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العالم

الحدث

«الحشد» يحاصر القيراون:
سنمسك بالحدود مع سوريا
ّ
تصب جميع العمليات التي
يشهدها الجانب الغربي من محافظة
نينوى في اإلعداد لمعركة شرسة،
عنوانها :من سيمسك الحدود العراقية
ـ السورية؟ السؤال المطروح ّ
بقوة في
األروقة السياسية والعملياتية العراقية
ال تزال إجابته مبهمة ،وسط حديث
«الحشد» عن نيته ّ
التوجه إلى غرب
األنبار ،واإلمساك بالحدود

ّ ً
ّ
«الـ ـحـ ـش ــد» خ ــط ــة ت ــؤك ــد أن امل ـعــركــة
ال ـق ــائ ـم ــة فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق وس ـ ــوري ـ ــا هــي
مـ ـع ــرك ــة واح ـ ـ ـ ـ ــدة« .م ـ ـسـ ــك الـ ـ ـح ـ ــدود»
الــذي ّ
يعد اليوم أهــم األهــداف لم يكن
ٌ
«وليدًا» ملعركة املوصل ،بل قرار اتخذ
م ـنــذ تــأس ـيــس «ال ـح ـش ــد» ع ــام ،2014
ـدد من قــادتــه .ويضيف
وفــق تعبير عـ ٍ
ه ـ ــؤالء أن ط ــري ــق «هـ ـج ــرة» مسلحي
«داعش» نحو «عاصمة الخالفة» كان
يمر عبر الحدود ،لذا «كان لزامًا علينا
ّ
للحد من
أن نفصل العراق عن سوريا
ّ
تدفق املسلحني».
وي ـص ــف امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم «ال ـح ـش ــد»،
ال ـنــائــب أح ـم ــد األس ـ ــديّ ،أن «الـنـصــر
األكبر على (داعــش) يتحقق بإمساك
ّ
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود» ،م ـ ــؤكـ ـ ـدًا فـ ــي ح ــديـ ـث ــه مــع
سباق
«األخبار» أن «الحشد ليس في
ٍ
م ــع أحـ ــد ،وسـيـنـجــز مـهـمـتــه بــإمـســاك
الحدود وفق الخطط املرسومة».
وي ــرى أح ــد ق ــادة «ال ـح ـشــد» أن قــواتــه
س ـت ـث ـ ّـب ــت مـ ــواقـ ــع ون ـ ـقـ ــاط لـ ـه ــا عـلــى
الـ ـح ــدود م ــع س ــوري ــا ،ق ـبــل أن تـصــل

تل عبطة ــ نور أيوب
لـلـيــوم ال ــراب ــع عـلــى ال ـتــوالــي ،تــواصــل
قـ ــوات «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي» عمليتها
العسكرية التي تهدف للوصول إلى
ال ـح ــدود ال ـعــراق ـيــة ـ ـ ال ـس ــوري ــة .فبعد
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ق ــواتـ ـه ــا مل ــدي ـن ــة ال ـح ـضــر
(جـ ـن ــوب ــي امل ـ ــوص ـ ــل) ،رسـ ـم ــت ق ـي ــادة

تحرير ّ
حي االقتصاديين في الموصل
ّ
أعلنت مصادر عسكرية عراقية أن القوات تمكنت من «تحرير حي االقتصاديني» في مدينة
املوصل .وقال الرائد علي عبدالله األسود ،في جهاز «الرد السريع» التابع لوزارة الداخلية ،في
تصريح لوكالة «األناضول» ،إن «قوات اللواء األول أنهت تحرير آخر أزقة حي االقتصاديني
شمال غرب املوصل بعد  4أيام على اقتحام الحي» ،مضيفًا أن «القوات استولت على مئات قطع
السالح املختلفة التي تركها عناصر التنظيم قبل فرارهم إلى األحياء األخرى» .وفيما لفت إلى
ّ
أنه «تم إحصاء  27جثة لعناصر التنظيم ،قتلوا جميعهم خالل الساعات املاضية» ،أضاف أن
ً
«مجمل الخسائر (من طرفهم) منذ اقتحام الحي ولغاية تحريره بلغت مقتل  11مقاتال ،وإصابة
 5آخرين» .وأوضح أن «القوات العراقية املشتركة أصبحت اآلن على تماس مع بعضها البعض
اآلخر في أحياء االقتصاديني والهرمات و 30تموز ،واإلصالح الزراعي ،شمال غرب املدينة،
األمر الذي يمنحها قوة إضافية في التوغل نحو ما تبقى من أحياء خاضعة لسيطرة (داعش)».

الـقــوات األميركية إلــى هناك .ويشرح
أن األم ـ ـيـ ــركـ ــي ل ـ ــن يـ ـث ـ ُـب ـ َـت ف ـ ــي عـمــق
ال ـص ـحــراء ،بــل سـيــوكــل إل ــى «أدواتـ ــه»
مــن ِكــا الـبـلــديــن الـقـيــام بتلك املهمة،
غـيــر أن ه ــذه «األدوات» تـ ــدرك جـ ّـيـدًا
أن «الحشد لن يسمح لها بذلك» ،من
دون أن يستبعد إمكانية االشتباك أو
االحتكاك معهم ،في املراحل املقبلة.
وتـ ـضـ ـي ــف م ـ ـص ـ ــادر «الـ ـ ـحـ ـ ـش ـ ــد» أن ــه
بـعــد الــوصــول إلــى ال ـحــدود الـســوريــة
س ــاكـ ـه ــا ،ف ـ ــإن الـ ـخـ ـط ــوة ال ـتــال ـيــة
وإمـ ـ ّ
امل ـت ــوق ـع ــة س ـت ـك ــون إط ـ ــاق «مـ ـع ــارك
الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــوب» ،أي املـ ـحـ ـي ــط ال ـج ـن ــوب ــي
ل ـل ـق ـيــروان وب ــادي ــة ال ـب ـعــاج وص ـحــراء
القائم ،في إشارة إلى أن غربي األنبار
(ع ـنــه ،راوه ،ال ـقــائــم) ،ومنطقة التقاء
م ـحــاف ـظــات ن ـي ـنــوى ـ ـ ـ ص ــاح ال ــدي ــن ـ
األن ـب ــار ،سـتـكــون هــدفــا مــرتـقـبــا لتلك
ّ
املتقدمة ،فال يمكن أن «نمسك
القوى
ـدود ونـ ـت ــرك ب ـع ـضــا آخـ ــر»،
ب ـعــض حـ ـ ـ ٍ
بـتـعـبـيــر أح ــد قـ ــادة «ال ـح ـش ــد» ،ال ــذي
ٌ
ّ
ي ــؤك ــد أن األمـ ــر م ــره ــون ف ــي الـنـهــايــة
بيد «القائد الـعــام للقوات املسلحة»،
رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وصوله إلى
وسيواجه «الحشد» عقب ً
املـنـطـقــة ال ـحــدوديــة مـســاحــة تتجاوز
 55ألـ ـ ــف كـ ـل ــم مـ ــربـ ــع ،وهـ ـ ــي مـنـطـقــة
صحراوية ذات جيوب ّ
عدة (بمساحة
 8آالف كلم مربع) تستعيدها القوات
الـبـ ّ
ـريــة .أمــا املـســاحــة املتبقية فتكون
تحت السيطرة النارية واملسح الجويّ
املستمر مــن قـبــل ال ـطــائــرات املـسـ ّـيــرة،
وفق تعبير أحد قادة «الحشد».

عن ّ«القيادة والسيطرة»...
والخطة
فــي تــل عـبـطــة ،جـنــوب غ ــرب املــوصــل،
حـيــث تبلغ درج ــة ال ـح ــرارة  40درجــة
مئوية ،اتخذت قيادة «الحشد» ّ
مقرًا
ل ـل ـق ـي ــادة والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة .ل ـك ــل ت ـش ـك ـيـ ٍـل
ُّ
وفصيل هناك ّ
مقره الخاصُ ،يستدل
ٍ
ُ
عـلـيــه م ــن راي ـ ــةٍ أو إشـ ـ ــار ٍة زرع ـ ــت في

المرحلة الثانية تهدف إلى استعادة مدينة البعاج (األخبار)

ٌ
ٌ
ٌ
متعب
وحارس
املحيط .بوابة بسيطة
مــن لهيب الـشـمــس ،وزح ـمــة سـيــارات
رباعية الدفع وأعمدة إرسال السلكي،
ّ
ّ
الحجي» .بهذا اللفظ،
«مقر
تشير إلى
يقصد املـقــاتـلــون نــائــب رئـيــس هيئة
«الحشد» أبو مهدي املهندس .الرجل
ً
الستيني ،يبدأ نهاره مستقبال ضيوفًا
ومـ ّ
ـودعــا آخــريــن ومتابعًا للمجريات
ّ
ّ
امليدانية ،لكن ليله مخصص لجلسة
ت ـق ـي ـيــم ال ـع ـم ـل ـي ــات ودراس ـ ـ ـ ــة امل ــوق ــف
امليداني ،واتخاذ القرار بالتوافق مع
قادة التشكيالت والفصائل املختلفة.
هـ ـن ــاك فـ ــي املـ ـق ــر ت ـن ـت ـشــر ال ـخ ــرائ ــط
ّ
الجوية للموصل ومحافظة نينوى،
ـدد مـ ـ ــن ال ـ ـخـ ــرائـ ــط
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ـ ٍ
ال ـع ـس ـكــريــة األخ ـ ـ ــرى ،امل ـل ـص ـقــة على
ط ــول ال ـ ـجـ ــدارن .خــري ـطــة الـعـمـلـيــات
الـ ـق ــائـ ـم ــة ك ــان ــت واضـ ـ ـح ـ ــة .مـ ـح ــاور
ّ
التقدم ،ومناطق املسؤولية للقطعات
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة ،ي ـش ــرح ـه ــا ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»
أحـ ــد ق ـ ــادة «الـ ـحـ ـش ــد» ،م ــوض ـح ــا أن
العمليات ّ
مقسمة على ثالث مراحل؛

ّ
فاستعادة القيروان ستشكل ختامًا
للمرحلة األولــى ،وانطالقًا للمرحلة
الـثــانـيــة .وم ــن املـتــوقــع فــي الـســاعــات
القليلة املقبلة بدء الهجوم الستعادة
املدينة من تنظيم «داع ــش» ،بعد أن
أطبقت القوات حصارها حولها من
ثالث جهات ،وسط تفاؤل يبديه ٌ
عدد
ٍ
من القادة بإمكان انسحاب املسلحني
م ـن ـهــا ،وال ــدخ ــول إل ــى املــدي ـنــة بــأقــل

اتخذت قيادة
«الحشد» قرار
اإلمساك بالحدود
في عام 2014

ّ
النفط يحرك خطط الميدان السوري 12 :مليار دوالر إلعادة بناء
قضية

على وقع المكاسب
الميدانية التي يحققها
الجيش السوري
وحلفاؤه منذ عدة
أشهر ،تأمل دمشق
أن يكون العام الحالي
بداية المشوار نحو
استعادة البالد تدريجيًا
لكامل إنتاجها النفطي
ّ
والغازي ،وهو أمر لن
يتحقق قبل عام
 2022وفق التقديرات
الرسمية

رجل يبيع «وقودًا منتجًا
من البالستيك» في
مدينة دوما
في ريف دمشق
(أرشيف ــ أ ف ب)

دمشق ــ زياد غصن
ّ
مع أن البعض يعارض فكرة أن تكون
الثروة النفطية السورية سببًا مباشرًا
لتورط الغرب في الحرب السورية من
منطلق مـحــدوديــة اإلن ـتــاج الـســوري،
مـ ـق ــارن ــة ب ـ ـ ــدول امل ـن ـط ـق ــة ،إال أن مــن
الثابت أن الورقة النفطية كانت إحدى
األدوات الرئيسية الـتــي استخدمها
الـغــرب للضغط على «الـنـظــام» بغية
إج ـ ـبـ ــاره ع ـل ــى ت ـ ــرك ال ـس ـل ـط ــة .وم ـنــذ
األس ــابـ ـي ــع األول ـ ـ ــى ل ـل ـح ــرب ،فــرضــت
الــدول الغربية عقوبات مباشرة على
ال ـق ـطــاع ال ـن ـف ـطــي ،ت ـط ــورت تــدريـجـيــا
ل ـت ـص ــل إل ـ ــى درجـ ـ ـ ــة ال ـ ـح ـ ـصـ ــار .ه ــذا
ً
ف ـض ــا ع ــن تـشـجـيــع امل ـس ـل ـحــن على
مهاجمة املنشآت النفطية وسرقتها
وتخريبها ،األمــر الــذي تــرك تأثيراته
السلبية العميقة على حياة املواطنني
واق ـت ـص ــاد ب ــاده ــم .ووفـ ــق م ــا تــؤكــد
بيانات وزارة النفط والثروة املعدنية
الـتــي حصلت عليها «األخ ـب ــار» ،فإن
إن ـ ـتـ ــاج ال ـ ـبـ ــاد ح ــال ـي ــا مـ ــن ال ـن ـف ــط ال
ي ـت ـجــاوز يــومـيــا نـحــو  3آالف برميل
نفط خفيف ،في حني أن إنتاج ما قبل
األزمة كان يبلغ نحو  385ألف برميل.
وكـ ــذلـ ــك األم ـ ـ ــر بــال ـن ـس ـب ــة ال ـ ــى ال ـغ ــاز
الطبيعي الذي كانت تنتج البالد منه

نـحــو  21مـلـيــون مـتــر مـكـعــب يــومـيــا،
وأصبحت اليوم غير قادرة سوى على
إنـتــاج  8.7ماليني متر مكعب ،بينما
تــوقــف إنتاجها مــن م ــادة الفوسفات
بشكل كامل ،مقارنة بنحو  3.5ماليني
طن كانت تنتج سنويًا قبل األزمة.
والعبرة ليست فقط بتراجع اإلنتاج
السوري من النفط والثروات املعدنية
إل ــى مـسـتــويــات مـتــدنـيــة جـ ـدًا ،وإنـمــا
فــي الـخـســائــر الـتــي لحقت باملنشآت
ال ـن ـف ـط ـيــة والـ ـغ ــازي ــة جـ ـ ــراء عـمـلـيــات
الـتـخــريــب واالس ـت ـنــزاف الـجــائــر التي
تـ ـع ــرض ــت ل ـ ــه ال ـ ـح ـ ـقـ ــول ،وه ـ ـ ــي وف ــق
م ـ ـصـ ــدر ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع الـ ـنـ ـف ــط خ ـس ــائ ــر
ي ـص ـعــب إحـ ـص ــاؤه ــا ح ــال ـي ــا نـتـيـجــة
استمرار سيطرة مجموعات مسلحة
وتـنـظـيـمــات إرهــاب ـيــة عـلــى كـثـيــر من
ه ـ ــذه الـ ـحـ ـق ــول .ل ـك ــن ت ـك ـفــي اإلش ـ ــارة
ً
م ـثــا إل ــى أن ــه مــن بــن سـبـعــة معامل
لـ ـلـ ـغ ــاز ال ـن ـظ ـي ــف كـ ــانـ ــت ت ـع ـم ــل قـبــل
األزمـ ــة ،ثـمــة ال ـيــوم معمل واح ــد فقط
قيد االستثمار ،وآخــر خــارج سيطرة
الحكومة ،وخمسة معامل باتت خارج
ال ـخ ــدم ــة ،وبـعـضـهــا ت ـع ــرض لـتــدمـيــر
واس ـ ـ ــع ك ـم ـع ـمــل حـ ـي ــان غـ ـ ــرب ت ــدم ــر،
وال ــذي جــرى تفجيره مــن قبل تنظيم
«داعش» أثناء سيطرة التنظيم للمرة
الثانية على مدينة تدمر ومحيطها.

من بين سبعة
معامل للغاز ،ثمة
اليوم معمل واحد
فقط قيد االستثمار

آمال التعافي
ل ــم ت ـت ــرك أزم ـ ــة ال ـط ــاق ــة ال ـخــان ـقــة الـتــي
عانتها الـبــاد ،خــال األسابيع األولــى
من العام الحالي ،خيارًا أمام الحكومة
ســوى العمل على استعادة سيطرتها
ت ــدري ـج ـي ــا ع ـل ــى ح ـق ــول إنـ ـت ــاج الـنـفــط
والـ ـغ ــاز .وال ـب ــداي ــة م ــع ح ـق ــول املنطقة
الوسطى التي سيطر عليها «داعــش»
خـ ــال فـ ـت ــرات زم ـن ـيــة م ـت ـبــاي ـنــة ،حيث
أطلقت وح ــدات الجيش حملة واسعة
مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـحـ ــالـ ــي ت ــوج ــت
بــاس ـت ـعــادة مــدي ـنــة ت ــدم ــر ومـحـيـطـهــا،
وهـ ــي م ـس ـت ـمــرة ح ـت ــى ت ـح ــري ــر ح ـقــول
املنطقة بالكامل ،ومن ثم التوجه نحو

