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العالم

العراق

أيام «داعش» األخيرة في الفلوجة
لم يكد رئيس الحكومة العراقية يعلن،
فجر أمــس ،بــدء معركة تحرير الفلوجة،
حتى تعاقبت البيانات الصادرة عن القوى
المشاركة في المعركة على اإلعالن عن
التقدم السريع الذي أحرزته ،في غضون
ساعات ،والــذي يوحي بأن أيــام «داعــش»
في المدينة أصبحت معدودة
بدأت القوات العراقية ،أمس ،هجومًا
واس ـ ـ ــع الـ ـنـ ـط ــاق السـ ـتـ ـع ــادة مــدي ـنــة
الفلوجة ( 62كلم غرب بغداد) ،التي
ّ
تعد أحــد أبــرز وأق ــدم معاقل تنظيم
«داعـ ـ ــش» ف ــي الـ ـع ــراق .وكـ ــان رئـيــس
الـحـكــومــة ح ـيــدر ال ـع ـبــادي ق ــد أعـلــن
انطالق املعركة ،فجر أمس ،بعد أيام
عـلــى تـمــركــز ق ــوات الـجـيــش الـعــراقــي
و«ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي» ع ـلــى م ـشــارف
املدينة.
وم ــع تــوالــي الـبـيــانــات ال ـص ــادرة عن
ال ـق ـط ـعــات ال ـع ـس ـكــريــة امل ـش ــارك ــة في
املـعــركــة ،أكــد الـعـبــادي ،ال ــذي يشرف

أدت العمليات إلى
مقتل والي الفلوجة وعدد
من معاونيه
«م ـي ــدان ـي ــا» ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـحــريــر،
أن الـخـطــة املــرســومــة حققت نجاحًا
أف ـضــل مـ ّـمــا ك ــان مـتــوقـعــا .وقـ ــال من
م ـقــر عـمـلـيــات ت ـحــريــر ال ـف ـلــوجــة ،إن
«املقاتلني في ساعات الصباح الباكر
تقدموا على مختلف املحاور ،باتجاه
ت ـحــريــر ك ــل امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي تحتلها
داع ـ ــش حـ ــول امل ــديـ ـن ــة» ،م ـض ـي ـفــا أن
«التنظيم بدأ ينهار» .ولكن العبادي
أشـ ــار إل ــى أن ال ـخ ـطــة وض ـع ــت ،قبل
أكثر من شهرين ،وكان من املفترض
أن ت ـب ــدأ ف ــي وق ــت م ـب ـكــر ،الف ـت ــا إلــى
أن «امل ـش ــاك ــل الـسـيــاسـيــة واألح ـ ــداث
ال ـتــي حـصـلــت ،وال ـت ــي هـ ــددت األم ــن

ّ
في بغداد ،أخــرت التحضيرات لهذه
املعارك».
وفي هذا اإلطــار ،أعلن قائد عمليات
تـ ـح ــري ــر الـ ـفـ ـل ــوج ــة ،الـ ـف ــري ــق ال ــرك ــن
ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـ ــوه ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدي ،تـ ـق ــدم
القطعات القتالية في معارك تطهير
ال ـف ـل ــوج ــة ،ومـ ـح ــاوره ــا ،م ــع انـهـيــار
تنظيم «داع ــش» من دون مواجهات
م ـبــاشــرة ،م ـشــددًا عـلــى أن الـســاعــات
ال ـق ـل ـي ـلــة امل ـق ـب ـل ــة «س ـت ـش ـه ــد ن ـتــائــج
عـسـكــريــة مـهـمــة ف ــي دح ــر الـتـنـظـيــم،
ب ـم ـشــاركــة جـمـيــع ص ـنــوف األج ـهــزة
األمنية ،وبدعم من طيران التحالف
الــدولــي وط ـيــران الجيش الـعــراقــي».
ّ
وقال الساعدي إن «القوات املشتركة
تـتـقــدم ،بـشـكــل كـبـيــر ،خـصــوصــا في
محاور الفلوجة الشرقية في قضاء
الكرمة ،واملحور الشمالي في ناحية
ال ـص ـق ــاوي ــة ،م ــع ه ـ ــروب ع ـصــابــات
داعش اإلرهابي ،قبل مواجهتهم في
معارك مفتوحة».
كــذلــك ،أعـلـنــت خلية اإلع ــام الحربي
ق ـت ــل الـ ـعـ ـش ــرات م ــن ع ـن ــاص ــر تـنـظـيــم
«داع ـ ــش» واس ـت ـع ــادة أرب ـع ــة م ــواق ــع،
خ ــال العملية الــواس ـعــة .وذك ــر بيان
للخلية أن «طــائــرات اف  16العراقية
وجـ ـه ــت ض ــرب ــة ج ــوي ــة أس ـ ـفـ ــرت عــن
ت ــدم ـي ــر م ـع ــام ــل ت ـف ـخ ـيــخ وم ـن ـص ــات
إط ــاق ال ـصــواريــخ» .وأش ــارت إلــى أن
«القطعات املشتركة من فرقة التدخل
ال ـســريــع وال ـح ـشــد الـشـعـبــي تسيطر
على منطقة النعيمية (جنوب املدينة)
وق ـ ـ ــد وص ـ ـلـ ــت عـ ـل ــى مـ ـ ـش ـ ــارف ج ـســر
التفاحة ،وتسيطر على جسر الكرمة».
كذلك أضاف البيان أن «القوات األمنية
وال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي ي ـس ـي ـط ــران عـلــى
املستشفى األردن ــي (شــرقــي املدينة)،
ُ
ورفــع العلم العراقي فوقها ،ومنطقة
ال ـحــراريــات ،ومــا زال ــت ال ـقــوات تتقدم
باتجاه األهداف املرسومة».
أمــا عــن قضاء الكرمة ( 13كلم شرق
ال ـف ـلــوجــة) ،فـقــد أع ـلــن قــائــد الـشــرطــة
االتحادية ،الفريق رائد شاكر جودت،
ع ــزل ــه ع ــن ال ـف ـلــوجــة ،وت ـحــريــر ثــاث
مناطق في مدينة الكرمة .وأشار إلى
أن «القوات األمنية تمكنت من تحرير

تمكنت القوات العراقية من تحرير مدينة الكرمة بالكامل من تنظيم «داعش» (أ ف ب)

مناطق الشهابي األولــى ،والشهابي
ال ـث ــان ـي ــة وال ـل ـي ـف ـيــة وت ـح ــري ــر جـســر
ال ـك ــرم ــة ،وم ـع ـمــل ال ـج ـل ــود وخـمـســة
معامل لإلطارات في مدينة الكرمة».
خـلـيــة اإلعـ ــام ال ـحــربــي أش ـ ــارت ،في
ب ـي ــان آخ ـ ــر ،إلـ ــى أن قـ ـي ــادة عـمـلـيــات
ب ـغ ــداد «تـمـكـنــت م ــن قـتــل م ــا يسمى
وال ــي الفلوجة املــدعــو حجي حمزة،
وعدد من معاونيه وجرح  4آخرين».
وت ـم ـث ــل اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
الـفـلــوجــة أه ــم امل ـســائــل ال ـتــي تشغل
املسؤولني العراقيني ،وفي مقدمتهم
الـ ـعـ ـب ــادي .وت ـل ـع ــب قـ ـ ــوات «ال ـح ـشــد

ال ـش ـع ـبــي» دورًا مـهـمــا ف ــي مـســانــدة
الـ ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة لـتـحــريــر املــدي ـنــة.
وبينما أعلنت خلية اإلعالم الحربي
أن معركة تحرير الفلوجة سيكون
اسـمـهــا «ك ـســر اإلرهـ ـ ــاب» ،فـقــد أعلن
املـتـحــدث بــاســم «الـحـشــد الشعبي»،
ال ـن ــائ ــب أح ـم ــد األسـ ـ ـ ــدي ،ف ــي ب ـي ــان،
انطالق «عمليات الخامس عشر من
شعبان لتحرير الفلوجة من قاطعني،
القاطع الشمالي والقاطع الجنوبي،
ومن ثالثة محاور لكل قاطع» .وأكد
األس ــدي أن «الـتـقــدم بانسيابية في
جـمـيــع املـ ـح ــاور واألهـ ـ ـ ــداف يتحقق

بـنـجــاح ب ــاه ــر» ،مـضـيـفــا أن «ال ـعــدو
يـتـهــاوى تحت ضــربــات األب ـطــال من
ّ
رج ـ ــال ال ـح ـش ــد وال ـ ـقـ ــوات امل ـســل ـحــة،
وأب ـ ـط ـ ــال ط ـ ـيـ ــران الـ ـجـ ـي ــش وال ـ ـقـ ــوة
الـجــويــة يـســاهـمــون مساهمة فاعلة
في االنتصار».
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،أوضـ ــح ال ـق ـي ــادي في
«الـحـشــد الشعبي» يــوســف الكالبي
أن مقاتلي «الحشد» فاجأوا تنظيم
«داعش» باستراتيجيتني جديدتني،
مــن بينهما مـشــاركــة ق ــوات النخبة
املــدربــة ألكـثــر مــن أرب ـعــة أشـهــر على
إدارة حـ ـ ــرب املـ ـ ـ ــدن وال ـ ـتـ ــي تـتـمـتــع

إيران

جابهار ...خط إيران التجاري إلى أوروبا
طهران ـــ حسن حيدر
ان ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــت ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،م ـ ـ ــن الـ ـع ــاصـ ـم ــة
اإليرانية طهران نواة تكتل اقتصادي
جـ ـ ــديـ ـ ــد ،ع ـ ـ ـمـ ـ ــاده ال ـ ـه ـ ـنـ ــد وإيـ ـ ـ ـ ـ ــران،
ّ
بمشاركة أفغانية .فقد شكلت زيارة
رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـهـ ـن ــدي نـ ــارنـ ــدرا
م ــودي إل ــى الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة،
ال ـت ــي تــزام ـنــت م ــع وصـ ــول الــرئـيــس
األفغاني محمد أشــرف غني ،فرصة
لعقد قـمــة ثــاثـيــة ،ول ـق ــاءات ثنائية
تمحورت حول الحديث عن التعاون
املشترك ،وتوقيع مذكرات واتفاقيات
اقتصادية وتجارية واستثمارية.
أما نواة االتفاق الثالثي فهي منطقة
جابهار ،الواقعة جنوب شرق إيران
ّ
وامل ـط ــل ــة ع ـلــى ب ـحــر ع ـمــان واملـحـيــط
ّ
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدي ،وال ـ ـتـ ــي يـ ـش ــك ــل مــوق ـع ـهــا
الجغرافي ممرًا بحريًا ـ ـ بريًا باتجاه
غرب آسيا وأوروبا .لذا ،فإن ما يعرف
ب ــ«ات ـف ــاق ـي ــة ج ــابـ ـه ــار» ت ـع ـ ّـد خ ـطــوة
جــريـئــة لكسر الـعــديــد مــن الـحــواجــز
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ،وفـ ـ ـت ـ ــح أبـ ـ ـ ـ ـ ــواب آسـ ـي ــا
ً
الوسطى والقوقاز وروسيا ،وصوال
إل ــى أوروبـ ـ ــا ،م ــن الـهـنــد عـبــر إيـ ــران.
كــذلــك تـعـ ّـد االتـفــاقـيــة بـمـثــابــة إعــان
لفتح األراضــي اإليرانية أمام تجارة
الترانزيت العاملي ،الستنساخ طريق
حــريــر جــديــد وجـعــل ط ـهــران شريكًا

تكمن أهمية
االتفاقية أنها خارج
نطاق «منطقة األزمات»

تـ ـج ــاري ــا أسـ ــاس ـ ـيـ ــا ،ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
اآلسيوي.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،ف ـ ّـعـ ـل ــت إي ـ ـ ــران
العمل باملنطقة االقـتـصــاديــة الحرة
لـ ـج ــابـ ـه ــار ،الـ ــواق ـ ـعـ ــة فـ ــي م ـحــاف ـظــة
سـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــان وب ـ ـ ـلـ ـ ــوش ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــان ،م ــن
خ ــال م ـ ّـد خ ــط س ـكــك ال ـحــديــد ال ــذي
سيخترق املحافظة األكـبــر إيــرانـيــا،
بــاتـجــاه أفغانستان وتركمانستان
وطاجيكستان ،ما يعني إعادة وصل
طريق الحرير التجاري ،عبر شريان
الخط البحري في جابهار.
يـسـ ّـهــل ه ــذا ال ـخــط حــركــة الـبـضــائــع
ب ــات ـج ــاه آس ـي ــا ال ــوس ـط ــى وروس ـي ــا
ّ
ودول ال ـق ــوق ــاز ،كــذلــك يـمــكــن الهند
وال ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـش ـ ــرق آس ـ ـيـ ــويـ ــة م ـ ــن أن
ّ
الحرة في جابهار
تتخذ من املنطقة
ق ــاع ــدة ت ـجــاريــة لــان ـطــاق بــاتـجــاه

آذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان وتـ ــرك ـ ـيـ ــا ،ومـ ـنـ ـه ــا إل ــى
أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،وأيـ ـض ــا ي ـم ـن ـح ـهــا فــرصــة
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ت ـس ـه ـي ــات مــال ـيــة
وجمركية لعبور بضائعها ،بعيدًا
عن مناطق التوتر .انطالقًا من هذا
الواقع ،تكون طهران قد نجحت في
تبرير الجدوى االقتصادية إلنعاش
تلك املنطقة.
أم ـ ـ ــا بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن الـ ـبـ ـع ــد الـ ـتـ ـج ــاري
ل ـه ــذه ال ـخ ـط ــوة ،تـكـمــن ن ـتــائــج هــذه

