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دياري صالح مجيد @

املــــوصل مــــا بعــــد داعـــش
رؤيـــــة اســتــــشـــــرافــيـــــة

املقدمة:
يقول املبعوث االمريكي الـسابق ملكافحة االرهاب  ,بريـت مكورغ" :أننا اذا ما ركزنا عىل
حمـاولة حل املشكالت التي يتوقع هلا ان تواجهنـا بعد حترير املوصل ,فان داعش سوف
لن خيـرج من هذه املدينـة عىل االطالق" ,وهي رؤية تذكـرنا بام حصل يف عـراق ما بعد
 2003حني مل متلك االدارة االمريكية وال قوى املعارضة العراقية اي رؤية واقعية إلدارة
التحـديات التي ستنشـأ مستقبال  ,لنواجه بتـداعيات خطرية افرزت مـشاهد واسعة من
العنف والفوضـى واالقتتال الطائفـي ,باحلقيقة داعش مل تكن سـوى احد خمرجات هذا
اخللل االسرتاتيجي يف التعاطي املبكر مع التحديات العراقية ,لذا يبدو بانه الزالت هنالك يف
واشنطن شخصـيات رسمية تسعـى اىل ايقاعنا بنفس الـفخ الذي اسهم يف اغراق العراق
بمشكالت ال هنـاية هلا ,مما حيتم علينا البدء بالتساؤل عن طبيعة االشكاليات التي ستربز
يف فرتة ما بعد داعش يف هذه املدينة االسرتاتيجية التي يعدها البعض بمثابة االنطالقة التي
ستحدد مصري اجلغرافيا – السياسية لكل العراق,
•

(*) أستــاذ اجلغـــرافيــا
السياسية.
جامعة كربالء/العراق.
diyari.majid@gmail.com

رصاع احلشد – البيشمركة

يبـدو ان احد اهم التحـديات التي ستـواجه املوصل يف املرحلـة القادمة مـن الزمن تكمن
باألساس يف التنافس العسكري عـايل املستوى الذي سيربز بني جمموعتني متناقضتني يف
التوجهات واالهداف  ,ومها حتديدا احلشد الشعبي والبيشمركة الكردية ,
لقـد حصلت الكثري من املنـاسبات التي اشتبك فـيها الطرفان يف مـناطق متعددة عىل طول
خـريطة انتشـار كال الطرفني  ,وقـد توجت الحقا بـمجموعة مـن التحركات الـسياسية
للوصـول اىل اتفاق الهناء تداعيـات تلك احلوادث  ,من قبيل مـا حصل مثال يف بلدة بشري
الواقعة ضمن حدود طوز خورماتـو  ,حيث كانت كثري من االراء تشري اىل اهنا غري مؤمنة
( )1
بان هذا السالم سيستمر اىل مرحلة قادمة من الزمن,
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هـذا املشهـد يتوقع له ان يـتكرر يف منـاسبات قـادمة يف املـوصل حيث تـتصاعـد حدة
الترصحيات بني الطرفني باجتـاهات توحي بان هنالك صـدام ما يف العقلية االسرتاتيجية
التي يعتمد عليها كل طرف يف النظر اىل جغرافيا هذه املدينة ,بعض احلوادث البسيطة التي
بدات بالتشكل هناك يمكن هلا ان تنبأنا بطبيعة اخلطر الذي بات من االن هيمني عىل مشهد
املستقبل بـعد ان االنتهاء من حتريـر املوصل يف ديسمرب  , 2017فبـتاريخ  27يناير من
ذلك العام قامت قوات احلـشد الشعبي باستهداف مواقع للبـيشمركة يف سنجار بواسطة
قذائف اهلـاون بعد حصول خالف حول ادخال مساعدات من قبل احدى منظامت املجتمع
املدين اىل املناطق الواقعـة حتت امرة احلشد ,لـيليها سيل من الترصحيـات املتشنجة بني
اطراف عـسكريـة متعددة حمـسوبـة عىل الطـرفني ,رغم نفـي اربيل وبغداد بـان هذه
الشخصيات ال تعرب عن رؤية رسمية ملا يدور يف اذهان القادة العسكريني يف امليدان,
يف هذا الصدد قال احد قيادات احلـشد الشعبي " اننا مستعدون لشن هجامت خاطفة عىل
البيشمركة يف مناطق نينوى املحررة يف حال رفضها الوامر رئيس الوزراء باالنسحاب من
تلك املناطق ,,,ان عملية اخراج البيشمركة ستكون اسهل من عملية طرد داعش "( ,)2
يف حني كان الرد الـكردي مؤكدا عىل ان االوامـر قد صدرت باجتـاه الرد عىل اي حماولة
قادمة يتم فيهـا استهداف البيشمركة من قبل احلشـد  ,وبأن القيادات امليدانية التي هتدد
الوضع ال حتـسب عىل شخص رئيس الوزراء يف حينهـا ( حيدر العبادي ) بل حتسب عىل
شخصيات اخرى هتدف اىل ارباك الوضع القائم,
من املتوقـع ان تسهم هذه الـترصحيات املتعـارضة يف انتـاج مُزاج شعبـي مشحون بني
طرفني يملـكان كثري من قواعـد الدعم املجتمعي لـدورمها القتايل  ,فـاالكراد ينظرون اىل
البيشمـركة عىل اهنا املـظلة العسكـرية التي يـستندون اليهـا حلاميتهم من الـتهديدات
الوجودية املختلفـة بام فيها تلك التي مثلهـا داعش ,يف حني ينظر ابـناء املكون الشيعي يف
العراق اىل احلشـد بانه القوة التي اسهمت فعليا يف محايـة بغداد واجلنوب من الوقوع بيد
داعـش وباهنا هي الـتي كانت وراء الكثري مـن النجاحات يف املحـور الغريب من املوصل ,
وهي لـذلك حتظى بتـأييد الغالـبية الشيعـية يف ظل الفتوى الـتي صدرت من النجف لكل
العراقيني بـاجتاه انتاج املنظومة السياسية هلـذا احلشد  ,لذا لن يكون مستغربا ان ينربي
كل طرف يف التخندق وراء القوة التي يرى فـيها مصدرا حلاميته  ,وهو ما هييئ االرضية
خللق استقطابات سكـانية واسعة يف املوصل وخارجهـا يمكن هلا ان تسهم الحقا يف دعم
فكرة الرصاع يف حال غياب احلوار والتعقل عن مسار هذه االحداث,
داخليا اثار هذا احلـدث ردود فعل موصلية واسعة حتى بدا و كان بعض العشائر العربية
–السنيـة قد حتولت اىل نـاطق باسم البيشـمركة نكايـة بدور احلشد الـشعبي ,هنا قال
البعض بان عـشائر املوصل تقف بـالضد من خطوة احلـشد حيال البيشـمركة  ,وهو ما
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يعني بـالرضورة ان هنالك قوى حملية حتسب نفسها عىل العـشائر تريد ان تعيد اصطفافها
السيـايس باجتاه احد اطراف املعادلة من اجل انتاج مُنـاخ جيوبولتيكي ما خيدم فكرة توازن
القوى يف املرحلـة القادمة ,كام يعنـي بان احلشد من جـانبه سيعمل عىل استقطـاب عشائر
عربية –سنية اخرى لدعم موقفه يف هذا املـشهد الذي ينبأ بمزيد من التفكك املجتمعي يف ظل
هذا التوجه العـايل اخلطورة ,بني الطرفني سيكون املكـون السني خارسا يف ظل لغة العسكرة
التي ستشهدها هـذه املدينة والتي تزامنت مع الطرح الكـردي بان يكون هنالك تشكيل للواء
عسكـري من العرب والرتكامن يكون بـأمرة وزارة البيشمركـة يف اربيل  ,ليتحول الحقا اىل
اداة مضافة يف الرصاع يف املوصل وكركوك عىل حد سواء,
وراء كل ذلك قـد يتساءل املرء عن الـسبب الكامن من طرح هـذه املخاوف يف ظل التنافس
االقليمي الرتكي –االيراين يف العراق واملوصل حتديدا؟ ,
من الرضوري ان نفكر كعـراقيني بطريقة تـستوعب اجتاهات الـرؤية االسرتاتيجية التي
متلكهـا االطراف املـتنافـسة يف العـراق  ,فقبل فـرتة من الزمـن حتدثت بعـض اجلهات
االمريكية –الرتكـية عن وجود مرشوع ايراين لنقل النفـط من خالل انبوب يمر اىل البحر
املتوسط عرب املـوصل  ,وهنا ستكون سنجـار حتديدا العقدة اجلغـرافية االهم يف مساره
الواسع االمتداد(  ,)3قـد تكون الفكرة لدى البعض غري مـنطقية ,و لكن يف احلقيقة ان عامل
الطاقة و اجليوبولتيك باالساس يقوم عىل مثل هذه االفكار التي يرى فيها البعض خياال غري
مؤثر يف العقيدة التي تتبناها القوى املعارضة اليران ,سيمتد هذا االنبوب براهيم من احلدود
االيرانيـة ويمر عرب حمافظة دياىل ومنها اىل بلـدة الرشقاط يف كركوك ومن خالهلا اىل تلعفر
وسنجـار  ,ليواصل امتداده غربا عرب حلب ومحص ليمر عرب منطقة القلب العلوي يف سوريا
وصوال اىل ميناء الالذقية عىل البحر املتوسط  ,حيث تؤكد العديد من االراء الغربية ان هنالك
حماولة ايرانية عرب رشكاء حمليني لتعزيز امن هذا املمر االريض بام يضمن مستقبال حتقيق
وصول ايران اىل هذه الواجهة البحرية املهمة جيوبوليتيكيا ,قائمة احللفاء هذه تضم احلشد
الـشعبي يف العراق  ,بعض العشـائر املهمة يف منطقـة ربيعة ممن هلا نـفوذ لتامني احلدود ,
وايضا بعض من الـقوى الكردية يف سوريا مضافا هلـا الفصائل املهمة التي تقاتل هناك من
اجل تامني حلب التي تتسم بموقع اسرتاتيجي رئييس يف هذا السياق,
العقل االسرتاتيجي الغريب يسعى اىل الربط بني هذا املرشوع االفرتايض وبني عملية املحور
اجلديـد للقوة الذي بات يتـشكل يف الرشق االوسط ليضم القـوى املنافسة هليـمنة الناتو
ممثلة بـ ( روسيا –ايران وسوريا )  ,لذا فان هنالك تصور غريب مفاده ان جممل املعركة
التي جتـري يف هذه اجلغرافيا انام تـايت لدوافع امنية خاصـة هبذا االنبوب  ,والذي يايت
وفقـا خلطة معـدة من قبل احلرس الثـوري االيراين يديـرها الشخـص االكثر بروزا يف
االحداث العسكـرية " اجلنرال قـاسم سليامين"  ,وهو مـا يعد براهيم هتـديدا مبارشا
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ملصالح احللفاء بام فيهـم ارسائيل( ,) 4يف هذا الصدد يقول عيل خـضريي مستشار السفري
االمـريكي الـسابق يف بغـداد للفرتة  " 2011-2003ان هـذا املرشوع سيعـمل عىل اثارة
خماوف القيـادات الغربية وايضـا سيعزز من خماوف حلفـائنا يف املنطقـة  ,وذلك للقناعة
الراسخة بـان هذا املرشوع سيعمل عىل تعزيـز النفوذ االيراين ليستـمر بالتوسع  ,اذ ربام
يتجه الحقا نحو منطقة اخلليج"( ,)5
القناعة التي يـسعى اخلطاب الغريب اىل تـرسيخها لدى الراي العـام وفقا هلذه التصورات
تسري باجتاه الربط بني خريطة االنتشار اجلغرايف للحشد الشعبي يف العراق حتديدا ويف بقية
النطاقـات فيام يتعلق بسوريـا  ,وبني الفكرة املتخيلـة حول خط االنابيب ,لـذا تسعى هذه
القوى اىل توفري غطاء رشعي مفتعل القناع املتسائلني عن جدوى سكوهتا عىل انتشار داعش
يف هذه النطاقـات وغريها من القوى املتطرفة كجبهـة النرصة واحرار الشام  ,عىل اهنا االلية
االنسب لتخريب هذا املرشوع واحليلولة دون حتوله اىل خطر مستقبيل ال يمكن مواجهته,
لعل ذلك هو مـا يقف وراء الترصحيات الـرتكية التي اكـد من خالهلا اردوغـان مرارا بان
سنجار تعترب خطا امحر بالنسبة له ولن يسمح باي شكل بان تقع هي او تلعفر بيد احلشد
الـشعبي  ,حيث عدها يف كثري مـن املرات باهنا نقاط مهمـة للتامس باالمن القومي الرتكي ,
وذلك عىل الرغم مـن ان كالمها ال يملكان خطا للتامس احلـدودي مع تركيا ,و هو ما يفرس
اىل حد ما دعـوة البعض اىل ان تفعل تركيـا اخليار العسكري لـردع احلشد وحزب العامل
الكـردستاين من اجل ابعـادمها عن سنجـار –تلعفر  ,ولن يتحقق بـراهيم ذلك اال بعد ان
توجد انقرة لنفسها قاعدة عسكرية هناك يتم دعمها من قبل حكومة اقليم كردستان( , )6
ختشى تركيا من ان يقود تقـارب احلشد يف تلعفر مع مناطق انتشار  PKKيف سنجار اىل
تـشكيل حتالف جديـد يقوض مصالح تـركيا ويعزز من فكـرة املمر االريض االيراين اىل
البحـر املتوسط  ,لذا اشرتطت حكومة اردوغان عىل بـغداد واربيل ان تتعاونا باجتاه طرد
حزب العـامل الكردستـاين من سنجـار وايضا عـدم السامح لقـوات احلشـد الشعبي
بالدخول او البقـاء يف تلعفر ,كل ذلك يعيدنا جمددا اىل احلديث عن الرؤية الكردية لسنجار
التي تعترب يف خطـابات اربيل االخرية جـزء من جغرافيـة اقليم كردستـان وبانه لن يتم
التنازل عنها باي شكل من االشكـال  ,وبان هنالك دفع تركي باجتـاه حتويل البيشمركة
الكردية اىل حلـيف يتم زجه لدوافع خمتلفة يف مـواجهة مقبلة من احلـشد الشعبي ,االمر
الذي يعني بـان هذه البلدة الصغرية قد تتحول الحقا اىل قنـبلة موقوتة يمكن هلا ان تفجر
رصاعا عنيفـا يسهم يف انتشـار حريق العنف والفوضـى جمددا بمسميـات وتوصيفات
جديدة بعد ان ينسحب داعش من املشهد,
ما نحتاجه هنا كعراقيني هو التفكري بمـزيد من العقالنية والواقعية جتاه هذه االزمة  ,فاوال
يتوجب التواصل بني بغـداد –اربيل لوضع تفامهات حول حتركـات احلشد والبيشمركة ,
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وضع اليات عقابية صارمة الي طرف يقوم بالتحرك او الترصيح خارج املنظومة الرسمية ,
والعمل عىل توفري القـناعات والضامنات الكافيـة للقوى االخرى بان هذا االفرتاض اخلاص
بـانبوب النفط االيراين هو جمـرد فكرة خيالية ال اساس هلـا من الصحة ,وبان العراق غري
مستعد بالنتيجة ليتحول اىل ارض حمروقة بسبب هذه االدعاءات  ,وبان بغداد غري مستعدة
للدخـول يف هذه اللعبة اجليوبولتـيكية الرشسة  ,وبان من مصلـحة اجلميع التفكري بواقعية
اكرب جتـاه خطر االرهاب واعادة ضـبط مسار العالقات يف الفرتة القـادمة من الزمن بعد ان
فشلت كل القوى يف مترير مشاريعها عىل االرض العراقية – السورية,
•

جيوبولتيك اخلنادق

انطلقت العمليات العسكرية لتحريـر املوصل بتاريخ  17اكتوبر  2016لينتج عنها بعد 3
شهور حتريـر الساحل االيـرس من هذه املدينـة  ,ولتبدا الحقـا العمليات القتـالية االشد
لـتحرير السـاحل االيمن االكثر اكتـظاظا بالـسكان ,عالمات النـرص كانت تلوح يف االفق
بشكل جيل لتعـلن النهاية احلتمية لـداعش يف هذه املدينة االسرتاتـيجية التي كانت املحور
االساس يف البنية اجلغرافية ملرشوع القوى الداعمة لداعش,
يف مقابل ذلك باتت تـتشكل بوادر ازمة جديدة يف ظل مرشوع التصدي العسكري لداعش ,
وهي مشكلة تـرتبط اساسا ببنية العالقـات بني بغداد –اربيل حيال ملف املوصل  ,حيث
يسعـى اجلميع اىل تعزيز تواجده االريض عرب مشـاريع متعددة واليات خمتلفة كلها مترر
حتـت عنوان حماربة التطرف ,هنا حتديدا بـدات اربيل باصدار اوامرها حلفر خندق يمتد
ملـسافة  1,050كم يبدا من ربيعـة عىل احلدود السورية ويمـر بمدينة سنجار ويصل اىل
خانقني التي تقع عىل احلدود العراقية –االيرانية  ,ليتزامن بشكل واضح مع انتشار قوات
البيشمركة الكردية يف النطـاقات التي بدات تسيطر عليها يف اعقاب احلرب ضد داعش( ,)7
قبل ان تقع اربيل يف خطا التقييم االسرتاتيجي خلطوة االستفتاء الفاشلة بتاريخ سبتمرب –
ايلول  2017,كانت تنـترش يف هذه النطـاقات االعالم الكرديـة لتعطي انطبـاعا عن فكرة
فرض االمر الواقع جتاه ما جيري يف امليدان من تطورات توحي بالنتيجة بان اربيل متكنت
يف هذه احلرب من ان حتصل لنفسها عىل القطعة االكرب من الكعكة العراقية  ,حيث متكنت
من اضافة مساحة جغرافية جديدة هلا تصل اىل قرابة  500كم,)8 (2
كان الـبعض ينظر بحذر شديد اىل هذه اخلطوة ويعتربها باهنا بداية التفكك اجلغرايف للعراق
عىل اعتبار ان هذا اخلنـدق سيفصل بني كردستان وبقية العـراق  ,لذا ينظر دعاة هذا الراي
بتشكك اىل االدعاءات الكردية التي تقول بان اخلندق هيدف اىل ابعاد خطر مقاتيل داعش عن
املدن الكردية ويعمل ايضا عىل صـد السيارات املفخخة التي عادت ما تايت عرب ثغرات جييد
داعش استغالهلا بشكل جيد(  , )9كام ان هذا اخلندق سيسهم من وجهة نظر اربيل يف تقليل
امكانية حـصول مواجهة بني البيشـمركة واحلشد الشعبي الـذي بات مسيطرا عىل مداخل
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مدينة تلعفر وعىل مقربة من سنجار التي تشكل مرتكزا مهام يف مسار اخلندق( ,)10
هـذا املرشوع  ,الذي مل تسلط عليه االضواء كثريا ومل تتم مناقشة ابعاده بشكل سليم  ,قد
انجز يف العـام  2016قرابة  %65منه قـبل ان تسهم االزمة املـالية يف تعطيـل انجاز بقية
مراحله  ,حيث اشرتكت مع وزارة البيشمركـة يف تثبيته كحقيقة واقعة عىل االرض العديد
من اخلربات االجنبية التي تـضمنت  26خبري امريكي وفـرنيس فضال عن  60اخرين من
بقية الدول املـسامهة بام يـسمى بالـتحالف الدويل ملكـافحة االرهاب  ,وهـو خندق كان
يفرتض امتـامه قبل امليض من قبل اربيل يف مرشوع االستفتـاء عىل مصري اقليم كردستان
فيام اذا سينفصل او يبقى جزء من العراق( ,)11
ال يمكن ان ينكر اي مراقب ما كانت تقوم به البيشمركة من دور مهم يف القتال ضد داعش
يف املوصل(  )12وما تركه هذا االمر من تـاثري عىل امن كردستان  ,رغم ذلك فان هذا الدور
ال يربر براي املتشككني فكرة حفر اخلنادق لتكون االلية االمثل ملواجهة داعش  ,ما مل يكن
هـنالك ترتيـبات حكوميـة معدة مسـبقا مع بغداد  ,لكـوهنا ستكون احلل االمـثل لتهيئة
االرضيـة املناسبة واملقنعـة باجتاه تبديـد خماوف املستقبل  ,وهو االمـر الذي مل يتوافر
حتى االن يف ظل النفي املتكرر للعديد من القيادات يف املركز ازاء وجود تنسيق مسبق حول
فكرة اخلنـدق واجلغرافيا التي سيمر عربها  ,وهـو ما يعطي تصورا واضحا حول وجود
تنـافس جيوبولتيكـي رشس باتت له جذور راسخة يف املشهـد احلايل  ,يمكن هلا ان تكون
عنرص تـازيم واقعي يف املستقبل ان مل يتـم التوصل من االن اىل صياغـات مناسبة حتكم
طبيعة التطورات القـادمة  ,خصوصا يف ظـل الرغبة التي تشجعهـا بعض القوى الكردية
باجتاه االنفصال وانـشاء كردستان املستـقلة عن بقية اجلسد العـراقي ,يبدو بان هنالك
قناعة باتت تتشكل لدى الكثري من الدوائر املؤثرة يف بغداد بان هذا اخلندق سيتحول الحقا
اىل مـا يشبه احلدود اجلغرافية اجلـديدة القليم كردستان لعزهلـا متاما عن العراق  ,وهو
بالضـبط ما ذهب اليه احد اعـضاء جلنة الدفـاع الربملانية حني قـال "ان اقليم كردستان
يسـتخدم ذريعة الـدفاع ضد هجامت داعـش كمربر لتمريـر مرشوع حفر اخلـندق ,اننا
باحلقيقـة ال نؤمن بان هذه االلية تايت للدفـاع ضد هجامت داعش  ,بل نعتقد باهنا هتدف
ايضا اىل فصل كردستان عن العراق وهي خطوة من قبل احلزب الديمقراطي الكردستاين
العالن قيام الدولـة الكردية املستقلة "(  ,)13ممـا يعني بان تعزيز الـرؤية الصِدامية بني
الطـرفني حول االبعاد التي قـد تكمن مستقبـال وراء حفر اخلندق،باهنـا قد تكون مدخال
لرصاع ما عىل جغرافيته التي تتميز هي االخـرى بكوهنا متر عرب نطاقات يراد من رواءها
تـامني مناطق نفطية وزراعية مهمة  ,كـانت باالمس حمورا فاعال للرصاع مع داعش الذي
ادام تواجده يف السـاحة العراقية من خالهلا ,ربام تتعـزز هذه الفكرة من خالل التاكيدات
التي يطلقها بعض القـيادات املهمة يف اربيل من قبيل" لقـد كانت تلك االجزاء من املوصل
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باالمس ساحة قتال بالنسبة لنا  ,اما اليوم فهي تشكل احلدود الفعلية القليمنا( ,)14
جيوبولتيك اخلنادق ومتاسها اجلغـرايف مع املوصل مل تنحرص اثاره فقط هبذه اجلزئية ,
بل تعدهتا بـاجتاه التاثري عىل طبـيعة التفاعالت البيـنية داخل منظومـة االحزاب الكردية
ذاهتا ,حـيث يوجـد اهتام مبـارش من قبل بعـض القوى الكـردية للحـزب الديـمقراطي
الكردستـاين بانه يسعى اىل حفر خندق يفصل بني اقليمي كردستان عىل احلدود العراقية
–السورية  ,حيث يمتد هذا اخلندق ملسـافة  17كم من نقطة التقاء هنر الفرات بكردستان
اجلنـوبية ليتوجه اىل نقطة الـوليد احلدودية ومنها اىل تل قـوش املوصلية  ,و هو اخلندق
الذي تم معارضته بشكـل كبري من قبل حزب السيد جالل الطالباين وحركة التغيري ,وهنا
حتـديدا تـتهم هذه القـوى حزب البـارزاين بانه يعمل هبـذا الشكل عىل فـرض نوع من
املقاطعة اجلغرافية املتعددة اجلوانب عىل اخوته الكورد تلبية للضغوطات الرتكية ورغبة يف
تعزيز العالقـات مع انقرة  ,وايضـا يف تعزيز نفـوذ احلزب يف مدينـة املوصل عرب اعادة
تشكيل صـورة التوازنـات ملصلحته مـن خالل تشكيل حمـور انقرة –اربيل واالرضار
بمنافـسيه التقليدين هـناك(  , )15وهو ما دعـى البعض اىل التعبري عـن امتعاضه من هذه
اخلـطوة وما سيرتتـب عليها من اثار بـالقول " ان كردستـان الغربية ليـست بحاجة اىل
اخلنادق  ,وانام بحاجة اىل املـساعدة "(  ,)16وهم يؤكدون بان مثل هذه اخلنادق ستحرم
الكـثري من السكـان عىل جانبـي احلدود من االستفـادة من خمرجـات النشـاط الزراعي
واالقتصادي الـذي كان سببا يف استقـرارهم هناك منذ سنـوات طويلة  ,لتبقـى بالنهاية
ذريعة احلـد من هتريب املقـاتلني االجانـب اىل داعش عرب هذه احلـدود آلية مسـتدامة يف
مضمون اخلطاب الذي تقدمه اربيل للدفاع عن خطوهتا تلك,
يبدو بان حـدة التنافس االنتخايب بن االحزاب الكردستـانية ستشتد وتريهتا يف املستقبل
داخل املدن التـي ستكون عىل متاس مع مسار اخلنادق(  ,)17وهو ما سيفرسه البعض عىل
اهنا جمرد آلية لتعـزيز فكرة العزل اجلغرايف للنطاقات التي متثل دوائر انتخابية وسيادية
لبـعض القوى عىل حسـاب اخرى يف خطوة قـد تؤسس الحـقا اىل انتاج جغـرافيا ادارية
جديـدة بشكل قرسي يف تلـك االجزاء  ,وهو ما هيـدد السلم االهيل بسيـناريوهات رصاع
واسـعة ومتشعبة يف حتالفـاهتا التي لن تتوقف عنـد فكرة التحالفات القـومية او املذهبية
اخلالصة ,يف هذا الصـدد من املتوقع ان يشكل املترضرون جبهة واسعة للمواجهة لتشمل
ايضا الـسنة العرب وكذلك الرتكامن الـذين باتوا يشتكون بـشكل علني من اخلندق الذي
يمـر باملـوصل عىل انه يستهـدف باالسـاس افراغ هـذه النطاقـات منهم  ,او العمل عىل
اخضاعهم لسلطة اربيل دون ارادهتم  ,يف هذا الصدد يقول احد النواب الرتكامن يف جملس
النواب العراقي " ان اخلـندق املعني  ،والذي يـصل عمقه اىل 2م وعرضه اىل 3م  ,سوف
يسـمح بضم مدينة الدوز ضمـن حدود سيادة اربيل ويفصلها عـن مدينة آمريل التي يتم
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محياهتا االن من قبل القوات العراقية  ,,,يف احلقيقة ان قرابة  %80-70من النطاقات التي
ستُضم داخل حـدود االقليم ما وراء هذا اخلنـدق هي مناطق يسكنـها الرتكامن و بالذات
منهـا تلعفر يف املوصل "(  ,)18ال زالت املكونـات العراقية يف املدن املختـلطة سكانيا اسرية
لفـكرة االستهـداف من قبل االخـر يف ظل التجـارب واملوروث الـتارخيي للـعالقات غري
املستقـرة التي تقف وراءها دوافع وقـوى اقليمية مـتعارضة  ,وهـو ما جيعل الرتكامن
وغريهـم ينظرون لفكـرة اخلندق عىل اهنـا تشكل استهـدافا مبـارشا ملستقبل تـواجدهم
ودورهم وتغيريا متعمدا جلغـرافيتهم وديموغرافيتهم  ,يف حال تعززت هذه املخاوف الي
سبب مضـاف مستقـبال  ,فان الرصاع املـبارش هو احلـدث االكثر حضـورا يف مثل هذه
املـشاهد  ,ممـا يتطلب معه االمـر البحث من االن يف اليـات تطمني تلك املكـونات  ,وايضا
التفكري جديا بـكل الضوابط التي من شاهنا ان تقف بـوجه فكرة حتول اخلندق اىل مدخل
لرصاع واسـع االمتداد ,هنا علينا ان ال نفكر فقط يف اجلهة التي ستطلق رشارة تلك املعركة
 ,بل نفكر بالنتائج الكبرية التي سترتكها عىل جممل املوصل  ,مما يستوجب التفكري بكيفية
الوقوف بشجاعـة بوجه هذه النتائج الـتي لن تقود بالنهايـة اال اىل مزيد من االستقطاب
املجتمعي واحلزيب بطريقة ترتك اثارها الدموية السيئة عىل هذا النطاق,
عـدم قراءة ردود الفعل املجتمعية جتاه فكرة اخلنـادق سيقود اىل كارثة حقيقية ,يكفي ان
نذكـر هنا بان عـدد غري قليل من اهايل املـوصل عربوا عن امتعاضهـم من قيام داعش يف
االشهر االوىل من احتالهلم للـمدينة بالتفكري يف حفـر خندق بعمق  2م وعرض  2م ايضا
من اجل العمل عىل عزل املـوصل عن جوارها ,وهو مـا شكل بنظر البعـض بداية الهنيار
الثقة بني عـامة الناس وداعش  ,بالطـريقة التي جعلت البعض منهم يـوجه خطابا مبارشا
لبغداد مناشدا اياها للتحرك من اجل انقاذ املدينة من هذه العزلة التي كاد داعش عىل وشك
تطبيقها واقعيا( ,)19
•

حزب العامل الكردستاين

افـرز املشهد املضطـرب يف املنطقة بعد صعـود داعش تطورات متسـارعة وفواعل جتدد
دورهـم يف التاثـري عىل رسم صورة املـستقبل بـطريقـة توحي بـان من اخلطـا التفكري
اسرتاتيجيا بان هزيمة االرهاب ستعـني حتوال سلميا كامال يف كل املساحات التي جيري
القتال حوهلا ,هنا كان حلزب العامل الكردستاين  PKKدور مهم يف امكانية انتاج تفاعالت
مضافة ستفرض خمرجاهتا عىل املوصل يف املرحلة القادمة من الزمن,
متكن حزب العامل الكردستاين من الدخول اىل املوصل عرب بوابة سنجار بعد ان تعرضت
اىل هجوم داعـش بتاريخ اغسطس /اب  2014وهـو منذ ذلك التاريخ يمـثل عقبة جديدة
للقوى التي تريـد التحكم بالشامل العـراقي  ,خاصة وان البعض خيـشى من ان تتحول
سـنجار اىل قنـديل ثانيـة تسمح هلـذا احلزب بـاحلصول عىل مـزيد من عنـارص الدعم
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اجلـيوبولـتيكي يف هذه اجلغـرافيا التي بـاتت هلا امتـدادات واسعة عىل جـانبي احلدود
العراقية – السورية ,لـذلك حذرت تركيا مرارا من اهنا قـد تضطر اىل التدخل عسكريا يف
هذا اجلزء من العراق حتت ذريعة التغيري الديموغرايف الذي تتهم به احلشد الشعبي وايضا
حتت ذريعة قيام حـزب العامل الكردستاين بتحـويل سنجار اىل قاعدة عـسكرية جديدة
النطالق هجامتـه التي هتدد بنـظرهم االمن القـومي الرتكي(  ,)20حيـث اكد امحد داوود
اوغلو من قبل عىل املجـال االمني الرتكي اجلديـد واصفا اياه بـااليت" :ان املجال االمني
الرتكي يبدأ من سوريـا وينتهي بالسليامنية يف كردستان العراق ,وهذا املجال يبدأ حتديدا
من الالذقـية ويمر بحلـب ،ومن املوصل ليصل اىل الـسليامنية ",وهـو هنا ينصب بالده
راعـيا رسميا للتحكـم بمستقبل هذا النـطاق الواسع والغني بمـوقعه اجلغرايف وبموارده
االقتصـادية وثرواته الـنفطية ،متجـاهال اي حلول حمليـة يناضل مهنـدسوها من اجل
حتقيقها عرب احلكومات الرشعية هناك لتامني هذه اجلغرافيا من خطر داعش (  ,)21وهي ال
تريد الي قوة مـعادية ان يكون هلا دور او كلمة يف جممل هذا النطاق الذي يبدو باهنا تريد
حتويله اىل جمال حيوي خالص ملصاحلها املستقبلية حتت ذرائع وحجج خمتلفة,
يف هذا املجـال تعترب كـثري من االراء ان احلزب الـديمقراطـي الكردستـاين  KDPحليفا
اسرتاتيجـيا لرتكيا يف مواجهة التطلعات املسـتقبلية حلزب العامل الكردستاين يف سنجار,
حيث تـوجد هنالك حالة مـن التنافس السيايس بني الـطرفني تعود اىل فرتات بعيدة  ,بفعل
املكانة التـي حيظى هبا حزب العامل يف االوساط االيـزدية  ,ناهيك عن دعم خصوم KDP
للعامل الكردستاين هبدف تغيري موازيني القوى هناك  ,مما جعل االتراك يدفعون حليفهم
هناك للعمل عىل املطالبة بضم سنجار اىل اقليم كردستان وايضا العمل يف حينها عىل زيادة
اعدادا البيـشمركة املتواجدين يف تلك البلدة(  ,)22انسحاب املقاتلني االكراد يف حلظة دخول
داعـش انتج فراغا عسكريا متكن حزب العامل مـن ملئه بذكاء ,وهو ما قاد الحقا اىل انتاج
ازمة جديدة لرتكيا وحلـيفها االسرتاتيجي هناك ,االمر الذي سيقود اىل حالة تنافس جدية
حول مستقبل سنجار بني هذه االطراف,
الحقا بـدا كل طرف بالعمل اىل استاملة السكان املحليني اىل جانبه عرب زجهم يف جمموعات
مسلحة مـدعومة عسكريا ملواجهة داعش ,وقد بدات يف حينها عملية جتنيد االالف الشباب
االيزديني لالنتامء اىل تلك املجموعات التي تدعمها اطراف متعارضة ,وهو ما قاد الحقا اىل
انقـسام جمتمعي حول دعاوى تـركيا وحلفائها برضورة مـغادرة حزب العامل لسنجار,
فهنـالك اصوات ال زالت تنادي برضورة بقاء مقاتيل PKKعـىل اعتبار اهنم يشكلون حليفا
قويا يستـطيع محايتهم من االخطار القـادمة ومن خطاب الكراهـية الذي بات له حضور
كبري يف عقلية السكان يف تلك االجزاء,
يف خـطوة الحقة عمل احلزب الديمقراطي الكردستاين عىل جتنيد الشباب العرب ( السنة ) لتشكيل لواء
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يتبع اىل البيشـمركة يضم االالف املقاتلني بحـجة محاية النطاقـات التي الزالت بعد مهددة من داعش ,
وهي تضم حتديدا لواء غرب دجلة الذي تـناط به مهمة تامني سنجار – تلعفر ,لينتج عن ذلك ردة فعل
مشاهبة عرب قيام PKKبتكثيف اجلهود من اجل ضم مقاتلني من القرى العربية القريبة من سنجار عرب
التعـاون مع بعض الشخصيـات العشائريـة –السورية واسـعة النفوذ يف تلك االجـزاء(  ,)23هنا باتت
الصـورة اكثر تعقيدا يف ظل هذا التحشيـد الواسع املدى لقوات باتت مسـتعدة ملزيد من الصدام املسلح
الذي ينبـأ بحجم الكارثـة التي ستحصل يف حـال ارصت تركيـا و حلفائـها عىل مزيـد من االجراءات
التصعيدية عسكريا الهناء تواجد حزب العامل هناك,
تتفق تركيا واحلزب الديمقراطي الكـردستاين عىل ان اهلدف االساس من وجود قوات حزب العامل يف
سنجار يـتمثل يف ختريب مرشوع استقالل كردستـان  ,وايضا تامني ما يسـمى باهلالل الشيعي الذي
يمتـد بحسب وجهة نظرهم من ايـران اىل سوريا عرب اقليم كردستـان(  ,)24يبدو بان هذا الراي حيمل
كـثري من املصداقـية الرتباطه بـالعقلية اجلـيوبولتـيكية التي حتكـم فكرة قطع الطـريق عىل التواصل
االيراين مع حمور املقاومة وايـضا مع فكرة الوصول اىل البحر املتوسط عرب اجلغرافيا التي هلا ارتباط
باملمر االريض الذي متثله سنجار –تلعفـر وايضا كركوك ,وهو ما يفرس التاكيدات الرتكية التي اشارت
اىل ان عمليـة درع الفرات سوف تستمـر يف سوريا والعراق الحـقا ملطاردة القوات الـكردية التي هتدد
املصالح الرتكية(  ,)25وقد جاء ذلك متنـاسقا مع التلميحات التي قدمها  KDPالتي اشارت اىل ان اربيل
قد تستخدم القوة العسكرية الستعادة سنجار من حزب العامل الكردستاين( ,)26
يف هذا السياق يبدو بـان املوقف االمريكي الزال بعد متـوجسا من حليفه االسرتاتيجي –
تركيا حيـال املشاريع التي يريـد تطبيقها يف هذه االجـزاء من العراق ,حيث اكدت كل من
بغداد – واشنطن عىل اعـطاء الضوء االخـرض للمجوعة االيـزدية املسلحـة التي تشكلت
بـرعايـة حزب العامل ملحـاربة داعـش  ,يف ظل ادارك الطرفـني حلقيقة ان عـدد كبري من
االيزديني يثقـون هبذه القوات ,وبـتاريخ  9ينايـر /كانون الثـاين  2017حذر املتحدث
السـابق لوزارة اخلارجية االمريكية اربيل من القـيام باي صدام مسلح مع هذه الوحدات
االيزدية املسـلحة يف سنجار مؤكدا بـان واشنطن تنظر هلذه الـوحدات عىل اهنا جمموعة
رشعيـة  ,والجل ذلك فان اي رصاع معها سينظـر له عىل انه رصاع مع االيزدية وليس مع
حزب العامل الكردستاين( ,)27
يف ذات الوقت تـرص االدارة االمريكية بان املـستقبل جيب ان يشهد غيـابا واضحا لقوات
حزب العامل الكـردستاين من سنجار بعـد امتام مهمة حتريـر املوصل من داعش ,وهو
املوقف الذي عارضه هذا احلزب مؤكدا بانه ال توجد قوة قادرة عىل اخراجه من هناك ,مما
يعنـي بان مستقبل سنجـار سيكون حمورا ملـزيد من التصفيـات اجليوبولتـيكية املعنية
بمرحلة ما بعد داعش واملرتبطة بميزان القوى االقليمية بالدرجة االساس وما تفرضه من
اسقاطات عىل مشهد التفاعالت املحلية يف هذه املدينة,
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هنالك يف هـذا الصدد تصور يمـيل اىل ربط حزب العامل بروسيـا وحتالفها املحوري مع
ايران يف اجلبهـة السورية حتـديدا  ,واثر ذلـك يف حتديد املسـاحة التي يتحـرك فيها هذا
احلزب وطبيعة االهداف التي يسعى اىل تطبيقها ,وهو ما يعني مزيدا من التعقيد يف صورة
التحوالت التي ستجري يف مفردات لعبة املحاور يف هذا النطاق العايل االمهية,
•

سهل نينوى وجغرافيا املوصل

تواجه املوصل يف مرحلة ما بعد داعش حتديا اخر عىل مقدار عال من االمهية يتمثل بكيفية
املحافظة عىل الوحـدة والتامسك اجلغرايف للمدينـة سكانيا وسياسـيا ,خاصة وان هنالك
مشاريـع عديدة تطرح اليـوم باعتبارها بـدائل ممكنة التطبـيق  ,من خالهلا سيتم فرض
االرادات والتصورات التي سترتك ظالهلا عىل اخلريطة االدارية التقليدية هلذه املدينة,
هذه القضية اثارت انتـباه العديد من املراقبني ,فقد اشـارت احدى احللقات النقاشية التي
اجـراها معهد ابحـاث الرشق االوسط يف اربيل اىل رضورة التسـاؤل حول مستقبل سهل
نينوى بعد التحرير من داعش وعالقة ذلك بفكرة محاية االقليات التي تعرضت الضطهاد
وتعذيب بشعني من قبل االرهاب  ,االمر الذي يتطلب توافر رؤية واسرتاتيجية واسعة من
اجل املوصل وحتديدا من اجل سهل نينوى بالـطريقة التي تعطي للمجتمع الدويل امكانية
املسامهة يف التحريـر واحلامية للسكان  ,فضال عـن رضورة التوصل اىل اتفاق عادل بني
بغداد واربيل الدارة هذه االجزاء( ,)28
االشـارة اىل فكرة التـدخل الدويل واردة ضمنـيا يف كثري مـن القراءات املعنيـة هبذا امللف  ,اذ
اصبح هنالك تصـور راسخ لدى العديد من املتـابعني بان قضية سهـل نينوى وخصوصيته
الديموغـرافية ستشكل مدخال حيـويا العادة القوات االجنبيـة اىل العراق حتت ذريعة محاية
السكان املحليني من خطر عودة داعش اىل املنـطقة جمددا ,وهو ما سيضفي مزيدا من التعقيد
عىل مشهد التفاعالت يف هذه املدينة التي متتاز بغناها وبموقعها ومكاهنا الرمزية املهمة,
باملقابل هـنالك رؤى حملية تبحث هلا عن دعامات اقليمية متيل اىل انتاج جغرافية –ادارية
جديدة يف املوصل حلاميـة اقلياهتا  ,ويتم ذلـك عرب انتاج ثالث حمافظـات جديدة واحدة
للمـسيحني يف سهل نينوى  ,وثانـية لاليزدين يف سنجار  ,وثـالثة للرتكامن يف تلعفر( ,)29
عىل ان تقوم حكـومة اقليـم كردستان بـتشكيل املظلـة السياسـية والدستـورية النتاج
حمـافظتي سهل نـينيوى وسنجـار طاملا ان اجـزاء واسعة منهام تقع االن حتـت محاية
البيشمـركة الكردية ,خـاصة وان هنالك امكـانية الستفادة اربيـل من اي عمليات تنقيب
للنفط يف سهل نينوى( ,)30
قد تـكون هذه التصورات مقـبولة لدى البعض يف اطـار محاية االقليات امـام عجز احلكومة
املركـزية عىل توفري الدعم واالسنـاد لسكاهنا حني اتت داعش لـلهيمنة عىل تلك االجزاء ,فان
ذلك ال يـنفي حقيقة التسـاؤالت احلرجة التي يـتوجب علينا الـتفكري هبا بشكل عقالين :هل
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سيستجيب كل سكـان املوصل لقرار تشكـيل هذه املحافظات ؟ مـا هو مصري االخرين ممن
يعتربون اقليات يف هذه النطاقات ؟ من هي اجلهة التي ستفرض كلمتها هناك هل هي اربيل ام
بغداد ؟ كيف سينظر ملواردها النفطية وطبيعة االستثامرات اخلاصة هبا ؟ واين تبدأ وتنتهي
اجلغرافية االدارية بكل حمافظة من هذه املحافظات ومن هي اجلهة التي تقرر ذلك ؟ ,
لقد بـدات مالمح تعقيد االمور يف سهل نينوى تاخذ مساحة اكرب وحضورا اقوى يف املستقبل
من خالل مؤرشات هلا عالقـة بعسكرة املجتمع يف بيئة سـكانية متتاز بالـتنوع اثنيا ودينيا,
حيث قـامت احلكومة يف بغداد بـتدريب ومتويل قرابة  800مقـاتل من املسيحني حتت مظلة
احلشد الشعبي  ,يف مقابل قيام اربيل بذات اخلطوة يف ظل قناعتهم بان سهل نينوى جزء من
املناطق املتنازع عليها وبان تأمـينه ال يتم اال بالتعاون بني املسيحني وقوات البيشمركة( ,)31
لغة التوازنات العسكرية و حتـويل االخرين اىل بيادق او حلفاء يف حماور متضادة تعترب لغة
خطرة ستلقي بظالهلا عىل فكرة التعايش السلمي يف سهل نينوى  ,وهو ما بات يشكل مدخال
جوهريا لدى البعض للـمطالبة بإنشاء قـاعدة عسكرية امريكـية هناك لضامن محاية وامن
املنطقة من اي اعتـداء قادم ,وهو ما يعنـي بان سهل نينوى اصبح يـشكل احد اهم ضوابط
العالقـات بني االطراف التي ذكـرت يف ظل تضارب تـوجهاهتا من حـقيقة حتركـاهتا جتاه
املسيحني  ,الذين ينظر غالبيه منهم اىل بغـداد باعتبارها املالذ االمن الذي يمكن له ان يضمن
بقاء مستداما هلم يف حال استعادت االخرية دورها و اتزاهنا السيايس,
ان اشكالية التنوع يف مدينة املوصل ومـا يرتبط هبا من تصورات خاصة بموضوع سهل
نينـوى واجلغرافيا املستقبلـية هلذه املدينة ال تـكمن يف حقيقتها بحتميـة التنوع السكاين
الذي عـايشته املـدينة منـذ مئات السـنني  ,بل يكمن يف املصـالح املتضاربـة واالجندات
السياسيـة املتعارضة للقوى السيـاسية التي تتحدث باسم املكـونات املجتمعية  ,وهو ما
يضع مستقبل املديـنة عىل صفيح ساخن يف مرحلة ما بعد داعش  ,خاصة وان احلكومة يف
بغداد ال زالت بعد غري قادرة عىل وضع اسرتاتيجيات مناسبة العادة الثقة بني املكونات او
ملـواجهة التسـاؤالت احلرجة اخلـاصة بكيفيـة نظر السكـان املحليني للقوى العـسكرية
املتنوعة التي تسهم اليوم يف تامني املدينة بعد التحرير( ,)32
جتدر االشارة اىل ان الكثري من االقليات السكـانية يف املوصل وبالذات يف سهل نينوى غري
راضية عن تسليم مصريهـا حلكومة اقليم كردستان وتـسعى اىل ان يكون هلا كلمة ما يف
حتديد مكانتها ومصريها القادم بام يلبي طموحاهتا( ,)33
لن يكون سهال يف مرحلة ما بعد داعش احلفاظ عىل جغرافيا املوصل ,حيث ستكون واحدة
مـن التحديات اجلسيمة التي تـواجه احلكومة املركزية يف بغـداد ,اعادة الثقة بني املكونات
وتعزيز التواجد املسيحي يف سهل نينوى ومحاية بقية االقليات ستكون مهمة ثقيلة يف ظل
تراجع حجم الثقة بني املجموعات السكانية املختلفة خصوصا يف ظل االهتامات التي توجه
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اىل البعض باهنم كـانوا مالذا امنا لداعش وبان االخـرين جاءوا فاحتني ال حمررين ,لذلك
هنالك حاجـة ماسة البعاد شبح االنتقام بني هذه املكـونات وايضا العمل بجدية عىل تفهم
خماوف السكان املحليني عرب زجهم يف مزيد من مفاصل االدارة وصناعة القرار االمني يف
املرحلة الالحقة ,وهو مـا يسهم يف انتاج جغرافيا امنية جـديدة مدعومة من اهايل املوصل
لتعزيز مستقبل آمن بعيد عن كل اشكال االنزالق اىل العنف واعادة انتاج مشاهد االحتالل
من قبل قوى التطرف واجلريمة,
•

التنافس االقليمي يف املوصل

يف الـوقت الذي كانت تتقدم فيه القوات العراقية باجتاه حترير املوصل ينظر البعض اىل ان
ذلك التطور كان مؤمال له ان يسهم يف حتول ما يف ميزان القوى االقليمي بطريقة تؤثر عىل
الدور الـرتكي بشكل سلبي مستـقبال  ,خاصة و ان كثري من املـراقبني ينظرون اىل النرص
العراقي عىل انه مصدر دعم واسناد للدور االيـراين يف املنطقة  ,وبالتايل ربحا مهام هلا يف
اللعبة اجليوبولتيكية اجلارية عىل جممل الساحة السورية – العراقية,
ترى تركيا بان احلشد الشعبي يمثل قـوة مهمة حليفة للمحور الذي تتزعمه ايران  ,وبان
هنالك رضورة لتحجيم دوره يف املوصل وعدم السامح له بالدخول اىل تلعفر التي تتضمن
غـالبية تركـامنية ,وبذلك يـنظر االتراك اىل تـواجدهم يف بعشيقـة عىل انه يشكل ضامنة
حلامية االكراد والسنـة حتديدا من دور احلشـد يف املرحلة القادمـة(  ,)34متخذة من هذه
الذريعـة مدخال الستدامـة البقاء يف املوصل مـا بعد التحريـر عىل امل ان يسهم ذلك من
وجهة نظرها يف رسم مالمح املـستقبل بعيدا عن رؤى بغداد التـي تعتقد باهنا جمرد اداة
تامتر باوامر طهران يف حتديد اسلوب ادارة املوصل ومستقبلها,
باملقابل تسعى احلكـومة العراقية اىل التاكيد عىل خطأ االدراك الرتكي لوضع بغداد  ,وهي
الجل ذلـك متيل يف الوقت احلـايل اىل تقويـة عالقتها مع اجلـانب االمريكي الـذي بات له
حضـور اكرب من ذي قـبل يف ملف املوصـل  ,لتوصل مـن خالل ذلك رسالـة اىل االتراك
مفادها ان طـهران ليست بالالعب االساس واملبارش يف هذا امللف بدليل ان حكومة العبادي
لفي حينها امتنعت عن اعطاء الضوء االخرض للحشد يف الدخول اىل ايمن املوصل او حترير
تلعفـر  ,يف مقابل حماوالت حثيثـة تدعمها واشنـطن هتدف اىل مجع كل صالحيات ادارة
املعركة عسكريا بيد العبادي باعتباره القائد العام للقوات املسلحة  ,يف حماولة منها لتعزيز
مكانـة القطعات التي ستسـاهم يف حترير املوصل والتي تـشتمل بشكل خاص عىل قوات
مكافحة االرهاب التي تأمتـر بشكل مبارش باوامر العبـادي  ,يف مقابل حماولة جادة فيها
سعي اىل ارشاك قـطعات اجليش والـرشطة االحتاديـة بعد ان حتجم صالحـيات وزيري
الدفـاع والداخلية يف تـوجيه االوامر ملصلحـة العبادي(  ,)35وهي آليـة سعى من خالهلا
االخري اىل امتصاص حدة النقمة اخلـليجية –الرتكية عىل مشاركـة احلشد  ,واعطاء مزيد
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من الزخم للقـوات العراقية االخرى يف حماولة منه البعـاد شبح التنافس االقليمي املبارش
بـني هذه القوى وايران ,عىل الرغم من ذلك هنـالك تصور مهم ال زال بعد يلقي بظالله عىل
مستقبل هذه املدينة االسرتاتيجية  ,حيث يشري البعض اىل ان هنالك امكانية الندالع رصاع
بالنيابة بني قوى مسلحة تتلقى الدعم واملشورة من طريف املعادلة االقليمية االهم يف املنطقة
(تركـيا و ايران)  ,اذ تعمل تركيا عىل دعـم قوات البيشمركة التـابعة للربزاين مضافة هلا
( )36
العمل عـىل دعم بعض مسلحي العشائر العربيـة يف املوصل حتت عنوان حشد نينوى
ليشكل هـؤالء نواة لقوة عـسكرية مهمـة قد تتحالف الحقـا ملحاربة احلـشد الشعبي يف
املوصل  ,وعندها سـتسمر حالة االستقطاب الـطائفي  -القومي وسينتقل حريق الرصاع
اىل املدن االخرى  ,ليدخـل العراق اىل مرحلة احرتاب جـديدة بعد داعش ,لـذا فان اولولية
تركيا يف املوصل تايت امتدادا خلطوطها احلمراء يف سوريا و التي تقوم عىل االيت :
 -1اخالء املنطقة من حزب العامل الكردستاين ومن وحدات محاية الشعب الكردي
( )37
 -2احليلولة دون ان يكون هنالك اي ممر اريض يصل اقليم روجافا بالبحر املتوسط
 -3ان ال يـكون هنـالك اي تواجـد او حتالـف حمتمل بني حـزب العامل واحلـشد يف
املوصل,
 -4ان ال يكون هنـالك هيمنة شيعيـة عىل املوصل السنيـة  ,واملسامهة بتحـديد البنية
السياسية القادمة للموصل بعد داعش( ,)38
 -5امكانية التـدخل العسكري املبارش يف حال ارتكبت اي جمازر بحق مواطني املوصل
من قبل احلشد الشعبي( ,)39
يف مقابل هذه اخلطـوط احلمراء التي متثل املعطـيات االساسية لالسـرتاتيجية الرتكية يف
املوصل  ,فان هنالك سيناريو اخـر ال زال ماثال امام اعني املراقبني ,ففي حال قامت تركيا
بـالتحرك مبارشة اىل خارج معسكـر بعشيقة باي ذريعة كانت  ,فـان هنالك امكانية لقيام
بغداد بـاستدعاء حزب العامل الكردستاين واحلشد الشعبي(  )40للقيام بمهمة مشرتكة يف
اي نطاق يـسهم يف خلق نوع من التوازنات التي جترب تـركيا عىل التفكري مليا قبل ان تقدم
عىل هذه اخلطوة يف اي مرحلة من مراحل احلرب ضد داعش او ما بعدها ,وهو ما قد يقود
اىل قيام تركيا بالعمل عىل دعوة حلفائها يف العراق اىل العمل اىل تفكيك املوصل حتت ذرائع
خمتلفة تقود بـالنهاية اىل اضعاف قـوة تواجد احلشد يف املـوصل وكركوك حتديدا  ,كام
ستقـود الحقا اىل تـواجد عـسكري رسـمي عرب القواعـد العسكـرية الرتكيـة(  ,)41وهو
الـسيناريو الـذي باتت كثري من مالحمـه تربز يف االونة االخرية مهددا سالمـة اجلغرافيا
العراقية يف الصميم ملصلـحة تركيا التي ترى يف ان اوراق اللعبة باتت تنسحب من يدهيا و
تتسـاقط بشكل متتابع  ,وهو ما تعده خسارة يف معركتها االقليمية مع ايران عىل املصلحة
والنفوذ يف املنطقة,
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لذلك يشـري البعض اىل ان املسـتقبل لن يشهـد ختفيفا حلـدة الرصاع يف هذه اجلغـرافيا
الواسعة الـتي تقع املوصل ضمن خرائـطها  ,طاملا ان القـوى االقليمية باقـية عىل متابعة
مساراهتـا يف التنافس عىل اجلغرافـيا واملوارد هناك لتعـزيز مراكز نفـوذها وقوهتا ضد
بعضها البعض ,وهو ما يتوقع له ان يسهم يف انتاج مستويات و مشاهد جديدة للرصاع يف
مرحلة مـا بعد داعش  ,ستـسهم يف مزيد من االسـتنزاف ملواطني سـوريا والعراق ,مما
يتطلب معه االمر التفكري باليات جديدة الدارة االزمة دوليا واقليميا والتفكري ببدائل اخرى
تسمح بانتاج حتوالت سلـمية جديدة يف هذا املستقبل  ,ربـام بذات الطريقة التي توصلت
اليها اجتامعات استانة  4التـي حددت نطاقات لتخفيف التوتر والعنف هبدف عزل داعش
وحماربتها متهيدا حلـامية اجلغرافيا السـورية يف حلب والرقة مـن التفكك  ,وهو املشهد
الذي قـد يشكل مقاربـة ما للموصل خـصوصا حني يـتعلق االمر بالعالقـات االيرانية–
الرتكية وبالتوافقات االمريكية –الروسية,
حتـى االن يبدو ان هنالك خمـاوف ما جتعلنا نـضع العديد من عالمـات االستفهام حول
االسرتاتيجـية االمريكية – الـرتكية يف املرحلة الـقادمة من الزمن  ,خـصوصا وان هنالك
تصورات متعـارضة مع اجلانـب العراقي حول اهلـدف من حماربة داعـش والتحركات
امليدانية املـرتبطة به ,يف تلك الفرتة اكدت بعـض القيادات االمريكية بـان حتركات احلشد
الـشعبي بـاجتاه القـريوان كانـت هتدف بـالنهـاية اىل الـسيطـرة عىل مديـنة الـبعاج
االسرتاتيجية ,ليتوافق ذلك وحتركات اجليـش السوري لتامني البادية من تواجد داعش ,
لينتهي املطاف بالطرفني اىل تامني احلدود وااللتقاء يف ممر اريض  ,ترى واشنطن بانه ممر
اخر يلتف عىل تواجدها يف شامل –رشق سوريا من اجل الوصول اىل البحر املتوسط( ,)42
وهو ما يعني بان واشنطـن ستعمل مع حلفائها من اجل ختريب هذا املرشوع عرب التواجد
العـسكري الرسمي يف هذه املساحة التي سـيطلب من قوات احلشد مغادرهتا حتت ذريعة
ان هذا املرشوع " االفرتايض " خيـدم النفوذ االيراين يف املنـطقة  ,ليكون بـذلك مسامهة
االمريكـان يف احلرب ضـد داعش جزء مـن خطوة اسـتباقيـة لقطع الطـريق عىل ايران
وحلفائهـا عرب التقدم خطوة عىل االخرين يف حترير الـرقة –حلب حتديدا ,وهو ما سيعني
بان لـغة التفكري اجليوبولتيـكي التي تؤمن هبا االدارة االمريكيـة هبذه الطريقة سوف لن
تسهم يف صنـاعة تسويات ممكنة يف مرحلة املوصل مـا بعد داعش  ,طاملا استمرت بالنظر
اىل حرب العراقيني ضد االرهاب عىل اهنا خدمة للمصالح االيرانية,
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كـثريا ما يدور يف اذهـان املتابعـني الحداث املوصل يشء مـن املقاربات بـالوضع اخلاص
بمديـنة بغداد بعد  , 2003ففي بـغداد هنبت املراكز احلكـومية برعايـة امريكية واضحة
ودمرت كثـري من املباين والبنى التحتية االساسية  ,وكذلك حصل يف املوصل التي خرست
العديد من مقومـات بنيتها كمدينة -مرتوبوليتانيـة ,بغداد شهدت ما بعد احلرب الطائفية
فيها لالعوام  2007-2006حتـوالت جديدة يف املزاج الشعبي ويف السـياسات السكانية
التـي مورست بشكل خاطئ بحجـة هتدأة التوترات االمنيـة ,وهو ما يتوقع له ان حيصل
بشكل يسء يف املوصل ايضا,
اجلغرافيا –السكانية اجلـديدة التي انتجت قرسيا يف بغداد  ,اسهمت يف تعزيز فكرة العزل
السكاين عىل اساس هـويايت مدعم بجدران كـونكريتية تشبه يف جـوهرها فكرة الفصل
العنرصي بني املجموعات السكانية املختلفة يف املدينة الواحدة ,مل تفيض هذه االسرتاتيجية
اىل يشء اجيايب بقدر مـا اسهمت يف اغرتاب اهلويات ومتزيقها بطريقة خبيثة عرب تكديسها
مكانيا يف ازقة ونطاقات متصادمة ,هذا املشهد يمكن له ان يضفي  ,يف حال تطبيقه  ,مزيدا
من التعقيد عىل البنيـة السكانية للمـوصل  ,وهي باالساس مدينـة تتسم بتعقيد اكرب من
مدينة بغداد يف تنوعها الديني واملذهبي والعرقي,
يف هذا اخلصوص يقـول املختص مايكل نايتس  Michael Knightsبـالشؤون العراقية ان
اشكالية املوصل يف مرحلة ما بعد داعش ستكون اساسا يف كيفية اقناع اولئك الذين تركوا
املدينة من االقليات هربا من داعش باجتاه اقليم كردستان واملهجر يف اوربا بكيفية العودة
وبان مدينتهم اصبحت آمنة وباهنم يملكون القدرة عىل العيش جمددا يف ذات النطاق بيشء
من االمان(  ,)43وهو حتد كبـري يتطلب وجود خطط واسرتاتيجيـات سكانية بعيدة املدى
تسمح يف انتاج هـذا املشهد من التفاعالت االجتامعية االجيـابية التي باتت تشكل مصدرا
مهام من مصادر انتـاج املستقبل العراقـي  ,لكوهنا حتولـت اىل حمك مهم الثبات جدوى
املنظومة احلكومية ليس يف املوصل فحسب بل يف النطاقات االخرى من الوطن حيث تتميز
اكثر من مدينة بكوهنا مشاهبة يف قدرها بام ستنتجه املوصل من صورة هلذا املستقبل,
خطورة هذا التـحدي تكمن يف ان الظروف التي ادت اىل انتـاج داعش يف املوصل حتديدا ال
زال كثري منها بعد قـائام  ,وسيقود الحقا اىل عدم توقف االلـة االجرامية هلذا التنظيم عن
انتاج مـشاهد اخرى من العنف  ,وهـو ما يغذي خماوف االقليـات من العودة  ,التي يبدو
بـاهنا لن تكـون امنة ولن ختلـو من مشاهـد العزل السكـاين مامل يتم انتـاج عراق امن
ومستقر(  ,)44وهي امنية ال زالت بعيـدة املنال يف ظل اجواء عد االستقرار املستمرة والتي
يبـدو باهنا متهد ملزيد من االرباك يف البنية اجليـوبولتيكية للموصل يف املرحلة القادمة من
الزمن  ,وهو ما سيلقي بظالله عىل هواجس السكان و تطلعاهتم,
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