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«القضاء» على «داعش» لن يتم في عهد أوباما

التحالف الدولي يضم إسرائيل ويستبعد إيران وسوريا
لم يعد الحديث عن مواجهة تنظيم «الدولة
اإلسالمية» مجرد خطابات يخرج بها الرئيس األميركي باراك
أوباما ،أو رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون .تخطى الحديث
عن خطر «الدولة» وتهديدها لألمن العاملي ليأخذ حيز وضع
الخطط وترتيب امللفات
بدأت واشنطن مشاوراتها فعليًا مع دول
ج��وار ال �ع��راق وس��وري��ا .أوب��ام��ا سيترأس
جلسة ملجلس األمن على مستوى رؤساء
ال � ��دول األع� �ض ��اء ت �ن��اق��ش خ �ط��ر امل�ق��ات�ل�ين
األج��ان��ب ال��ذي��ن ي�ق��ات�ل��ون ف��ي ب�ل�اد ال�ش��ام
وال ��راف ��دي ��ن ،ون��ائ �ب��ه ج ��و ب ��اي ��دن ي�ت��وع��د
بمالحقة عناصر «ال��دول��ة» حتى «أب��واب
الجحيم» ،فيما يؤكد وزي��ر ال��دف��اع تشاك
هاغل ،أن الهدف من الحملة على «الدولة»
ه��و « ل�ي��س ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ال�ت�ن�ظ�ي��م ،بل
إجباره على التراجع والقضاء عليه».
إذًا ع �ن��اص��ر امل �ش �ه��د األم �ي��رك��ي ـ �ـ ال��دول��ي
اكتملت ،وبانتظار سماع هدير محركات
ال�ط��ائ��رات األم�ي��رك�ي��ة وال��دول�ي��ة ف��ي سماء
امل�ن�ط�ق��ة ،ستبقى األن �ظ��ار ش��اخ�ص��ة على
م��دى ق ��درة واش�ن�ط��ن وح�ل�ف��ائ�ه��ا ع�ل��ى فك
عقدة دخ��ول إي��ران وسوريا في التحالف،
وك �ي��ف س �ي �ك��ون ش �ك��ل ال �ت �ع��اون م�ع�ه�م��ا،
إضافة إلى دور تركيا في املعركة ،خاصة
مع ما أثير من معلومات عن رعاية أنقرة
واحتضانها للتنظيم اإلرهابي ،خاصة أن
مسؤولني أميركيني أكدوا أن ال دمشق وال
طهران ستكون جزءًا من التحالف الدولي.
وب�ع��د تكليفه م��ن ال��رئ�ي��س ب ��اراك أوب��ام��ا
ف��ي إج ��راء م �ش��اورات م��ع ال ��دول الصديقة
لتشكيل التحالف الدولي لضرب «الدولة»،
ب� ��اش� ��ر وزي� � � ��ر ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ج � � ��ون ك �ي ��ري
اتصاالته ،وأج��رى لذلك اتصاالت هاتفية
مع مسؤولني من إسرائيل واألردن ومصر
والسعودية واإلم��ارات وقطر ،إضافة إلى
إيطاليا وأستراليا.
وأع � �ل� ��ن ك� �ي ��ري أن ب �ل ��اده ب � � ��دأت ت�ش�ك�ي��ل
ال� �ت� �ح ��ال ��ف ال� � ��دول� � ��ي ،واص � �ف� ��ًا ت �ص��رف��ات
التنظيم بالوحشية التي تماثل ما حدث
في القرون الوسطى.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أك� ��د ال��رئ �ي��س ب� � ��اراك أوب ��ام ��ا
ورئ� � �ي � ��س ال � � � � � ��وزراء ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي دي �ف �ي��د
كاميرون ،في مقال مشترك نشرته صحيفة
«ذي تايمز» أم��س ،على وح��دة موقفيهما
بشأن التصدي لتنظيم «داعش» املتطرف.
وكتب الرئيسان في مقالهما أن واشنطن

ول �ن��دن «ل ��ن ت�ض�ع�ف��ا أب� �دًا ف��ي إص��راره �م��ا
على مواجهة» متطرفي تنظيم «الدولة»،
وأضافا «إذا كان اإلرهابيون يظنون أننا
سنضعف أمام تهديداتهم فهم مخطئون.
ً
إن دوال مثل بريطانيا والواليات املتحدة
لن تسمح لقتلة همجيني بأن يخيفوها».
م��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ،س �ي��رأس أوب ��ام ��ا ف��ي 25
أيلول الجاري جلسة خاصة ملجلس األمن
ف��ي ن �ي��وي��ورك ع�ل��ى م�س�ت��وى ق ��ادة ال ��دول
مل�ن��اق�ش��ة خ �ط��ر امل�ق��ات�ل�ين األج ��ان ��ب ال��ذي��ن
يقاتلون في العراق وسوريا.
وأوض�ح��ت مندوبة واشنطن ال��دائ�م��ة في
األم ��م امل�ت�ح��دة ،سامنثا ب ��اور ،ف��ي حديث
إل ��ى ال�ص�ح��اف�ي�ين ف��ي ن �ي��وي��ورك ملناسبة
تولي بالدها رئاسة أعمال مجلس األمن
الدولي لهذا الشهر ،أن الرئيس األميركي
«ي �س �ع��ي م ��ن خ �ل��ال ه � ��ذه ال �ق �م��ة ل�ت�ع��زي��ز
دور الحكومات الوطنية في التعامل مع
ظ��اه��رة امل �ق��ات �ل�ين األج ��ان ��ب وال �ت �ه��دي��دات

التي تشكلها التنظيمات اإلرهابية ،مثل
تنظيم الدولة اإلسالمية».
ولفتت ب��اور إل��ى أن بالدها ت��درس القرار
ال �ن �ه��ائ��ي ال� ��ذي س �ي �ص��دره م�ج�ل��س األم��ن
بخصوص املقاتلني األجانب ،مشددة على
ض��رورة أن تقوم الحكومات ح��ول العالم
ب��امل��زي��د م��ن العمل مل��واج�ه��ة ظ��اه��رة ع��ودة
مقاتلي «الدولة اإلسالمية» األجانب الذي
يشكلون «خطرًا كبيرًا على سالمة أوطان
تلك الحكومات».
بدوره ،توعد نائب الرئيس األميركي ،جو
ب��اي��دن ،بتعقب م�ق��ات�ل��ي «ال ��دول ��ة» «حتى
أبواب الجحيم حتى يمثلوا أمام العدالة».
وفي السياق ،أكد هاغل أن هدف بالده في
مواجهة تنظيم «الدولة اإلسالمية» «ليس

أكد حلف شمال
األطلسي استعداده
مساعدة العراق في
حربه ضد «الدولة»

سيرأس أوباما جلسة خاصة ملجلس األمن ملناقشة خطر املقاتلني األجانب في العراق وسوريا (أ ف ب)

السيطرة على التنظيم ،ب��ل إج�ب��اره على
التراجع والقضاء عليه».
وكشف هاغل ،في مقابلة مع قناة «سي أن
أن» اإلخبارية ،أن وزارة الدفاع األميركية
أع � ّ�دت م�ج�م��وع��ة م��ن ال �خ �ي��ارات وال�خ�ط��ط
لتقديمها إل ��ى أوب ��ام ��ا ،ب �ه��دف «إض �ع��اف
ق��درات تنظيم الدولة اإلسالمية والقضاء
عليه».
ّ
وردًا على س��ؤال ّ
عما إذا كانت الهجمات
العسكرية داخ��ل س��وري��ا تعتبر ج��زءًا من
ه��ذه االستراتيجية ،أوض��ح هاغل أن ذلك
«يعتبر واح �دًا م��ن ال�خ�ي��ارات املطروحة»،
ّ
مشيرًا إل��ى أن ش��ن ال �غ��ارات ال�ج��وي��ة على
مواقع التنظيم ليس كافيًا من أجل نجاح
العملية ض��ده ،وج��دد تأكيد موقف بالده
الرافض إلرسال قوات برية لقتال التنظيم.
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،أف ��اد م�س��اع��د مستشارة
األمن القومي في البيت األبيض ،أنتوني
بلينكن ،ف��ي مقابلة م��ع «س��ي أن أن» ،أن
التغلب على تنظيم «ال��دول��ة اإلس�لام�ي��ة»
قد يطول ،ليتجاوز عهد اإلدارة األميركية
الحالية.
ب� � � � ��دوره ،ك� �ش ��ف ال �س �ف �ي ��ر األم � �ي� ��رك� ��ي ف��ي
إس��رائ �ي��ل ،دان ش��اب �ي��رو ،ف��ي م�ق��اب�ل��ة مع
اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أمس ،أن بالده
«ت��درس إمكانية توسيع الغارات الجوية
التي تنفذها ض��د عناصر تنظيم الدولة
اإلسالمية في شمال العراق إلى األراضي
السورية أيضًا».
إلى ذل��ك ،كشف األم�ين العام لحلف شمال
األط �ل �س��ي ،ف ��وغ راس �م��وس�ي�ن ،أن ال�ح�ل��ف
«سيهتم بجدية» بأي طلب من قبل العراق
ل�ت�ق��دي��م امل �س��اع��دة ف��ي ح��رب��ه ض��د تنظيم
«ال ��دول ��ة» ،وف�ي�م��ا ب�ّي�نّ أن ال ��دول األع�ض��اء
س �ت �ن��اق��ش م� ��ا ي �م �ك��ن ت �ق��دي �م��ه مل��واج �ه��ة
ال �ت �ن �ظ �ي��م «اإلره � ��اب � ��ي» ،أك� ��د أن امل�ج�ت�م��ع
ال ��دول ��ي م�ت�م�س��ك ب �ت �ع �ه��ده إلي �ق ��اف ت�ق��دم
التنظيم.
في إطار متصل ،قالت صحيفة «يديعون
أح��رن��وت» إن ج��ون ك�ي��ري ورئ �ي��س وزراء
االح � � �ت �ل ��ال ،ب �ن �ي ��ام�ي�ن ن� �ت� �ن� �ي ��اه ��و ،ب�ح �ث��ا
ال�ط��رق ال�ت��ي يمكن إلس��رائ�ي��ل بواسطتها
تقديم املساعدة إلى الحلف املتشكل ،لكن
الصحيفة أوض�ح��ت ،في سياق تقديرها،
أنه سيطلب من إسرائيل تقديم املساعدات
في املجال االستخباري وليس العمالني.
ك�م��ا ط��رح��ت إم�ك��ان�ي��ة أن ت �ك��ون إس��رائ�ي��ل
«ج�ب�ه��ة إم� � ��دادات ل��وج�س�ت�ي��ة» للعمليات
ً
األميركية في املنطقة مستقبال.
(األخبار)

«القاعدة» ينافس «الدولة اإلسالمية» ...في آسيا؟
ً
بدال من التركيز على
«التنافس» في الدول العربية،
خطا سهم «القاعدة» نحو
الهند ليعلن إمارة إسالمية
هناك .لعلها لم تكن «ضربة
معلم» ،أو قد تكون تغطية
على حدث في مكان آخر ،لكن
الهند أعلنت التأهب
وضعت الهند ع��ددًا م��ن والياتها أمس
ف� ��ي ح ��ال ��ة ت ��أه ��ب ب� �ع ��د إع� �ل ��ان ت�ن�ظ�ي��م
«ال � �ق� ��اع� ��دة» إن� �ش ��اء ف� ��رع ج ��دي ��د ل ��ه ف��ي
شبه القارة الهندية ،وذلك في ما يشبه
نوعًا من التنافس لحالة التوسع التي
يقودها تنظيم «الدولة اإلسالمية» عبر
توسيع نفوذ في سوريا والعراق.
اإلع �ل�ان ع��ن إن �ش��اء ال �ف��رع ال�ج��دي��د ج��اء
ع� �ل ��ى ل� �س ��ان زع� �ي ��م «ال� � �ق � ��اع � ��دة» ،أي �م��ن
ال�ظ��واه��ري ،ال��ذي ق��ال أول م��ن أم��س في
ش��ري��ط فيديو إن��ه ي��ري��د إق��ام��ة الخالفة
ف��ي ب��ورم��ا وب�ن�غ�لادش وب�ع��ض مناطق
ال �ه �ن��د ح �ي��ث ي �ع �ي��ش «ع� � ��دد ك �ب �ي��ر م��ن

املسلمني املعروفني باعتدالهم».
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ق� ��ال م� �ص ��در م� �س ��ؤول ف��ي
االس �ت �خ �ب��ارات ال�ه�ن��دي��ة إن �ه��م ي��أخ��ذون
امل ��وض� ��وع ع �ل��ى م �ح �م��ل ال �ج ��د ألن� ��ه «ال
ي�م�ك��ن ت �ج��اه��ل م �ث��ل ه ��ذه ال �ت �ه��دي��دات».
وأض� ��اف« :ط�ل�ب�ن��ا م��ن ب�ع��ض ال��والي��ات،
وال سيما غ��وج��ارات وم��ادي��ا وب ��رادش
وأوت� � � ��ار ب � � ��رادش وب � �ه� ��ار ،إع �ل��ان ح��ال��ة
ُ
التأهب» .وعادة توضع األجهزة األمنية
ال �ه �ن ��دي ��ة ف� ��ي ح ��ال ��ة ت ��أه ��ب خ ��وف ��ًا م��ن
هجمات قد يشنها متشددون محليون
أو ج �م��اع��ات م �ع��ادي��ة ل�ل�ه�ن��د ت�ت�خ��ذ من
باكستان مقرًا لها .لكن لم تتضح ماهية
الخطوات اإلضافية التي ستتخذ ،علمًا
ب��أن��ه ل�ي��س ه �ن��اك دل �ي��ل ع�ل��ى أي وج��ود
ل �ـ«ال �ق��اع��دة» ف��ي ال�ه�ن��د .وي�ش�ي��ر توقيت
ومحتوى التسجيل إلى وج��ود تنافس
بني «ال�ق��اع��دة» وخصمه األكثر نشاطًا،
«الدولة اإلسالمية» ،وخاصة مع وجود
إشارات إلى أنه يحشد الدعم في جنوب
آس�ي��ا ،وف��ي سبيل ذل��ك ،رص��دت تقارير
إعالمية توزيع منشورات «ال��دول��ة» في
باكستان خالل األيام األخيرة.
وب�ين ال��والي��ات ال�ت��ي ذك��ره��ا ال�ظ��واه��ري
في خطابه ال��ذي جاء باللغتني العربية
واألوردو ،والية «كشمير الهندية» ،وهي
الوحيدة التي يشكل املسلمون غالبية

سكانها وتشهد حركة انفصالية ،رغم
أن املسؤولني عن هذه الحركة ينفون أي
صلة لهم بـ«القاعدة» .لكن بورما ،التي
أش� ��ار إل�ي�ه��ا ال �ظ��واه��ري أي �ض��ًا ،تعيش
ف �ي �ه��ا أق �ل �ي��ة م�س�ل�م��ة ع��ان��ت ف ��ي اآلون� ��ة
األخيرة موجة من التهجير والعنف.
ال�ظ��واه��ري أك��د أن «ال�ك�ي��ان» املعلن عنه
ل��م ينشأ ال�ي��وم «ألن��ه ثمرة جهد مبارك
منذ أكثر من سنتني لتجميع املجاهدين
في شبه القارة الهندية في كيان واحد
يكون مع األصل :جماعة قاعدة الجهاد

م��ن جنود اإلم ��ارة اإلس�لام�ي��ة ،وأميرها
املال محمد عمر».
وأث� � ��ار ذك� ��ر اس� ��م امل�ل��ا ع �م ��ر ،ال � ��ذي أك��د
ً
الظواهري تواصل البيعة معه ،تساؤال
جديدًا عن مصيره ،فهو الزعيم الروحي
ل �ج �م��اع��ة «ط� ��ال � �ب� ��ان» األف� �غ ��ان� �ي ��ة وم ��ن
أش� �ه ��ر امل �ط �ل��وب�ي�ن ل� �ل ��والي ��ات امل �ت �ح��دة،
لكن مصيره ظل مشابهًا ملصير أسامة
بن الدن ،زعيم «ال�ق��اع��دة» السابق ،قبل
إعالن واشنطن مقتل األخير في عملية
ع �س �ك��ري��ة .ك �م��ا أع �ل��ن زع �ي��م «ال �ق��اع��دة»
أن «أم � �ي ��ر» ه� ��ذه «ال� �خ�ل�اف ��ة» ال �ج��دي��دة
ه� ��و ال �ب��اك �س �ت��ان��ي ع ��اص ��م ع �م ��ر ال� ��ذي
ال ي �ع��رف ع �ن��ه ال �ك �ث �ي��ر ،س ��وى «ع�ظ��ات��ه
ع�ل��ى اإلن �ت��رن��ت ودع��وت��ه إل ��ى ال�ص�ح��وة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة».وي ��رى خ �ب��راء دول� �ي ��ون أن
إع�ل��ان ال �ظ��واه��ري «م �ج��رد دع��اي��ة ت��دل
ّ
ع�ل��ى ال �ي��أس ال ��ذي ت�م��ل�ك��ه ب�ع��دم��ا باتت
ال��دول��ة اإلسالمية تمثل الخطر العاملي
الحقيقي» ،وذل��ك على ق��اع��دة أن هناك
ً
«معركة نفوذ» بني التنظيمني ،فـ«بدال
من التركيز على الشرق األوسط والدول
العربية ،يراهنون على منطقة ال وجود
ل�ه��م ف �ي �ه��ا» .ك�م��ا ي�ش�ي��ر خ �ب��راء إل ��ى أن��ه
ل �ي ��س ه� �ن ��اك م �ع �ل ��وم ��ات ع� ��ن ان �ض �م��ام
شباب هنود إلى صفوف «القاعدة».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

عربيات
دوليات
بريطانيا تدرس تسليح
البشمركة وتدريبهم
أعلن رئيس الوزراء البريطاني
ديفيد كاميرون (الصورة) ،أمس،
أن بريطانيا تدرس مد القوات
الكردية في العراق بالسالح
والتدريب ملساعدتها على
التصدي ملقاتلي تنظيم «الدولة
اإلسالمية» .وقال كاميرون،

لقناة «آي.تي.في» التلفزيونية،
«نحن على استعداد لبذل املزيد،
وندرس بجدية إن كنا سنقدم
ّ
سندرب
إليهم السالح بأنفسنا أم
امليليشيا الكردية على نحو
مباشر ..نلعب بالفعل دورًا هناك
لكن بإمكاننا فعل املزيد».
(أ ف ب)

تحالف القوى الوطنية
يسلم أسماء وزرائه للعبادي
أعلن عضو التحالف القوى
الوطنية ،خالد املفرجي أن التحالف
سلم في ساعة متأخرة ،من مساء
األربعاء ،القائمة األولية التي تضم
أسماء املرشحني للحقائب الوزارية
إلى رئيس الوزراء املكلف حيدر
العبادي .وقال املفرجي ،في حديث
لوكالة «األناضول» ،إن «القائمة
ضمت عددًا من األسماء املرشحة
للوزارات ،وننتظر من العبادي
اختيار ما يعتقد أنهم األنسب
لشغل الوزارات وإنجاح مهمته
في الحكومة الجديدة» .وأشار
إلى أن التحالف «حصل على
 10وزارات في حكومة العبادي،
من بينها منصب نائب رئيس
الوزراء ،ووزارة الدفاع» ،ولم يعط
البرملاني العراقي تفاصيل أكثر
عن هويات املرشحني للحقائب
الوزارية ،وال أسماء الوزارات التي
حصلت عليها كتلته باستثناء
وزارة الدفاع.

 6آالف تركماني عراقي
يتدربون الستعادة «تلعفر»
كشف زعيم عشائري تركماني
في تلعفر ،حيدر علي جوالق ،أن
نحو  6آالف تركماني (شيعي)
من أهالي بلدة تلعفر ،انخرطوا
في تدريبات عسكرية في
معسكرات تابعة للجيش العراقي
في محافظتي النجف وكربالء،
بهدف دعم القوات الحكومية
في استعادة البلدة في محافظة
نينوى شمالي العراق من سيطرة
تنظيم «الدولة االسالمية».
وأضاف جوالق في تصريح
لوكالة «األناضول» ،أن هؤالء
املقاتلني الذين يجري إعدادهم
وتدريبهم هم من أبناء تلعفر،
الذين نزحوا إلى املحافظات
الجنوبية بعد سيطرة «الدولة»
على بلدتهم ،الفتًا إلى أن من بني
هؤالء جنودا وعناصر شرطة
سابقني.
(األناضول)

