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العراق

الجيش يصل إلى مشارف
الفلوجة ...و«داعش»
يعلن بيعة الموت
المفاجآت الميدانية التي حققتها القوات العراقية المشتركة
في ثاني أيام معارك األنبار ،ووصولها إلى مشارف الفلوجة ،دفعت
بسياسيين إلى محاولة إخراج «داعش» من الفلوجة ،حيث أعلن
األخير بدوره بيعة الموت بعد تزايد خسائره
بغداد ــ محمد شفيق
ش ـه ــد الـ ـي ــوم ال ـث ــان ــي م ــن الـعـمـلـيــات
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـت ــي أط ـل ـق ـه ــا ال ـج ـيــش
ال ـع ــراق ــي ،أول م ــن أمـ ــس ،الس ـت ـعــادة
األن ـبــار مــن سيطرة «داعـ ــش» ،تقدمًا
الفـ ـت ــا ل ـل ـق ــوات ال ـع ــراق ـي ــة و«ال ـح ـش ــد
ال ـش ـع ـب ــي» وم ـق ــات ـل ــي ال ـع ـش ــائ ــر ،مــا
شـكــل م ـفــاجــأة لـلـمــراقـبــن واملـحـلـلــن
الـ ـ ـ ــذي ت ــوقـ ـع ــوا أن ت ـح ـس ــم امل ـع ــرك ــة
ملصلحة القوات العراقية إذا استمرت
عـ ـل ــى نـ ـف ــس وتـ ـ ـي ـ ــرة ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم ،ف ـي ـمــا

تجري اتصاالت لبحث
كيفية إخراج «داعش» من
الفلوجة وتجنيبها القتال
ت ـص ــاع ــد ال ـح ــدي ــث ع ــن «وسـ ــاطـ ــات»
تضمن
و«م ـف ــاوض ــات» مــع «داعـ ــش»
ّ
إخــراج عناصره من الفلوجة لتجنب
القتال بعد إعالنه «بيعة املوت».
وتمكنت القوات املشتركة من الجيش
وال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة و«ال ـ ـح ـ ـش ـ ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي»
ومـ ـق ــاتـ ـل ــي الـ ـعـ ـش ــائ ــر مـ ــن الـ ــوصـ ــول
إل ــى م ـشــارف مــديـنــة الـفـلــوجــة وعــزل
بعض مناطقها عن مدينة الرمادي،
ح ـيــث ت ــم ت ـحــريــر م ـنــاطــق الـشـهــابــي
ً
والـ ـب ــوج ــاس ــم والـ ـح ــابـ ـس ــة ،ف ـض ــا
عــن منطقة الـطــاحــونــة الــواقـعــة على
مـشــارف مدينة الفلوجة ،بحسب ما
أعـلــن املـتـحــدث بــاســم هيئة «الحشد
الشعبي» النائب أحمد األسدي.
وأوض ـ ـ ـ ــح األس ـ ـ ـ ــدي فـ ــي ح ــدي ــث إل ــى
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» أن «عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ت ـح ــري ــر
مـحــافـظــة األن ـب ــار حـقـقــت الـكـثـيــر من
أه ــدافـ ـه ــا ،وأح ـ ـ ــزرت ت ـقــدمــا مـيــدانـيــا
كبيرًا»ّ ،
مبينًا أن «العمليات ّأدت حتى
اآلن إل ــى ت ـحــريــر م ـنــاطــق الـشـهــابــي،
وال ـب ــوج ــاس ــم ،وال ـح ــاب ـس ــة ،وبـعــض
املناطق في شمال الصقالوية (شرق
ً
الـ ـفـ ـل ــوج ــة) ،فـ ـض ــا ع ــن ال ـص ـق ــاوي ــة
نفسها والقرى املحيطة بها ،إضافة
إل ــى تـحــريــر منطقة الـطــاحــونــة على
مشارف الفلوجة».
األسدي أكد قطع الطريق بني الرمادي
وال ـف ـلــوجــة ،وق ـطــع خ ـطــوط إم ـ ــدادات
«داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى أن ال ـت ـن ـظ ـيــم
ي ـحــاول عــرقـلــة تـقــدم ال ـقــوات األمنية
مـ ــن خـ ـ ــال ات ـ ـخـ ــاذ امل ــدنـ ـي ــن دروعـ ـ ــا
بـشــريــة أو ارت ـك ــاب جــرائــم وعمليات
ق ـت ــل ب ـه ــدف اتـ ـه ــام ال ـ ـقـ ــوات األم ـن ـيــة
و«الـحـشــد الـشـعـبــي» ،كما حصل في
بقية املناطق.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،أب ـلــغ م ـصــدر أمني
م ـ ـيـ ــدانـ ــي فـ ـ ــي األنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار»
أن ال ـ ـطـ ــائـ ــرات الـ ـع ــراقـ ـي ــة وطـ ــائـ ــرات
«ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي» نـ ـف ــذت غ ـ ــارات
وض ـ ـ ــرب ـ ـ ــات ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــع ومـ ـع ــاق ــل
ل ـ ـ ــ«داعـ ـ ــش» اسـ ـتـ ـم ــرت م ـن ــذ ال ـســاعــة
العاشرة صباحًا حتى ساعات ما قبل
اإلفطار ،مؤكدًا أن تلك الضربات كان
لها وقــع كبير على األرض ملصلحة
القوات املشتركة العراقية.
في موازاة ذلك ،كشف الخبير األمني

واملـ ـخـ ـت ــص ف ــي شـ ـ ــؤون ال ـج ـم ــاع ــات
املـسـلـحــة ،ه ـشــام الـهــاشـمــي ،أن عــدد
ق ـت ـلــى «داعـ ـ ـ ــش» خـ ــال الـ ـ ـ ــ 48ســاعــة
املاضية تجاوز  200قتيلّ ،
مبينًا أن
ت ـلــك ال ـخ ـســائــر دف ـعــت الـتـنـظـيــم إلــى
إعـ ــان «ب ـي ـعــة امل ـ ــوت» ال ـت ــي ال يحق
بموجبها للمبايع الهروب أو الوقوع
أسيرًا.
ويـضـيــف الـهــاشـمــي فــي حــديــث إلــى
«األخ ـب ــار» أن «داع ــش أعـلــن مبايعة
ألـ ـ ــف شـ ـخ ــص ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم وفـ ـ ــق تـلــك
البيعة .داعش حشد بشكل كبير لهذه
امل ـعــركــة ،ألن ــه يـعـتـبــرهــا الـحــاسـمــة».
ّ
ورجح أن تنتهي املعارك خالل األيام
امل ـق ـب ـل ــة فـ ــي ح ـ ــال اعـ ـتـ ـم ــدت الـ ـق ــوات
املـشـتــركــة عـلــى الـتـحــريــر ف ـقــط ،ومــن
ثم البدء بعمليات جديدة للتطهير،
ً
كون التطهير يستغرق وقتًا طويال.
في تلك األثناء ،كشف عضو في لجنة
األمــن والــدفــاع فــي البرملان العراقي،
اسكندر وتــوت ،عن قيام سياسيني،
ّ
يسمهم ،بالتفاوض مع «داعــش»
لم

تم قطع
الطريق بين
الرمادي
والفلوجة
وخطوط
إمدادات
«داعش»
(أ ف ب)

مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل إخـ ـ ـ ـ ـ ــراج ع ـ ـنـ ــاصـ ــرهـ ــم مــن
الفلوجة مــع املــدنـيــن ال ــذي ينزحون
من املدينة.
وأكد وتوت في حديث إلى «األخبار»

أن «ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن الـ ـ ـ ــدواعـ ـ ـ ــش فــي
الحكومة والـبــرملــان يـحــاولــون إنقاذ
أقرانهم بعد تضييق الخناق عليهم
في الفلوجة وقرب نهايتهم» ،محذرًا

من السماح بتنفيذ تلك املخططات أو
أن تتورط الحكومة في ذلك.
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد مـ ـ ـص ـ ــدر م ـط ـلــع
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن ال ـق ـي ــادي الـ ـب ــارز في

اليمن

العدوان يطلق معركة «تحرير عدن» برعاية إمـــ
ّ
شنت المجموعات
المسلحة المؤيدة
للعدوان هجومًا على
مدينة عدن «لتحريرها»
وتسليح
بدعم
ٍ
ٍّ
إماراتيين ،تصدى
و«اللجان
له الجيش
ّ
الشعبية» ،ما مكنهم
من استعادة معظم
المناطق ،ما عدا مطار
عدن الدولي

في ّ توقيت مثير للتساؤالت والريبة،
ّ
شــنــت املـجـمــوعــات املـســلـحــة املــؤيــدة
ل ـل ــرئ ـي ــس الـ ـف ــار ع ـب ــد رب ـ ــه م ـن ـصــور
ه ـ ـ ـ ــادي ،يـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ــس ،هـ ـج ــوم ــا عـلــى
مــدي ـنــة عـ ــدن ،ت ـحــت ع ـن ــوان «الـسـهــم
ً
ال ــذه ـب ــي ل ـت ـحــريــر عـ ـ ــدن» ،م ـس ـنــودة
ّ
جوًا وبحرًا بمقاتالت التحالف الذي
تقوده السعودية .املعركة التي ُتعدّ
األوس ــع واأله ــم ميدانيًا ،العتبارات
ع ـ ـ ــدة ،ب ـ ـ ــدأت بـ ـع ــد ثـ ــاثـ ــة أي ـ ـ ــام مــن
سريان الهدنة اإلنسانية املفترضة،
م ــا أت ـ ــاح ل ـل ـت ـحــالــف وم ـس ـل ـح ـيــه فــي
ّ
الداخل إعادة التموضع جنوبًا ،لشن
الهجوم املضاد.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن ه ــذه العملية
تم اإلعــداد والتخطيط لها منذ فترة
لـيـســت بـعـيــدة ،وأن ـهــا تـمــت ّ
برمتها
بتخطيط وتمويل وإشراف إماراتي.
وأف ــادت املـعـلــومــات بــوصــول بــاخــرة

وانطلقت العملية فجر أمس ،بإسناد بحري وجوي مباشر من قوات التحالف (أ ف ب)

أسلحة إلى عدن ،وحصول إنزال في
الـبــريـقــة ،تضمن  150آلـيــة عسكرية
ونـ ـح ــو ألـ ـ ــف مـ ـق ــات ــل م ـع ـظ ـم ـهــم مــن
الـيـمـنـيــن امل ــدرب ــن ف ــي ال ـس ـعــوديــة.
ّ
وتم توزيع االسلحة بني قوة «الفرقة
الــراب ـعــة» ،وه ــي مــن املــوالــن لـهــادي،
أم ــا األسـلـحــه الــرشــاشــة واملتوسطة
فكانت من حصة تنظيم «القاعدة».
وف ـ ـج ـ ــر أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ت ـ ـحـ ــركـ ــت اآلل ـ ـي ـ ــات
العسكرية ،واتخذت  50منها الطريق
البحري ،بينما سلكت  44آليه طريق
املـ ــاحـ ــات .وت ــوج ــه امل ـق ــات ـل ــون نحو
«دوار كــالـتـكــس» فــي املــدي ـنــة ،حيث
ت ـمــركــزت ،وق ــد تــم إح ـصــاء أك ـثــر من
أل ــف مـقــاتــل م ــن «ال ـق ــاع ــدة» وال ـقــوى
ّ
جوي
الجنوبية ،مسنودين بقصف
جنوني ّ
مهد للعملية.
ّ
الـهـجــوم ال ــذي جــاء فــي ظــل هــدنــةٍ لم
ّ
تطبق ،وكان مقررًا أن تتواصل حتى
نهاية شهر رمضان الحالي ،انطلق
أي ـضــا فــي لـحـظــةٍ إقـلـيـمـيــة مفصلية
تحاكي وزن مدينة عدن واستعادتها
ف ــي ح ـســابــات الـتـحــالــف ال ـس ـعــودي،
ّ
إذ يمكن وضــع توقيت شــن العملية
إلى
فــي م ــوازاة اإلعــان عــن التوصل ّ
اتفاق بني إيــران والغرب حــول امللف
الـنــووي ،فــي محاولةٍ سعودية ّ
للرد
ف ــي امل ـ ـيـ ــدان ال ـي ـم ـن ــي اس ـت ـب ــاق ــا ألي
تغيرات عسكرية وسياسية مقبلة،
مــن دون إغـفــال الحديث ،الــذي ازداد
أخيرًا ،عن اتفاق بني حركة «أنصار
الله» وزعماء جنوبيني على تسليم
ّ
قيادات محلية.
الجنوب إلى
ٍ
ّ
وت ـمــكــن امل ـقــات ـلــون امل ــوال ــون ل ـهــادي
أمــس مــن السيطرة على مـطــار عدن
وع ـلــى أجـ ــزاء مــن املــديـنــة الجنوبية
بـ ـع ــد مـ ـ ـع ـ ــارك ع ـن ـي ـف ــة م ـ ــع ال ـج ـي ــش

اليمني و«اللجان الشعبية» ،بحسب
م ـ ـصـ ــادر ع ـس ـك ــري ــة .ون ـق ـل ــت وك ــال ــة
«فــرانــس بــرس» عن هــذه املـصــادر أن
امل ـقــاومــة الشعبية اس ـت ـعــادت مطار
عـ ــدن بــال ـكــامــل وأجـ ـ ـ ـ ً
ـزاء واس ـع ــة من
منطقة خ ــور مكسر بـعــد مــواجـهــات
خلفت ع ـشــرات القتلى والـجــرحـ ّـى».
غير أن الجيش و«أنصار الله» شنوا
هجومًا بعد ظهر أمــس ،تمت خالله
اسـ ـتـ ـع ــادة ج ـم ـيــع امل ـن ــاط ــق م ــا ع ــدا
املطار الذي يحاصره حاليًا الجيش
و«اللجان الشعبية».
ومنذ دخول الجيش و«أنصار الله»
إلـ ــى عـ ــدن ف ــي ن ـهــايــة آذار امل ــاض ــي،
حــاولــت املـجـمــوعــات املــؤيــدة لـهــادي
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى امل ــراف ــق ال ـع ــام ــة في
امل ــديـ ـن ــة مـ ــن دون ن ـت ـي ـج ــة .وت ـم ـكــن
الجيش و«اللجان» من السيطرة قبل
أسابيع على املطار الدولي في عدن،
بعد معارك عنيفة.
وان ـط ـل ـقــت الـعـمـلـيــة ،أمـ ــس ،بــإسـنــاد
بـ ـح ــري وج ـ ـ ــوي م ـب ــاش ــر مـ ــن قـ ــوات
الـتـحــالــف السـتـعــادة الـسـيـطــرة ّعلى
خــور مكسر ومنطقة املـطــار .وكثفت
ط ــائ ــرات الـ ـع ــدوان غــارات ـهــا الـجــويــة
منذ الخامسة فجرًا ،حيث استغرقت
ّ
العملية خمس ساعات ،شن التحالف
خاللها غارات على مواقع وتجمعات
ال ـج ـيــش و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» فــي
مـنـطـقــة ال ـعــريــش واملـ ـم ــدارة وم ـطــار
ع ـ ــدن وغـ ـي ــره ــا .وب ـح ـس ــب م ـص ــادر
ع ـس ـك ــري ــة ،ق ـص ـف ــت بـ ـ ـ ــوارج ب ـحــريــة
تابعة للتحالف تجمعات لـ«اللجان
ال ـش ـع ـب ـي ــة» والـ ـجـ ـي ــش فـ ــي مـنـطـقــة
ال ـع ــري ــش شـ ــرق عـ ــدن وفـ ــي ال ـطــريــق
الـســاحـلــي ف ــي خ ــور مـكـســر ومــدخــل
مدينة كــريـتــر .وأك ــدت وكــالــة «سبأ»

