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اســتخدم تنظيــم »داعــش« التدمــر املتعمــد للبنيــة 

التحتيــة للمــدن العراقيــة والســورية كآليــة شــديدة التأثــر 

ــه  ــية لخصوم ــة والسياس ــائر االقتصادي ــة الخس ــا ملضاعف إم

مــن القــوات العراقيــة وقــوات النظام الســوري وامليليشــيات 

ــق  ــا ولتحقي ــع تقدمه ــة ملن ــا، أو كوســيلة دفاعي الحليفــة له

املــدن  تحريــر  أثنــاء  مواجهتهــا  يف  ميدانيــة  انتصــارات 

ــورية.  ــة والس العراقي

ــر مــدن تدمــر  ويف هــذا الصــدد، كشــفت معــارك تحري

الســورية والرمــادي واألنبــار واملوصــل العراقيــة )التــي 

ــا  ــاع م ــم باتب ــام التنظي ــن قي ــايل( ع ــت الح ــري يف الوق تج

يعــرف بسياســة »األرض املحروقــة«، حيــث اســتهدف تدمــر 

ــط،  ــار النف ــواء آب ــج س ــكل ممنه ــة بش ــول االقتصادي األص

أو املطــارات والقواعــد العســكرية، أو األبنيــة الســكنية 

ــا.  وغره

وهــذه السياســة مــن شــأنها أن تحقــق هدفــني رئيســيني 

ــوات  ــح الق ــة لصال ــم املعرك ــل حس ــا، تأجي ــم: أوله للتنظي

العراقيــة والســورية ضــد التنظيــم ومبــا يســمح لألخــر، عــى 

ــر، بتوظيفهــا كغطــاء آمــن النســحابه. وثانيهــا،  أقــل تقدي

مضاعفــة الخســائر االقتصاديــة التــي يتكبدهــا خصومــه.

لكــن التداعيــات املرتتبــة عــى هــذه السياســة قــد 

ــى  ــتقبلية ع ــلبية مس ــاًرا س ــرى، آث ــة أخ ــن ناحي ــرض، م تف

ــل  ــة، ومبــا يعرق ــة والبيئي ــة واملالي ــف األصعــدة األمني مختل

إعــادة عمليــات إعــار املــدن املحــررة مــن »داعــش«، 

ويُنــذر يف الوقــت نفســه بصعوبــات بالغــة يف إعــادة دمــج 

الســكان النازحــني داخــل األرايض املحــررة. 

نماذج متعددة:

وتتمثــل أبــرز النــاذج التــي ســعى التنظيــم إىل تطبيــق 

سياســة »األرض املحروقــة« عليهــا يف:

املنشــآت  اســتهداف  ميثــل  والغــاز:  النفــط  آبــار   -١

النفطيــة وتدمرهــا قبــل فقــدان الســيطرة عليهــا أكــر 

»األرض  سياســة  التنظيــم  اتبــاع  يف  وضوًحــا  النــاذج 

ــي 2015  ــون عام ــا يف غض ــدا جليً ــا ب ــو م ــة«، وه املحروق

و2016 عندمــا قــام التنظيــم بتفجــر عــدد مــن آبــار الغــاز 

الطبيعــي بحقــل شــاعر غــرب مدينــة تدمــر الســورية 

باإلضافــة لحــرق محطــة الغــاز الرئيســية املرتبطــة بالحقــل، 

وذلــك بعدمــا اقرتبــت قــوات النظــام الســوري مــن اقتحــام 

ــإرضام  ــا ب ــم أيًض ــام التنظي ــل، ق ــاه ماث ــة. ويف اتج املدين

النــران يف 11 بــرًا يف حقــل القيــارة النفطــي جنــوب املوصــل 

يف أغســطس 2016 قبــل تحريرهــا. 

ويســعى التنظيــم مــن خــال ذلــك إىل تحقيــق هدفــني: 

إطــاق  عــر  الجويــة  املراقبــة  بتفــادي  أولهــا،  يتصــل 
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ــرف  ــط. وين ــرق النف ــن ح ــة ع ــة الناتج ــة الكثيف األدخن

ثانيهــا، إىل منــع خصومــه مــن االســتفادة مــن عوائــد هــذه 

اآلبــار، حيــث إن إحراقهــا قــد يطيــل عمليــة إعــادة تأهيلهــا 

لشــهور عديــدة. ومــن أجــل ضــان النتائــج نفســها، عمــد 

النفطيــة  اآلبــار  مــن  بعــدد  النــران  إلشــعال  التنظيــم 

ــى  ــة حت ــل الجاري ــة املوص ــيطرته مبعرك ــت س ــة تح املتبقي

ــة.  ــر املدين اآلن لتحري

٢- األرايض الزراعيــة: تعمــد التنظيــم تدمــر األرايض 

ونينــوى  كركــوك  محافظتــي  يف  وتجريفهــا  الزراعيــة 

العراقيتــني، عندمــا أشــعل النــران بهــا قبــل االنســحاب 

الســدود  التنظيــم  اســتخدم  نفســه،  الوقــت  ويف  منهــا. 

ــا يف  ــيطر عليه ــي كان يس ــرات والت ــر الف ــى نه ــة ع الواقع

عــام 2014 إلغــراق عــدد مــن األرايض الزراعيــة بامليــاه. 

وباملثــل قــام التنظيــم بحــرق األرايض الزراعيــة ومنــازل 

ــب  ــة حل ــف مدين ــل بري ــة الب ــراف قري ــى أط ــني ع املدني

الســورية بعــد هزميتــه فيهــا يف يونيــو 2015.

املســلحة  املواجهــات  أســفرت  املختلفــة:  األبنيــة   -٣

مبناطــق نفــوذ »داعــش« بالعــراق وســوريا عــن تدمــر 

ــادي  ــي الرم ــا. فف ــف طبيعته ــى مختل ــآت ع ــع للمنش واس

وضواحيهــا، وهــي إحــدى املــدن العراقيــة املحــررة يف عــام 

2016، تــم رصــد نحــو 5700 مبنــى تكبــدت مســتويات 

ــا  ــا م ــام 2014، منه ــذ منتصــف ع ــرر من ــن ال ــة م مختلف

يقــرب مــن 2000 مبنــى تعرضــت لدمــار كيل بحســب مــا 

كشــفت األمــم املتحــدة. أمــا مدينــة تكريــت املحــررة أيًضــا، 

فتشــر التقديــرات إىل أن التنظيــم دمــر نصــف املبــاين 

ــارس 2015. ــا يف م ــل تحريره ــا قب ــة به الحكومي

وبخــاف اســتهداف املنشــآت الســكنية أو الحكوميــة 

العراقيــة، فعــى عــى مــا يبــدو فــإن التنظيــم يندفــع حاليًــا 

نحــو تدمــر املبــاين التــي اتخذهــا كمقــار ألنشــطته املاليــة 

واإلداريــة يف املــدن العراقيــة مــن أجــل تقويــض أيــة جهــود 

ــر  ــا توف ــج عنه ــة ينت ــة مادي ــع أدل ــة لجم ــة أو دولي محلي

معلومــات حــول التنظيــم، وهــو مــا ميكــن أن يفــر أســباب 

قيــام التنظيــم مؤخــرًا بتدمــر فنــدق »نينــوى أوبــرى«، 

ــادة منــذ عــام 2014.  الــذي اتخــذه مقــرًا للقي

اســتهداف  إىل  باإلضافــة  العســكرية:  ٤-املنشــآت 

ــب  ــى تخري ــش« ع ــم »داع ــل تنظي ــة، عم ــآت املدني املنش

املنشــآت العســكرية التــي اســتوىل عليهــا منــذ عــام 2014. 

وتتمثــل إحــدى أهــم هــذه املنشــآت التــي تــررت يف 

ــارة الجويــة التــي أظهــرت تقديــرات عســكرية  قاعــدة القي

عراقيــة تعرضهــا لدمــار كبــر بعــد ســيطرة القــوات العراقيــة 

عليهــا يف أغســطس 2016. 

٥- زراعــة األلغــام: توســع »داعــش« يف تنفيــذ تكتيــكات 

عســكرية تتضمــن زراعــة األلغــام األرضيــة ملنــع تقــدم 

خصومــه. وتكمــن خطــورة انتشــار هــذه األلغــام يف تهديــد 

اإلعــار  جهــود  وإعاقــة  املنطقــة،  يف  البرشيــة  األرواح 

ــل.  ــا بالكام ــدم إزالته ــة ع ــة يف حال والتنمي

ــا  ــي طــرد منه ــة تدمــر الســورية، الت وعــى طــول مدين

»داعــش« يف مــارس 2016، متــت زراعــة نحــو 3 آالف لغــم 

أريض حســبا أشــار جيــش النظــام الســوري. وكمثــال آخــر 

يف ســوريا، تشــر بعــض الشــواهد إىل زرع األلغام وانتشــارها 

بشــكل عشــوايئ  يف ريــف حلــب، ســواء يف األرايض الزراعيــة 

أو يف الطــرق املختلفــة، مــا جعــل بعــض تلــك األرايض 

غــر صالحــة للزراعــة. أمــا بالنســبة لــألرايض العراقيــة، 

فرمبــا ترتبــط إحــدى العقبــات الرئيســية يف تقــدم القــوات 

العراقيــة، بالتنســيق مــع التحالــف الــدويل، نحــو اســتعادة 

املدينــة، باالنتشــار العشــوايئ لأللغــام باملدينــة والقــرى 

ــا.  املجــاورة له

تحديات مختلفة: 

ســبيل  إضافيــة يف  أعبــاًء  الســابقة  العوامــل  تفــرض 
إعــادة إعــار املــدن العراقيــة والســورية املحــررة مــن 
ــى  ــه ع ــن تناول ــا ميك ــو م ــش«، وه ــم »داع ــيطرة تنظي س

النحــو التــايل: 

ــة »األرض  ــإن سياس ــك ف ــن دون ش ــن: م ــر األم ١- توف
املحروقــة« رمبــا تعــوق، بدرجــة محــدودة، تقــدم القــوات 
القصــر،  املــدى  عــى  لـ«داعــش«  املواجهــة  العســكرية 
ــة  ــوًدا مضني ــر جه ــيتطلب األم ــل س ــل الطوي ــا يف األج بين
ــة  ــدء مرحل ــل ب ــي قب ــتقرار األمن ــق االس ــتعادة وتحقي الس

ــار. ــادة اإلع إع
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ــل  ــراغ التنمــوي والســكاين املاث ــا خــاف عــى أن الف ف

ــد  ــا ق ــررة حديثً ــورية املح ــة والس ــدن العراقي ــا يف امل حاليً

ــدًدا.  ــة مج ــوب اإلرهابي ــؤر والجي ــل فرصــة النتشــار الب ميث

ــيل  ــرد مقات ــة يف ط ــود الدولي ــح الجه ــر أن تنج ــا ينتظ وك

التنظيــم مــن العــراق وإزاحتــه نحــو ســوريا، فقــد يصاحــب 

ــة  ــدات أمني ــوريا تهدي ــم بس ــيل التنظي ــز مقات ــادة مترك إع

مبــارشة لــألرايض العراقيــة املجــاورة عــر الهجــات الخاطفة 

ــي  ــة الت ــام املزروع ــعة واأللغ ــة الواس ــات التفجري والعملي

يتكلــف إزالــة الواحــد منهــا نحــو 1000 دوالر بحــد أقــى 

أي مبــا يعــادل 13 مــرة مــن تكلفــة إنتاجهــا حســب بعــض 

ــرات.  التقدي

ويضــاف إىل الســابق، أن طــرد التنظيــم رمبــا لــن يكــون 

ــي والســيايس بهــذه املناطــق  ــا إلعــادة االســتقرار األمن كافيً

ــل  ــى متثي ــوم ع ــم يق ــاريك للحك ــام تش ــيس لنظ دون التأس

العــرب  مثــل  املختلفــة  والعرقيــة  الدينيــة  الجاعــات 

ــا.  ــان وغره ــني والرتك ــراد واأليزيدي واألك

ــل: تفــرض سياســة »األرض املحروقــة«  ٢- حشــد التموي

ــن  ــكل م ــرتدي ب ــاد امل ــى االقتص ــة ع ــة إضافي ــاًء مالي أعب

ســوريا والعــراق، مــن أجــل توفــر املخصصــات املاليــة 

الازمــة إلعــادة تأهيــل املــدن املحــررة. وحتــى اآلن، تشــر 

التقديــرات العراقيــة إىل أن تكلفــة إعــادة إعــار املــدن 

العراقيــة املحــررة مــن »داعــش« تبلــغ نحو 40 مليــار دوالر، 

قــد يضــاف إليهــا الحًقــا التقديــرات الخاصــة مبحافظــة 

نينــوى. وهــذه املبالــغ مل يتلــق منهــا الجانــب العراقــي 

الجانــب  أمــا عــى  2.2 مليــار دوالر.  حتــى اآلن ســوى 

الســوري، فبطبيعــة الحــال تتضاعــف تكلفــة إعــادة اإلعــار 

ــار  ــو 180 ملي ــدة بنح ــم املتح ــل األم ــن قب ــدرت م ــي ق الت

دوالر حتــى اآلن.

ــض  ــا بع ــي أبدته ــة الت ــوادر اإليجابي ــن الب ــم م وبالرغ

ــادة  ــود إع ــاركة يف جه ــة للمش ــات الدولي ــوى واملؤسس الق

إعــار املــدن املحــررة مــن »داعــش«، لكــن عــى مــا يبــدو 

فــإن الصعوبــات االقتصاديــة التــي تواجــه االقتصــادات 

ــكل  ــل، بش ــد تعرق ــواء، ق ــد س ــى ح ــة ع ــرى واإلقليمي الك

ــادة اإلعــار.  ــات إع ــة لعملي ــوال الازم ــق األم نســبي، تدف

٣- التعامــل مــع املشــاكل البيئيــة: تقتــي تلك السياســة 

التعامــل مــع الخســائر البيئيــة، حيــث أدى التدمــر العمــدي 

ــايئ  ــوث واســع للمجــال الجــوي وامل للمــدن إىل حــدوث تل

ــوازن  بالعــراق وســوريا وهــو أمــر مــن شــأنه أن يخــل بالت

البيئــي بكليهــا ويلحــق أرضاًرا صحيــة بالســكان. 

فكــا أعلنــت منظمــة األمــم املتحــدة يف أواخــر أكتوبــر 

عمليــة  خــال  بيئيــة  أرضار  تســجيل  تــم  فقــد   ،2016

ــار  ــم للن ــعال التنظي ــبب إش ــث تس ــل، حي ــتعادة املوص اس

يف جــزء مــن معمــل الكريــت باملــرشاق واســتمرار اشــتعال 

19 بــرًا نفطيــة قــرب املوصــل حتــى اآلن يف إطــاق غــازات 

وكريتيــد  الكريــت  أكســيد  ثــاين  مثــل  بالهــواء  ســامة 

الهيدروجــني. 

ــتخدام  ــش« باس ــات لـ«داع ــابق هج ــاف إىل الس ويض

ــت  ــطس 2015، كان ــب يف أغس ــة حل ــردل مبحافظ ــاز الخ غ

ــج  ــة واســعة حســبا أشــارت النتائ ــة وصحي لهــا أرضار بيئي

التــي توصلــت إليهــا لجنــة »آليــة التحقيــق املشــرتكة« 

التابعــة لألمــم املتحــدة واملشــكلة بقــرار 2235 مــن مجلــس 

ــام 2015.  ــن ع األم

ــم  ــدام تنظي ــبب إق ــد تس ــا، فق ــياق أيًض ــذا الس ويف ه

»داعــش« عــى ضــخ كميــات مــن النفــط مــن حقــل القيــارة 

ــة،  ــر دجل ــم بنه ــر الجــر العســكري العائ ــن أجــل تدم م

ــوث  ــدوث تل ــه، يف ح ــي علي ــش العراق ــأه الجي ــذي أنش ال

ــر.  واســع مبجــرى النه

٤- إعــادة إدمــاج الســكان: بطبيعــة الحــال، أدى تصاعــد 

ــش«  ــل »داع ــة مث ــات اإلرهابي ــع التنظي ــراع م ــدة ال ح

ــدد  ــد ع ــب تزاي ــكان بجان ــن الس ــر م ــدد كب ــزوج ع إىل ن

الاجئــني بالخــارج. وطبًقــا لتقديــرات األمــم املتحــدة، فقــد 

وصــل عــدد النازحــني يف الداخــل الســوري بنهايــة عــام 

ــني  ــدد النازح ــغ ع ــني بل ــازح، يف ح ــون ن 2015 إىل 6.6 ملي

ــد  ــازح، ومــن املرجــح أن تتزاي ــون ن بالعــراق نحــو 4.4 ملي

ــم  ــع األم ــث تتوق ــة املوصــل، حي ــد معرك ــام بع هــذه األرق

املتحــدة نــزوح مليــون شــخص مــن أصــل 1.5 مليــون مــن 

ــا.   ــة تحريره ــط بســبب عملي ــل فق ــة املوص مدين

ومــن ثــم وبنــاًء عــى املعضــات املذكــورة ســابًقا، فقــد 

ــة  ــات جم ــة صعوب ــورية والعراقي ــان الس ــه الحكومت تواج

إشكاليات إعادة إعمار المدن المحررة من تنظيم »داعش«
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يف ســبيل عمليــات إعــادة إدمــاج الســكان مــرة أخــرى 

ــة  ــة واالقتصادي ــة األمني ــم بالهشاش ــت تتس ــة ال زال يف بيئ

ــني بحاجــة  ــإن الحكومت ــر، ف والسياســية. وعــى أقــل تقدي

ــل يف  ــكل عاج ــة بش ــية املطلوب ــات األساس ــني الخدم لتأم

تلــك املناطــق باملــدن املحــررة واألكــر متاســًكا مــن الناحيــة 

ــة.  ــة واالقتصادي األمني

ــة«  ــة »األرض املحروق ــول إن سياس ــن الق ــا، ميك وختاًم

ــات  ــا، عملي ــل، بدرجــة م ــد تعرق ــم ق ــا التنظي ــي تبناه الت

إعــادة اإلعــار يف كل مــن ســوريا والعــراق، ومبــا قــد 

ــم لنفــوذه  ــة الســتعادة التنظي ــة مواتي ــة بيئ ــق بالتبعي يخل

ــو  ــاري، وه ــام الج ــا يف الع ــي فقده يف بعــض املناطــق الت

ــة بالحــرب ضــد »داعــش«  ــوى املعني ــا يفــرض عــى الق م

املســارعة يف احتــواء التداعيــات الســلبية التــي أنتجهــا 

التدمــر املتعمــد للبنيــة التحتيــة يف املناطــق التــي ســيطر 

ــودة  ــر ع ــن خط ــا م ــل تحصينه ــن أج ــش« م ــا »داع عليه

ــد. ــن جدي ــم م التنظي
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