
لقرى العراقیة تُشرع في معالجة مشكلة األنقاض ’’ الضخمة‘‘ بعد انحسار حدة الصراع
 
ُيظھر تقرير "االتجاھات العالمیة" السنوي الذي ُتصدره المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، في الفترة التي
تسبق االحتفال بالیوم العالمي لالجئین (20 يونیو/حزيران)، أن 79،5 ملیون شخص قد نزحوا عن ديارھم مع نھاية عام 2019.

ومن بین ھؤالء، نزح ما ُيناھز 11 ملیون شخص حديثاً خالل العام الماضي – ھرباً من ويالت الحروب أو التعرض للعنف أو
االضطھاد.

 
في العراق - البلد الذي تضرر بشدة من جراء أزمة النزوح - يعمل برنامج األمم المتحدة للبیئة والمنظمة الدولیة للھجرة مع

الشركاء من أجل إعادة تدوير األنقاض إلعادة إعمار المنازل والمجتمعات، كجزء من الجھود المبذولة لتسھیل عملیات العودة.
 

یظھر التباین بین صور القمر الصناعي لقریة بویتر، بالعراق، في الفترة من ینایر/كانون الثاني عام 2015 إلى مارس/آذار عام 2019 الفارق الشاسع
بینھما. ففي القریة التي كان یوجد فیھا في وقت من األوقات مخططات متقنة للمنازل والمباني، أصبحت القریة، التي تبعد 35 كیلومتراً عن كركوك، بقعة

مغشاة تتسم بفوضى األنقاض ذات اللون الرملي وتطغي علیھا النباتات.
على األرض، یبدو أن مستوى الدمار لیس لھ نھایة. وقد باتت المنازل والمدارس والمحالت التجاریة أكوام من الكتل األسمنتیة واألحجار، حصیلة صراع

دام لسنوات.
وأدى الصراع مع ما یسمى بالدولة اإلسالمیة في العراق وبالد الشام (تنظیم داعش) الذي نشب في الفترة بین عامي 2014 و2017، إلى نزوح المالیین

من العراقیین. وفي حین یعود االستقرار إلى محافظة كركوك منذ عام 2017، حالت األنقاض دون عودة السكان النازحین من قریة بویتر إلى دیارھم.
ویقول إبراھیم خلف، أحد سكان قریة بویتر: ’’ أھم شيء اآلن ھو إزالة كل ھذه األنقاض‘‘. ’’وإذا أمكن، مساعدة الناس على إعادة بناء منازلھم‘‘.

إن التعاون بین برنامج األمم المتحدة للبیئة والمنظمة الدولیة للھجرة یساعد سكان بویتر مثل خلف، من خالل إعادة تدویر األنقاض وتحویلھا إلى مواد للبناء،
حتى یتمكن الناس من إعادة بناء منازلھم – والعودة إلى حیاتھم الطبیعیة - مرة أخرى.

تُقدر المنظمة الدولیة للھجرة، أنھ حتى أبریل/نیسان 2020، أن حوالي 100.000 شخص مازالوا نازحین داخلیاً في محافظة كركوك شمال العراق.
النازحون داخلیاً ھم أشخاص لم یعبروا الحدود الدولیة بحثا عن األمان ولكنھم انتقلوا إلى منطقة مختلفة داخل أوطانھم بسبب نشوب صراع أو وقوع كارثة.

ویوجد حالیاً مخیمان للنازحین في محافظة كركوك، لكن یعیش غالبیة النازحین داخلیاً في كركوك في المدن- إما اإلقامة مع أقاربھم أو استئجار أماكن
إلیوائھم.

وبینما یرغب مدیر ناحیة الملتقى التي تشمل قریة بویتر في عودة ھؤالء السكان السابقین إلى دیارھم، یقول علي حمادي، مساعد محافظ كركوك للشؤون
الفنیة، من المستحیل جذب الناس عندما تكون ھناك ’’كمیات ضخمة من األنقاض‘‘.

یعد مشروع إعادة تدویر األنقاض التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة بمثابة المشروع الثاني من نوعھ في العراق، بعد تدشین مشروع تجریبي في الموصل
في عام 2019. وتم تمویل ھذه المشاریع، التي نُفذت بالشراكة مع المنظمة الدولیة للھجرة، من قِبل بنك التنمیة األلماني في الموصل، ومن قِبل حكومة الیابان

في كركوك.
وتقول جانین ھنیس - بالسخارت الممثلة الخاصة لألمین العام لألمم المتحدة في العراق: ’’بعد سنوات من نشوب الصراع، ال یزال یواجھ العدید من

العراقیین تحدیات كبیرة فیما یتعلق بإصالح وإعادة بناء مجتمعاتھم الممزقة. إن حجم الدمار الذي لحق بالمناطق التي شھدت بعض أعنف المعارك لھو أمر
مروع. وھذا المشروع إلعادة تدویر األنقاض الناتج من الصراع وتحویلھ إلى مواد بناء إلعادة اإلعمار ستغیر حیاة أولئك المتضررین بشكل كامل تقریباً.

فسوف یمكنھم من إعادة تفعیل مجتمعاتھم. وأملي أن تمھد ھذه المبادرة الطریق لمشاریع مماثلة في نواحي أخرى من العراق‘‘.
بعد الصراعات، یُجرى غالباً إلقاء األنقاض بشكل عشوائي في األراضي الخالیة وفي الودیان. ویؤدي ھذا إلى حدوث مشكلة تتمثل في إمكانیة وجود المواد
السامة مثل األسبست ومخلفات الحرب الخطرة مثل األلغام والذخائر غیر المنفجرة بین األسمنت واألحجار. وتقدر سلطات كركوك أن حوالي 8 مالیین طن

من األنقاض الناتجة من جراء الصراع - تكفي إلعادة بناء أھرامات مصر. ویتكون حوالي ثلثي ھذه األنقاض من الكتل الخرسانیة واألحجار التي یمكن
إعادة تدویرھا. أما الثلث المتبقي من ھذه األنقاض فیتكون في المقام األول من طوب اللبن.

وقد توصل بحث أجراه المھندس صالح ثمیل، في جامعة األنبار، إلى أن جودة األنقاض غالباً ما تتسم بالجودة العالیة. وأن مخلفات األنقاض المطحونة من
مدینة الرمادي، في وسط العراق، تمتثل للمعاییر الھندسیة المحلیة الستخدامھا في مشاریع الھندسة المدنیة، بما في ذلك استخدامھا في بناء الطرق. كما أنھا
أرخص من مواد البناء الجدیدة. وأوضح السید ثمیل ’’إن تكلفة تكسیر األنقاض تمثل حوالي ثلث سعر مواد المقالع الجدیدة، وإذا ما أضیفت تكالیف النقل،

فإن ذلك سیشكل 10 في المائة فقط‘‘.
وعالوة على ذلك، فإنھ من خالل إعادة استخدام األنقاض المطحونة، سنقلل بشكل كبیر من اآلثار البیئیة السلبیة للمقالع واالنبعاثات الملوثة من نقل الحصى

من المحاجر.
ویقول حسن برتو، مدیر برنامج في فرع إدارة األزمات التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة، ’’ لن یتسنى عمل برنامج األمم المتحدة للبیئة والمنظمة الدولیة

للھجرة في العراق بدون شراكة وتعاون السلطات المحلیة‘‘.  ’’ إن االھتمام الذي تُبدیھ سلطات كركوك ببرنامج إعادة تدویر األنقاض على مستوى المحافظة
ھو الذي في الحقیقة یدفع بھذه المبادرة. نرجو أن یكون ھذا المشروع بمثابة نموذج تحتذیھ السلطات عند الشروع في برنامجھا الخاص إلعادة تدویر

األنقاض‘‘.
وكما ھو الحال في الموصل، یأمل برنامج األمم المتحدة للبیئة والمنظمة الدولیة للھجرة في أن یقوم مشروع كركوك، الذي سیركز على 10 قرى، بإنشاء
نوع من االقتصاد الدائري، وخلق فرص العمل التي تشتد الحاجة إلیھا من خالل برامج النقد مقابل العمل. ویقول حسن نصیف، مدیر ناحیة الملتقى، التي

دُمرت قراھا البالغ عددھا 35 قریة، بما في ذلك قریة بویتر، ’’إن تحطیم الركام ھو حل بسیط ومباشر، ویمنح بصیصا من األمل في التعامل مع التحدیات
الجسیمة، ومن بینھا خلق الوظائف للشباب النازحین‘‘.

اقرأ المبادئ التوجیھیة لإلدارة البیئیة لبرنامج األمم المتحدة للبیئة بشأن مواقع إعادة تدویر األنقاض في العراق من خالل النقر ھنا.
� 20 يونيو�ح��ران من �ل عام. وھو یوم یُحتفل فیھ بقوة وشجاعة األشخاص الذین أجبروا على الفرار من أوطانھم ھربا

�� � ُ�حتفل �اليوم العال�� لالجئ��
من الصراعات أو االضطھاد؛ بما في ذلك الالجئین وطالبي اللجوء والنازحین داخلیا واألشخاص عدیمي الجنسیة والعائدین. وكان موضوع الیوم العالمي

لالجئین لعام 2020 ھو ’’كل بادرة لھا أثر‘‘
 

hassan.partow@un.or :السید حسن برتو، مدیر برنامج في فرع إدارة األزمات التابعة لألمم المتحدة للبیئة
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