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«حكم الخليفة»

ــفتيت!
الـ ـ ـن ـ ــاش ـ ــط فـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ــؤون األقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات،
مـحـمــد الـشـبـكــي ،ي ـقــول ل ــ«األخ ـب ــار»
إن ــه «بـعــد ع ــام ُ 2004وض ــع برنامج
لتصفير األقليات في املوصل ،ضمن
م ــراح ــل ،ن ـتــج م ـن ـهــا تــرح ـي ـل ـهــم إلــى
خـ ــارج امل ــدي ـن ــة ،كـمـحـطــة أول ـ ــى .كــان
الـ ـن ــزاع مـثـلـمــا بـ ــرز حـيـنـهــا صــراعــا
كــرديــا ـ عربيًا حــول املــوصــل .دخلت
البشمركة إلــى نهاية الحد الفاصل
ب ــن ال ـس ــاح ــل األيـ ـم ــن واألي ـ ـسـ ــر مــن
املــدي ـنــة ع ـنــد ن ـهــر دج ـل ــة وأصـبـحــت
منذ ذلــك الحني منطقة نفوذ كردية
ّ
مقار األحــزاب الكردية في
وانتشرت
ع ـمــوم مـنـطـقــة ال ـســاحــل األي ـس ــر من
خ ــارج املــديـنــة وداخ ـل ـهــا ،بــاإلضــافــة
إلى سيطرة البشمركة على  16وحدة
إدارية حول املدينة».
ّ
ـذه ال ـص ــورة جعلت
ويـضـيــف أن «هـ ـ ّ
نينوى في وضع هش أمنيًا ومسيطرًا
عليه مــن قبل األح ــزاب الكردية التي
كــانــت تكسب ثـلــث أص ــوات املــوصــل،
ومن مجموع  37عضوًا كان دائمًا لها
من  12إلــى  15مقعدًا جعلت مجلس
املـ ـح ــافـ ـظ ــة رهـ ـيـ ـن ــا لـ ـه ــا واملـ ـح ــاف ــظ
م ــوظـ ـف ــا ب ـ ـيـ ــدهـ ــم» .ويـ ـشـ ـي ــر إلـ ـ ــى أن
«جـمـيــع الـ ـق ــرارات الـسـيــاسـيــة كــانــت
كردية لغاية  .2009وبعد انتخابات
مجالس املحافظات حينها حصلت
قائمة الحدباء بزعامة اثيل النجيفي
الذي كان ندًا لألكراد وكانت شعاراته
االنتخابية إخراج األكراد من نينوى
وهوية نينوى العربية وحصل على
 16م ـق ـع ـدًا ،ل ـكــن ب ـعــد س ـن ـتــن تغير
املــوقــف ال ـعــربــي داخ ــل املــوصــل بعد
تدخل األت ــراك في املــوضــوع من أجل
الضغط على حكومة نوري املالكي».
ازدادت م ـخ ــاوف األق ـل ـي ــات ب ـصــورة
كبيرة ،مع عدم وجــود طمأنة كردية
واضحة لهم أو تدخل حكومي إلنقاذ
الوضع ،حيث بقيت مناطق سنجار
وتلعفر لم يدخلها «داعش» بعد.
وبحلول يوم  25حزيران  ،2014سقط
قضاء تلعفر وبعدها قضاء سنجار
بسبعة أيــام .هنا دق ناقوس الخطر
بــالــرغــم مــن وص ــول تـعــزيــزات لقوات
«البشمركة».
نزح أول األمر املسيحيون في منطقة
ال ـح ـم ــدان ـي ــة ،وبـ ـع ــده ــا اإلي ــزي ــدي ــون
ف ــي بـعـشـيـقــة ،أم ــا ال ـش ـبــك فــانـتـظــروا
ال ـل ـح ـظ ــات األخ ـ ـيـ ــرة وسـ ــط ط ـمــأنــات
كــرديــة بـعــدم سـقــوط مناطقهم ،وفــي
ال ـســابــع م ــن آب  ،2014وت ـحــدي ـدًا في
ً
ال ـحــاديــة عـشــر ل ـي ــا ،شــاهــد الـسـكــان
س ـ ـيـ ــارات «ال ـب ـش ـم ــرك ــة» وهـ ــي تـسـيــر
مــن دون تشغيل إض ــاءة ،وانسحبت
خالل أقل من نصف ساعة كل القوات
مــن حــزام نينوى إلــى مـحــاور الخازر

تشير التقديرات
إلى أن تكلفة الحرب
تصل إلى نحو10
ماليين دوالر يوميًا
وحـ ــول ق ـطــاع ال ـن ـفــط ،ق ــال املـتـحــدث
ب ــاس ــم وزارة ال ـن ـفــط ع ــاص ــم ج ـهــاد،
ل ـ ــ«األخ ـ ـب ـ ــار» ،إن «أض ـ ـ ـ ـ ــرارا ك ـب ـيــرة
حصلت فــي الـقـطــاع النفطي نتجت
عن خسائر بعشرات املليارات منها
توقف مصفاة بيجي عن العمل التي
كــانــت تنتج  300ألــف برميل يوميًا
وتـلـبــي نـصــف حــاجــة ال ـع ــراق ،األمــر

األطفال دروع بشرية ...و«جهاديو» المستقبل
وعقرة والفائدة.
نـ ـ ــزح خـ ـ ــال سـ ــاعـ ــات أكـ ـث ــر مـ ــن 180
أل ــف شـخــص ،فــي وق ــت لــم تطلق فيه
«ال ـب ـش ـم ــرك ــة» أيـ ــة ط ـل ـقــة ولـ ــم يـحــدث
لـيـلـتـهــا أيـ ــة م ـع ــرك ــة ،ب ـح ـســب شـهــود
عيان.
بعد آب  ،2014توقفت «داع ــش» عند
حـ ــدود س ـنــة  1991أي ال ـخــط األزرق
ال ـ ــذي ف ــرض ــه م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ــدول ــي
كمنطقة حظر طيران وحماية دولية
لــأكــراد ،وتــم إخ ــراج كــل األقـلـيــات من
محافظة نينوى ،وبهذا أصبحت من
دون أقليات ألول مرة في تاريخها.
الخبير بشؤون األقليات في العراق،
وع ـ ـضـ ــو املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـعـ ــراقـ ــي لـ ـح ــوار
األدي ــان ،سعد سـلــوم ،يـقــرأ مــا حصل
ف ــي امل ــوص ــل ف ــي س ـي ــاق دورة عـنــف
ت ـت ـكــرر ك ــل أرب ـ ــع س ـن ــوات اسـتـهــدفــت
خـلــق مـنــاطــق صــافـيــة عــرقـيــا وديـنـيــا
وط ــائ ـف ـي ــا ،ح ـي ــث ي ـق ــول إن «اح ـت ــال
املـ ــوصـ ــل ي ـع ــد ال ـح ـل ـق ــة األخ ـ ـيـ ــرة فــي
مسلسل إع ــادة تــرسـيــم ديـمــوغــرافـيــة
ل ـل ـعــراق وف ــق امل ـح ــدد اإلث ـنــوطــائ ـفــي،
وإع ــادة الترسيم ضــروريــة ألي خطة
ل ـت ـق ـس ـي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق إل ـ ــى ج ـ ــزر إث ـن ـيــة
منعزلة».
وي ـ ـض ـ ـيـ ــف س ـ ـ ـلـ ـ ــوم« :بـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ال ـخ ـط ــة
بتحطيم الثقة االجتماعية أفقيًا بني
املـكــونــات والـثـقــة السياسية عموديًا
بني الفرد والنظام السياسي ،ففي عام
 ٢٠٠٦بـعــد تـفـجـيــرات ســامــراء انطلق
ع ـنــف دم ـ ــوي اس ـت ـه ــدف ال ـث ـقــة داخ ــل
مكونات الهوية العربية اإلسالمية،
وأع ــاد ترسيم بـغــداد ومناطق أخــرى
ط ــائ ـف ـي ــا بـ ــن ال ـش ـي ـع ــة وال ـ ـس ـ ـنـ ــة ،ثــم
ج ــاءت جــريـمــة كـنـيـســة سـيــد الـنـجــاة
 ٢٠١٠لتستهدف الثقة بــن املسلمني
واملسيحيني ،إذ شهدت بغداد بعدها
أك ـب ــر ه ـج ــرة ملـسـيـحـيـيـهــا ف ــي تــاريــخ
العراق املعاصر».
وي ـتــابــع س ـل ــوم« :ف ــي ح ــزي ــران ٢٠١٤
ُ
اس ــت ـه ــدف آخ ــر مـعـقــل لـلـتـعــدديــة في
الـ ـع ــراق م ــن خ ــال ت ـســونــامــي داع ــش
الـ ـ ـ ـ ــذي جـ ـ ـ ــرف ال ـ ـت ـ ـنـ ــوع فـ ـ ــي م ـن ــاط ــق
سهل نـيـنــوى ،حينها ب ــدأت تنكشف
مخططات تقسيم الـبــاد وأخــذ دعــاة
التقسيم يعلنون ما كانوا يضمرونه
في األعوام السابقة».
وحول مستقبل التعددية في العراق،
يــرى الباحث في شــؤون األقليات ،أن
«ب ـغــداد ستظل القلعة األخ ـيــرة التي
تـحــدد شـكــل الـنـظــام الـسـيــاســي الــذي
يحكم ال ـبــاد فــي املستقبل وهــويـتــه،
فهي منطقة املعركة األخيرة التي يراد
منها االحتفاظ بمركز رمزي ال يتعدى
دوره التنسيق بــن األقــالـيــم وتوزيع
الثروة والتمثيل الدبلوماسي للبالد.

بغداد ـ مصطفى سعدون
وصـ ــل س ـل ـيــم ال ـح ـم ــدان ــي إلـ ــى الـعــاصـمــة
ال ـعــراق ـيــة ب ـغ ــداد ،ب ــداي ــة ش ـبــاط املــاضــي،
قــادمــا مــن أربـيــل بعد أن هــرب مــن مدينة
املــوصــل بــرفـقــة زوج ـتــه ال ـحــامــل .مـغــادرة
املــوصــل بعد الـعــاشــر مــن حــزيــران ،2014
أص ـب ـح ــة م ـس ـت ـح ـي ـلــة ،ب ـع ــد م ـن ــع تـنـظـيــم
«داع ــش» املدنيني الـخــروج منها ،إال بعد
إحـضــار كفيل يتحمل التبعات فــي حال
عدم عودتهم.
س ـل ـيــم ال ـ ــذي ب ـقــي ف ــي بـ ـغ ــداد ش ـهــر عند
أق ــارب ــه ،دف ــع مـبـلــغ  2000دوالر أمـيــركــي
ملـ ـق ــرب ــن م ـ ــن «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،ب ـغ ـي ــة تـسـهـيــل
عملية ال ـخــروج مــن املــديـنــة دون إحضار
الـكـفـيــل .ك ــان ه ــدف ال ـهــروب مــن املــوصــل،
إدخال زوجته ألحد املستشفيات للوالدة
وال ـح ـص ــول ع ـلــى ش ـه ــادة والدة رسـمـيــة
البنه.
قصة الحمداني تلخص معاناة الكثيرين
من أهالي املوصل الذين يعيشون ظروفًا
إن ـســان ـيــة صـعـبــة ب ـعــد ع ــام ع ـلــى اح ـتــال
«داعش» ملدينتهم.
خــال العالم الفائت ،حدثت آالف حــاالت
ال ــوالدة ،لكن جميعها غير موثقة وغير
ُم ـس ـج ـلــة ف ــي ب ـي ــان ــات ال ــدول ــة ال ـعــراق ـيــة،
ب ـس ـب ــب س ـي ـط ــرة «داع ـ ـ ـ ــش» ع ـل ــى جـمـيــع
م ــؤس ـس ــات الـ ــدولـ ــة هـ ـن ــاك ،لـ ــذا ب ـق ــي مــن
ولــد بـعــد الـعــاشــر مــن حــزيــران  ،2014بال
شهادة والدة ،وأكتفى ذووه بتسجيله في
سجالت فرضها عليهم أنصار التنظيم.
ت ـقــول م ـصــادر طـبـيــة مــن داخ ــل املــوصــل،
ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن «أك ـثــر مــن  12أل ــف حالة
والدة أج ــري ــت ف ــي امل ــدي ـن ــة خـ ــال عـشــرة
ُ
أش ـه ــر ،جـمـيـعـهــا ل ــم تـسـجــل ف ــي ال ــدوائ ــر
ال ــرس ـم ـي ــة ل ـل ـح ـكــومــة ال ـع ــراق ـي ــة ،وه ـن ــاك
ح ــاالت والدة أخ ــرى أجــريــت فــي امل ـنــازل،
بــالـطــرق الـبــدائـيــة ،ولــم يـجـ ِـر الـتـعــرف إلى
عددها».
وتضيف أن «مستشفيات املوصل تمنح
شـ ـه ــادة والدة ،ل ـك ــن ل ـي ـســت ال ـش ـه ــادات
الرسمية التابعة للدولة العراقية ،وإنما
شـ ـه ــادات عـلـيـهــا شـ ـع ــارات داعـ ـ ــش ،ولــن
ُيـعـتــرف بـهــا بـعــد تـحــريــر املــديـنــة ،وربـمــا
لــم يـبــق ش ــيء مــن الـسـجــات ال ـتــي دونــت
فيها بعض حــاالت ال ــوالدة ،ألن التنظيم
وعناصره هم من يسيطر عليها».

إغالق دائرة األحوال المدنية
عندما تمنح املستشفيات لــذوي املولود
شـهــادة والدة ُمرسلة إلــى دائ ــرة األحــوال
املدنية فــي املحافظة ،فإنهم يصطدمون
بــإغــاق الــدائــرة ،وعــدم وجــود أي موظف
ً
فيها ،فضال عن اإلجــراءات الصعبة التي
ُ
يتخذها تنظيم «داعش» هناك ،فهو يدقق

في أسماء املواليد ،ملنع تسميتهم بأسماء
تتعارض مع «شريعته».
حاول أحد ُسكان حي الوحدة في املوصل
إص ـ ـ ـ ــدار ه ــوي ــة أح ـ ـ ـ ــوال م ــدنـ ـي ــة (ب ـط ــاق ــة
تـعــريـفـيــة) مل ــول ــوده ،لكنه فــوجــئ بــإغــاق
الــدائــرة التي هــرب أغلب موظفيها خارج
ُ
املحافظة ،ولم تفتح من قبل التنظيم الذي
اكـتـفــى ب ــإص ــدار ش ـه ــادات والدة ،لـكــن لن
ً
يكون معترفًا بها مستقبال.
ال تقف معاناة املوصليني الصامدين في
مدينتهم فقط حـيــال املــوالـيــد ال ـجــدد ،بل
تـتـعــداهــا إل ــى مـشـكـلــة ض ـغــوط «داعـ ــش»
على األهالي عبر الفتيان.

 12ألف مولود
بال بيانات في
الموصل

عضو «املرصد العراقي لحقوق اإلنسان»،
اب ــراهـ ـي ــم سـ ـع ــد ،ك ـش ــف ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
«ت ـن ـظ ـيــم داع ـ ــش يـ ـم ــارس ض ـغــوطــا على
سكان محافظة نينوى باستخدام األطفال
كــدروع بشرية خــال عملياته اإلرهابية،
وبعضهم لتنفيذ عمليات انتحارية».
وأعطى عضو املــرصــد ،وهــو منظمة غير
حكومية معنية برصد انتهاكات حقوق
ً
اإلن ـس ــان ،م ـثــاال عـلــى ارت ـكــابــات «داع ــش»
بحق أطفال املوصل تحديدًا .يقول سعد:
«بدأ التنظيم في السابع عشر من حزيران
 2014ب ـج ـمــع ع ـش ــرة أطـ ـف ــال م ــن ح ــي 17
ت ـمــوز فــي مــديـنــة املــوصــل واصـطـحــابـهــم
خ ــال عملية اسـتـطــاعـيــة لــه فــي أط ــراف
امل ــدي ـن ــة ،ب ــل تـعـمــد إخ ــراج ـه ــم م ــن نــوافــذ
الـسـيــارات ،إلجـبــار أي قــوة عسكرية على

عدم استهدافهم».
ويضيف« :بعد أربعة أيــام ،كــرر التنظيم
م ــا ق ــام ب ــه ف ــي ح ــي ال ــوح ــدة ،واصـحـطــب
أكثر من عشرة أطفال بني سن  10ـ  15عامًا
لتنضيد أكياس الرمل التي يستخدمها
كـمـتــاريــس خ ــال مــواج ـهــاتــه م ــع ال ـقــوات
األمنية».
مستشارة وزيــر حقوق اإلنـســان العراقي
ال ـســابــق ،سـحــر ج ـبــر ،كـشـفــت أن «داع ــش
اسـتـخــدم األطـفــال ك ــدروع بشرية لتنفيذ
ع ـم ـل ـيــاتــه اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،وإج ـ ـبـ ــار الـ ـق ــوات
األمنية على عدم إطالق النار عليه حرصًا
على حياة األطفال».
وبـ ّـيـنــت جـبــر ،فــي حــديــث ل ــ«األخ ـبــار» ،أن
«هناك معلومات وردتها من مكاتب وزارة
حقوق اإلنسان في محافظة نينوى ،تؤكد
تفاقم الظاهرة التي قد تسبب فقدان عدد
كبير من األطفال العراقيني».
وفي بيان أصــدره قبل أيــام ،قال «املرصد
الـعــراقــي لحقوق اإلن ـســان» ،إن «التنظيم
اإلرهـ ــابـ ــي ،س ـعــى ب ـعــد ث ــاث ــة أش ـه ــر مــن
سيطرته على املــوصــل إلــى تــرويــج أفكار
ت ـك ــون ق ــري ـب ــة م ــن األط ـ ـفـ ــال ،وح ـ ـ ــاول مــن
خــالـهــا ج ــذب انـتـبــاهـهــم إل ــى الـعـمـلـًيــات
الـقـتــالـيــة ال ـتــي ي ـقــوم ب ـهــا» ،مـبـ ّـيـنــة أنــه
«بعد ذلــك اخـتــار اإلرهــابـيــون عــددًا من
أطفال املدينة لالنخراط في معسكراته
التدريبية».
ويضيف أن « 300طفل يـتــدربــون على
أيـ ـ ـ ــدي عـ ـص ــاب ــات داعـ ـ ـ ــش فـ ــي مــدي ـنــة
امل ـ ــوص ـ ــل ،الـ ــذيـ ــن وزعـ ـ ـ ــوا ع ـل ــى أرب ـع ــة
معسكرات في األحياء السكنية منها»،
مشيرًا إلــى أن «األطـفــال الذين يدربون
على السالح والقتال داخــل معسكرات
اإلرهابيني تراوح أعمارهم بني  13ـ 16
عــامــا ،حيث عمد إلــى اختيار أصحاب
القامات الطويلة واألجسام الضخمة».
ع ـض ــو «م ـف ــوض ـي ــة حـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان»
فـ ــي ال ـ ـع ـ ــراق ،أث ـ ـمـ ــار الـ ـشـ ـط ــري ،ت ـقــول
ل ــ«األخ ـبــار» إن «األط ـفــال الــذيــن يجندهم
تنظيم داع ــش اإلره ــاب ــي ،يـعــدون مـصـ َ
ـدر
خ ـطـ ٍـر عـلــى املـجـتـمــع ف ــي املـسـتـقـبــل (بـعــد
عملية التحرير) ،حيث هناك توجيهات
وتـعــالـيــم وت ـصــرفــات ي ـقــوم بـهــا عناصر
ُ
الـتـنـظـيــم ،تـغ ـيــر ال ـتــوجــه وال ـس ـل ــوك لــدى
هـ ــؤالء األط ـ ـفـ ــال» .وت ـض ـيــف ال ـش ـطــري أن
«داع ــش يعمل وفــق بــرنــامــج معد مسبقًا
ل ــأط ـف ــال ،ي ـب ــدأ م ــن مــرح ـلــة ال ـت ـغ ـي ـيــر أو
الـ ـتـ ـح ــول ،ث ــم م ــرح ـل ــة الـ ـت ــدري ــب ال ـبــدنــي
والتهيئة النفسية ،ثم مرحلة التصنيف
«الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــادي»» .وح ـ ـ ـ ــذرت م ــن «خـ ـط ــورة
األطفال الذين يتدربون حاليًا لدى داعش،
ً
مستقبال ،ما لم تكن هناك خطط إلعــادة
دمجهم باملجتمع بشكل طبيعي وإعــادة
النقاء الذهني لهم».

خصصت الحكومة  25مليار دوالر
لدعم القوات األمنية خالل العام
الحالي (أ ف ب)

الــذي اضطررنا إلــى شــراء وقــود من
خارج البلد».
وأضـ ــاف ج ـهــاد أن «سـيـطــرة داعــش
على محافظة نينوى أدت إلى إيقاف
أنـ ـب ــوب ص ـ ـ ــادرات ال ـن ـفــط ال ـ ــذي كــان
يـ ـص ــدر أكـ ـث ــر م ــن  300أل ـ ــف بــرمـيــل
يــوم ـيــا وم ــا ي ـق ــارب إيـ ــراداتـ ــه مـلـيــار
دوالر شـهــريــا» ،مبينًا أن «األض ــرار
فـ ــي الـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة فـ ــي امل ـن ــاط ــق
الـشـمــالـيــة كـبـيــرة جـ ـدًا ،بـعــدمــا عبث
داعـ ـ ـ ــش ب ـح ـق ـل ــي ع ـج ـي ــل وح ـم ــري ــن
وك ـ ــان ي ـس ـت ـخــرج ال ـن ـفــط ع ـلــى نحو
عشوائي».
ال ـخ ـب ـيــر االقـ ـتـ ـص ــادي ،سـ ــام عـ ــادل،
ب ـ ّـن أن «ال ـع ــراق مــديــون للعديد من

الدول بمبلغ أكثر من  21مليار دوالر
بسبب الـحــرب ضــد داع ــش» ،كاشفًا
أن «البنى التحتية للمحافظات التي
تشهد عمليات عسكرية انهارت على
نحو كبير وتحتاج إلى ما يقارب 60
مليار دوالر إلعادة اعمارها».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل ،ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث
لـ«األخبار» ،أن «تنظيم داعش سيطر
عـلــى مـســاحــة واس ـع ــة م ــن األراضـ ــي
الزراعية ،وخصوصًا أنها تمثل %40
من الناتج اإلجمالي للقمح» ،مشيرًا
إلــى أن «التنظيم سيطر على حقول
نفطية كبيرة حيث كان يبيع يوميا
 100- 60أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا بسعر
عشرة دوالرات للبرميل الواحد».

