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العالم

مقابلة

المهندس لـ«األخبار» :سنمسك الحدود
في ّ
مقر «القيادة والسيطرة» في بلدة تل عبطة ،جنوب غربي الموصل ،يقود نائب رئيس «هيئة
الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس ،عمليات «محمد رسول الله  ،»2التي تهدف للوصول إلى الحدود
العراقية ـ السورية .هناك ،التقت «األخبار» بالمهندس ،الذي يتمسك بـ«قاعدة» االنتماء إلى الدولة
خطاب دفاعي مقابل االتهام بالعمل وفق أجندات
الوزراء ،في
والعمل تحت لواء
ٍ
رئاسة ّ
العراقيةّ ،
ّ
خارجية ،مؤكدًا ضرورة احتواء أي «توتر» مع حيدر العبادي« .حرب الحدود» ،قد تذهب بـ«الحشد» إلى
سوريا ،وعودة القوات األميركية قد ّ
احتكاك أو اشتباك معه ،أما العملية السياسية فليست
تؤدي إلى
ٍ
ضمن برامجه .استراتيجية «الحشد» ،حسب المهندس ،تحرص على تثبيت الهوية «نحن مؤسسة أمنية ـ
عسكرية ،وجزء من قيادة العمليات المشتركة»
تل عبطة ــ نور أيوب
الـ ــرجـ ــل ال ـس ـت ـي ـن ــي يـ ـب ــدو ب ـح ـيــويــة
ال ـش ـبــاب .وه ــو فــي املـكـتــب مجتمعًا
ّ
يتوجه دون ســابــق إنــذار
بضيوفه،
ّإلى خطوط التماس .يختفي .تسمع
ّ
أن ــه حــط فــي سنجار لــإشــراف على
إنـجــاز مهمةٍ مستعجلة .يصل ليله
بنهاره ،ما عكس إرهاقًا على وجهه،
فـ ـيـ ـح ــاول إخـ ـ ـف ـ ــاء ذلـ ـ ــك ب ــاب ـت ـس ــام ــةٍ

نسمع النقد...
ونأخذ بالمالحظات
ّ
لهجمة
يتعرض «الحشد»
منذ تأسيسه،
ٍ
إعالمية مستمرة ،تهدف إلى شيطنته
واعتباره ميليشيات خارجة عن سيطرة
الدولة ،وهو ٌ
أمر تنفيه قيادة «الحشد» ،التي
باتت جزءًا من «قيادة العمليات املشتركة،
فقد أضيف شعار «الحشد» أخيرًا إلى
جانب شعار العمليات املشتركة ،والتي
تضم أيضًا شعارات األجهزة العسكرية
واألمنية للدولة العراقية .إعالنات املهندس
ّ
بالتمسك بخيار الدولة واالنتماء
ـ الدائمة ـ
إلى أجهزتها ،تثبته العالقة معها .نحن لم
نصطدم في خالل السنوات الثالث مع
ّ
قرارات الدولة» ،مؤكدًا الحفاظ على «العالقة
الطبيعية مع مختلف القوى السياسية».
ّ
يرحب باالستماع إلى النقد،
كذلك ،فإنه
ّ
ّ
جديًا باملالحظات املقدمة إلى
واألخذ
قيادة «الحشد» .املهندس الذي يرفض ّ
زج
«الحشد» في اللعبة السياسية ،مكتفيًا
بـ«إطالع القيادات السياسية على املجريات
امليدانية» ،يستحضر خطواته إزاء العمليات
القائمة ،حيث «أجرىينا ثالث زيارات ألربيل
للتنسيق مع اإلخوة هناك».

سوريا

فصائل «التحالف
األميركي»
ّ
تتوعد الجيش في
«بركان البادية»

طــوال الحديث .أبو مهدي املهندس،
أو «ال ـ ـحـ ـ ّـجـ ــي» ك ـم ــا ي ـح ـل ــو ملـحـبـيــه
أن يـ ـ ـن ـ ــادوه ،يـ ـح ــرص ع ـل ــى تــرت ـيــب
غ ــرفـ ـت ـ ٌـه ،وب ـت ـفــاص ـي ـل ـهــا ال ـص ـغ ـي ــرة:
ٌ ُّ
س ـت ــدي ــرة ات ـ ـخـ ــذت لـتـكــون
طـ ــاولـ ــة م ـ ّ
مكتبًا مصغرًا ،ومكانًا لالجتماعات
ٌ
ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ،وس ــري ـ ٌـر بـسـيــط «ه ـجــره»
ليكون في امليدان.
يـ ـ ـ ـ ـ ــروي امل ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــدس قـ ـ ـ ّـصـ ـ ــة «ح ـ ـ ــرب
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود» ،مـ ـن ــذ إط ـ ـ ـ ــاق ع ـم ـل ـي ــات
استعادة مدينة الحضر أو «محمد
رســول الله  ،»1التي «ج ــاءت عوضًا
عــن معركة تلعفر»ّ .
يثبت املهندس
ف ــي ح ــدي ـث ــه ق ــاع ــدة «االنـ ـتـ ـم ــاء إل ــى
الدولة» ،فـ«الحشد يعمل تحت إمرة
القائد العام للقوات املسلحة رئيس
ال ــوزراء حيدر العبادي» ،الــذي طلب
م ــن قـ ـي ــادة «الـ ـحـ ـش ــد» الـ ـت ـ ّ
ـوج ــه إل ــى
ٌ
الـ ـح ــدود بــوصـفـهــا «م ـش ـك ـلــة واج ــب
ّ
حلها».
ّ
ب ــدأت املـعــركــة بعد أن تـحــول الجهد
العملياتي من غربي مدينة املوصل
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ـنـ ــوب ـ ـهـ ــا .اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدت ق ـ ـيـ ــادة
«الحشد» على «تكتيك قطع األوصال
ع ـ ــن م ــديـ ـن ــة امل ـ ـ ــوص ـ ـ ــل» .ف ــال ـط ــري ــق
الـ ــذي سـلـكــه مـسـلـحــو «داع ـ ـ ــش» في
إسقاطهم للموصل (حزيران )2014
ساقط عسكريًا.
بات شبه
ٍ
«هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـشـ ــريـ ــان ه ـ ــو الـ ـ ـ ــذي أس ـق ــط
املـ ــوصـ ــل ج ـي ـن ــا (أتـ ـيـ ـن ــا) ن ـق ـط ـعــه»،
يـ ـ ـق ـ ــول امل ـ ـه ـ ـن ـ ــدس ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :هـ ــو
الـ ـط ــري ــق ن ـف ـس ــه ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان تـنـظـيــم
ال ـقــاعــدة يـتـخــذه لـلـعـبــور م ــن تركيا
باتجاه العراق ،حيث كان مسلحوه
يجتازون الحدود التركية ـ السورية
ف ـم ــدن ال ـب ـع ــاج ـ ـ ـ الـ ـقـ ـي ــروان ـ ـ ـ تلعفر
ً
الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى امل ــوص ــل».
ويتابع في حديثه :أما «اليوم ،فإننا
ن ـحــاصــر تـلـعـفــر ب ـ ـ ــ 360درجـ ـ ــة ،بعد
ّ
ّ
أن وص ـل ـن ــا خ ــط ـن ــا ال ــدف ــاع ــي ب ـخــط
قــوات البيشمركة في سنجار .كذلك
اقتربنا أيضًا من استعادة القيروان،
لنتوجه تاليًا إلى البعاج ،فالحدود
السورية».
وي ـس ـع ــى «الـ ـحـ ـش ــد» ف ــي الـعـمـلـيــات
ال ـ ـجـ ــاريـ ــة إل ـ ـ ــى «تـ ـنـ ـظـ ـي ــف امل ـن ـط ـقــة
الغربية ملحافظة نينوى وإغالقها

ت ـت ـج ــه م ـ ـعـ ــارك بـ ــاديـ ــة ال ـ ـشـ ــام نـحــو
تـ ـصـ ـعـ ـي ــد إضـ ـ ــافـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى ج ـب ـه ــات
ال ـج ـي ــش وح ـل ـف ــائ ــه ضـ ــد ال ـف ـصــائــل
الـ ـت ــي ت ــدي ــره ــا الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
وحـ ـلـ ـف ــاؤه ــا ،ع ـق ــب إعـ ـ ــان األخـ ـي ــرة
إلطـ ــاق عـمـلـيــة ج ــدي ــدة ض ــد مــواقــع
الجيش تحت اسم «بركان البادية».
ويـعــد ه ــذا اإلع ــان ت ـطـ ّـورًا الفـتــا في
نـشــاط فـصــائــل «الـجـيــش ال ـحــر» في
البادية ،التي اكتفت منذ إنشائها ـ
بنسخها املختلفة ـ بغارات متقطعة
على مواقع رخوة لتنظيم «داعــش»،
منتشرة على طول املنطقة املحاذية
لحدود العراق .كذلك يأتي بالتوازي
مع إعــان وصــول تعزيزات برية من
قوات «التحالف الدولي» إلى قاعدة
الـ ـتـ ـن ــف ،تـ ـه ــدف إلـ ـ ــى «رف ـ ـ ــع وتـ ـي ــرة

بــال ـكــامــل ،وم ـســك ال ـح ــدود ـ ـ ه ـنــاك ـ
فــي املــرحـلــة األول ـ ــى» .لـكــن املـهـنــدس
ال يستبعد أيـضــا مـطــاردة «داع ــش»
داخـ ــل األراض ـ ــي ال ـس ــوري ــة ،مستندًا
إل ـ ــى ش ـ ـهـ ــادة الـ ـعـ ـب ــادي وم ـس ـت ـشــار
األمن الوطني فالح ّ
الفياض في هذا
األمر« .ال يمكن بلدًا يحترم نفسه ،أن
يقبل بــوجــود قــواعــد إره ــاب تنطلق
ّ
متمسكًا بـ«حقنا
إليه وال يطاردها»،
الـطـبـيـعــي وال ـق ـط ـعــي ف ــي أن نــواجــه

اإلره ــاب فــي ســوريــا» .استراتيجية
املهندس بضرب ّاإلرهاب في معاقله
ال يمكن أن تتحقق إال بـ«التنسيق
واالت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق بـ ـ ــن حـ ـك ــومـ ـت ــي بـ ـغـ ــداد
ودم ـش ــق ،فــال ـعــراق ي ــرى فــي ســوريــا
دولة ذات سيادة وحكومة شرعية».
بسؤال
وتدفع قصة «حرب الحدود»
ٍ
عن ّ
توجه «الحشد» إلى غرب األنبار،
َ
واستعادة مدن عنه ،وراوه ،والقائم،
ّ
فيجيب ب ــأن «ه ـنــاك خــطــة ملـســك كل
ـوان مــن الـصـمــت ،يطرح
ال ـح ــدود» .ث ـ
ٍ ً
ـؤاال« :ه ــل ه ـنــاك ٍّ
تحد
«ال ـحـ ّـجــي» س ـ ـ
بــأنـنــا سـنــذهــب إل ــى األن ـب ــار أم ال؟».
ّ
يـعــاجــل بــالـ ّـرد ب ــأن «الـفـلــوجــة كانت
ندخل
أصــل املــوضــوع .قيل إنـنــا لــن
ً
ودخ ـ ـل ـ ـنـ ــا ،فـ ــالـ ــذهـ ــاب لـ ـي ــس رغ ـ ـبـ ــة،
ب ــل ح ــاج ــة» .ي ـك ـ ّـرر امل ـه ـنــدس قــاعــدة
حــا
«االنـ ـتـ ـم ــاء إل ـ ــى ال ـ ــدول ـ ــة» ،مــوضـ ّ
أن ــه «إذا طلبت الـقـيــادة الـعــامــة منا
أن نــذهــب إل ــى هـنــاك سـنــذهــب ،وإذا
استطاعت الحكومة مسك الـحــدود،
فليس هناك من حاجةٍ للذهاب إلى
هناك» ،فـ«أعمال الحشد تأتي ضمن

مـنـظــومــة عـمــل ال ـق ـيــادة (الـعـمـلـيــات)
املشتركة».
ع ـم ـل ـيــة اسـ ـتـ ـع ــادة م ــدي ـن ــة ال ـف ـلــوجــة
ً
ك ــان ــت مـ ـث ــاال اس ـت ـح ـضــره امل ـه ـنــدس
أكثر مــن م ـ ّـرة ،وعند االستفسار عن
«ف ـي ـتــو» ح ــول ت ـح ـ ّـرك ــات «ال ـح ـشــد»،
ينفي وجــوده .يقول« :هذه الفلوجة،
أعـلـنــوا أن الـحـشــد لــن يــدخــل إلـيـهــا،
ومـ ـ ـ ـ ــن ثـ ـ ـ ــم دخـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــاه ـ ــا ب ـ ـط ـ ـلـ ــب م ــن
الـعـمـلـيــات املـشـتــركــة بـعــد أن عصت
عـلــى الـشــرطــة االت ـحــاديــة ومكافحة
انتصار
اإلره ــاب» ،رافـضــا نسب أي
ٍ
إلى «الحشد» فقط ،واصفًا ما ُينجز
ب ــأن ــه «ان ـ ـت ـ ـصـ ـ ٌ
ـار ل ـج ـم ـيــع األجـ ـه ــزة
ال ـ ــرس ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،وم ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات ال ـ ــدول ـ ــة
العسكرية واألمنية».
يـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع امل ـ ـه ـ ـن ـ ــدس قـ ـ ـ ّـصـ ـ ــة «ح ـ ـ ــرب
الـحــدود»« .هــل السباق إلــى الحدود
هــو س ـبــاق مــع األم ـي ــرك ــي؟» ،نـســألــه.
يـ ـ ـن ـ ــاور «الـ ـ ـش ـ ــاي ـ ــب» بـ ــاإلجـ ـ ّـابـ ــة عــن
ال ـس ــؤال ،فــي دالل ــةٍ عـلــى تحفظه عن
اإلجــابــة« .نحن في سباق مع الزمن
ل ـض ـم ــان أم ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــراق ،وال ـن ـه ــوض

المهندس« :الحشد» لن يذهب في اتجاه المنافسة السياسية (األخبار)

العمليات» نحو منطقة وادي الفرات،
وخاصة في محيط البوكمال.
وب ـعــد االنــدفــاعــة الـســريـعــة للجيش
التنف وبادية السويداء
على طريق ّ
ال ـش ــرق ـي ــة ،خ ــف ــت وتـ ـي ــرة الـعـمـلـيــات
واتجهت نحو محور جديد جنوب
مـطــار الـســن .وسيتيح الـتـقــدم على
ه ـ ــذا الـ ـخ ــط حـ ـص ــار م ــواق ــع فـصـيــل
«أس ـ ـ ـ ـ ــود ال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة» فـ ـ ــي الـ ـبـ ـل ــدات
املحاذية لطريق دمشق ـ السويداء،
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا ش ـ ـ ـ ــرق م ـ ـط ـ ــار خ ـل ـخ ـل ــة
العسكري.
وبالتوازي ،يتقدم الجيش السوري
وح ـلـ ـف ــاؤه ف ــي ريـ ــف ح ـل ــب ال ـشــرقــي
نحو املعقل األخير لتنظيم «داعش»
ضمن ال ـحــدود اإلداريـ ــة للمحافظة،
في بلدة مسكنة .وستتيح السيطرة

ع ـل ــى م ـح ـيــط م ـس ـك ـنــة وغ ــرب ــا نـحــو
سـبـخــة ال ـج ـ ّـب ــول ،إم ـكــان ـيــة الـهـجــوم
ع ـلــى م ــواق ــع الـتـنـظـيــم شـ ــرق طــريــق
حـلــب الــوح ـيــد ،بــن بـلــدتــي خناصر
وإث ــري ــا ،بـمــا يـتـكــامــل مــع العمليات
ال ـج ــاري ــة ف ــي ري ـف ــي ح ـم ــاه وحـمــص
الشرقيني.
ك ــذل ــك ،ش ـه ــدت ج ّـب ـهــات ديـ ــر الـ ــزور
أمــس ،نشاطًا مكثفًا لسالحي الجو
واملــدفـعـيــة ضــد مــواقــع «داعـ ــش» في
منطقة املقابر ومفرق الثردة ومحيط
الـ ـب ــان ــورام ــا وال ـ ـفـ ــوج  .137وأط ـل ــق
ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ب ـ ـ ــدوره عـ ـ ــددًا مــن
القذائف على حي هرابش في مدينة
دير الزور ،أدت إلى استشهاد مدني
وإصــابــة  13آخــريــن ب ـجــراح .ونقلت
وك ــال ــة «س ــان ــا» الــرس ـم ـيــة ع ــن مــديــر

شدد دي ميستورا
على إمكانية عقد
جولة محادثات
جديدة في حزيران

ال ـص ـحــة ف ــي امل ـحــاف ـظــة ،ع ـبــد الـنـجــم
العبيد ،قوله إن «من املرجح ارتفاع
عدد الشهداء ألن معظم الجرحى في
حالة حرجة».

