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العالم

على الغالف

االستعداد للمعركة بدعم «تخصصي» من حزب الله والحرس الثوري

معركة بيجي خالل ساعات

وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني
ُإلى بيجي قبل يومين ثم انتقل إلى سوريا ّ .استراح في الغرفة التي
أ ّ
عدت مسبقًا الستقباله ،داخل معسكر يشكل غرفة عمليات أمنية
واستخبارية بقيادة عراقية ،تضم خبراء من الحرس الثوري وحزب
الله .أما المعلومات الميدانية ،فتكشف أن المعركة ستستعر خالل
الساعات القليلة المقبلة الستعادة بيجي كاملة

ّ
األنظار متجهة إلى بيجي ،العقدة التي تتوسط الطريق المؤدي إلى أرض «الخالفة» (األخبار)

قاسم سليماني في بيجي (األخبار)

رضوان مرتضى
كـ ـ ـ ــان الـ ـ ــوقـ ـ ــت وقـ ـ ـ ــت صـ ـ ـ ـ ــاة .ت ــوق ــف
امل ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــون ألداء صـ ــاتـ ــي املـ ـغ ــرب
والـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــاء .ط ـ ـلـ ــب أح ـ ـ ـ ــد املـ ــراف ـ ـقـ ــن
تــأج ـيــل ال ـص ــاة إل ــى ح ــن ال ــوص ــول
إل ــى ال ـقــاعــدة الـعـسـكــريــة الـتــي نتجه
إل ـي ـهــا ،فــال ـطــريــق ل ــن تـسـتـهـلــك أكـثــر
مــن ثلث ســاعــة ،لكن قــائــد املجموعة
لــم ُيـ ـ ِـرد تــأخـيــر ال ـصــاة أك ـثــرُ .ر ِكـنــت
السيارة عند نقطة للجيش العراقي
ع ـلــى أعـ ـت ــاب م ـص ـفــاة ب ـي ـجــي ،حيث
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ال ـ ـجـ ــزء األك ـ ـبـ ــر مــن
اإلسالمية».
األرض لتنظيم «الــدولــة ّ
دق ــائ ــق قـلـيـلــة م ـض ــت ،ت ــوض ــأ فيها

كاميرات نهارية وحرارية
ّ
متطورة تراقب تحركات
وليلية
المعسكر المقابل
الجميع ليشرعوا فــي الـصــاة .أفطر
قــائــد املـجـمــوعــة الـصــائــم عـلــى شربة
ماء ثم انطلقنا في طريق العودة إلى
ال ــدرب الــواص ـلــة بــن املـصـفــاة وأحــد
املعسكرات التي يتمركز فيها خبراء
لبنانيون وإيــرانـيــون ُيـشــرفــون على
سير املعارك في تلك البقعة املشتعلة
من ّالعراق .على هذه الطرقُ ،يصبح
ً
التنقل خطرًا ليال .يـتــداول العساكر
هـ ـن ــاك أخ ـ ـبـ ــارًا عـ ــن ك ـم ــائ ــن وت ـس ـلــل
ل ــ«الــدواعــش» نـتــج منها اشتباكات
جــرت عــن ُبعد عـشــرات األمـتــار فقط،
فاملنطقة شبه ّ
مطوقة من جهات ثالث
ّ
من أكثر التنظيمات تشددًا في العالم.
فــي تـلــك الـلـيـلــة ،ك ــان ال ـظــام دام ـســا،
فيما يـخـ ّـيــم ه ــدوء ال تخترقه ســوى
ّ
محركات السيارات الرباعية
أصوات
ّ
الدفع ،التي تقلنا ،إضافة إلى بعض
أصـ ــوات االن ـف ـج ــارات الـعـمـيـقــة الـتــي
تخرق صمت املكان .لم يــدم السكون
ً
ط ـ ــوي ـ ــا .لـ ــم ت ـك ــد ت ـم ــر دقـ ــائـ ــق عـلــى

ينهمر
انطالقنا حتى بدأ الرصاص
ّ
باتجاهنا مضيئًا عتمة الـلـيــل .كنا
نتعرض الستهداف برصاص مدفع
ّ
رشـ ـ ــاش م ــن ع ـي ــار  ٢٣م ـل ــم ،بحسب
قول أحد الراكبني في السيارة .أوقف
السائق السيارة وأطفأ االضواء .كان
ال ـســاتــر ال ـتــرابــي عـلــى ي ـســارنــا ،لكن
الــرصــاص استمر ُيطلق باتجاهنا.
دع ــا «ال ـح ــاج» الـجـمـيــع إل ــى م ـغــادرة
ال ـس ـيــارة ،فانسحبنا مـنـهــا .افـتــرش
الـ ـبـ ـع ــض األرض ،ف ـي ـم ــا بـ ـق ــي أح ــد
ِّ
الـ ـشـ ـب ــان املـ ــراف ـ ـقـ ــن مـ ـت ـ ّـأهـ ـب ــا خـلــف
الـ ـسـ ـي ــارة ب ـس ــاح ــه الـ ـ ــرشـ ـ ــاش .كـنــا
ّ
خمسة ركــاب في السيارة ،ضابطان
عراقيان وآخــران من حــزب الله وأنــا.
ظللنا على مقربة من السيارة ننتظر.
ف ــي ت ـل ــك األث ـ ـنـ ــاء ،ش ــوه ــدت أضـ ــواء
سيارة قادمة من بعيدّ .
تعرضت هي
ّ
األخ ـ ــرى إلطـ ــاق نـ ــار ،لـ ّكــنـهــا أكملت
طــري ـق ـهــا ل ـكــون ـهــا م ـص ــف ـح ــة .مـضــت
دقائق بدت طويلة انتظرنا فيها ً
بناء
ّ
بالتريث إلى حني
على أمر «الحاج»،
يتوقف إطالق الرصاص .كنا نسمع
ـوات تكبيرات قريبة ،قال
حينها أصـ ّ
أحد مرافقينا إنها «أصوات تكبيرات
الــدواعــش» ،فيما ّ
رد آخــر بــأن بينها
«تـكـبـيــرات ون ـ ــداءات جـمــاعـتـنــا» ،أي
ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي .تـ ــا ذل ـ ــك ت ـب ــادل
ّ
اشتد
إلطــاق النار من كال الطرفني.
ّ
إط ــاق الـنــار وتخلله صــوت انفجار
ً
هــدأ بعدها قليال إط ــاق الــرصــاص.
في حمأة تلك املعمعة ،رفع «الحاج»
ً
ن ـظ ــره إلـ ــى ال ـس ـم ــاء ق ــائ ــا« :كـ ــم هي
جـمـيـلــة ال ـ ـيـ ــوم ...ي ــا س ـب ـحــان ال ـل ــه»،
فـ ـ ّ
ـرد آخـ ــر «م ـل ـي ـئــة ب ــال ـن ـج ــوم» .هـنــا
ّ
ّ ً
ضـ ـح ــك ثـ ــالـ ــث ه ـ ـ ـ ــازًا رأس ـ ـ ـ ــه ،م ـع ــل ــا
ضحكه بـ«يا عيني ...حسيت صرنا
ب ـ ّـأج ــواء ش ـ ـهـ ــادة ...ال ـح ـمــد ل ـلــه الـلــي
ّ
ك ــن ــا ص ــل ـي ـنــا» .ه ـنــا أش ـ ــار «الـ ـح ــاج»
بـ ــال ـ ـعـ ــودة إل ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـيـ ــارة ل ـت ـن ـط ـلــق
كالسهم على الطريق نفسها .أطلقت
بضع رصاصات باتجاهنا ،لكنها لم
ُ
تصب لنتجاوز الخطر.
تـلــك هــي ح ــال الـشـبــاب امل ــراب ــط على

ٌ
جبهة القتال هذه .روتني يكاد ُيصبح
اعتياديًا بالنسبة إليهم ،وال سيما أن
بيجي ،الواقعة ضمن محافظة صالح
ال ــدي ــن والـ ـت ــي ت ـب ـعــد ع ــن ال ـعــاص ـمــة
العراقية بغداد نحو  ۲۱۰كيلومترات
في الطريق املؤدي إلى املوصل ،معقل
«أرض خ ــاف ــة ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة»،
ّ
احتلها مقاتلو التنظيم املتشدد أول
م ــرة ال ـع ــام امل ــاض ــي ،ق ـبــل أن يتمكن
«ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» م ــن اس ـت ــرج ــاع
 ٪٨٠مـنـهــا ،ث ــم سـقـطــت م ـج ــددًا بيد
«الــدولــة اإلسالمية» قبل أن ُيستعاد
ن ـ ـحـ ــو  ٪٢٠م ـ ـن ـ ـهـ ــا .ه ـ ـ ـ ــذه ال ـب ـق ـع ــة

ّ
تحولت إلى نقطة انطالق
الصغيرة
ُ
ملـعــركــة اس ـت ـعــادة بـيـجــي ال ـتــي تـقــرع
طـبــولـهــا ال ـي ــوم .وع ـلــى ه ــذه البقعة،
ُ
ّ
ئذن أهلها
تحولت بضعة منازل ،است ِ
الس ـت ـع ـم ــال ـه ــا ،إل ـ ــى غ ــرف ــة عـمـلـيــات
استخباراتية .مجموعة ضـبــاط من
الـ ـح ــرس الـ ـثـ ــوري وح ـ ــزب الـ ـل ــه ،لـهــم
بــ ٌ
ـاع ط ــوي ــل ف ــي ال ـق ـت ــال ،ي ـســاعــدون
الجيش العراقي و«الحشد» بالعمل
عـلــى ُحـســن سـيــر الـعـمـلـيــات .يتولى
هؤالء التنسيق بني مختلف فصائل
ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي ،وي ـن ـس ـق ــون إل ــى
جــانــب ض ـبــاط مــن الـجـيــش الـعــراقــي

بدء التنسيق مع «مركز بغداد المعلوماتي»
أعـلــن رئـيــس لجنة الــدفــاع واألم ــن فــي الـبــرملــان الـعــراقــي ،أمــس ،أن الـعــراق بدأ
بقصف أهــداف لتنظيم «داعــش» ،بمساعدة مركز استخبارات جديد يضم
ممثلني عن روسيا وإيران وسوريا .وقال حاكم الزاملي ،لوكالة «رويترز» ،إن
املركز االستخباري («مركز بغداد املعلوماتي») الذي يضم ستة أعضاء من
كل دولة ،بدأ العمل منذ أسبوع تقريبًا .وأضاف أنه «اعتمادًا على معلومات من
ّ
املركز قصف سالح الجو العراقي قافلة ،األسبوع الحالي ،كان يعتقد أنها تقل
زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي» .ورأى الزاملي أن من املمكن االستفادة
كثيرًا من املعلومات االستخبارية الروسية ،حتى لو لم ينفذوا ضربات جوية.
فــي غضون ذلــك ،أفــاد مصدر فــي شرطة محافظة صــاح الــديــن بــأن قــوات
مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» تمكنت ،مساء االثنني ،من
السيطرة على مجمع القصور الرئاسية (غربي قضاء بيجي) .وأشار املصدر
إل ــى أن ال ـقــوات املـشـتــركــة تـقـتــرب من
ناحية الصينية (شمالي املحافظة)،
أحـ ــد أهـ ــم م ـع ــاق ــل ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ــش»،
مضيفًا أن «تنظيم داع ــش استخدم
س ـيــارتــن مـفـخـخـتــن ،إال أن ال ـقــوات
املشتركة تمكنت من تدميرهما قبل
الــوصــول إلــى القطعات األمنية غربي
قضاء بيجي» .كذلك ،أكــد املصدر أن
«داعــش» بدأ بحرق كميات كبيرة من
النفط إلعاقة تقدم القوات املشتركة.
(األخبار ،رويترز)

وفـ ـص ــائ ــل املـ ـق ــاوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،فــي
سبيل وضع خطة املعركة وإدارتها.
كذلك يبذلون جهدًا جهيدًا في العمل
االس ـت ـخ ـبــاري لـجـمــع املـعـلــومــات عن
معسكر الـعــدو وا ُسـتـعــداداتــه .يدخل
على هذا الخط «امل ّ
سيرات» ،طائرات
اسـ ـتـ ـط ــاع ومـ ــراق ـ ـبـ ــة ،الـ ـت ــي ت ـجــوب
سـ ـم ــاء ب ـي ـج ــي ،راص ـ ـ ـ ــدة كـ ــل ك ـب ـيــرة
وصـ ـغـ ـي ــرة .إل ـ ــى ج ــان ــب امل ـع ـل ــوم ــات
امل ـس ـت ـقــاة م ــن ال ـه ــارب ــن م ــن مـنــاطــق
سيطرة «داعش» ،ومعطيات ُيحصل
ع ـل ـي ـهــا م ــن إفـ ـ ـ ــادات األس ـ ـ ــرى ال ــذي ــن
ً
ـة ،فـضــا عن
اعتقلتهم أكـثــر مــن جـهـ ّ
رص ـ ــد االتـ ـ ـص ـ ــاالت وت ـع ــق ـب ـه ــا .وك ــل
ه ـ ــذه امل ـع ـط ـي ــات ي ـس ـل ـم ـهــا «ض ـب ــاط
امل ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــات» ،ب ـ ـعـ ــد أن «ت ـ ـسـ ـ ّـيـ ــل»
ع ـل ــى الـ ـخ ــرائ ــط ع ـل ــى ه ـي ـئــة أه ـ ــداف
وإح ـ ــداثـ ـ ـي ـ ــات ،إل ـ ــى ك ـت ــائ ــب ال ـح ـشــد
الشعبي.
م ــن ال ـق ــاع ــدة ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي شـمــال
بـيـجــي ،إل ــى ت ــل ب ــوج ــراد م ــن الجهة
ً
الغربية ،وصــوال إلــى مصفاة بيجي
(املـصـفــاة األكـبــر فــي ال ـعــراق) تنتشر
املراصد التي تراقب «خطوط العدو».
كــام ـيــرات ن ـهــاريــة وح ــراري ــة وليلية
م ـت ـط ـ ّـورة ت ــراق ــب ت ـحــركــات املـعـسـكــر
امل ـق ــاب ــل .ح ـشــودهــم واس ـت ـعــدادات ـهــم
وت ـح ـص ـي ـنــات ـهــا وح ـت ــى م ـعــالــم تــدل
على خنادق حفروها أو شرعوا في
حـفــرهــا .فــي ال ـطــرقــات الــواص ـلــة بني
ّ
املــراصــد امل ــوزع ــة ،حـكــايــات متعددة.
«صهريج مفخخ انفجر هنا» ،ال تزال
ب ـق ــايــاه مـعـلـمــا ف ــي ال ـط ــري ــق؛ «ش ــاب
م ــن ال ـح ـشــد قـنـصــه داعـ ــش ع ــن ُبـعــد
ً
 ٤٠٠مـ ـت ــر» ،وث ــال ــث اك ـت ـشــف تـسـلــا
لـلــدواعــش الــذيــن يــأتــون تـحــت جنح
الظالم.
أما أصوات إطالق النار واالنفجارات
فـ ـتـ ـك ــاد ت ـص ـب ــح خ ـل ـف ـي ــة مــوس ـي ـق ـيــة
ألـفـهــا ُحـ ـ ّـراس ه ــذه الجبهة هـنــا .في
تـلــك األثـ ـن ــاءُ ،يـسـمــع أصـ ــوات إط ــاق
ن ـ ــار ،ي ـق ــول م ــراف ـق ـن ــا إن ـه ــا آت ـي ــة مــن
شمال شــرق مصفاة بيجي ،علمًا أن
شـمــال وش ــرق ووس ــط وغ ــرب مدينة

