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عراق چندان سهل و آسان باشد و داعش به راحتی از آخرین سنگر 
خود در عراق خارج ش��ود. به همین دلیل با گذش��ت یک ماه و نیم 
از آغاز عملیات آزادس��ازی موصل، هنوز جنگ در حومه این شهر 
بزرگ محدود مانده و با وجود محاصره تقریباً کامل موصل، داعش 
به ش��دت مقاومت می کند. واقعیات میدانی، تنوع ترکیب نیروهای 
مهاج��م و عملک��رد آنها نیز در وضعیت نبرد موصل مؤثر هس��تند و 
آینده این ش��هر و به عبارتی عراق پس از آزادسازی موصل را رقم 
خواهن��د زد که در این نوش��تار به برخی موارد مرتب��ط با روند این 
عملیات و پیامدهای اقدامات جاری در جنگ با داعش می پردازیم.

تمهیدات آزادسازی موصل
ماهیت تروریس��تی تکفیری داع��ش و اقدامات غیرانس��انی آنها به 
گون��ه ای ب��ود که از همان ابت��دای ظهور و تصرف موصل و س��ایر 

آزادسازی موصل؛ فرایندها و 
چشم اندازها

عملیات آزادسازی موصل، حدود 30 ماه پس از سقوط و اشغال این شهر به دست تروریست های 
تکفیری موسوم به دولت اسالمی عراق و شام )داعش( در حال انجام است. مجموعه ای بزرگ 
و مجهز و در عین حال ناهماهنگ و رقیب با یکدیگر، از ارتش عراق گرفته تا قوای پیشمرگه 
کرد و نیروهای ش�یعی )حش�د الشعبی( و عشایر اهل سنت )حش�د الوطنی( در کنار پشتیبانی 
هوایی و تدارکاتی نیروهای ائتالف بین المللی ضد تروریس�م به رهبری ایاالت متحده آمریکا 
در این نبرد پچیده و نه چندان کوتاه مدت مشارکت دارند. پیچیدگی و طوالنی مدت شدن جنگ 
در موصل تنها ناشی از نحوه عملیات تدافعی و مقابله ای داعش در به کارگیری شیوه های متنوع 
نبرد چریکی– ش�هری و یا حتی حضور یک میلیون جمعیت ساکن در موصل نیست. در واقع 
ترکیب نیروهای داخلی و خارجی ضد داعش و اهداف معارض و عملکرد رقابت آمیز آنهاست 
ک�ه ب�ه پیچیدگی این عملیات افزوده و وضعیت آینده این ش�هر و ب�ه طور کلی عراق پس از 
آزادسازی موصل را با ابهام بیشتری مواجه می گرداند. در ادامه برخی از همین مالحظات مورد 

کنکاش قرار می گیرند.

تحلیل

:اشاره

دکتر جعفر حق پناه*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
1. KRG

مقدمه
س��قوط ش��هر موصل در خردادم��اه 1393، 
بس��یار س��ریع و غافلگیرانه رخ داد و ش��مار 
اندک��ی از عوامل و عناصر گ��روه نوظهور 
دولت اس��المی ع��راق و ش��ام )داعش( که 
بعدها به دولت اسالمی تغییر نام داد به نحوی 
مش��کوک و به س��رعت توانس��تند، دومین 
ش��هر بزرگ عراق را به تص��رف درآورند. 
لش��کرهای کاماًل مجهز ارت��ش عراق بدون 
انجام مقاومت، تجهیزات خود را رها کردند 
و هزیم��ت گزیدند. اما 30 م��اه پس از این 
واقعه بعید به نظر می رس��د که سقوط دوباره 
موصل و تصرف آن، این بار توس��ط ارتش 
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مناطق سنی نش��ین عراق نوعی انزجار عموم��ی و اجماع فراگیر برای 
مه��ار و مقابله ب��ا این تهدید جهانی را فراه��م آورد. هرچند عواملی 
مانند حمایت برخی قدرت های منطقه ای از داعش و میزان خشونت 
و اقدام��ات مبتکرانه و غافلگیرانه این گروه و نیز انفعال و غافلگیری 
و ناهماهنگ��ی ائتالف ض��د داعش موجبات ت��داوم حیات 30 ماهه 
این جری��ان تکفیری را فراهم آوردند، ام��ا در عین حال مقدمات و 
تمهیدات واردآوردن ضربات نهایی به داعش و بازپس گیری موصل 

نیز در همین مدت فراهم آمد.

پس از آزادس��ازی شهرهای رمادی، فلوجه و تکریت و نیز شهر 
ایزدی نش��ین ش��نگال، محدوده متصرفات داعش به مناطقی از استان 
نینوا با مرکزیت موصل محدود گردید. این ش��هر تاریخی عالوه بر 
اهمیت نمادین در تداوم بخش��ی به اندیش��ه و سنت خالفت اسالمی، 
ب��رای داعش از اهمیت راهبردی هم برخوردار بوده اس��ت و کانون 
اتصال با داعش سوریه با مرکزیت رقه به شمار می آید. اما صرف نظر 
از جنبه مذهبی و اندیش��ه خالفت، جریان بعث��ی پیوندیافته با داعش 
نی��ز از مقطع فروپاش��ی رژیم صدام حس��ین در س��ال 2003 تاکنون 
هم��واره از این منطقه به عنوان گرانی��گاه اقدامات مخرب خود علیه 

دولت مرکزی با محوریت ش��یعیان در بغداد 
استفاده کرده و توانسته بخش قابل توجهی از 
اهل س��نت و عشایر ناراضی از وضع موجود 
به وی��ژه در دولت مالکی را نیز با خود همراه 

نماید.
با ای��ن همه، پ��س از جابه جایی قدرت 
در بغداد، روی کارآم��دن حیدرالعبادی و 
همراهی نسبی اهل سنت عراق و قدرت های 
منطقه ای و فرامنطقه ای با وی، ش��کل گیری 
حشدالشعبی بنا به فتوای آیت اهلل سیستانی و 
کاهش حمایت های ترکیه، قطر و عربستان 
از داع��ش با توج��ه به دیگر مش��کالت و 
س��ایر اولویت های آنها، این گروه تکفیری 
از نیمه دوم س��ال 2015 ب��ه موضع تدافعی 
افت��اد و نواحی تحت کنت��رل خود را حتی 
در اس��تان نینوا و پیرامون موصل یکی پس 
بازپس گی��ری  داد.  از دس��ت  دیگ��ری  از 
پای��گاه هوای��ی قی��اره در جن��وب موصل 
طی تابس��تان امس��ال گام مهم ارتش عراق 
و نیروه��ای ائت��الف بین المللی ضد داعش 
برای نهایی س��ازی طراحی ها و هماهنگی ها 
جهت آزادس��ازی موصل بود. سرانجام این 
عملیات با مش��ارکت 30 هزار نیرو در نیمه 
مهرم��اه آغاز گردید. عالوه بر ارتش عراق 
که عه��ده دار مأموریت اصلی یعنی تصرف 
موص��ل اس��ت، نیروهایی از پیش��مرگه در 
مح��ور مخم��ور و بعش��یقه حض��ور دارند. 
نیروهای ش��یعی حشدالش��عبی آزادس��ازی 
ش��هر تل عفر و قطع محوره��ای مواصالتی 
مورد استفاده داعش در مرز سوریه و عراق 
را بر عه��ده دارند. گروه های عش��ایر اهل 
سنت که در قالب حشدالوطنی سازماندهی 
ش��ده اند نیز در محوره��ای جنوبی موصل 

حضور یافته اند.

آزادسازی موصل؛ فرایندها و 
چشم اندازها

مس�ئله بازنگ�ری در س�اختار سیاس�ی ع�راق 
مهمترین مس�ئله عراق آینده پس از آزادسازی 
موص�ل خواه�د بود که در قال�ب آن موضوعات 
مهم�ی مانن�د وضعی�ت کرده�ا و اه�ل س�نت 

می بایست تعیین تکلیف شوند. 
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ل
حلی

ت

برای انج��ام ای��ن عملیات طبع��اً نیاز به 
هماهنگی ه��ای زی��ادی در س��طح داخلی و 
خارجی بوده اس��ت. چرا که اساساً پیدایش 
داع��ش و تش��دید فرقه گرای��ی در ع��راق 
محصول گسست های فعال و تراکم قومی و 
مذهبی در این کش��ور و مداخالت خارجی 
ب��ود و علی القاع��ده رفع این فتن��ه هم بدون 
ایج��اد حداقل اجماع در داخل میان طوایف 
شیعه، س��نی و کرد و قدرت های منطقه ای و 
فرامنطق��ه ای امکان پذیر نبوده و نیس��ت. در 
همین چارچوب طی ماه های اخیر مذاکرات 
فش��رده ای میان رهب��ران و اح��زاب عراقی 
ص��ورت گرفته اس��ت. نخبگان اهل س��نت 
ک��ه در جری��ان برکناری وزیر دف��اع دچار 
اختالفات داخلی و چال��ش با دولت عبادی 
شده بودند، در مورد فرایند آزادسازی موصل 
و نحوه مش��ارکت خود در ای��ن عملیات و 
اداره موصل پس از آزادی به توافقاتی کلی 
با دولت و س��ایر گروه ها رس��یدند. مس��عود 
بارزانی رهب��ر حزب دموکرات کردس��تان 
ع��راق نیز پ��س از پنج س��ال به بغداد س��فر 
کرد. برخالف فضای پرتنش رس��انه ای میان 
بغداد– اربیل این س��فر در کاهش تنش ها و 
هماهنگ سازی میان حکومت اقلیم کردستان 
و دولت مرک��زی نقش زیادی داش��ت. در 
اوایل آبان ماه نیز عمار حکیم رئیس مجلس 
اعالء نی��ز به اربیل س��فر نمود. س��فر وی با 
توج��ه به ب��روز درگیری های مح��دود میان 
نیروهای حشدالشعبی و پیشمرگه ها در ناحیه 
توزخورماتو، برای بهبود تعامالت از اهمیت 
زیادی برخ��وردار بود. البت��ه این مذاکرات 
و حت��ی توافقات به هی��چ وجه به معنای حل 
مسائل فیمابین ش��یعیان، اهل سنت و کردها 

نیست.

در سطح منطقه ای و بین المللی نیز همین روال کمابیش طی شد. 
البته در این سطح نیز مشکالت سابق به قوت خود باقی هستند. اما در 
خصوص آزادس��ازی داعش، اجماع نظر کلی میان همه قدرت های 
رقیب وجود دارد. به ویژه ایاالت متحده در واپس��ین ماه های ریاست 
جمهوری باراک اوبام��ا برای تأثیرگذاری ب��ه فرایندهای انتخاباتی 
ریاس��ت جمهور و ایجاد یک میراث ماندگار برای اوباما از انگیزه و 
تحرک بیش��تری برخوردار بود. در اواخر مهرماه برت مک کورگ 
نماینده ویژه آمریکا در ائتالف بین المللی ضد تروریس��م و اش��تون 
کارت��ر وزیر دفاع به بغداد و اربیل س��فر نمودند. مقامات آمریکایی 
همچنی��ن در اقناع مقامات ترکیه ب��رای نحوه حضور در عراق و منع 
آنان در مداخله مستقیم در این عملیات و هماهنگ سازی کشورهای 
اروپای��ی فعال بودند. با این ح��ال با توجه به تغیی��ر قریب الوقوع در 
هیئ��ت حاکمه آمریکا، نحوه عملکرد این کش��ور در مرحله پس از 
آزادس��ازی موصل مبهم به نظر می رسد. این ابهام و تردید در مورد 
نقش و عملکرد س��ایر دولت ها مانند ترکیه و عربس��تان سعودی نیز 

کمابیش صدق می کند.

چالش ها و مواضع
اس��تان نینوا با مرکزیت موصل به دالیل زی��ر نه تنها برای گروه های 
قومی و مذهبی عراق بلکه برای سایر دولت های مرتبط و ذی نفع در 

پرونده عراق از اهمیت راهبردی برخوردار است.
- حض��ور تاریخی گروه های قوم��ی و مذهبی عراق که کردها، 
عرب های اهل س��نت، ایزدی ها، مسیحیان آشوری، ترکمانان شیعه و 
س��نی را در برمی گیرد. ارتباط و اتصال هم��ه این گروه ها و طوایف 
به قدرت های خارجی به نوبه خود بر حساس��یت های مربوط به آینده 
این ناحیه می افزاید؛ به ویژه که بس��یاری از شهرهای این استان مانند 

تل عفر، بعشیقه، شنگال و موصل بافت چند قومی– مذهبی دارند.
- مجاورت این ناحیه با مرزهای س��وریه و ترکیه از عوامل دیگر 
عطف حساس��یت قدرت های منطق��ه ای و بین المللی به اس��تان نینوا 
اس��ت، به ویژه که در حال حاضر مس��ئله مبارزه با داعش در سوریه، 
آینده این ناحیه را به مرز با آن کشور و تحوالت مبارزه با این گروه 

در سوریه پیوند زده است.
- تالش کردها برای گس��ترش محدوده سرزمینی خود و تمهید 
ش��رایط برای تعبیر در س��اختار سیاس��ی عراق جدید با تحوالت در 
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موصل و تعیین تکلیف داعش و اهل س��نت عراق گره خورده است. 
کرده��ای عراقی تمایلی ندارند ت��ا از مناطقی که اخی��راً در حوالی 

موصل تصرف کرده اند، از جمله از شهر بعشیقه عقب نشینی کنند.
- حضور انبوه و ریش��ه دار بقایای عناصر بعثی و کادرهای نظامی 
اطالعاتی رژیم صدام حس��ین و سابقه نارضایتی مردم و عشایر غرب 
عراق از دولت مرکزی عامل دیگری است که آینده ساز سیاسی این 
ناحی��ه و کل ع��راق را در معرض ابهام و چالش ه��ای مضاعف قرار 
می دهد. به واقع مسئله موصل، پاکسازی این شهر از شش تا ده هزار 
جنگجوی داعشی نیس��ت. به رغم برخی تحلیل گران پیوند اجتماعی 
این گروه با عش��ایر و نیروهای سیاسی و نظامی این منطقه به گونه ای 
اس��ت که در آینده نیز ممکن اس��ت تحت عناوی��ن دیگر، گروهی 
مش��ابه ظهور کرده و خود را نماینده مطالبات معوقه اهل سنت عراق 

معرفی نماید.
- مداخ��الت خارجی به بهانه جنگ با داعش. برخی قدرت های 
منطق��ه ای مانند ترکیه کوش��یده اند ب��ه بهانه مبارزه ب��ا داعش برای 
مداخالت خود در امور داخلی عراق مش��روعیتی دس��ت و پا کنند. 
نیروهای نظامی ترکیه با وج��ود فعالیت صریح دولت مرکزی عراق 
و حت��ی برخی گروه های کرد، اهل س��نت و ترکم��ان با حضور این 
نیروها در پایگاه بعش��یقه در حوالی موصل، همچنان به حضور خود 
ادامه می دهند. به واقع ترکیه به دلیل نداش��تن متحدان سنتی نیرومند، 

چاره ای جز حضور و مداخله مستقیم در عراق ندارد.
- ابه��ام در م��ورد راهبرد دول��ت آتی ایاالت متح��ده در مورد 
عراق از دیگر ابهامات فراروی آینده این کش��ور و طرح های مبارزه 
با داعش اس��ت. هرچند دونالد ترامپ در ش��عارهای انتخاباتی خود 
مکرراً به این موضوع به عنوان اولویت سیاست خاورمیانه ای آمریکا 
اش��اره کرده است، اما نمی توان به صداقت و توانمندی و انگیزه این 
دول��ت برای مبارزه با داعش و همکاری با دولت ها و نیروهای اصیل 

ضد جریان تکفیری اعتماد چندانی داشت.

نتیجه گیری
فراین��د آزادس��ازی موصل و جن��گ با داعش در ع��راق و میزان 
هماهنگ��ی و توافق یا ناهماهنگ��ی و رقابت میان نیروهای عراقی و 
قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، صرفاً آینده موصل و س��اکنان 
آن را رقم نخواهد زد. چنانچه گفته شد، حساسیت بسیار زیادی از 

ناحیه طوایف و گروه ه��ای مذهبی، قومی 
ع��راق و دولت ه��ای متحد آنان نس��بت به 
این محدوده و س��اکنان آن وجود دارد. به 
واقع بس��یاری از چالش های واقعی و اصلی 
عراق که تاکنون به دلیل اولویت و تمرکز 
داخل��ی و خارجی به مب��ارزه با داعش در 
حاشیه بوده اند، بار دیگر به متن سیاست در 
عراق باز خواهند گش��ت. مس��ئله بازنگری 
در س��اختار سیاس��ی عراق مهمترین مسئله 
ع��راق آینده پ��س از آزادس��ازی موصل 
خواهد ب��ود که در قال��ب آن موضوعات 
مهم��ی مانند وضعیت کردها و اهل س��نت 
می بایس��ت تعیی��ن تکلی��ف ش��وند. از هم 
اکن��ون زمزمه های��ی مبن��ی ب��ر حرکت به 
س��وی نظام کنفدراسیونی ش��نیده می شود. 
البته همانند گذش��ته، مسئله عراق، مسئله ای 
صرف��اً مربوط و بر عهده نیروهای اجتماعی 
و سیاس��ی عراق��ی نیس��ت. بنابراین وزن و 
در  پیش ران ه��ای خارج��ی  تأثیرگ��ذاری 
ش��کل دهی به آینده ع��راق را نیز نمی توان 
نادیده گرفت. اما هم چنان می توان امیدوار 
بود طوایف عراقی و قدرت های مداخله گر 
با عبرت آموزی از تجربه داعش و خس��ران 
هم��گان از ای��ن ناحی��ه طرح��ی ن��و برای 
نظم س��ازی در ع��راق پس از آزادس��ازی 

موصل در اندازد.

آزادسازی موصل؛ فرایندها و 
چشم اندازها




