ،فخطف وقتل اآلالف منهم.
ناشط إيزيدي مقيم في أربيل ،رفض
الكشف عن اسمه ،يقول لــ«األخـبــار»،
إن «الـ ـ ـ ـ ــذي ح ـ ــدث ل ــإي ــزي ــدي ــن ك ــان
ُمـخـطـطــا ل ــه م ـنــذ ع ــام  ،2007عـنــدمــا
ق ـت ــل ُ
وج ـ ـ ــرح أك ـث ــر م ــن  800إي ــزي ــدي
ب ـت ـف ـج ـي ــرات ن ــاحـ ـي ــة ال ـق ـح ـط ــان ـي ــة».
ويـ ـضـ ـي ــف« :نـ ـح ــن نـ ـع ــرف ك ــل ش ــيء،
ل ـك ـن ـنــا ن ـخ ـشــى الـ ـح ــدي ــث ،هـ ـن ــاك مــن
يستهدفنا في أي مكان ،ورئيس إقليم
كردستان الـعــراق ،مسعود البرزاني،
باعنا لداعش ،وهــذا جزء من مخطط
إلفــراغ العراق من اإليزيديني ،خاصة
أن ه ـ ـنـ ــاك عـ ـمـ ـلـ ـي ــات كـ ـبـ ـي ــرة لـ ـش ــراء
منازلنا».
ُ
أما ديالى ،وهي املحافظة التي تشكل
عراقًا صغيرًا ملا فيها من تنوع ديني
وقــومــي ومــذهـبــي ،فإنها أيضًا هدف
ل ـل ـم ـت ـصــارعــن ،ألن ال ـع ــرب بشقيهم
«الشيعي» و«السني» يوجدون فيها،
كذلك يسكنها «أك ــراد ُسنة وشيعة»،
وفيها أقلية تركمانية .مراحل الصراع
في هذه املنطقة تأخذ مديات أبعد.
ي ـق ــول ال ـب ــاح ــث االج ـت ـم ــاع ــي ،سـعـيــد
ك ــري ــم ،لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،إن «هـ ـن ــاك مــن
اسـتـغــل ال ـح ــرب ض ــد داعـ ــش ،وسـعــى
إلـ ـ ــى إح ـ ـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـي ــر ديـ ـم ــوغ ــراف ــي،
خاصة في املناطق القريبة من إقليم
كردستان العراق».
لكن الـنــائــب عــن «ائ ـتــاف مـتـحــدون»،
رعـ ــد ال ــده ـل ـك ــي ،يـ ـق ــول ،ف ــي تـصــريــح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،إن «الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوات األمـ ـنـ ـي ــة
أج ــرت بـمـســاعــدة املـلـيـشـيــات تغييرًا
دي ـم ــوغ ــراف ـي ــا ف ــي م ـح ــاف ـظ ــة دي ــال ــى،
وقامت بتهجير العديد من املواطنني
عـ ـل ــى أس ـ ـ ـ ــاس طـ ــائ ـ ـفـ ــي» .وال ي ـت ـفــق

ّ
حذرت وزارة التخطيط من حصول تغيير ديموغرافي في المناطق التي شهدت نزوحًا واسعًا لألهالي (أ ف ب)

ت ـص ــري ــح ال ـن ــائ ــب م ــع م ــا ذهـ ــب إل ـيــه
امل ـت ـحــدث بــاســم «ال ـح ـشــد الـشـعـبــي»،
كريم النوري ،الذي يشير إلى «وجود
رغ ـ ـبـ ــات س ـي ــاس ـي ــة ب ـت ـش ــوي ــه صـ ــورة
الـ ـق ــوات األم ـن ـي ــة وال ـح ـش ــد الـشـعـبــي،
وتتهمها على أساس محاولة إحداث
تغيير ديموغرافي».
وي ـض ـي ــف الـ ـ ـن ـ ــوري لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
«دخـ ـ ــول ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي لـلـمـنــاطــق
الـ ُّـسـنـيــة ال يعني أن ــه سيبقى فـيـهــا...
ن ـح ــن نـ ـح ــرره ــا ل ـي ـت ـس ـلــم أب ـ ـنـ ــاء تـلــك
املـ ـن ــاط ــق وال ـ ـق ـ ــوات األمـ ـنـ ـي ــة عـمـلـيــة
مسك األرض ،ولم نعمل على التغيير
الديموغرافي».
وفــي ب ـغــداد ...كذلك جــاء الحديث عن
احتمالية حدوث تغيير ديموغرافي،
خ ــاص ــة أن أط ـ ــراف ال ـعــاص ـمــة (ح ــزام
ُ
نية».
بغداد) ،توجد فيها عشائر «س ّ
وزارة التخطيط هي األخ ــرى ،حــذرت
م ـ ــن ح ـ ـصـ ــول ت ـغ ـي ـي ــر ديـ ـم ــوغ ــراف ــي
فـ ــي املـ ـن ــاط ــق الـ ـت ــي شـ ـه ــدت ن ــزوح ــا
واسعًا لألهالي ،ســواء في نينوى أو
ص ــاح الــديــن أو ديــالــى وغـيــرهــا من

املحافظات.
كــذلــك لــم تختلف ال ـحــال مــع القومية
التركمانية ،التي يقول بشأنها رئيس
«ال ـج ـب ـهــة ال ـتــرك ـمــان ـيــة» ف ــي مجلس
النواب ،أرشد الصالحي ،إنها «هدف
ل ـب ـعــض الـ ـجـ ـه ــات ل ـط ـمــس هــوي ـت ـهــا،
وإح ـ ـ ـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـي ــر دي ـ ـمـ ــوغـ ــرافـ ــي فــي
مناطق وجودها».
ف ـ ــي م ـق ـل ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،أصـ ـ ـ ـ ــدر ،ف ـ ــي وق ــت
س ـ ــاب ـ ــق ،مـ ـجـ ـل ــس مـ ـح ــافـ ـظ ــة واس ـ ــط
(جنوبي العراق) ،قــرارًا منع بموجبه
بـيــع ال ـع ـق ــارات واألراضـ ـ ــي لـلـعــائــات
الـ ـن ــازح ــة الـ ـت ــي اتـ ـخ ــذت م ــن مـنــاطــق
امل ـح ــاف ـظ ــة س ـك ـنــا م ــؤق ـت ــا ل ـه ــا .كــانــت
تخشى املحافظة من حدوث أي تغيير
ديموغرافي إثر بقاء العوائل النازحة
فيها.
أم ــا األك ـ ــراد الــراغ ـبــون بـضــم املــوصــل
وك ــرك ــوك إل ــى إق ـل ـي ـم ـهــم ،ف ـلــم يـخـفــوا
شـيـئــا ع ــن أم ـن ـيــات ـهــم ،وهـ ــذا م ــا أك ــده
في تصريح صحافي ،رئيس حكومة
اإلقليم ،نيجرفان البرزاني ،حني قال:
«إذا اعتقدنا أن العراق يمكن أن يعود

كما كان عليه قبل املوصل ،فال أظن أن
ذلك سيحصل ،هذا شبه مستحيل».
كـ ــانـ ــت رسـ ــالـ ــة ال ـ ـبـ ــرزانـ ــي واض ـ ـحـ ــة:
ُ
املـنــاطــق الـتــي تـحــررهــا «البشمركة»،
ال يـمـكــن تــرك ـهــا الح ـق ــا ،ال للحكومة
االتـ ـح ــادي ــة وال ألي قـ ــوة أخـ ـ ــرى .هم
يريدون البقاء فيها وضمها لإلقليم،
ه ـ ـكـ ــذا ك ـ ـ ــان ُيـ ـشـ ـي ــر رئ ـ ـيـ ــس ح ـك ــوم ــة
كردستان الـعــراق ...ليتالقى بذلك مع
عدة تصريحات أطلقها رئيس اإلقليم
مسعود البرزاني.
وفي بيان صدر سابقًا ،عن رجال دين
مـسـيـحـيــن ،قــالــوا إن «مـنــاطـقـهــم في
سهل نينوى (القريبة مناطق النفوذ
الكردي) تتعرض لتغيير ديموغرافي،
وهـ ـن ــاك م ــن ع ـم ــل ع ـل ــى هـ ــذا ال ـش ــيء،
ّ
ووزع أراضي وممتلكات ،مقابل خلق
مجتمع آخر يفوقنا كسكان أصليني».
وأكد البيان أن الشعب في تلك املنطقة
«أص ـ ـبـ ــح ال ـ ـيـ ــوم م ـ ـهـ ــددًا فـ ــي وج ـ ــوده
وحـ ـق ــوق ــه ،وال س ـي ـمــا أن ال ـس ـل ـطــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة واألطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـس ـيــاس ـيــة
عمومًا ال تتعامل بجدية مع الحلول».

أكثر من  300مليار دوالر خسائر اقتصادية
بغداد ـ سالم زيدان
تعرض االقتصاد العراقي النتكاسة
كبيرة بعد سيطرة تنظيم «داعــش»
على مساحة ثلث البالد ،في العاشر
مــن ح ــزي ــران  ،2014إذ دم ــرت البنى
التحتية ألكـثــر مــن ثــاث محافظات
بـسـبــب املـ ـع ــارك وال ـق ـص ــف املـسـتـمــر
مــن ط ـيــران الـجـيــش وال ـقــوة الجوية
و«التحالف الــدولــي» ،إضافة إلى أن
التنظيم استحوذ على أموال البنوك
واوقــف العديد من املنافذ التجارية
ّ
وقسم السوق العراقية إلــى شمالية
وجنوبية.
قــدرت الخسائر املالية للعراق خالل

الـعــام املــاضــي بأكثر مــن  300مليار
دوالر وف ــق خ ـب ــراء االق ـت ـص ــاد ،كما
أن ديــونــا مالية ترتبت على العراق
بأكثر من  21مليار دوالر بعد شرائه
أسلحة بالدفع باآلجل.
وك ـش ـفــت الـحـصـيـلــة الـنـهــائـيــة الـتــي
أعدتها اللجنة املـســؤولــة عــن اعمار
املحافظات املـتـضــررة أن  870مبنى
ح ـك ــوم ـي ــا و 218جـ ـسـ ـرًا و 14نـفـقــا
مــروريــا دمــرت بالكامل ،إضــافــة إلى
 300كـلــم مــن شبكتي سـكــك الحديد
في غرب وشمال البالد.
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ل ــرئ ـي ــس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،م ـظ ـه ــر م ـح ـم ــد ص ــال ــح،
أعلن أن «الحرب ضد تنظيم داعش

كلفت العراق مبالغ كبيرة ،إذ بلغت
مــن الناتج اإلجمالي  ،%15مــا يقدر
بنحو  30مـلـيــار دوالر ،إضــافــة إلــى
تخصيص الحكومة  25مليار دوالر
ل ــدع ــم الـ ـق ــوات األم ـن ـي ــة خـ ــال ال ـعــام
الحالي في امليزانية املالية».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ص ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــح ،ف ـ ـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث
لـ«األخبار» ،أن «القطاعات االنتاجية
في املحافظات التي تشهد عمليات
ع ـس ـك ــري ــة أصـ ـيـ ـب ــت ب ــال ـش ـل ــل حـيــث
ت ــوق ــف ان ـ ـتـ ــاج ال ـنـ ـف ــط فـ ــي م ـص ـفــاة
بـيـجــي» ،مــوضـحــا أن «نـسـبــة النمو
في االقتصاد العراقي أصبحت %1
وفق تقديرات صندوق النقد الدولي
مما سينعكس سلبا على البالد».

املتحدث باسم وزارة التخطيط ،عبد
الزهرة الهنداوي ،شدد على صعوبة
القيام بمسح كامل عن حجم الضرر
ال ــذي لـحــق بــاملـنــاطــق ال ـخــارجــة عن
سيطرة الــدولــة ،مثل نينوى وأجــزاء
من صــاح الدين واألنـبــار ،مبينًا أن
«وزارة التخطيط ستقوم مع وزارات
الـ ـصـ ـح ــة وال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات وال ـ ـخـ ــدمـ ــات
واالعمار والتربية والتعليم العالي
والـحـكــومــات املـحـلـيــة بـقـيــاس حجم
الضرر».
وأضـ ــاف ال ـه ـن ــداوي ل ــ«األخ ـب ــار» أن
«ح ـجــم ال ـض ــرر ف ــي ال ـب ـنــى التحتية
كبير ج ـدًا ،وهـنــاك خطة بالتنسيق
م ــع ال ـج ـه ــات امل ـع ـن ـيــة ت ـع ـت ـمــد عـلــى

م ـح ــوري ــن ،األول إعـ ـ ــادة االس ـت ـق ــرار
لـ ـلـ ـمـ ـن ــاط ــق امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــررة م ـ ـ ــن ت ــوفـ ـي ــر
متطلبات ع ــودة الـعــائــات الـنــازحــة
والـ ـث ــانـ ـي ــة إعـ ـ ـ ــادة اع ـ ـمـ ــارهـ ــا ،حـيــث
جرى إنشاء صندوق اعمار املناطق
املحررة بقيمة  500مليار دينار».
وأوضـ ـ ـ ــح أن «ال ـ ـع ـ ــراق ي ـس ـع ــى إل ــى
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى مـ ـس ــاع ــدات دول ـي ــة
لدعم صندوق اعمار املناطق املحررة
مـ ــن خـ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ــدولـ ـي ــة،
وك ــان آخــرهــا اجـتـمــاع ال ــدول السبع
الكبار في برلني» ،مبينًا أن «نسبتي
ال ـب ـطــالــة ارت ـف ـعــت إل ــى  %15بـعــدمــا
ك ــان ــت  ،%12وال ـف ـقــر ألق ــل م ــن %30
بعدما كانت .»%19

