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اجلغرافيا السياسية يف قضاء خممور

تسعى هذه الورقة إىل معرفة الكيفية اليت ينظر با احلزب الدميقراطي الكردستاين، الذي يرأسه 
له، إىل قضاء خممور الذي يقع ضمن ما يعرف ابألراضي  مسعود البزاين ويتخذ من أربيل مقراً 
املتنازع عليها. كما هتدف هذه الورقة إىل معرفة كيف تقيِّم أربيل دور القوى األخرى املوجودة يف 
خممور، اليت حتولت اليوم إىل واحدة من املناطق األمنية القلقة. وهو ما يثري خماوف كثرية لدى أربيل 
على املدى البعيد. ولتفحُّص هذه املعطيات، فقد ُتطُّرِق إىل أمهية املوقع اجلغرايف لقضاء خممور، 
ودوافع إصرار أربيل على كردستانيته، وكيفية توظيفه يف جغرافية االنتخاابت، فضاًل عن مناقشة 
اآلاثر اليت ميثلها وجود داعش، واحلشد الشعيب، وحزب العمال الكردستاين على توجهات أربيل يف 
خممور، وكيف دفعها ذلك إىل التعاون مع بغداد بوصفها الطرف األمثل ملواجهة هذه التحدايت. 

املوقع اجلغرايف لقضاء خممور 

 يصنف قضاء خممور -الذي تصل مساحته إىل 2759 كم2- على أنَّه جزء من املناطق 
ح االنتماء اجلغرايف  املتنازع عليها ما بي أربيل ونينوى؛ لذا هناك تناقض يف طبيعة اخلرائط اليت توضِّ
له. يُظهر هذا النوع من التناقض يف عديد من البياانت الرمسية اليت تقدِّمها جهات خمتلفة، مبا فيها 

وزارات احلكومة االحتادية يف بغداد. 

يتسم قضاء خممور -الذي يتبع رمسياً حمافظة نينوى- أبمهية نسبية يف سياق موقعه اجلغرايف. 
متمثلة مبحافظة  اجلوانب  به من مجيع  أساسية حتيط  أربع حمافظات  ما بي  القضاء  يقع هذا  إذ 
نينوى، وأربيل، وكركوك، وصالح الدين )ينظر اخلريطة املرفقة(. وهو بذلك ميثِّل منطقة انتقالية ما 
بي النطاق العريب والنطاق الكردي يف العراق. وميكن كذلك أن يشكل حالة دراسية مهمة للتحقق 
من الفرضيات اليت تتحدث عن فكرة التعايش السلمي ما بي القوميات يف عراق ما بعد 2003.

يصنِّف قضاء خممور -يف ظل هذا املوقع- على أنَّه جزء من املناطق املتأثرة مبناخ السهوب 
االنتقايل الذي يغطي أجزاًء واسعًة من املنطقة املتمّوِجة يف العراق، واليت حيتل فيها سهل خممور 
نشاط  اعتماد  إىل  هناك  احملليي  السكان  دفع  يف  كبريًة  مسامهًة  أسهم  ما  وهو  متميزًة.  مكانًة 
اقتصادي مهم يتمثَّل بزراعة احملاصيل اإلسرتاتيجية وعلى رأسها القمح والشعري. ونظراً النتشار عدد 

الجغرافيا السياسية في قضاء مخمور
دياري صالح *

*   ابحث وأكادميي.



4

مركز البيان للدراسات والتخطيط

كبري جداً من القرى الزراعية يف قضاء خممور، فقد عمدت احلكومات العراقية بعد عام 2003 إىل 
اقرتاح جمموعة من املشاريع اإلروائية ومشاريع حفر اآلابر االرتوازية بعد أن بدأت مواسم اجلفاف 
تضرب عديداً من املدن العراقية؛ إلدامة اإلنتاج الزراعي يف هذه املنطقة1. إال أنَّ قضاء خممور يعاين 
اآلن معاانة كبرية من عدم تطبيق مثل هذه املشاريع ألسباب متعددة، سياسية ومالية وإدارية. مع 
ا ما زالت تُعدُّ واحدة من املناطق الزراعية املهمة يف مشال  ذلك، يصنِّف بعضهم هذه املنطقة أبنَّ
العراق2. تسهم هذه امليزة مسامهة كبرية يف الدفع ابجتاه مزيد من التنافس عليه، خصوصاً أنَّ موارده 
الزراعية ميكن أن تشكِّل عنصراً داعماً لألمن الغذائي يف خارطة احملافظة اليت يقع ضمنها حالياً أو 

مستقبلياً.

 مع أنَّه ال توجد هناك إحصائيات حقيقية ودقيقة من اجلهات الرمسية تتعلَّق بكميات النفط 
والغاز الطبيعي املوجودة يف قضاء خممور، فإنَّ هناك أتكيدات من جهات خمتلفة تشري إىل وجود 
حقول نفطية يف هذا القضاء. على سبيل املثال تذكر جمموعة األزمات الدولية أبنَّ هناك امتداد 
حلقل آفان النفطي يف كركوك ابجتاه أجزاء من هذا القضاء، فضاًل عن وجود حقلي نفطيي آخرين 
مهمي مها حقل قره جوخ وخممور، فضاًل عن آابر نفطية أخرى مل تعد منتجة؛ بسبب ما انهلا من 
عمليات إنتاج عشوائية يف سنوات الثمانينيات والتسعينيات3. كما تؤكِّد شركة نفط الشمال أبنَّ 
حقل ابي حسن النفطي، الواقع يف مشال غرب كركوك، ميتد ابجتاه نطاقات مهمة داخل املساحة 
اجلغرافية لقضاء خممور4. لذا، تزداد حدة التنافس على عائدية هذا القضاء بي األطراف السياسية 
املختلفة يف العراق بي احلي واآلخر، مذكرة اجلميع بنمط السياسات اليت اعتمدها نظام البعث 
إقليم  فيها  بقي  اليت  املدة  طيلة  جغرافيتهم  إىل  قضاء خممور  من ضم  األكراد  حبرمان  قام  حينما 

كردستان خارج سلطة احلكومة املركزية )1991– 2003(.

كردستانية قضاء خممور 

 نظراً هلذا املوقع فإنَّ أربيل ما زالت تصر إصراًر كبرياً على عائدية هذه املنطقة هلا جغرافياً 
وقومياً. فعن طريق إمكانية ضم هذا القضاء إىل احلدود اإلدارية حملافظة أربيل، سوف تزداد مساحتها 

.t.ly/HG86 .2010 1. جريدة املدى، “ حبث الواقع اإلروائي يف خممور “،14 فباير
2. إبراهيم العالف، “ مدينة الكوير مدينة احملبة والتآخي والسالم أ.د. إبراهيم خليل العالف” ، مدونة إبراهيم العالف، 23 

t.ly/Rztd .2020 نوفمب
3. International crisis group, oil for soil: towards a grand bargain on Iraq and the 
Kurds, Middle East Report, N°80, 28 October 2008, p. 22. t.ly/Wt-z.
.t.ly/1ND6 .2021 4. آي كيو نيوز، » ابي حسن مساحات نفطية إسرتاتيجية يهامجها داعش ابستمرار »، 17 أغسطس
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اجلغرافية لكي تصبح يف متاس أكب مع حمافظة نينوى، وحتديداً مع مناطق سهل نينوى، اليت تشكل 
هي األخرى واحدة من اجملاالت احليوية املهمة للحزب الدميقراطي الكردستاين. 

كما تنظر أربيل بطريقة مهمة -أيضًا- ملوقع قضاء خممور ابجتاه اجلنوب عن طريق عالقته 
ابجلغرافيا  تتعلق  العتبارات  الكردي  اجليوسياسي  الفكر  يف  رمزية كبرية  هلا  اليت  مبحافظة كركوك 

ومبصادر الطاقة. 

يف ظل األزمات البيئية املتعددة اليت بدا يشهدها العراق يف اآلونة األخرية، فإنَّ سلوك عديد 
من القوى السياسية بدأ يتأثر بفكرة أتمي مصادر املياه. لذا فإنَّ امتداد نر دجلة ونر الزاب الكبري 
والصغري على أطراف قضاء خممور سوف تشكِّل هي األخرى رمزية جغرافية مضافة ألمهية هذه 
املنطقة، خصوصاً أنَّ هناك كثرياً من املؤشرات املستقبلية اليت تؤكَّد أنَّ صراعاً مهماً سيحصل يف 
العراق على موارد املياه. لذا قد تفكر كثرياً من احملافظات العراقية، ومن بينها أربيل، ابلعمل على 
توسيع مساحة رقعتها اجلغرافية على حساب احملافظات األخرى طمعاً ابالقرتاب من مصادر جتهيز 

املياه األساسية اليت ميثلها نر دجلة والروافد الداعمة له.

ُتشري اخلرائط -من انحية أخرى- إشارة واضحة إىل مقاربة جغرافية أمنية مهمة تتعلَّق مبوقع 
قضاء خممور من حمافظات صالح الدين-كركوك عب حدوده املشرتكة مع قضائي الشرقاط-احلوجية 
اليت تُعدُّ واحدة من أهم املناطق الرخوة أمنياً. إذ ما زال داعش يشكِّل مصدَر قلٍق كبرٍي يف تلك 
األجزاء، ومن َثَّ أسهم يف مناسبات خمتلفة يف نشر عناصره، ويف تشكيل مالذات آمنة تعمل على 
جتنيد املقاتلي واألتباع يف قضاء خممور. لذا يعتقد األكراد أبنَّ ذلك يشكِّل ضغطاً أمنياً كبرياً عليهم 
عن طريق حتوُّل هذا القضاء إىل منطقة قلقة هتدِّد مراكز الثقل السكاين يف أربيل. إذ يبعد قضاء 

خممور عن مركز مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، قرابة )67 كم( فقط. 

عمل الطرف الكردي يف العراق طيلة املدة )2017-2003( على إثبات كردستانية قضاء 
خممور، حىت أنَّه سعى يف هذا اجملال إىل ضخ مزيد من االستثمارات ومتابعة املشاريع للنهوض بواقع 
هذا القضاء، إذ كانت توجه االهتامات الضمنية حملافظة نينوى إبمهاله واستالب حصته من املوازنة 
بتاريخ  العراقية، أعلنت أربيل  ا خطرة على اجلغرافيا  العامة املخصصة له. لذا، ويف سابقة ُعدَّت أنَّ
بغداد  يف  املركزية  احلكومة  إجراءات  تنتظر  أن  دون  با  رمسياً  خممور  قضاء  إحلاق   2011 نوفمب 
لتصحيح واقعها اإلداري َوْفقاً ملا أقرَّه الدستور يف املادة )140( اليت صنَّفت قضاء خممور جزءاً من 
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املناطق املتنازع عليها5، إال أنَّ هذا الواقع تغريَّ كثرياً بعد أحداث 2017 اليت ترافقت مع قيام كردستان 
العراق إبجراء استفتاء لالنفصال عن العراق، وما ترتب على فشله من حتوُّل يف ميزان القوى، أدَّت 
ابلنهاية إىل إبعاد قوات البيشمركة الكردية من مساحات واسعة ضمن نطاق املناطق املتنازع عليها مبا 
فيها قضاء خممور. وهو ما زال حاضراً يف خطاب أربيل كتعبري عن انتكاسة كبرية يشار إليها إشارة 

ا عملية »احتالل« قامت با أطراف عراقية أخرى هلذه املناطق الكردستانية. واضحة على أنَّ

أربيل واألصوات االنتخابية يف خممور

نظراً ألمهية قضاء خممور فإنَّه يدخل كجزء من اللعبة االنتخابية اليت تعوِّل عليه كثري من 
القوى، ومن ضمنها احلزب الدميقراطي الكردستاين. إذ متكن هذا احلزب من حتقيق هدف مهم عب 
توسيع الدوائر االنتخابية اليت ميثلها قضاء خممور، وذلك عب تعديل حدود دائرته االنتخابية عب 
إحلاق قضاء احلمدانية با. وهو ما سبَّب خالفاً حاداً ما بي القوى السياسية يف حمافظة نينوى يف 
َم احلزب الدميقراطي الكردستاين أبنَّه ميلك نفوذاً مهماً يف احلمدانية أيضاً، وأبنَّه ما  حينها6. إِذ اهتُِّ

يزال ينافس قوى أخرى خمتلفة الستمرار نفوذه فيها7. 

يؤكِّد احلزب الدميقراطي الكردستاين أنَّ ما حصل عليه من أصوات مهمة يف قضاء خممور 
يف االنتخاابت األخرية اليت أجريت يف أكتوبر 2021 يشري إىل أنَّ مواطين هذا القضاء ما زالوا 
انتخايب كبري هلذا احلزب.  الكردستانية ومركز دعم  االنتخاابت  امتداداً حقيقياً جلغرافية  يشكِّلون 
وهو يعبِّ يف بياانهتم عن أنَّه يشكِّل مؤشراً مضافاً على كردستانية هذه النطاقات، مع كل عمليات 

التضييق اليت تفرض عليهم من قبل أطراف معادية للحزب الدميقراطي الكردستاين8. 

يف ظل التقديرات السكانية -غري الرمسية- اليت تشري إىل أنَّ هذا القضاء يتألف من أغلبية 
كردية مع وجود مكوانت أخرى عربية وتركمانية، فقد جنح احلزب الدميقراطي الكردستاين بقراءة 
جغرافية االنتخاابت قراءة صحيحة هناك. إذ إنَّه عمد للمرة الثانية إىل ترشيح سيدة عربية )النائب 
نوفمب   25 إيالف اإللكرتونية،  املوصل قضاء كردستانيًا«، صحيفة  يعلن مدينة خممور يف حمافظة  5. أسامة مهدي، »ابرزاين 

.t.ly/1Q5e .2011
6. شفق نيوز، » قانون االنتخاابت.. اتفاق كردي- عريب على إضافة احلمدانية وبعشيقة لقضاء خممور والشيخان » ، 26 أكتوبر 

.-t.ly/p3i .2020
القيود غري« 6 سبتمب  رفع  ينبغي  دايرهم  إىل  العودة  من  ممنوعون  العرب  العراق:  »إقليم كردستان  رايتس سويتش،  هيومن   .7

.t.ly/c93- .2019
t.ly/lw7x .2021 8. ابز نيوز، »ارتفاع كبري أبصوات الدميقراطي الكردستاين يف خممور » ، 14 أكتوبر
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إخالص الدليمّي( لتحصد أصوات كثرية هناك من املكوني العريب والكردي، وتنال بذلك عضوية 
جملس النواب العراقي للمرة الثانية ممثلة للحزب عن هذا القضاء9. أرادت أربيل من وراء ذلك أن 
ا جنحت يف استمالة بعض أبناء  ا ال تستهدف املكوانت األخرى يف قضاء خممور. كما أنَّ تؤكد أبنَّ
تلك القوميات ملطالبة احلكومة املركزية ابالنضمام إىل كردستان بداًل من بقاء جزء من حمافظة نينوى.

 كما حاولت أربيل استثمار تلك النتيجة يف أتكيد ممارسة دور األخ األكب حيال كثري من 
القضااي والشؤون اليت تتعلق بسكان عديد من البلدات التابعة إىل هذا القضاء. على سبيل املثال 
ا تقوم بتزويد الطاقة الكهرابئية إىل أجزاء واسعة من انحية الكوير ومركز  أكدت يف أكثر من مرة أنَّ
قضاء خممور مبعدل )12( ساعة يوميًا10. وهو ما يسهم مسامهة كبرية يف تدعيم إسرتاتيجية كسب 
العقول والقلوب هناك؛ حلصد أكب قدر من تعاطف اجلمهور احمللي. ليعين ذلك ابلنتيجة أنَّ هذا 

القضاء، وإن كان ينتمي إدارايً إىل نينوى، فإنَّه شعيب يُعدُّ امتداداً حيوايً ألربيل.

داعش يف قضاء خممور 

مع إعالن احلكومة العراقية يف ديسمب 2017 انتهاء معارك حترير املدن من هيمنة داعش، 
فإنَّ هذا التنظيم ما زال فاعاًل على األرض يف مناطق عديدة معتمداً إسرتاتيجية حرب العصاابت 
يف استهداف املدنيي والقوات العراقية املختلفة. لذا ال يُعدُّ قضاء خممور استثناء من هذه النطاقات 
اليت ما زالت تشكِّل مصدر قلق أمين يف ظل قدرة هذا التنظيم على استغالل اجلغرافيا الطبيعية 
هلذه املنطقة خصوصاً عن طريق حتول جبال قرة جوخ، الواقعة إىل اجلنوب الغريب من حمافظه أربيل، 
إىل إحدى نطاقات اخللل األمين اليت يستثمرها هذا التنظيم يف تشكيل مالذاته اآلمنة اليت يصعب 

اخرتاقها ابلطرائق التقليدية. 

إىل  اإلشارة  طريق  عن  احلقيقة  هذه  لتؤكِّد  مؤخراً  صدرت  اليت  التقارير  من  عديد  هناك 
احلوادث واخلروقات األمنية اليت متكن عن طريق داعش من حتويل هذه األجزاء يف قضاء خممور إىل 

منصات ينطلق منها يف عملياته اإلرهابية11. 

.t.ly/lvlM .2021 9. مهدي البيايت، »توقعات انتخاابت 2021 يف حمافظيت نينوى وصالح الدين«، كتاابت، 11 أكتوبر
10. Rudaw, Kurdistan Region launches two electricity projects in Makhmour, 27 
September 2021. t.ly/zHxJ
 NRT, » one injured after ISIS militants attack Iraqi army near : ينظر على سبيل املثال .11
Qarachokh mountains » , 19 December 2021. t.ly/PbtO

https://www.rudaw.net/english/authors/rudaw
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مهمة  2021 حبملة عسكرية  مارس   9 بتاريخ  العراقية  القوات  قامت  املثال  سبيل  على 
الستهداف عناصر داعش يف هذه املنطقة، وحتديداً يف جباهلا الوعرة، إِذ اشرتك طريان اجليش يف 
مثل هذه العمليات اليت أدَّت َوْفق بيان ينسب إىل اجلنرال حيىي رسول، املتحدث ابسم القائد العام 
للقوات املسلحة، إحلاق خسائر كبرية بداعش. وقد ترافق مع هذه الطلعات اجلوية نشر القناصي 
القطاعات  تستطع  مل  واليت  داعش،  مقاتلي  أتوي  اليت كانت  الكهوف  من  مقربة  على  ليكونوا 
العسكرية الوصول إليهم بسبب وعورة األرض وتعقيد تضاريسها، وهو ما يفرتض َوْفق هذا البيان 

قد أدَّى إىل إحلاق هزمية كبرية بذا التنظيم12. 

إذ  قرة جوخ،  الواقعة يف جبال  الكردية  القرى  استهداف  استمر يف  داعش  تنظيم  أنَّ  إال 
أقدم يف شهر ديسمب من عام 2021 على استهداف املدنيي يف إحدى هذه القرى مؤدايً إىل 
مقتل أكثر من )10( أفراد من بينهم جمموعة من مقاتلي البيشمركة الكردية. وهو دليل مهم يثبت 
من جهة أبنَّ هذا التنظيم ما زال مستمراً يف حماولة إنتاج جغرافيا، وإن كانت على نطاق ضيق، 
خاصة به يثبت عن طريق إمكانية حضوره وفاعليته على استعادة دوره. كما يثبت ذلك أنَّ قوات 
البيشمركة الكردية ما زالت موجودة يف بعض هذه القرى يف قضاء خممور، الذي يبدو أبنَّه يشكل 
منطقة للفراغ األمين ما بي القوات العراقية والقوات الكردية. وهو فراغ يستطيع داعش أن يستثمره 
ملصلحة أجنداته. لذا أكَّد يف هذا الصدد جنريفان البارزاين، رئيس حكومة إقليم كردستان، ما يلي 
البيشمركة يف قضاء خممور …  »ندين بشدة اهلجوم الوحشي الذي استهدف املواطني وقوات 
ونؤكِّد أنَّ هذا النوع من اهلجمات اإلرهابية يتطلب ردود فعل قوية وإجراءات دفاعية وعسكرية عب 

التعاون ما بي حكوميت بغداد وأربيل؛ لوضع حد هلذه اجلرائم واألعمال اإلرهابية«13. 

إذ ُيشري أحد التقارير إىل أنَّ آخر نقطة عسكرية لقوات البيشمركة الكردية موجود يف مناطق 
حمدَّدة يف خممور على مقربة ساعة ونصف ابلسيارة من أربيل. بعد هذه املسافة توجد أرض واسعة ال 
يسيطر عليها أحد من األطراف العسكرية واألمنية املهمة سواًء منها تلك اليت تتبع أربيل أو بغداد. 
كما يؤكِّد هذا التقرير أنَّ هذه املساحة ابتت مصدراً لصراع مهم بي قوى أخرى حتاول أن تفرض 
كلمتها وهيمنتها عليه ألسباب هلا عالقة مباشرة مبوقع هذه املنطقة من أربيل. وهو ما مسح مساحاً 

12. Shafaq News, ” 20 terrorists killed in the ”Alert Lion“ operation in Makhmour 
mountains ” , 23 March 2021. t.ly/-NZx
13. Shawn Yuan, ” Several civilians and Peshmerga killed by ISIL in Iraq’s 
Makhmour ” , Al-Jazeera, 3 December 2021. t.ly/Ht5l
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كبرياً لتنظيم داعش ابلعمل على نشر خالايه النائمة يف عديد من املناطق والقرى التابعة لقضاء 
خممور. كما يشري هذا التقرير إىل أنَّ هناك بعض املناطق املوجودة يف جبال قرة جوخ قد حتولت 
إىل حمميات منعزلة عن رقابة الدولة العراقية وختضع خضوعاً كاماًل ألوامر داعش14. لذا ختشى 
أربيل من أن تكون هذه السياسات حماولة انجحة نوعاً ما من قبل هذا التنظيم الكتساب تعاطف 
د لتمدد هذا النموذج الحقاً يف مناطق أخرى لتدق انقوس  السكان يف هذه األجزاء. وهو ما قد ميهِّ
اخلطر عند كثري من القيادات الكردية. خصوصاً أنَّ هذا التنظيم قد بدا يف حماولة التحكم بناحية 

قراج اليت تشكل منطقة متاس جغرايف مهمة مع أربيل15. 

احلشد الشعيب يف قضاء خممور

حياول احلشد الشعيب أن يسوَّق حلضوره عن طريق التأكيد على أنَّ داعش ما زال ميثِّل أزمة 
أمنية يف قضاء خممور، وأنَّ القوات العراقية غري قادرة على إناء هذا امللف لتطمي خماوف السكان. 
أن يستثمر االعتداءات اليت يقوم با داعش على اجلهات املرتبطة ابحلشد  لذا فهو حياول أيضاً 
ا  الشعيب، ومنها اجلهات العشائرية واملدنية املختلفة، اليت تصنف َوْفق خطاابت هذا التنظيم على أنَّ

جهات كافرة حيق قتلها16. 

يؤكِّد احلزب الدميقراطي الكردستاين أنَّ هناك ممارسات متعمدة تقوم با بعض فصائل احلشد 
الشعيب املوجودة يف خممور؛ لفكِّ االرتباط ما بي أربيل وما بي السكان املوجودين يف هذا القضاء. 
ا عملت بتاريخ فباير 2021 على منع عملية توريد  إذ تتهم القيادات الكردية تلك الفصائل أبنَّ
املواد الغذائية األساسية من أربيل إىل أسواق استهالك هذه املواد يف قضاء خممور. كما تـَُتهم هذه 
ا تقوم بصورة حثيثة ابلعمل على عسكرة املدينة ومصادرة قرارها اإلداري-احمللي بدف  الفصائل أبنَّ
فرض اإلرادات، وتضييق اخلناق على القوى السياسية الكردية من أن يكون هلا حضور فاعل يف 

تلك األجزاء17. 

14. Robert Edwards and Mohammed Rwanduzy, ” Is ISIS winning hearts and 
minds in Iraq’s Makhmour? ”, Rudaw, 18 April 2019. t.ly/BZ9e
t.ly/ .2022 15. ابز نيوز، »ابلتنسيق مع البيشمركة .. الطريان العراقي يقصف مواقع داعش يف جبل قره جوغ«، 14 مايو

OdKO
.t.ly/-Y4y .2021 16. أراين إبراهيم شوكت، »داعش يهاجم احلشد الشعيب يف خممور«، كردستان 24، 10 أغسطس

17. صحيفة الشرق األوسط، »مسؤول كردي: احلشد يفرض حصاراً على بلدة خممور وحيوهلا إىل ثكنة عسكرية«، 21 فباير 
.t.ly/-mkA .2021
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تتعرض أربيل بي احلي واآلخر إىل هجمات صاروخية تستهدف املصاحل اإلسرتاتيجية فيها، 
وحتديداً املراكز اليت متثل حضوراً رمسياً للوالايت املتحدة. بتاريخ فباير 2021 تكرَّرت إحدى هذه 
العمليات اليت أدَّت إىل إاثرة ردود فعل غاضبة يف واشنطن دفعت أربيل إىل احلديث عن مقايضة 
ممكنة ما بي انسحاب الفصائل من النطاقات اجلغرافية القريبة من أربيل، يف مقابل عدم استهداف 
تلك الفصائل من قبل التحالف الدويل للرد على تلك اهلجمات. إذ أكَّدت بعض الشخصيات 
الكردية يف أربيل على أنَّ عملية االستهداف تلك عن طريق صواريخ أُدخلت إىل داخل حدود أربيل 

عن طريق منطقة الكوير، اليت تُعدُّ إحدى النواحي املهمة التابعة لقضاء خممور18.

لقد كانت خممور إحدى النقط الساخنة اليت شهدت صداماً عسكرايً مسلحاً ومباشراً ما 
بي قوات البيشمركة الكردية وقوات احلشد الشعيب يف عام 201719. لذا ختشى أربيل كثرياً من 
تكرار هذا السيناريو خصوصاً أنَّه ميكن أن يؤدِّي إىل إشعال حرب شيعية-كردية على أرض خممور. 

تتخوَّف أربيل كثرياً من أن تتعرَّض إىل هجمات متزايدة تستهدف بناها التحتية يف قطاع 
الطاقة. تتوقع أن أتيت هذه اهلجمات من النقطة اجلغرافية األقرب لواحد من أهم حقول النفط/

الغاز اليت تعتمد عليها يف هذا اجملال وهو حقل خورملة، الذي ميتد جغرافيا ابجتاه قضاء خممور. 
تؤكِّد بعض اجلهات املعنية بتتبع ملف الطاقة هناك أنَّ هذا احلقل »ينتج يومياً قرابة 176 ألف 
برميل من النفط وبعائدات شهرية تصل إىل أكثر من )525( مليون دوالر مشكِّلة قرابة )42%( 
ا  من إنتاج النفط يف إلقليم كردستان«20. عادة ما يوجه احلشد الشعيب اهتامات علنية ألربيل أبنَّ
تقوم ببيع النفط عب شركة كار، حتديداً من هذا احلقل، إىل أطراف معادية )إسرائيل(. كما تؤكِّد 
جهات خمتلفة وجود مشروع مستقبلي لنقل الغاز من حقل خورمور-خورمالة بواسطة األانبيب إىل 
أورواب. فمع املبالغات حول أثر هذا املشروع، فإنَّه يبقى من املشاريع اليت يتوقع هلا أن تغريِّ كثرياً من 
مالمح الدور الذي ميكن أن تلعبه أربيل يف سوق الطاقة. لذا تؤمن أربيل أبنَّ هناك إمكانية كبرية 
الستهداف هذا احلقل، أو أن يكون هناك حماولة جادة من قبل بعض فصائل احلشد للسيطرة عليه 
عسكرايً، خصوصاً يف ظل تصاعد حدة الصراع اجليو-سياسي حول مشاريع الطاقة اليت ميكن أن 

.t.ly/KxLp .2021 18. عادل النواب، »قصف أربيل: إبعاد »احلشد« لتفادي الرد األمريكي«، العريب اجلديد، 18 فباير
19. رفعت حاجي، »البيشمركة تصدُّ هجوماً للمليشيات احلشد الشعيب يف حمور خممور وتكبدها اخليبات«، كردستان يت يف، 24 

.t.ly/SJhZ .2017 أكتوبر
20. “يتصاعد الدخان يف ) كورمور( وتشتعل النريان بـ ) خورملة( »، مؤسسة DRAW اإلعالمية، 27 يونيو 2022. 

t.ly/nqx8
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تشكل عنصراً مهماً يف حتديد مستقبل االستقرار االقتصادي إلقليم كردستان. على هذا األساس 
تعتقد أربيل أبنَّ هناك تشابكاً معقداً يف عالقة احلزب الدميقراطي ابحلشد الشعيب، أفضت إىل الدفع 
ابجتاه تشجيع األخري لشركة نفط الشمال برفع دعوى يف احملكمة االحتادية هتدف إىل إعادة حقول 

نفطية مهمة يف احملور اجلغرايف الذي حييط مبخمور لتكون حتت سيطرة احلكومة االحتادية.

حزب العمال يف قضاء خممور

هناك شراكة حقيقية يف مساحة التعاطي مع حزب العمال الكردستاين يف خممور بي طرفي 
أساسيي يف هذا املشهد مها أربيل وأنقرة. إذ ينظر كالمها إىل وجود خميم خممور، الذي أُْنِشئ يف 
اليت  وعوائلهم  األكراد-األتراك  املعارضي  إليواء  املتحدة  األمم  قبل  من  املاضي  القرن  تسعينيات 
تصل أعدادها اآلن إىل )12000( مواطن، على أنَّه ابت مصدر قلق كبري يتجاوز حدود أربيل 
ابجتاه هتديد األتراك يف مناطق حدودية مهمة ينطلق مقاتلي حزب العمال الكردستاين إليها من 

هذا املخيم21.

ويف الوقت الذي تصنف فيه أنقرة خميم خممور على أنَّه حاضنة لتفريخ اإلرهابيي يف حماولة 
منها لتبير عملياهتا العسكرية اليت تطاله عب الطائرات املسرية؛ لقتل بعض من تسميهم ابلقيادات 
األساسية يف حزب العمال الكردستاين اليت توجد يف هذا اجلزء املهم من جغرافية املنطقة22، إذ 
جند على اجلانب اآلخر أنَّ كثرياً من القيادات الكردية يف أربيل تؤكِّد -هي األخرى- أنَّ حزب 
العمال الكردستاين يتصرَّف داخل هذا املخيم مبعزل عن أي رقابة أو دور من قبل احلكومة العراقية 
أو حكومة إقليم كردستان، وهو َوْفق رأيهم يسهم مسامهة كبرية يف عملية حتويل الشباب والعوائل 

القاطنة يف هذا املخيم إىل أعضاء يف منظومة هذا احلزب و أيديولوجيته23. 

لذا أكَّد أحد القيادات يف احلزب الدميقراطي الكردستاين، السيد ماجد شنكايل، أنَّ حزب 
العمال الكردستاين ابت يشكل نداً حقيقياً لقرارات احلكومة يف بغداد عن طريق رفضه دخول أي 
قوة عراقية ملعرفة ما جيري داخل هذا املخيم. كما أكَّد أنَّ ذلك يشكل مدخاًل مهماً إلعطاء مزيد 

21. حممد علي، »قاطنو خميم خممور يف العراق ضحااي صراع »الكردستاين« وتركيا«، العريب اجلديد، 22 أغسطس 2021. 
.t.ly/q2th

t.ly/ .2021 يونيو   11 العراق«،  الكردستاين يف  العمال  22. وكالة رويرتز، »تركيا تستهدف اثين مسؤول كبري من حزب 
.EPcS

23. حممد علي، مصدر سابق.
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من الشرعية للحديث عن حتول خميم خممور إىل عقدة أمنية قد تستغلها تركيا استغالاًل كبرياً للتوغل 
يف األراضي العراقية، وهو ما سيسهم من طرف آخر يف تعقيد تفاصيل هذا املشهد برمته24. لقد 
هدَّد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان أبنَّ قوَّاته ميكن أن تتدخَّل تدخُّاًل مباشراً؛ إلناء التهديد 
الذي ميثله خميم خممور على مصاحل األمن القومي الرتكي، وذلك يف حال فشلت األطراف املعنية 

بذا األمر مبهمة حتييد مقاتلي حزب العمال الكردستاين هناك25. 

بدأت أربيل تصعِّد بصورة كبرية من حتذيراهتا اخلاصة بسيناريو االقتتال ما بي قوات البيشمركة 
وقوات حزب العمال الكردستاين اليت ميكن أن متتد على مساحة جغرافية واسعة من دهوك إىل 
سنجار وصواًل إىل خميم خممور. إذ بدأت حتدث بعض احلوادث اليت تؤكِّد هذه املخاوف، كما هو 
احلال مع تلك اليت وقعت بتاريخ مايو 2022 حي تعرضت قوات البيشمركة إىل نريان أُْطِلَقت من 

مقاتلي حزب العمال الكردستاين يف مدينة دهوك26. 

كما ختشى أربيل من أن يكون هناك على األرض تنسيق غري معلن ما بي بعض الفصائل 
وحزب العمال الكردستاين يف خممور يستهدف جمموعة من املشرتكات اليت تربط ما بي الطرفي. 
ا تشكِّل جهات معادية توجد معها خصومات كبرية  فكالمها ينظر إىل داعش وأربيل وأنقرة على أنَّ
الكردستاين  الدميقراطي  احلزب  على حضور  كبرياً  أتثرياً  يؤثر  أن  له  بعد جيوسياسي ميكن  ذات 
يف قضاء خممور، كما ميكن له أن يسهم يف تشكيل استقطاابت إقليمية تنعكس انعكاساً خطراً 
على ملف األمن يف املناطق املتداخلة ما بي خممور وأربيل. يف هذا السياق، أكَّد كرمانج عبدهللا 
-أحد مسؤويل احلزب الدميقراطي الكردستاين- أنَّ هناك أدلة لدى حزبه أبنَّ تعاوانً ما جيري بي 
بعض الفصائل وحزب العمال الكردستاين، إذ ُيْسَعف جرحى هذا احلزب ويُنقلون عن طريقه إىل 

مستشفيات يف مدينة املوصل حتت رعاية بعض الشخصيات النافذة27.

تعاون بغداد-أربيل يف خممور

الفاعلي  فيه تطور األحداث وتداعياهتا يف خممور إشكالية تعدد  الذي يفرض  الوقت  يف 

24. قناة العراقية اإلخبارية، ماجد شنكايل: حزب العمال مينع القوات العراقية من دخول معسكر يف خممور، لقاء على اليوتيوب، 
.t.ly/fJOb .2021 برانمج احملايد، 3 يونيو

.t.ly/LN2B .2021 25. وكاله رويرتز، »أردوغان: تركيا قد تستهدف خميم الجئي يف عمق األراضي العراقية«، 2 يونيو
.t.ly/1A48 .2022 26. وكالة انس لألخبار، »البيشمركة حتذر حزب العمال: قلقون من اهلجمات األخرية« ،27 مايو

ا تركية«، العريب اجلديد،  27. حممد علي، »مقتل قيادي ابرز يف »العمال الكردستاين« مشايل العراق بقصف طائرة مسرّية يرجح أنَّ
.t.ly/q8Bj .2022 22 مايو
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واملسامهي يف مشهد تلك األحداث، فإنَّ ذلك يوفر من جانب آخر فرصة مهمة لتحقيق تقارب ما 
بي أربيل وبغداد. حاول كال الطرفي أن يعمال َوْفقاً هلذه القناعة على سد الثغرات األمنية املوجودة 
على األرض يف قضاء خممور. لذا ُتشري بعض التقارير إىل أنَّ هذه اجلهود أمثرت عن جمموعة من 
العمليات املشرتكة فيما بينهما الستهداف اجلبال اليت يتحصن فيها داعش يف خممور، ومن بينها 
تلك العملية اليت متت يف شهر مايو 2022 لتأكيد التعاون ما بي جهاز مكافحة اإلرهاب وقوات 

البيشمركة الكردية 28.

مع أنَّ خمموراً تتعرَّض بي مدَّة وأخرى إىل جمموعة من اهلجمات التقليدية لتنظيم داعش، 
فإنَّ إحدى تلك العمليات اليت قادت إىل سقوط قرابة ثالث عشرة ضحية من املدنيي والقوات 
األمنية، قد رافقتها خطوة مفاجأة متثَّلت بزايرة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع جمموعة من 
القيادات األمنية يف احلكومة للوجود بصورة مباشرة يف قضاء خممور29. وهو ما ُعدَّ يف حينها مبنزلة 
رسالة مهمة تؤكِّد أنَّ بغداد ما زالت هي اجلهة الوحيدة املوثوق با للتعاون مع أربيل يف مواجهة 

هذه اخلاصرة الرخوة. 

لقد جاءت تلك اخلطوات جتسيداً حلوارات جادة متت ما بي الطرفي وأكَّدت أنَّ هناك 
رغبة لتشكيل مراكز عمليات مشرتكة يف املناطق اليت متثل هتديداً مباشراً لألمن يف إقليم كردستان، 
فضاًل عن تشكيل قوة مهام مشرتكة للعمل يف هذه املناطق ومن بينها على وجه اخلصوص قضاء 
خممور، إذ تتألَّف هذه القوة من اللواء )20( يف قوات البيشمركة واللواء )66( من اجليش العراقي، 
األكراد  للمقاتلي   )30%( بي  ما  النسب  فيها  ترتاوح  مقاتل   )8,000( إىل  تعدادها  ويصل 

و)%70( ملقاتلي القوات املسلحة العراقية األخرى30. 

مع أمهية هذا التعاون يف إمكانية تقويض التهديدات األمنية يف قضاء خممور إال أنَّه يواجه 
مبجموعة من التحدايت اليت ما زالت حتول دون إمكانية حتوله إىل نوذج إسرتاتيجي ميكن تطبيقه 
يف مناطق أخرى. أهم هذه التحدايت يكمن يف شكوك احلشد الشعيب من حتالف بغداد وأربيل 
نفوذ احلشد  لتحجيم  برعاية دولية  ا أتيت  أنَّ تلك اخلطوات على  تنظر إىل  وأمنياً. فهي  عسكرايً 
t.ly/0- .2022 28. كردستان 24، »بتنسيق بي أربيل وبغداد.. غارات جوية تدك »كهفاً داعشيًا« قرب خممور«، 14 مايو

8B
.t.ly/Wcgx .2021 29. شفق نيوز، »الكاظمي يزور خممور«، 8 ديسمب

t. .2021 30. مؤيد الطريف، »بغداد وأربيل تشكالن قوة مشرتكة ملواجهة »داعش««، صحيفة األندبندنت العربية، 8 ديسمب
.ly/UK_l
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الشعيب يف املناطق اليت ينتشر فيها يف قضاء خممور وغريها من النطاقات. لذا أشارت بعض التقارير 
إىل أنَّ أطرافاً حمددة يف فصائل احلشد الشعيب قد تدفع ابلنهاية إىل إفشال هذا النوع من املشاريع 
للتعاون يف قضاء خممور، بذات الطريقة اليت عمدت إليها يف عدم التوصل إىل تسوية حقيقية مللف 

األوضاع يف سنجار31. 

خامتة واستنتاجات

أربيل  بي  ما  عليها  املتنازع  املناطق  من  واحدة  بوصفها  خممور،  قضاء  مشكلة  تعدُّ   .1
وحمافظة نينوى، واحدة من القضااي اجلغرافية-السياسية اليت ما زالت متلك تداعيات كبرية وتلقي 
بظالهلا على املستقبل، خصوصاً يف ظل األمهية اجلغرافية اليت يتصف با هذا القضاء وابلذات منها 
تلك املتعلقة أبثر هذا املوقع يف إضفاء خصائص مناخية، وسكانية، ومواردية جتعله إحدى النقط 

الساخنة على اخلريطة العراقية. 

2. لدى أربيل مصاحل جيوسياسية مهمة جتعلها تؤكِّد دوماً كردستانية هذا القضاء. فهي 
تدرك جيداً أنَّ انضمامه بصفة رمسية إىل جغرافيتها سيعين بصورة كبرية امتداداً ملساحة حضورها 
وأتثريها يف ساحات جماورة مهمة. كما يعين هلا حضوراً مؤثِّراً يف إحدى مناطق الدعم االنتخايب 
اليت حققت عن طريقه جناحاً مميزاً يف ترشيح إحدى الشخصيات العربية للمرة الثانية، لتنال مقعداً 
برملانياً ميثلها عن هذا القضاء. وهي خطوة حققت من ورائها أربيل كثرياً من املكاسب على مستوى 

كسب ود اجملتمع احمللي هناك. 

3. تنظر أربيل بعي الشك والريبة إىل دور الفواعل األخرى املوجودة يف قضاء خممور، وتؤمن 
إمياانً قاطعاً أبنَّ تلك القوى تشكِّل حتدايً أمام رغبتها يف أن يكون هلا حضور مميز يف هذه الساحة. 
فهي ما تزال تعتقد أبنَّ داعش يشكل خطراً إسرتاتيجياً هناك عن طريق قدرته على استثمار البيئة 
واليت  قيادات داعش،  لعديد من  آمنة  اليت تشكل مالذات  قرة جوخ  املتمثلة يف جبال  الطبيعية 
هددت ألكثر من مرة القرى الكردية يف خممور. كذلك تنظر إىل وجود احلشد الشعيب هناك على 
أنَّه أييت يف سياق يهدف إىل حرمان أربيل من حتقيق حلمها يف ضم خممور إىل أراضيها، وأيضاً 
أربيل أبنَّ  تؤمن  كبرياً.  فيها حضوراً  بدا احلشد حيقِّق  اليت  املنصة  أربيل عب هذه  أمن  يف هتديد 

t.ly/ .2021 الثقة«، 11 ديسمب العريب، »تعاون بغداد وأربيل ضد »داعش« بي الضرورة وفقدان  القدس  31. صحيفة 
.ECNy
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حزب العمال الكردستاين، وعن طريق وجوده يف خميم خممور، ابت هو اآلخر يشكل مصدر قلق 
كبري ملصاحلها يف ظل قدرته على مهامجة قوات البيشمركة الكردية، ويف ظل قدرته على استقطاب 
الشباب األكراد لدعايته وأيديولوجيته اليت تصنف احلزب الدميقراطي الكردستاين على أنَّه عميل 

لرتكيا. 

4. تؤمن أربيل إمياانً كبرياً أبنَّ بغداد ما زالت تشكل -عب حكومة مصطفى الكاظمي- 
حليفاً إسرتاتيجياً ميكن االعتماد على دوره يف تقويض عديد من التحركات اليت تقوم با القوى 
املنافسة هلا يف خممور. فهي تعول كثرياً على هذا النوع من التعاون ملواجهة ما تفرتض أبنَّه مشروع 
إسرتاتيجي جيمع ما بي بعض فصائل احلشد الشعيب وحزب العمال الكردستاين هناك. مع ذلك، 
تدرك أربيل جيداً أنَّ هذا التعاون الذي تعول عليه قد يواجه ذات املصري الذي واجهه من قبل 
مشروع تسوية األوضاع يف سنجار. وهو ما يبقي ابلنهاية قضاء خممور جزءاً من حمور كبري ميتد على 

مساحة واسعة ترى فيها أربيل هتديداً مباشراً ألمنها ومصاحلها.


