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تتوسع دائرة الحرب الجديدة في الشرق األوسط على وقع سعي أميركي
حثيث لتوسيع نطاق املفاوضات النووية مع طهران لتشمل مسألة
الحرب املزعومة ضد «داعش» ،في وقت تتجه فيه اإلدارة األميركي
نحو تثبيت خيارها باستهداف األراضي السورية

نفذت مقاتالت
فرنسية أولى
غاراتها على
أهداف ضمن
األراضي العراقية
(أ ف ب)

مجلس األمن يدعم
التحالف األميركي
واشنطن تؤطر خياراتها السورية وال تحسمها
دع ــا مـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي ،م ـســاء أمــس،
إلــى دعــم بغداد في «حربها» ضد تنظيم
«ال ــدول ــة اإلســامـيــة فــي ال ـعــراق وال ـشــام»،
وذلـ ـ ــك ف ــي بـ ـي ــان ت ـب ـن ــاه اج ـت ـم ــاع وزاري
لـلــدول األعـضــاء برئاسة وزيــر الخارجية
األم ـيــركــي ج ــون ك ـيــري ،فــي جلسة حضر
أعمالها وزيــر الخارجية اإليــرانــي محمد
ج ــواد ظــريــف ،فـضــا عــن اخــريــن يمثلون
الدول التي انضمت الى تحالف واشنطن
ضــد التنظيم املتطرف (بريطانيا وكندا
واس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــا وق ـ ـطـ ــر واالردن وامل ــانـ ـي ــا
واالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـع ــربـ ـي ــة املـ ـتـ ـح ــدة وت ــرك ـي ــا
ومصر).
وح ــض ال ـب ـيــان «املـجـتـمــع ال ــدول ــي ...على
ت ـعــزيــز وت ــوس ـي ــع عـمـلـيــة دعـ ــم الـحـكــومــة
العراقية فــي تصديها لـلــدولــة االسالمية
واملجموعات املسلحة املرتبطة بها» .وندد
املـجـلــس «ب ـقــوة بــالـهـجـمــات الـتــي تشنها
تنظيمات ارهابية بينها ما ينشط تحت
اسم الدولة االسالمية في العراق والشام
في العراق وسوريا ولبنان» ،مشددا على
«ان ه ــذا ال ـه ـجــوم ال ــواس ــع ال ـن ـطــاق يمثل
ت ـه ــدي ــدا ك ـب ـي ــرا ل ـل ـم ـن ـط ـقــة» .واكـ ـ ــد اي ـضــا
«ض ـ ــرورة ان ت ـش ــارك ك ــل ف ـئ ــات املـجـتـمــع
الـ ـع ــراق ــي ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة (ف ــي
العراق) واجراء حوار سياسي».
وق ـ ــال وزي ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،فــي
كلمته ،إن «التحالف املطلوب للقضاء على
تنظيم الــدولــة اإلسالمية ليس تحالفا ذا
طابع عسكري فقط أو حتى ليس تحالفا
عـسـكــريــا ب ــاألس ــاس» .وأضـ ــاف «ي ـجــب أن
ي ـكــون تـحــالـفــا شــامــا ،وأن يـشـتـمــل على
تـعــاون وثيق يجمع ضــروبــا متعددة من
الجهود» ،مشيرًا إلــى أن «هناك دورا لكل
دولة في العالم تقريبا بما في ذلك إيران»،
م ــاح ـظ ــا م ـش ــارك ــة ن ـظ ـي ــره االيـ ــرانـ ــي فــي
اجتماع املجلس.
وذك ــر كـيــري أن «قـطــر والـسـعــوديــة ودوال
أخرى قدمت مليار دوالر للتصدي لخطر
تنظيم الدولة اإلسالمية» .وقــال إن بالده
«ستعمل علي دعم وتعزيز بناء التحالف
ال ـ ــدول ـ ــي ل ـل ـق ـض ــاء عـ ـل ــي ت ـن ـظ ـي ــم داعـ ــش
وهـ ــزمـ ــه» ،م ـش ـي ـرًا ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه إلــى
أن الـقــاهــرة واف ـقــت عـلــى تـقــديــم املـســاعــدة
للعراق ،من دون أن يكشف عن طبيعتها،
وعـمــا إذا كــانــت ستقتصر عـلــى مبيعات
األس ـل ـحــة وامل ـع ـلــومــات االس ـت ـخ ـبــاريــة ،أم
ستتعداها إلى ارسال قوات ميدانية.
وكان الفتًا في نيويورك يوم أمس ،إعالن
الخارجية األميركية أن الواليات املتحدة
وإيــران بحثتا خالل األسبوع الحالي في
مسألة التصدي لتنظيم «داع ــش» ،وذلــك
عـلــى هــامــش امل ـفــاوضــات ح ــول الـبــرنــامــج
ال ـن ــووي االي ــران ــي .وقـ ــال امل ـت ـحــدث بــاســم
ال ـخ ــارج ـي ــة االم ـي ــرك ـي ــة ،ج ـيــف رثـ ـك ــي ،إن
«امل ـبــاح ـثــات ح ــول الـتـهــديــد (الـ ــذي يمثله
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش) ج ـ ـ ـ ــرت ع ـ ـلـ ــى ه ــام ــش
املـحــادثــات» الـنــوويــة التي جــرت األربـعــاء
وال ـخ ـم ـيــس ب ــن ال ـ ــدول ال ـس ــت وطـ ـه ــران.
وجاء اإلعالن عن املفاوضات بعد أيام على
املواقف املتناقضة التي أعلنتها واشنطن
وطهران بخصوص املسألة ذاتها.
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ــوقـ ــت ،ق ـ ــال وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
العراقي ابراهيم الجعفري امام املجلس ان
«املساعدة العسكرية واالقتصادية واملالية
ل ـل ـعــراق ي ـجــب ان تـسـتـمــر لــدعــم الـهـجــوم
الـعــراقــي املـضــاد ضــد الــدولــة االســامـيــة».
واضــاف ان «مقاتلة هــؤالء االرهابيني في
العراق ومنعهم من نشر الشرور هما في
مصلحة العالم اجمع».
وأتى هذا االجتماع قبل أيام على انطالق
أع ـم ــال الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــأمــم املـتـحــدة،
التي من املفترض أن تمثل مسألة التحالف

الــدولــي لــ«مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب» فــي الـشــرق
األوسط قضية رئيسية ضمن فعالياتها.
وأعـلــن الـبـيــت األبـيــض أنــه ال يـتــوقــع عقد
اج ـت ـم ــاع ب ــن ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي بـ ــاراك
أوبــامــا ونـظـيــره اإليــرانــي حسن روحــانــي
ع ـل ــى ه ــام ــش أعـ ـم ــال ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ــام ــة،
الـتــي سـيـشــارك فيها رؤس ــاء دول عربية
مـنـضــويــة فــي الـتـحــالــف الـجــديــد ،أبــرزهــم
الــرئ ـيــس امل ـصــري عـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي.
وك ــان أوبــامــا قــد اج ــرى فــي الـعــام املاضي
مكاملة هاتفية تاريخية مع روحاني خالل
املناسبة ذاتها ،لكن الزعيمني لم يلتقيا.
وتــراف ـقــت أحـ ــداث ن ـيــويــورك مــع ت ـطــورات
مهمة شهدها العراق ،حيث نفذت مقاتالت
فرنسية غــارات هي األولــى على األراضــي
العراقية ضمن مشاركتها في «التحالف
ال ــدول ــي» .وق ــال الــرئـيــس فــرنـســوا هوالند
إن م ـق ــات ــات «رافـ ـ ـ ــال» دم ـ ــرت «م ـس ـتــودع
امدادات» قرب مدينة املوصل التي يسيطر
عليها «داعش» منذ أكثر من ثالثة أشهر،
واعـ ـ ـ ـدًا ب ـش ــن ع ـم ـل ـيــات أخـ ـ ــرى ف ــي األي ـ ــام
املقبلة ،فيما وصل عدد الغارات الفرنسية
يوم أمس إلى أربع .وكان اوباما قد أشاد
ب ـق ــرار فــرنـســا تـنـفـيــذ ض ــرب ــات جــويــة في
ال ـع ــراق ضــد «داع ـ ــش» ،مـشـيـرًا ال ــى ال ــدور
الذي يؤديه هذا «الشريك الصلب».
فــي غـضــون ذل ــك ،كــانــت واشـنـطــن توسع

المرجعية تدعو
إلى ضوابط
صارمة بشأن
«المساعدة الخارجية»

م ــن دائ ـ ــرة حــرب ـهــا ال ـج ــدي ــدة ف ــي ال ـشــرق
االوس ــط تحت شـعــار مـحــاربــة «داع ــش»،
حيث تبنى الكونغرس األميركي ،مساء
أول مــن أمــس ،بغالبية  78صوتا مقابل
 ،22خطة اوباما لدعم مقاتلي «املعارضة
السورية».
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض أن ت ــدري ــب
وتـسـلـيــح مـقــاتـلــي «امل ـع ــارض ــة الـســوريــة
امل ـع ـت ــدل ــة» ض ـم ــن م ـخ ـط ـطــات ال ـت ـحــالــف
الدولي ـ اإلقليمي سيستغرقان «أشهرًا».
وقالت مستشارة االمــن القومي للرئيس
االميركي ،ســوزان رايــس« ،سنتحرك في

اسـ ــرع وق ــت مـمـكــن بــال ـشــراكــة م ــع ال ــدول
الـ ـت ــي س ـت ـس ـت ـض ـيــف م ــراك ــز الـ ـت ــدري ــب».
واضـ ــافـ ــت «انـ ـ ــه ب ــرن ــام ــج ت ــدري ــب ج ــدي
ونــريــد ان نـكــون واثـقــن بــإجــراء عمليات
التحقق الضرورية في ما يتعلق بالناس
ال ــذي ــن س ـن ــدرب ـه ــم ون ـس ـل ـح ـه ــم» .وق ــال ــت
أيضًا «ليست هذه عملية يتوقع أن تؤتي
ثمارًا على الفور» ،مؤكدة انها ال تستطيع
تحديد جدول زمني لها.
واكدت رايس كذلك استعداد بالدها لشن
هجمات جوية على أهــداف للتنظيم في
سوريا ،مضيفة «ال أظن أنه من الصواب

أو الحكمة أن أعلن من هــذه املنصة على
وج ــه الـتـحــديــد مـتــى سـيـحــدث ذل ــك ومــا
هــي الـخـطــوات الـتــي يجب اتـخــاذهــا قبل
أن تـ ـح ــدث» .وأض ــاف ــت «ل ــن أعـطـيـكــم أي
معلومة دقيقة أو تنبؤ متى يحدث ذلك».
بـ ـ ــدوره ،ل ــم ي ـشــر امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم الـبـيــت
األبـيــض ،جــون إرنـســت ،إن كــان سيتعني
على أوباما املوافقة على الضربة األولى
ف ــي س ــوري ــا ،مـكـتـفـيــا بـقــولــه إن الــرئـيــس
األميركي وفريقه يراجعان الخطط التي
وضعتها وزارة الدفاع.
وكان وزير الدفاع األميركي ،تشاك هاغل،

استراتيجية «االستنزاف» تنقلب على «داعش»
االستنزاف ،هو العنوان
األبرز في استراتيجية الحرب
الدائرة بني القوات العراقية
وتنظيم «الدولة اإلسالمية
في العراق والشام» ،وذلك
بعدما استخدم األخير
االستراتيجية ذاتها
الضعاف القوات العراقية

بغداد ـ مصطفى ناصر
استعاد الجيش العراقي وقوات الحشد
الشعبي اج ــزاء مهمة مــن املـنــاطــق التي
س ـق ـط ــت بـ ـي ــد «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،فـ ــي ع ـم ـل ـيــات
«ن ــوعـ ـي ــة» خ ـ ــال ال ـش ـه ــري ــن امل ــاض ـي ــن،
فضال عن تقدم القوات العراقية في نقاط
النفوذ االبــرز في مناطق «حــزام بغداد»
التي كانت تحت سطوة املسلحني ،اال ان
العاصمة ال تزال تنزف بسبب السيارات
املفخخة.
وال تـبــدو الـضــربــات الـجــويــة األميركية
وال ـف ــرن ـس ـي ــة م ــؤث ــرة ف ــي ق ـل ــب م ــوازي ــن
ال ـق ــوى ف ــي مــديـنـتــي امل ــوص ــل واالنـ ـب ــار،

خارطة االشتباكات على األرض تمثلها مدن تكريت ومناطق حزام بغداد واألنبار (أ ف ب)

وال سـيـمــا ان قـ ــوات «ال ـب ـش ـمــركــة» الـتــي
تمركزت فــي اآلون ــة االخـيــرة عند تخوم
مدينة املــوصــل ال ت ــزال غير ق ــادرة على
الــدخــول الــى بعض الـقــرى الفاصلة بني
اربيل واملوصل ،على الرغم من القصف
األميركي على بعض تلك القرى.
خارطة االشتباكات على االرض تمثلها
ثالث مناطق مهمة ،وهي مدينة تكريت
ومحيطها ،وال سيما منطقة الضلوعية
التي تشهد االشتباكات االعنف منذ اكثر
من شهر ،في وقــت يستبسل فيه اهالي
املنطقة ملنع التنظيم من الدخول اليها،
وأيضًا في مناطق حزام بغداد وابرزها
جــرف الصخر جنوبي الـعــاصـمــة ،التي

ت ـعــد امل ـم ــر ال ــرئ ـي ــس لـتـنـظـيــم «داع ـ ــش»
بني بغداد والفلوجة ،اذ شهدت املنطقة
اش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات دام ـ ـي ـ ــة انـ ـتـ ـه ــت ب ـه ــزي ـم ــة
املسلحني الــى الربع االخير من املنطقة.
وي ـت ـم ـث ــل مـ ـح ــور االشـ ـتـ ـب ــاك ــات ال ـثــالــث
باالنبار وضواحيها ،وال سيما الفلوجة
وحديثة والقائم.
وق ــال الـلــواء الــركــن فــي الجيش العراقي
رحـ ـي ــم س ـه ــر ل ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» إن «االمـ ـ ــور
اختلفت كثيرا بعد السيطرة على مناطق
االمـ ــداد للمسلحني ،واس ـت ـعــادة منطقة
العظيم التي تمثل املنفذ البري الرئيس
بني بغداد وصالح الدين واربيل» ،مشيرًا
الى ان فك الحصار عن منطقة آمرلي في
صالح الدين ،وحديثة في االنبار يمثل
تقدما نوعيا في العمليات االمنية ضد
«داعش».
وال ي ـعــول س ـهــر ك ـث ـيــرا ع ـلــى ال ـضــربــات
الجوية األميركية ،مبينًا أن «الضربات
ال تـسـتـهــدف س ــوى بـعــض آل ـيــات النقل
الـتــابـعــة لـلـمـسـلـحــن ،او نـقـطــة تفتيش
يحرسها اثنان من املسلحني ،او دبابة
متروكة ال يفقه املسلحون استخدامها».
وي ـض ـي ــف ان «الـ ـض ــرب ــات الـ ـج ــوي ــة فــي
ال ـقــواعــد الـعـسـكــريــة تـمـثــل جـهــة اسـنــاد
لتقدم بري ،وليس من القواعد الحربية
مبدأ اضعاف العدو عبر الجو فقط».
ويـ ـت ــاب ــع ال ـ ـلـ ــواء الـ ــركـ ــن ان «امل ـس ـل ـحــن
اس ـت ـخ ــدم ــوا اس ـتــرات ـي ـج ـيــة االس ـت ـن ــزاف
الضعاف قــدرات الجيش العراقي ،اال ان
كثرة املتطوعني ،وقوات الحشد الشعبي
التي دخلت في محاور عــدة من املعارك
اسـتـنــزفــت مــن داع ــش ع ـشــرات املقاتلني
الـ ـع ــرب املـ ـهـ ـم ــن» ،م ـض ـي ـفــا ان «ال ــدول ــة
االســام ـيــة فــي مـنــاطــق الـتــاجــي وجــرف
الـ ـصـ ـخ ــر ش ـ ـمـ ــال وجـ ـ ـن ـ ــوب ال ـع ــاص ـم ــة،
وامل ـ ـقـ ــداديـ ــة واطـ ـ ـ ــراف ح ـم ــري ــن بــديــالــى
اضطرت الى االنسحاب».

