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تقرير
أكثر من  4000مقاتل تخرجوا من معسكرات الحشد الوطني (األخبار)

بالتوازي مع تكثف االستعدادات لبدء معركة الموصل التي يدور الحديث عن اقترابها ،ترتسم الكثير من عالمات االستفهام حول
الجهات التي ستنخرط في هذه المعركة .وفيما يتهيأ الحشد الوطني لتصدر صفوف المقاتلين ،بدعم تركي أميركي كردستاني،
تتوالى التحذيرات من مخطط لترتيب األوضاع في نينوى في مرحلة ما بعد «داعش» ،وفقًا لما تشتهيه واشنطن وحلفاؤها

«الحشد الوطني» يستعد لما بعد الموصل
هل بدأ «دومينو» التقسيم؟
دعاء سويدان
فـ ــي خ ـض ــم االس ـ ـت ـ ـع ـ ــدادات ال ـج ــاري ــة
ملعركة املوصل ،يتعالى الجدل بشأن
ه ــوي ــة األطـ ـ ـ ــراف الـ ـت ــي س ـت ـش ــارك فــي
ال ـق ـتــال داخ ــل املــدي ـنــة ،ويـثـيــر انــدفــاع
"ال ـح ـش ــد ال ــوطـ ـن ــي" ل ـت ـص ــدر ص ـفــوف
امل ـق ــات ـل ــن هـ ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ــدف ــاع
والدفاع املضاد .وفيما يسعى الحشد
الـ ــذي ت ــأس ــس ف ــي  17ك ــان ــون الـثــانــي
 2015إلــى تكريس نفسه رقمًا صعبًا
ف ــي م ـعــادلــة امل ــوص ــل بــاع ـت ـبــاره "أول
تجربة وطنية فــي ال ـعــراق" كما تقول
وجوهه ،يعترض خصومه على فكرة
إشــراكــه في تحرير نينوى ،معتبرين
إياه مطية ملشاريع تقسيمية يراد لها
ُ
أن تمرر في بالد الرافدين.
ي ـس ـتــرج ــع املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم "ال ـح ـشــد
الوطني" محمود سورجي في حديث
إلى "األخبار" بدايات تأسيس الحشد
عـ ـق ــب س ـ ـقـ ــوط م ــديـ ـن ــة املـ ــوصـ ــل بـيــد
"داعش" .يقول "إنه بفعل تخلي الجيش
عــن حـمــايــة املــدي ـنــة ،ب ــدأت امل ـحــاوالت
لتشكيل قــوة مــن أبـنــاء نينوى ،وبعد
م ـ ـشـ ــاورات طــوي ـلــة كـ ــان ال ب ــد م ــن أن
تأخذ صفة الشرعية ،فتم االتفاق مع
محافظ نينوى (املقال) أثيل النجيفي
على ذلك" .إنطلق "الحشد الوطني" من
خيمة واحــدة ،وفق ما يسرد املتحدث
بــاسـمــه" ،إال أن ــه أصـبــح اآلن معسكرًا
كبيرًا يتسع آلالف املقاتلني" .ويضيف
س ـ ــورج ـ ــي أن "حـ ـ ــوالـ ـ ــى  250م ـق ــات ــل
تخرجوا في الــدورة التدريبية األولى
ليتم في األشهر الالحقة تخريج أكثر
مــن  4000مقاتل على خمس دفـعــات،
وال ي ـ ــزال  4200ب ــان ـت ـظ ــار ال ـت ــدري ــب
امل ـع ـلــق ع ـلــى غ ـيــاب ال ــدع ــم الـحـكــومــي
وعدم توفر املستلزمات الخاصة".
يشرف على معسكرات الحشد الوطني
ال ـكــائ ـنــة ف ــي أط ـ ــراف نــاح ـيــة بعشيقة
شـمــالــي نـيـنــوى املـحــافــظ امل ـقــال أثيل
النجيفي ال ــذي اسـتـبـعــد مــن منصبه
في شهر أيــار املاضي بتهمة التسبب
بسقوط املوصل بيد "داع ــش"ُ .
ويتهم
النجيفي أيـضــا بــالـفــرار مــن املواجهة
في حزيران  2014إلى محافظة أربيل

في إقليم كردستان .كما يتهم مجلس
م ـحــاف ـظــة ن ـي ـن ــوى ال ــرج ــل ب ــإن ـف ــاق 4
مـلـيــارات ديـنــار على معسكر زليكان
م ــن دون ع ـل ــم امل ـج ـل ــس ،ك ـم ــا يــرم ـيــه
ب ــإش ــراك ض ـبــاط م ــن ال ـن ـظــام الـســابــق
فــي تأهيل قــواتــه ،وهــو مــا يعترف به
سورجي نفسه بقوله" :إن ضباطًا من
الجيش العراقي السابق مشهودًا لهم
بالكفاءة أشرفوا على تدريب املقاتلني
الـ ــذيـ ــن تـ ــم اخـ ـتـ ـي ــاره ــم عـ ـل ــى أسـ ــاس
تـ ـح ــدره ــم مـ ــن نـ ـيـ ـن ــوى ولـ ـي ــس عـلــى
أساس االنتماء القومي أو الطائفي".
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ت ــوت ــر ال ـع ــاق ــة بني
الـنـجـيـفــي ومـجـلــس مـحــافـظــة نينوى
وتـ ـب ــرؤ األخـ ـي ــر م ــن مـعـسـكــر زل ـي ـكــان
واعـ ـ ـت ـ ــراف ـ ــه فـ ـق ــط بـ ـث ــاث ــة ت ـش ـك ـيــات
للمتطوعني ومــدرســة تــدريــب واحــدة
تقع في شمال بعشيقة ،إال أن املجلس
يـ ـح ــاول إقـ ـن ــاع ال ـح ـكــومــة االت ـح ــادي ــة
بربط املعسكر بقيادة عمليات نينوى
ال ـتــي ي ـقــودهــا ال ـل ــواء نـجــم الـجـبــوري
بـ ـه ــدف االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ـن ــه فـ ــي م ـعــركــة
تحرير املوصل.
وكانت الحكومة قد نــأت بنفسها عن
معسكر النجيفي إثر فشل محاوالتها
نقل مقاتليه كافة إلــى بـغــداد ،ثــم إلى
س ـبــاي ـكــر ش ـم ــال ت ـك ــري ــت ت ــاف ـي ــا ألي
محاوالت استغالل أجنبية .إال أن عددًا
مــن متدربي زليكان رفـضــوا االمتثال
لـ ــأوامـ ــر وآثـ ـ ـ ــروا ال ـب ـق ــاء ت ـح ــت إم ــرة
النجيفي ،مــا أدى إل ــى قـطــع الــرواتــب
عـنـهــم بـحـســب ال ــرواي ــة ال ـتــي يقدمها
نواب عن محافظة نينوى.
غير أن "الحشد الوطني" يتهم بغداد
"ب ــإه ـم ــال مـتـطـلـبــاتــه إرض ـ ــاء لـجـهــات
ت ـس ـعــى إلـ ــى إفـ ـش ــال هـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة"،
وان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن ذل ـ ــك ي ـ ـسـ ــوق مـمـثـلــو
الحشد مبرراتهم لتلقي الدعم التركي
والكردستاني الذي تم بعلم الحكومة
طبقًا ملا يؤكدون .ويشير سورجي إلى
أن "رئيس "ائتالف متحدون لإلصالح"
أســامــة النجيفي التقى خــال األشهر
األولى من عمر الحشد رئيس الوزراء
حيدر العبادي واتفق معه على زيارة
تــركـيــا وط ـلــب ال ـعــون مـنـهــا ،وه ــذا ما
ح ــدث ،إذ لبى األت ــراك الطلب وقــامــوا

بتوفير جميع املستلزمات الضرورية.
كـمــا ك ــان إلقـلـيــم كــردس ـتــان سـهــم من
الدعم الذي تلقاه معسكر زليكان".
ويـ ــرفـ ــض املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم "ال ـح ـش ــد
ال ــوطـ ـن ــي" االت ـ ـهـ ــامـ ــات امل ــوجـ ـه ــة إل ــى
األخ ـ ـيـ ــر ب ـت ـن ـف ـيــذ أجـ ـ ـن ـ ــدات أج ـن ـب ـيــة،
مقابل تلقي الدعم املــذكــور آنفًا ،الفتًا

أثيل النجيفي رفض تسليم
معسكر زليكان للمحافظ الجديد
إلــى أنــه "لــم تتم مطالبتنا من قبل أي
ج ـهــة مـحـلـيــة أو أجـنـبـيــة بـضـمــانــات
أو خـطــوات مستقبلية ،بــل بالعكس،
يـعـلــم الـجـمـيــع اآلن أن داع ــش أصـبــح
ظــاهــرة ت ـهــدد ال ـعــالــم ،وم ــن املصلحة
الـ ـتـ ـع ــاون م ــع أبـ ـن ــاء ن ـي ـن ــوى ل ـغــرض
الـ ـتـ ـح ــري ــر ،وحـ ــاملـ ــا تـ ـتـ ـح ــرر ن ـي ـنــوى
سينتهي التنظيم وتنكسر شوكته".

وال تبدو تصريحات سورجي مقنعة
ل ـخ ـصــوم الـنـجـيـفــي ،وي ـس ـتــدل ه ــؤالء
في تشكيكهم بنوايا الحشد الوطني
ب ـج ـم ـلــة م ـع ـط ـي ــات ،ل ـع ــل أبـ ــرزهـ ــا مــا
يسمونه "تواطؤ املحافظ السابق على
دخــول الـقــوات التركية إلــى بعشيقة".
وكـ ــان الـنـجـيـفــي ق ــد زع ــم أن "ال ـق ــوات
التركية جــاءت إلى املوصل بناء على
طلب شخصي مــن الـعـبــادي ولــم تأت
بأغراض احتاللية أو مآرب أخرى".
ف ــي ك ــل األحـ ـ ـ ــوال ،ي ـظ ـهــر أن "ال ـح ـشــد
الوطني" يستعد لالنخراط في معركة
يراها قريبة ،وفي هذا السياق يعتبر
س ــورج ــي أن املـ ـع ــارك ال ـت ــي خــاضـهــا
ال ـح ـش ــد فـ ــي جـ ـن ــوب املـ ــوصـ ــل كــانــت
إيذانًا بانطالق عملية تحرير نينوى،
م ـض ـي ـفــا "أن اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ال ـح ـكــومــة
والتحالف الدولي جدية ،لكننا ننتظر
وضـ ـ ــع الـ ـخـ ـط ــط ال ـ ــازم ـ ــة مـ ــع جـمـيــع
الجهات" .ويجزم سورجي في حديثه

إستعجالل «التحرير» في نينوى
يومًا بعد يوم يتزايد الحديث عن اقتراب معركة تحرير املوصل من أيدي مسلحي
تنظيم "داعش" .ويترافق هذا الحديث مع خطوات عملياتية تدفع باتجاه التسريع
بإسقاط معاقل التنظيم في محافظة نينوى .وتفيد
آخر املعلومات الواردة من املحافظة بأن قيادة عمليات
تحرير نينوى تكثف استعداداتها لبدء العمليات،
«آخذة في االعتبار ضرورة الحفاظ على البنية التحتية
للموصل وتجنب تعرض املدنيني للخطر ،إضافة إلى
إيجاد ممرات آمنة لخروجهم» وفق بيان صدر عن
وزارة الدفاع العراقية يوم السبت املاضي .وأشار البيان
إلى أن وزير الدفاع خالد العبيدي ورئيس أركان الجيش
عثمان الغانمي زارا مركز العمليات املشتركة في
نينوى ،حيث اطلعا على سير التحضيرات العسكرية
واللوجستية للمعركة .جاء ذلك بعد أيام قليلة من
إعالن مجلس محافظة نينوى أن قوات عراقية جديدة
ستلتحق بقيادة العمليات تهيئة الستعادة املوصل.
(األخبار)

العالم

15

إل ــى "األخ ـب ــار" ب ــأن ق ــوات البيشمركة
س ـي ـكــون ل ـهــا دور ف ــاع ــل ،غ ـي ـ َـر واج ـ ٍـد
ضيرًا في االستعانة بأطراف أجنبية
ألن امل ـع ــرك ــة دولـ ـي ــة" ،ل ـك ــن إذا وف ــرت
ال ـح ـكــومــة ال ـت ـج ـه ـيــزات ال ــازم ــة فـلــن
تكون بحاجة إلــى أيــة قــوة" .والجدير
ذك ــره أن النجيفي أطـلــق قـبــل حــوالــى
شهر من معسكر زليكان تصريحًا رأى
فيه أن دور تركيا في تحرير املوصل
سيكون الدور األساسي.
وعـ ـ ــن إمـ ـك ــانـ ـي ــة م ـ ـشـ ــاركـ ــة "الـ ـحـ ـش ــد
الـشـعـبــي" فــي عمليات نـيـنــوى ،يقول
ســورجــي إن "ع ــدم دخ ــول الحشد إلى
املوصل مسألة محسومة" ،عازيًا ذلك
إل ـ ــى "رغـ ـب ــة م ـش ـتــركــة ب ــن ال ـح ـكــومــة
واألميركان باستبعاده" .وأشار إلى أن
ثمة رغبة لدى أهالي نينوى بتحرير
م ــدي ـن ـت ـه ــم ب ــأي ــدي ـه ــم وم ـس ـك ـه ــا بـعــد
التحرير ،مـجــددًا اتهامه "ميليشيات
كثيرة داخل الحشد الشعبي بارتكاب
جرائم وأعمال أخرى يستغلها داعش
ل ـتــره ـيــب األه ـ ــال ـ ــي" .وس ـب ــق ملـحــافــظ
ن ـي ـنــوى املـ ـق ــال أن شـ ــدد "ع ـل ــى أنـ ــه ال
مـ ـك ــان ل ـ ـقـ ــوات ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي فــي
معركة املوصل"ّ ،
عادًا تحرير الرمادي
على أيدي القوات العراقية فقط نقطة
إيجابية.
وف ــي م ـقــابــل الـ ـص ــورة ال ـت ــي تنعكس
ف ــي م ـ ــرآة "ال ـح ـش ــد ال ــوطـ ـن ــي" ،تـتـقــدم
اعـتــراضــات كثيرة على هــذا التشكيل
"الذي ترتسم حول قيادته وارتباطاته
ال ـك ـث ـيــر م ــن ع ــام ــات االرت ـ ـيـ ــاب" وفــق
م ــا يـصـفــه ب ــه م ـع ــارض ــوه .ويستعيد
ه ــؤالء فــي مـعــرض انتقاداتهم تاريخ
الخامس مــن تشرين الثاني املاضي،
تـ ــاريـ ــخ انـ ـتـ ـخ ــاب م ـج ـل ــس م ـحــاف ـظــة
نينوى في مقره البديل ببلدة القوش
نوفل حمادي سلطان كمحافظ جديد،
ح ـيــث رفـ ــض أث ـي ــل الـنـجـيـفــي تسليم
مـعـسـكــر زل ـي ـكــان لـلـمـحــافــظ ال ـجــديــد،
باعتبار األخير املسؤول األمني األول
ع ــن امل ـحــاف ـظــة .ب ــل إن الـنـجـيـفــي أصــر
على ضم املزيد من املقاتلني للمعسكر،
صارفًا لهم رواتــب من الجيب التركي
طبقًا لشهادات املنتقدين.
يـ ـض ــاف إل ـ ــى ذل ـ ــك أن "أب ـ ـنـ ــاء نـيـنــوى
الذين أظهروا رغبة في القتال امتثلوا
ألوامر الحكومة باالنتقال إلى بغداد،
أم ــا املـتـبـقــون فـهــم إم ــا م ـعــوزو روات ــب
يجدون في معسكرات املحافظ املقال
مقر رعــايــة اجتماعية ،وإم ــا ُمـعـ ّـبــأون
سيتم استغاللهم لتنفيذ مخططات
م ـش ـب ــوه ــة" .وي ـل ـف ــت رافـ ـض ــو الـحـشــد
ال ــوط ـن ــي إلـ ــى أن ال ـن ـج ـي ـفــي يـتـصــدر
صـفــوف املــدافـعــن عــن اسـتـقــدام قــوات
أج ـن ـب ـي ــة إلـ ـ ــى املـ ــوصـ ــل تـ ـح ــت س ـت ــار
تـ ـح ــري ــر امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ،وه ـ ـ ــا هـ ـن ــا ت ـك ـمــن
الخطورة األكبر" ،فباالعتماد على هذه
الشخصيات والتشكيالت يتم البسط
تدريجًا على محافظة نينوى من قبل
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وت ــرك ـي ــا ،تـمـهـيـدًا
ل ـت ـك ــري ــس وق ــائ ــع أم ـن ـي ــة وس ـيــاس ـيــة
تـكــون فيها الغلبة للصوت الطائفي
الرافض لوحدة العراق وسيادته على
كــامــل أراض ـي ــه" .وعـلــى النغمة عينها
ت ـعــزف أرب ـيــل ال ـبــارزان ـيــة ،بـحـســب ما
يقول معارضو النجيفي" ،بالنظر إلى
أن ق ـيــام كــانـتــون سـنــي ي ـســاوق فكرة
نهوض كردستان الدولة".
وع ـ ــن "تـ ـضـ ـخ ــم مـ ـعـ ـسـ ـك ــرات ال ـح ـش ــد
ال ــوطـ ـن ــي وت ـح ــول ـه ــا إلـ ـ ــى أمـ ـ ــر واقـ ــع
ال مـ ـن ــاص م ـ ـنـ ــه" ،ي ـح ـ ّـم ــل ال ـك ـث ـي ــرون
الحكومة العراقية املسؤولية األولــى
ع ــن ذل ـ ــك" ،ك ــون ـه ــا ان ـت ـه ـجــت سـيــاســة
متذبذبة ظنًا منها أن بإمكانها إرضاء
األطراف جميعهم دونما خسائر على
املـسـتــويــن الــوطـنــي واالسـتــراتـيـجــي.
ول ـ ـعـ ــل ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة ال ـ ـتـ ــي خـ ــرجـ ــت مــن
معسكر زليكان في  27تشرين الثاني
الفائت أبرز دليل على تلك السياسات،
إذ إن وزيــر الدفاع خالد العبيدي زار
حينها املعسكر املـشــار إلـيــه وخاطب
مـتــدربـيــه بــال ـقــول :إن رئ ـيــس الـ ــوزراء
أرسلني بشكل خاص لزيارة املعسكر
واالط ـ ــاع عـلــى أحــوال ـكــم وط ـلــب مني
ضمكم إلحدى القوات األمنية" .اليوم،
يتضح أن استراتيجية "التردد" بدأت
تؤتي نتائج عكسية ربما تطيح كل ما
أنـجــزه الـعــراق خــال األشـهــر املاضية
وفقًا لتحذيرات متوجسي التقسيم.
(بالتعاون مع محمد شفيق من بغداد)

