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العالم

ّ
ظللتها خطوط ٌ
حمر أميركية ــ
على الغالف ما بعد الفلوجة ليس كما قبلها« .العاصمة الروحية» لتنظيم «داعش»،
خليجية منعت تحريرها إال عبر بوابة «التحالف الدولي» ،وربطًا بجدول أعمال تقسيمي لبالد الرافدين عنوانه اإلقليم السني ،في
موازاة إقليم كردي وآخر شيعي .لذلك ،أكثر من أي منطقة أخرى في العراقّ ،
يجسد تحرير الفلوجة إسقاط هذا المشروع،
من دون أن يعني ذلك يأس المتآمرين .الوجهة اآلن هي الموصل« :هرولة» أميركية ُ نحو «مصادرة» تحريرها المفترض من
«الحشد الشعبي» ،في سياق تبرير عودة آالف المستشارين العسكريين إلى البلد الذي طردوا منه قبل سنوات

الموصل بعد الفلوجة :العراق بال «داعش»
محمد بدير
عـ ـل ــى قـ ـس ــاوتـ ـه ــا ال ـ ـبـ ــال ـ ـغـ ــة ،ك ــان ــت
تفجيرات ال ـكــرادة وبـلــد (وبعدهما
ال ــراش ــدي ــة وغـ ـي ــره ــا) م ـتــوق ـعــة فــي
ضــوء الهزيمة الـكـبــرى الـتــي لحقت
بـ ـ ـ ــ«داع ـ ـ ــش» فـ ــي الـ ـفـ ـل ــوج ــة .س ـي ــاق
املـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـق ــائـ ـم ــة م ـ ــع ال ـت ـن ـظ ـيــم
اإلرهـ ــابـ ــي ف ــي ال ـ ـعـ ــراق م ـن ــذ عــامــن
يفيد بأن «داعش» لجأ إلى االنتقام
م ـ ــن ال ـ ـهـ ــزائـ ــم ال ـ ـتـ ــي ت ـل ـح ــق ب ـ ــه فــي
كـ ــل م ـع ــرك ــة ت ـم ـك ــن ف ـي ـه ــا «ال ـح ـش ــد
الشعبي» والقوات األمنية العراقية
م ـ ــن تـ ـح ــري ــر إح ـ ـ ـ ــدى امل ـ ـنـ ــاطـ ــق مــن
س ـي ـط ــرت ــه عـ ـب ــر إط ـ ـ ــاق م ــوج ــة مــن
العمليات االنـتـحــاريــة وســط أماكن
مـ ــدن ـ ـيـ ــة مـ ـكـ ـتـ ـظ ــة حـ ـ ــاص ـ ـ ـدًا أرواح
العشرات من األبرياء .الحال أن وقع
هــزيـمــة الـفـلــوجــة ك ــان اسـتـثـنــائـيــا -
استراتيجيًا وسـيــاسـيــا ومـيــدانـيــا-
وربما لذلك جاء االنتقام استثنائيًا
في همجيته.
ف ــي امل ـ ـيـ ــدان ،ي ـت ـح ــدث عـ ــارفـ ــون عــن
ال ـص ـع ــوب ــات الـ ـت ــي انـ ـط ــوت عـلـيـهــا
«م ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات» ال ـ ـف ـ ـلـ ــوجـ ــة

واش ـت ـمــال ـهــا مل ــزي ــج م ــن الـتـعـقـيــدات
الـتـكـتـيـكـيــة امل ـت ـشــاب ـكــة :املـسـطـحــات
املائية الكثيرة ،فاملساحات الحرشية
الكثيفة (في أحزمة املدينة) ،وأخيرًا
امل ــربـ ـع ــات ال ـع ـم ــران ـي ــة ال ـع ـشــوائ ـيــة
وال ـن ـس ـق ـيــة داخ ـ ــل امل ــدي ـن ــة نـفـسـهــا.
ً
ذلــك فـضــا عــن شبكة التحصينات
واالستحكامات الشائكة والواسعة
ال ـتــي ك ــان «داع ـ ــش» ق ــد نـشــرهــا في
املدينة ومحيطها وشكلت خطوطًا
دفاعية ذات حرفية عالية في إعاقة
أي تقدم.
وفــي الـنـطــاق األوس ــع ،ال يمكن فهم
أبعاد هزيمة الفلوجة من دون فهم
أهـمـيــة املــديـنــة بالنسبة ل ــ«داعــش»
ومل ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ــم ف ـ ـ ــي مـ ـ ــوقـ ـ ــع الـ ـت ــوظـ ـي ــف
اإلقليمي والدولي له .فاملدينة تمثل،
دون م ـبــال ـغــة ،ال ـعــاص ـمــة الــروح ـيــة
ل ـل ـت ـن ـظ ـي ــم ،وهـ ـ ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت امل ـن ـط ـق ــة
األول ـ ـ ــى الـ ـت ــي س ـق ـطــت ف ــي ي ـ ــده فــي
شـبــاط  ،2014أي قـبــل أرب ـعــة أشهر
م ــن اج ـت ـي ــاح ــه امل ـن ـس ــق مل ـحــاف ـظــات
نـ ـيـ ـن ــوى وصـ ـ ـ ــاح ال ـ ــدي ـ ــن وديـ ــالـ ــى
واألن ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار ووص ـ ـ ــول ـ ـ ــه إلـ ـ ـ ــى تـ ـخ ــوم
بـغــداد الـعــاصـمــة .وهــي كــانــت قطب

الرحى في حراكه امليداني ونشاطه
التنسيقي واللوجستي والثقافي ما
بني أطراف «أرض الخالفة» ،بعد أن
اتسعت لتشمل املوصل والــرقــة .أما
بالنسبة ّ
لعرابي التنظيم اإلقليميني
وال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــن ،ف ــال ـف ـل ــوج ــة هـ ــي مـهــد
«الثورة العراقية» التي انطلقت من
ساحاتها متخذة شكل االعتصامات
والـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ،ف ــي س ـي ــاق م ـشــروع

يستعصي
لم يعد
ّ
صنف من
على «الحشد» أي
ٍ
المواجهات

كانت تفجيرات الكرادة وبلد متوقعة في ضوء الهزيمة الكبرى التي لحقت بـ«داعش» في الفلوجة (أ ف ب)

تـقـسـيـمــي ل ـل ـع ــراق ،ق ـبــل أن تكشف
الحقًا عن وجهها الحقيقي :املسلح،
ال ـ ــدم ـ ــوي واإلق ـ ـصـ ــائـ ــي ـ ـ ـ اإلب ـ ـ ـ ــادي.
وع ـل ــى أسـ ــاس ذلـ ــك ،ك ــان ــت املــدي ـنــة،
بوصفها مــركــز الـثـقــل فــي محافظة
ٍّ
األن ـب ــار ،إل ــى جــانــب ك ــل مــن تكريت
(ع ــاص ـم ــة م ـحــاف ـظــة صـ ــاح ال ــدي ــن)
واملوصل (عاصمة محافظة نينوى)
محصنة بـخـطــوط ح ـمــراء أميركية

ّ
وخليجية تحول دون تحريرها إل
رب ـطــا ب ـجــدول أع ـمــال إم ــا تقسيمي
(دولة أو إقليم سني) أو استتباعي
ن ـ ـي ـ ــوك ـ ــول ـ ــون ـ ـي ـ ــال ـ ــي (مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاه ـ ـ ــدات
استراتيجية مع الحكومة العراقية
ت ـع ـيــد االح ـ ـتـ ــال األمـ ـي ــرك ــي بـصـيــغ
مقنعة ومقوننة).
وبـ ــرغـ ــم ك ـس ــر الـ ـت ــاب ــو فـ ــي ت ـك ــري ــت،
مــن خ ــال إق ــدام «الـحـشــد» وال ـقــوات
العراقية على تحريرها (آذار )2015
رغمًا عن الفيتو األميركي ـ الخليجي،
ّ
بقيت الفلوجة مظللة بفيتو كهذا
على اعتبار أن تحريرها  -املشروط
بجدول األعمال األميركي الخليجي
 ه ــو م ــن حـ ّـصــة الـتـحــالــف ال ــدول ــي.وهـ ـك ــذا تــوج ـهــت ج ـه ــود «ال ـح ـشــد»
بعد تكريت  -بسبب تحفظ رئيس
الـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ،ح ـيــدر ال ـع ـبــادي،
ع ـلــى أول ــوي ــة ت ـحــريــر ال ـف ـلــوجــة في
حينه  -نحو محافظة صــاح الدين
م ـج ــددًا ف ـخــاض عمليتني كبيرتني
ًّ
ح ـ ّـرر فيهما ك ــا مــن منطقة بيجي
(تشرين أول  )2015وجزيرة الثرثار
(آذار  )2016قـبــل أن تتجه بوصلة
التحرير مرة أخرى نحو الفلوجة.

على أن قــرار اسـتـعــادة الفلوجة من
«داع ـ ــش» ل ــم يـنـضــج ل ــدى الـعـبــادي
دون مـ ـخ ــاض ــات عـ ـسـ ـي ــرة ،جـعـلــت
م ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار نـ ــوعـ ــا م ـ ــن ال ـ ـض ـ ــرورة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي جـ ــرى تـظـهـيــرهــا
ع ـلــى ش ـكــل ف ـض ـي ـلــة .ف ــال ــرج ــل ّ
رح ــل
ً
تـحــريــر الـفـلــوجــة عــامــا كــامــا برغم
أنها تقع على تخوم بغداد وتشكل
تهديدًا مباشرًا عليها ال يقارن ،من
حـيــث ال ـخ ـط ــورة ،ب ــوج ــود «داع ــش»
فـ ـ ــي بـ ـيـ ـج ــي أو جـ ـ ــزيـ ـ ــرة ال ـ ـثـ ــرثـ ــار
الــواق ـع ـتــن ع ـلــى م ـســافــة ن ـحــو 200
كـلــم ش ـمــال الـعــاصـمــة .وق ــد تـصــدى
ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي  -ت ـم ــاشـ ـي ــا م ـ ــع امل ــوق ــف
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي -ل ـض ـغ ــوط
مـسـتـمــرة مــارس ـهــا عـلـيــه «الـحـشــد»
إلع ـط ــاء ت ـحــريــر ال ـف ـلــوجــة األول ــوي ــة
ال ـع ـم ـل ـيــات ـيــة ،خ ـص ــوص ــا أن خـطــط
تحريرها كانت جاهزة منذ أكثر من
عــام .إال أن تطورين أساسيني دفعا
برئيس الوزراء العراقي إلى التراجع
واالس ـت ـج ــاب ــة ل ـض ـغــوط «ال ـح ـش ــد»،
ص ـفــت
هـ ـم ــا الـ ـتـ ـفـ ـجـ ـي ــرات ال ـ ـتـ ــي ع ـ ُ
ببغداد شهر نيسان املاضي ون ِس َب
م ـص ــدره ــا إلـ ــى ال ـف ـل ــوج ــة ،واألزمـ ـ ــة
السياسية الداخلية التي انتهت إلى
اقتحام املنطقة الخضراء واملطالبة
باستقالة السلطة الحاكمة .تطوران
صـ ـ ـ ّـعـ ـ ــدا الـ ـنـ ـقـ ـم ــة الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة ع ـلــى
ال ـح ـك ــوم ــة وأحـ ــوجـ ــا الـ ـعـ ـب ــادي إل ــى
محور حدثي آخر يخطف االهتمام
العام ويعزز رصيده الشعبي ،فكان
قرار تحرير الفلوجة .لكن رغم ذلك،
ُلم ُيس ِقط العبادي جميع تحفظاته
امل ـ ـ ـمـ ـ ــاة أمـ ـي ــركـ ـي ــا وحـ ـ ـ ـ ــاول إم ـ ـ ــرار
بعضها فــي طـيــات ال ـق ــرار ،فـكــان أن
اش ـتــرط عـلــى «الـحـشــد» ع ــدم دخــول
الفلوجة واقتصار منطقة عملياته
ع ـل ــى أح ــزم ـت ـه ــا مـ ــن كـ ــل ال ـج ـه ــات،
وهـ ــو م ــا الـ ـت ــزم ب ــه «الـ ـحـ ـش ــد» ،لكن
مــع االحـتـفــاظ لنفسه بحق التدخل
مل ـســانــدة ال ـج ـيــش والـ ـق ــوى األمـنـيــة
الرسمية اللذين أنيطت بهما مهمة
ت ـط ـه ـي ــر امل ــديـ ـن ــة ن ـف ـس ـه ــا إن هـمــا
اح ـتــاجــا إل ــى ذلـ ــك ،وذلـ ــك م ــا أعـلـنــه
أبــو مهدي املهندس من على تخوم
الفلوجة بعد فراغ قواته من تحرير
ً
حزامها كامال.
إال أن امـتـنــاع «الـحـشــد» عــن دخــول
ُ
لغ
الفلوجة (خــال العمليات) ،لـ ّـم ي ِ
ال ـح ـســاس ـيــة امل ـف ــرط ــة ال ـت ــي خــلـفـهــا
ت ـ ـحـ ــريـ ــرهـ ــا لـ ـ ـ ــدى رع ـ ـ ـ ــاة «داع ـ ـ ـ ــش»
اإلقليميني والدوليني ،وعلى رأسهم
ّ
السعودية وتركيا .حساسية تجلت
 ب ـح ـس ــب مـ ــراق ـ ـبـ ــن -ب ـ ـ ـ ــردود فـعــلانطوت على ما يشبه فقدان التوازن
في ساحات التأثير املباشر الخاصة
بها ،مثل اليمن وسوريا والبحرين.
وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ــار ال ي ـف ـصــل ه ــؤالء
املراقبون بني حدث تحرير الفلوجة
ـوات م ــوازي ــة زمـنـيــا شهدتها
وخـ ـط ـ ٍ
ت ـلــك ال ـس ــاح ــات ،م ـثــل إج ـ ــراء سحب
الجنسية مــن الشيخ عيسى قاسم،
أو التصعيد الذي شهدته اليمن من
قـبــل ال ـع ــدوان ال ـس ـعــودي خصوصًا
ع ـل ــى ج ـب ـه ــات ت ـع ــز ولـ ـح ــج ومـ ــأرب
وص ـن ـع ــاء ،وك ــذل ــك الـتـصـعـيــد ال ــذي
شهدته جبهة حلب في سوريا.
ّأيــا يكن ،يبقى أن لتحرير الفلوجة
ٌ
آثار ونتائج تجعل ما بعد تحريرها
ل ـيــس ك ـمــا ق ـب ـل ـهــا .ف ـع ـلــى امل ـس ـتــوى
امل ـيــدانــي ،تـ ّـوجــت عمليات الفلوجة
ّ
لتمرس القوات
السياق التصاعدي
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا «ال ـح ـش ــد
ال ـش ـع ـب ــي» ،ع ـلــى ك ــل أنـ ـ ــواع ال ـق ـتــال

