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 واجلغرايف الطائفي التطهري الدميوغرايف 
 بغداد ودمشق بأحزمة يطوق 

  
 عبد الكاظم العبوديالدكتور ألستاذ ا
  

يف اجتاهات احلرب  منذ أكثر من ثالث سنوات كتبنا عن مالمح بداية التغيري وتنفيذ التخطيط 
الطائفية ومساراهتا يف العراق وسوريا وقارنا بني حاليت بغداد ودمشق حول ما كان جيري من تدخالت 

خصوصا يف أحزمة  ، إيرانية بأيادي وكالئها احملليني يف الشروع بتنفيذ املخططات الطائفية على األرض
 . وطوق العاصمتني العربيتني بغداد ودمشق

يف إجبار ساكين قرى  كانت البداية يف تدخل املليشيات الطائفية املسلحة بالقوة ودورها املوكول هلا 

وقصبات ومدن تقع يف حزام العاصمة بغداد ومنعهم من العودة إىل ديارهم يف مناطق جرف الصخر 

حمافظة دياىل واملدائن ومشاال متتد إىل الدجيل وسامراء وبيجي ونواحي  وجنوب العاصمة وعديد قرى

 . صالح الدين
نشرت الصحافة العاملية متابعاهتا ملا جيري يف سوريا فأشارت   2017نيسان  14واليوم اجلمعة 

«  ايفجغر  –تغيري دميوغرايف » يوم  ] :  إىل ما جرى البارحة واعتربته بأنه وبالصور واألفالم الوثائقية 

 [ ، حيث جرى أمس تبادل ألوف املواطنني بني بلديت الفوعة وكفريا ، املوصوفتني إعالميا   يف سوريا
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الواقعتني يف ريف دمشق، فيما  دلب ومن مدينيت مضايا والزبداينمبحافظة إ "  الشيعيتني " بــ

بلدات  6راد اليت يهيمن عليها األك«  قوات سوريا الدميقراطية »ما يسمى  : تسليم  أيضا تأكد 

 . وقرى عربية لقوات النظام السوري
، وأخرى إيرانية  ن تداخل املهام والتنفيذ الطائفي اجلاري اليوم على قدم وساق وبوساطة روسية تارةإ

ن ما جيري اليوم يف سوريا والعراق ليس أتوحي  ، كلها  ، وتفرج وتواطؤ أمريكي واضح تارة أخرى

 وهي ليست نزاعات يف " مناطق متنازع عليها ،  ف متنازعةبني أطرا "  فض اشتباك جمرد عمليات "

هلا   ، يف سابقة كما جيرى يف كركوك وخانقني واحلوجية وتازة كفري ، برفع األعالم الكردية فوقها " 

االحتالل  عملية تفخيخ " دستور ، وهي وكما أشري إليها نتيجة حتمية ومتوقعة من  دالالهتا الواضحة

رض أ، وهي ذات املخططات اجلارية على تركه وراءه السفري بول برمير " الذي  األمريكي للعراق

تتداعى إليها املليشيات  ،  الشام ، يصورها اإلعالم اخلبيث بأهنا : أحداث جتري يف مناطق معينة

حزب هللا  ، ويف مقدمتها قوات " ، منها القادمة من العراق ولبنان وإيران وأفغانستان الطائفية املنفلتة

مدعومة خبربات احلرس الثوري اإليراين ذهبت ترفع رايات االنتقام الطائفي وحبجة محاية "  ، " اللبناين

أو  ،  " بضواحي دمشق أو حترير منطقة " القصري" السورية من بعض ساكنيها مرقد السيدة زينب

في وكما تريد مليشيات احلشد الطائ ،  لوضع جدار فاصل بني حمافظيت االنبار واحللة وكربالء وبغداد
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حبيث صارت هناك معابر  فعله وفرضه يف فرتة الفوضى السائدة بغياب سلطة الدولة والقانون ، 

" حتت حجج ومربرات  وجسور وسيطرات تتحكم حبركة املارين من واىل حمافظة أخرى ، كمعرب " بزيبز

يذ عمليات مؤشرات لتنف وهلا  دوات تنفيذ تقسيم وجتزئة ،أبعد يوم بأهنا  بدأت تتجلى يوما   ،  أمنية

عزل واحتجاز وفرض تقسيم طائفي خمطط ومرسوم بعناية إيرانية فائقة ، يضمن والء القوة جملموعات 

طائفية معينة إلحكام القبضة حول العاصمتني العربيتني بغداد ودمشق وجعلهما حتت ابتزاز أحزمة 

 . جيري تفجريها حسب مقتضيات الظروف والطوارئ منيا  أو  أمنية ناسفة اجتماعيا  
وباستمرار حركة النقل واالحتجاز واملنع للسكان النازحني للعودة إىل ديارهم بعد خروج الدواعش منها 

فالقضية   ، ماعشي " اسود ، " وسطوة ، إرهاب طائفي ال يقل استبدادا   ، مأل الفراغ األمين إرهاب 

علنة واملسترتة ببدالت قوات امل وميلشياهتان القيادات األمنية أطاملا  ،  مل تعد جمرد إجراءات أمنية حبتة

الداخلية وحىت وحدات اجليش مل تعرب حىت اآلن عن حياد وطين واضح يف تصرفاهتا وتعاملها مع 

هنا باتت أدوات تنفيذ للمخطط الطائفي الذي يسعى إىل تقسيم أبعد يوم  بل هي تؤكد يوما   ، املواطنني

جيرى إعدادها ودعمها بإرادات دولية يف كل ثنية إ كانتونات وشبه إمارات طائفية و الوطن الواحد إىل

  .  من العراق وسوريا
 


