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تصميم :سنان عيسى

(امل ــديـ ـن ــي ،الـ ـصـ ـح ــراوي ،ال ـحــرشــي،
الــخ) بحيث بــات يمكن القول إنــه لم
يعد يستعصي عليه ٌّ
صنف من
أي
ٍ
امل ــواج ـه ــات ض ــد ه ــذا الـ ـع ــدو .األه ــم
على هــذا الصعيد ،ليس أن القوات
العراقية ،وفــي مقدمتها «الحشد»،
قد استوعبت وخبرت كل التكتيكات
ال ـ ـق ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ــ«داعـ ـ ـ ـ ــش» وط ـ ـ ـ ــورت
ـي مواجهتها،
أساليبها الخاصة فـ َ
ب ــل ف ــي أن ال ـع ــراق ـي ــن أس ـق ـط ــوا من
أنفسهم فوبيا «داع ــش» الـتــي أريــد
لـ ـه ــا أن تـ ـك ــون ال ـ ـسـ ــاح األس ــاس ــي
ف ــي االج ـت ـي ــاح ال ــوح ـش ــي للتنظيم
اإلرهابي.
سياسيًا واستراتيجيًا ،فلم يعد
أما
ً
ُ
مـبــالـغــة ال ـق ــول إن امل ـش ــروع الكبير
وال ـخ ـط ـي ــر ال ـ ـ ــذي أري ـ ـ ــد لـ ـ ــ«داع ـ ــش»
أن تـ ـك ــون رافـ ـعـ ـت ــه فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق قــد
انـ ـتـ ـه ــى .ت ـك ـف ــي نـ ـظ ــرة واحـ ـ ـ ــدة إل ــى
«وضعية السيطرة» الجغرافية على
ال ـخــري ـطــة ال ـعــراق ـيــة لـيـخـلــص امل ــرء
إلــى االستنتاج الحاسم بــأن مصير
«داعــش» قد بــات محسومًا باملعنى
ّ
املبدئي ،وأن املسألة ليست إال مسألة
وقت الستكمال تحرير بقية املناطق
الـ ـت ــي ال ت ـ ـ ــزال ت ـخ ـض ــع ل ـس ـي ـطــرتــه.
م ـ ـنـ ــاطـ ــق ص ـ ـ ـ ـ ــارت مـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــورة ف ــي
مدينة املوصل ومحيطها بمحافظة
ن ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــوى ،وقـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاءي الـ ـ ـش ـ ــرق ـ ــاط
وح ــويـ ـج ــة فـ ــي م ـح ــاف ـظ ـت ــي ص ــاح
الــديــن وكــركــوك ،وشــريــط ضيق في
صـ ـح ــراء األنـ ـب ــار ي ـم ـتــد م ــن بـلــدتــي
عانة وراوة (ما بعد مدينة حديثة)
ً
وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ــدود الـ ـس ــوري ــة.
وتشهد الخريطة بوضعيتها هذه
ع ـلــى االن ـح ـس ــار ال ـك ـب ـيــر ج ـ ـدًا الـتــي
تـمـكــن «الـحـشــد الـشـعـبــي» وال ـقــوات
النظامية الـعــراقـيــة مــن فــرضــه على
التمدد الــداعـشــي خــال عــامــن فقط
خــاضــا فيهما إح ــدى عـشــرة عملية
ك ـبــرى تـكـلـلــت جـمـيـعـهــا بـنـجــاحــات
حاسمة ،وتحرر بنتيجتها أكثر من
ثالثني ألف كلم مربع.
وض ـم ــن هـ ــذا ال ـس ـي ــاق بــال ـت ـحــديــد،
ي ــأت ــي إسـ ـق ــاط ال ـخ ـط ــوط ال ـح ـم ــراء
األم ـي ــرك ـي ــة وال ـخ ـل ـي ـج ـيــة م ــن أم ــام
إرادة التحرير العراقية الـتــي أكثر

م ــا ت ـج ـس ــدت ف ــي «الـ ـحـ ـش ــد» بـفـعــل
ط ـغ ـيــان ال ـب ـعــد ال ـت ـطــوعــي الـشـعـبــي
ـاوم فــي هــويـتــه ،خــافــا لـلـقــوات
امل ـق ـ ِ
ال ـن ـظ ــام ـي ــة الـ ـخ ــاضـ ـع ــة ل ـل ـح ـكــومــة
وحساباتها املتشابكة .وضمن هذا
السياق أيضًا يمكن فهم «الهرولة»
األم ـيــرك ـيــة ب ــات ـج ــاه امل ــوص ــل تحت
جـنــاح ال ـقــوات الـعــراقـيــة النظامية،
وه ــو مــا تـجـســد مــؤخ ـرًا بــالــوصــول
إلـ ـ ــى ق ـ ــاع ـ ــدة ال ـ ـق ـ ـيـ ــارة وات ـ ـخـ ــاذهـ ــا
مـسـتـقـرًا إلدارة وتـنـسـيــق عمليات
تـ ـح ــري ــر ك ـ ـبـ ــرى امل ـ ـ ـ ــدن ال ـش ـم ــال ـي ــة
وإرس ـ ـ ـ ـ ـ ــال أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن  500جـ ـن ــدي

ال يمكن فهم أبعاد
هزيمة الفلوجة من دون
فهم أهمية المدينة بالنسبة
إلى «داعش»
يسعى األميركيون
إلى إفقاد «الحشد»
«األهلية الوطنية» لتحرير
الموصل
للتموضع فيها .فالخلفية األكيدة
ل ـ ـه ـ ــذه الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرول ـ ـ ــة ،ب ـ ـعـ ــد تـ ـ ّ
ـري ـ ـثـ ــات
واش ـت ــراط ــات وتـعــويـقــات تــواطـئـيــة
عـلــى م ــدى ال ـعــامــن املــاض ـيــن ،هي
امل ـ ـسـ ــارعـ ــة إلـ ـ ــى «مـ ـ ـص ـ ــادرة» مـلــف
تحرير املــوصــل واالستئثار بــه من
دون «ال ـح ـش ــد» ،بــوص ـفــه الــذري ـعــة
الــوحـيــدة املتبقية لتعليل وتبرير
عودة الحضور األميركي العسكري
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق؛ ح ـض ــور بـ ــات يـقـتــرب
ح ــالـ ـي ــا مـ ــن سـ ـق ــف ال ـخ ـم ـس ــة آالف
جندي (للتذكير :املطلب األميركي
فــي إط ــار ال ـت ـفــاوض عـلــى املـعــاهــدة
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ق ـ ـبـ ــل االنـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب عـ ــام
 2009كــان يتحدث عــن بقاء 10000
جندي).
وعلى هذا األساس ليس من مصلحة
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وال هـ ــي تــريــد

ألحد – داخل العراق أو خارجه  -أن
ٍ
يسأل أو يتساءل :إذا كانت الجهود
املحلية الخالصة (مــع دعــم إيــرانــي
مـ ـح ــدود جـ ـ ـدًا) تـمـكـنــت م ــن تـحــريــر
م ـع ـظ ــم األراض ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـع ــراقـ ـي ــة ال ـت ــي
احتلتها «داع ـ ــش» ،فـلـمــاذا يتطلب
األم ــر ح ـض ــورًا أمـيــركـيــا ف ــي معركة
املوصل ،وهي معركة ليس مفترضًا
أن يـ ـك ــون ف ـي ـه ــا ش ـ ــيء اس ـت ـث ـنــائــي
ّ
يميزها مــن الناحية العسكرية عن
بقية مـعــارك التحرير الـتــي نفذتها
القوى العراقية.
ال ـ ـ ــورق ـ ـ ــة ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــدة الـ ـ ـت ـ ــي ي ـس ـعــى
األمـ ـي ــركـ ـي ــون –عـ ـب ــر أدواتـ ـ ـه ـ ــم -إل ــى
لعبها في هذا اإلطار هي االستهداف
املنهجي إلفـقــاد «الـحـشــد» «األهلية
الــوطـنـيــة» لـتـحــريــر املــوصــل (كـبــرى
املـ ــدن الـسـنـيــة ال ـع ــراق ـي ــة) م ــن خــال
ش ـي ـط ـن ـتــه ط ــائ ـف ـي ــا .ع ـل ـمــا أن واق ــع
الـ ـح ــال ،وال ـس ــواب ــق امل ـيــدان ـيــة الـتــي
سـ ـ ّـج ـ ـل ـ ـهـ ــا «ال ـ ـ ـح ـ ـ ـشـ ـ ــد ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــي»،
بــأغـلـبـيـتـهــا ال ـس ــاح ـق ــة ،ت ـج ــزم ب ــأن
ال ـح ـس ــاس ـي ــة الـ ـت ــي أب ـ ــداه ـ ــا ق ــادت ــه
وم ـق ــات ـل ــوه ت ـج ــاه امل ـن ــاط ــق الـسـنـيــة
أثـ ـن ــاء ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـح ــري ــر ت ـت ـجــاوز
بأضعاف ما يبديه طيران التحالف
الدولي في غاراته.
ال ـس ــؤال األس ــاس ــي إزاء ه ــذا الــواقــع
ي ـت ـع ـلــق ب ـم ــوق ــف «الـ ـحـ ـش ــد» ،ك ـقــوة
وطـنـيــة عــراق ـيــة ،أثـبــت خ ــال عامني
فـ ـق ــط م ـ ــن الـ ـت ــأسـ ـي ــس وال ـ ـن ـ ـمـ ــو كــل
ملواجهة «داعش»
الكفاءات املطلوبة
ّ
وإنـجــاز التحرير دون منة مــن أحد
ارتهان ألحد .هل سيترك املوصل
أو
ٍ
لـتـتـحــرر ع ـلــى ال ـطــري ـقــة األم ـيــرك ـيــة،
وض ـمــن س ـيــاق األه ـ ــداف األمـيــركـيــة
امل ـش ـبــوهــة ،أم أن ــه س ـي ـفــرض نفسه
فـ ــي املـ ـ ـي ـ ــدان رغـ ـم ــا عـ ــن كـ ــل ش ـ ــيء؟!
املـ ــؤشـ ــرات األول ـ ـيـ ــة املـ ـت ــوف ــرة تـفـيــد
ب ـ ــأن «الـ ـحـ ـش ــد» ل ــن يـ ـت ــرك ال ـســاحــة
ل ــآخ ــري ــن ،خ ـص ــوص ــا أن ال ـقــاصــي
والداني يشهد له بأنه القوة املحلية
الوحيدة في اإلقليم التي تمكنت من
إل ـحــاق الـهــزيـمــة بـ ــ«داع ــش» ـ ـ حيث
التحم معها ـ بغير «شراكة دولية»
(إقرأ :األكــراد) .نعم ،يجاريه في ذلك
حوثيو اليمن ومقاومو لبنان.

في مقارنة بني عملية مدينة تكريت (التي كان لـ«الحشد» دور
رئيسي في تحريرها) ،وبني عملية مدينة الرمادي التي ّ
حررتها
القوات النظامية العراقية بإشراف «استشاري» أميركي مباشر
وتحت ّغطاء «تحالف واشنطن» الجوي ،أن يظهر حجم الدمار
الذي خلفه «املساعد الغربي» .كذلك ،تتحدث اإلحصاءات
واإلفادات املوضوعية عما ال يزيد عن  300وحدة سكنية (أمامية
بمعظمها) تعرضت للدمار في تحرير تكريت ،فيما تحدثت
منسقة األمم املتحدة للعمليات اإلنسانية في العراق ،ليز غراند،
عن «ذهولها» لحجم الدمار في الرمادي الذي قالت إنه «أسوأ من
أي مكان آخر في العراق» .وقد أشارت تقارير حكومية في حينه
إلى «نسبة دمار تبلغ  % 80في املدينة» ،من ضمنها ،على سبيل
املثال 260 ،مدرسة 400 ،طريق ،أكثر من  3000منزل ،و64
جسرًا ،املستشفى ومحطة القطارات الرئيسيان .أما املصادر
املحلية ،فقد تحدثت آنذاك عن تضرر البنية التحتية الخدماتية
في املدينة بنسبة .%100
داخل مدينة الرمادي

