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تزايد االنتقادات خلطته الرافضة إلرسال قوات برية

أوباما: لكل دول العالم نصيب من مواجهة »داعش«
لالبحاث ان���ه رغم ان بعض 
العملي���ات االميركية ميكن 
ان »تزع���زع« تنظيم الدولة 
االسالمية فإن بروز املسلحني 
املتطرفني يج���د جذوره في 
انقسامات سياسية ودينية 
ال ميكن حلها سوى بتحركات 

خارجية.
وأضاف ان اي ائتالف دولي 
لن يتمكن من تدمير تنظيم 
الدولة االس���المية »وحدهم 
السوريون والعراقيون ميكنهم 

فعل ذلك«.
ان��ط���ون����ي  وي����رى 
كوردس���تمان م���ن مرك���ز 
الدراسات االس���تراتيجية 
والدولية الذي قدم النصح 
للبنتاغون انه ال يوجد اي 
خيارات خالية من املخاطر 
نظرا الى السياسة الطائفية 
املتبع���ة في الع���راق التي 
تخرج عن سيطرة الواليات 

املتحدة.
الدائر  واجلدل السياسي 
في واش���نطن »مبسط« جدا 
في نظره. وقال لوكالة فرانس 
برس ف���ي هذا الص���دد »ان 
اجلميع يود ان يفعل ذلك مع 
قوة قرار حقيقية« لكن »ذلك 

غير ممكن عمليا«.

)مقاتل���ني الى االرض( يوقع 
اوباما نفسه في الشرك«.

ويعتبر ماكني الذي يؤيد 
منذ فترة طويلة فكرة التدخل 
في سورية، ان استراتيجية 
االبي���ض ال ميكن ان  البيت 
حتفز املعارض���ني املعتدلني 

في سورية.
وأضاف ماكني »ال ميكنكم 
ان تطلبوا من اناس الذهاب 
للقت���ال وامل���وت ب���دون ان 
تعدوهم بالذهاب لهزم عدوهم، 
وهزمه على الفور. ال ميكنكم 
ان تطلبوا منهم التريث حتى 

دحر التنظيم«.
كذلك عب���ر بعض حلفاء 
الواليات املتح���دة ايضا عن 

القلق.
وقال احمللل ديڤيد آرون 
ميلر في مجلة فورين بوليسي 
ان دوال عربية تتساءل ان كان 
بإمكان املعارضني السوريني 
املعتدلني ان يكونوا فاعلني، 
وتشكك في امكانية ان يتراجع 
اجليش العراقي الشيعي عن 
ميله للتعصب كما »تتساءل 
ح���ول الق���وة االميركية في 

املكان«.
واعتب���ر ميل���ر من مركز 
الدول���ي  وودرو ويلس���ون 

البي���ت االبي���ض  اال ان 
التخفيف من هذه  اسرع في 
التصريح���ات، مذك���را بأن 
االستراتيجية تقضي بتوجيه 
ضربات جوية اميركية وتقدمي 
مساعدة � بدون ارسال قوات 
الى االرض � للقوات املسلحة 

العراقية.
وقد استقبل وزير الدفاع 
تشاك هيغل ووزير اخلارجية 
جون كي���ري بجفاء من قبل 
اثناء  الكونغرس  اعضاء في 
جلسات اس���تماع اخلميس، 
فندد احملافظون بإستراتيجية 
خجول���ة ج���دا فيم���ا حذر 
الدميوقراطي���ون من حرب 
جديدة ال ميكن كس���بها في 

العراق.
الس���يناتور  وتس���اءل 
اجلمهوري بوب كوركر عن 
كيفية ان يصبح معارضون 
معتدل���ون »غير فاعلني« في 
سورية عماد االستراتيجية 
االميركية في هذا البلد، فيما 
اعتبر السيناتور اجلمهوري 
جون ماكني ان اوباما يسيء الى 
مشروعه مع استبعاد امكانية 

ارسال جنود للقتال.
وقال ماكني: »مع استمرار 
التكرار بأن الواليات لن ترسل 

الى غي���اب اي قوة معارضة 
قابلة لالستمرار في سورية 
وضعف اجليش في العراق.

وان��تق���د مس���ؤول��ون 
عسكريون س���ابقون ايضا 
عرض ه���ذا اخليار علنا الن 
ذلك قد يفسر على انه ضعف 
س���واء كان من قبل العدو او 

من قبل احللفاء.
وذك���ر جن���رال البحرية 
املتقاعد جيمس ماتيس رئيس 
القي���ادة االميركي���ة املكلفة 
الشرق االوسط وآسيا الوسطى 
العضاء في الكونغرس انه ال 
ينبغي »القول لالعداء مسبقا 

ما سنفعله«.
وأضاف ماتي���س: »كلما 
خففنا من وضع القيود )لهذه 
االس���تراتيجية( اس���تطعنا 
رؤية دول اخرى تساهم فيها 

كليا«.
وحت���دث اعلى مس���ؤول 
عس���كري اميرك���ي اجلنرال 
مارتن دميبسي رئيس هيئة 
اركان اجلي���وش وبصفت���ه 
العس���كري االول  املستشار 
ألوبام���ا، هذا االس���بوع عن 
امكاني���ة ان يش���ارك بعض 
العسكريني  »املستش���ارين« 

في العراق في القتال.

يلزم القوات األميركية بخوض 
حرب برية أخرى في العراق 

أو سورية. 
يتزام���ن ذلك، م���ع تزايد 
االنتقادات وخاصة من االعضاء 
اجلمهوريني في الكونغرس، 
بش���دة له���ذا اجل���زء م���ن 
استراتيجية اوباما، معتبرين 
ان توجيه ضربات جوية ال 
يكفي للتصدي للمسلحني نظرا 

أهداف تابعة لداعش، لفت الى 
أنه »سيواصل هذا األسبوع 
حشد دول العالم ضد تهديدات 
التنظيم اإلرهابي خالل  ذلك 
اجتماع���ات اجلمعية العامة 
لألمم املتح���دة في نيويورك 
ملواصلة احلرب ضد اإلرهاب 
والتي يتعني أن يكون لكل دول 

العالم نصيب فيها«.
وشدد مجددا على أنه لن 

أكد  � وكاالت:  عواص���م 
الرئي���س االميرك���ي باراك 
اوباما أن لكل دولة نصيبها 
من مواجهة داعش )الدولة 
االس���المية(، فيم���ا تواجه 
استراتيجيته التي اعلنها في 
حربه ضد التنظيم، شكوكا 
متنامية خاصة رفضه ارسال 
قوات برية، لدرجة ان البعض 
وصفوا هذا اخليار بأنه غير 

مقنع وغير واقعي.
الرئيس األميركي  وقال 
في خطابه االس���بوعي، إن 
»الواليات املتحدة بالتعاون 
مع التحالف الدولي املوسع 
الذي تقوده ستواصل تدريب 
ومساعدة وتزويد الشركاء 
في املنطقة بالسالح للتصدي 

ملا يسمى تنظيم داعش«. 
وعاد وكرر أن بالده »لن 
تتردد في اتخاذ إجراءات ضد 
العناصر اإلرهابية في العراق 

أو سورية«. 
وإذ أكد، أن مزيدا من الدول 
أخذت في االنضمام إلى التحالف 
املوسع وان أكثر من 40 دولة 
عرضت تقدمي املساعدة بدءا 
من توفير التدريب والسالح 
إلى تقدمي مساعدات إنسانية 
إلى القيام بضربات جوية ضد 

الرئيس باراك أوباما يوقع قرار تسليح املعارضة السورية »املعتدلة« امس االول                                          )ا.ف.پ(

تقرير إخباري

اربيل � أ.ف.پ: متكنت القوات الكردية واالحتادية العراقية 
من اس���تعادة بعض البلدات واملواقع م���ن يد داعش )تنظيم 
الدولة االسالمية( بدعم جوي اميركي لكن استعادة السيطرة 
على املوصل، ثاني مدن العراق، تش���كل حتديا عسكريا اكثر 

صعوبة.
وقال روش نوري شاويس قائد قوات البشمركة في منطقة 
اخلازر التي تبعد مس���افة 30 كلم شمال املوصل ان الظروف 

لبدء معركة استعادة املدينة غير متوافرة حتى اآلن.
وأض���اف: »من الواضح ان ميزان القوى ما يزال في صالح 

العدو«.
وكان وزير خارجية العراق ابراهيم اجلعفري اعلن االسبوع 
املاضي ان اس���تعادة الس���يطرة على املوصل »هدف اساسي« 

بالنسبة لبغداد.
وأضاف: »نظرا للعمليات العسكرية التي سنقوم بها، اعتقد 
ب���ان ذلك لن يكون امرا صعبا«. لكن انتوني كوردس���مان من 
املركز االس���تراتيجي والدولي للدراسات عبر عن اعتقاده بان 
استعادة الس���يطرة على املدينة الشمالية »سيستغرق شهرا 

على االقل، اال اذا انهار داعش السباب داخلية«.
وليس���ت هناك معلومات كافية حول الوسائل التي ميلكها 

تنظيم الدولة االسالمية لالس���تيالء على املوصل التي كانت 
تضم حوالي مليوني نسمة قبل بدء النزاع.

يذكر ان تنظيم الدولة االس���المية سيطر على املوصل في 
العاشر من يونيو املاضي غداة الهجوم الكاسح الذي ادى الى 
استيالئه على مناطق شاس���عة في شمال البالد وغربها دون 

مقاومة تذكر من جانب اجليش العراقي.
وفي االس���ابيع االخيرة، حققت القوات التي تواجه داعش 
جناحات محدودة بفضل الدعم اجلوي االميركي مثل استعادة 

السيطرة على سد املوصل اواخر اغسطس املاضي.
وقال كيرك س���ويل املسؤول عن نش���رة »انسايد ايراكي 
بوليتكس« في هذا السياق: »كان االمر عبارة عن جبهة مفتوحة 

غير مأهولة كما كان الهجوم طاغيا«.
كما متكنت القوات الكردية االس���بوع املاضي من استعادة 
الس���يطرة على سبع قرى في س���هل نينوى الذي ميتد حتى 
املوص���ل، لكن بني هذه القرى واملوص���ل ما تزال برطلة وقره 

قوش.. وغيرها حتت سيطرة تنظيم الدولة االسالمية.
وجنوبا، اضاف س���ويل »حتاول الق���وات احلكومية مرارا 
استعادة السيطرة على تكريت لكنها تواجه بالفشل كما انها 
تبذل اقصى جهودها للحفاظ على الضلوعية التي تبعد مسافة 

80 كم شمال بغداد. وبالتالي، فإنها لن تكون قادرة على استعادة 
املوصل وللتقدم باجتاه املوصل. وأوضح ش���اويس الذي مت 
تعيين���ه وزيرا للمال في احلكوم���ة العراقية اجلديدة: »نحن 
بحاجة الى تعاون حقيقي من جانب االس���رة الدولية ويجب 
تقدمي مساعدات عسكرية بش���كل منتظم وثابت مثل املعدات 

والذخيرة واالسلحة«.
ولفت كوردسمان الى ان »البشمركة لم يكن لديها اسلحة 
ثقيلة« في حني وضع داعش يده على الترسانة العسكرية التي 

خلفها اجليش العراقي اثناء فراره.
وقد بدأ العديد من الدول تس���ليم اسلحة للمقاتلني االكراد 
وارسال خبراء لتدريبهم على استخدامها بينما وجهت فرنسا 
اولى ضرباتها اجلوية امس األول الى مستودع لوجستي للدولة 

االسالمية في مكان ال يبعد كثيرا عن املوصل.
وأبرز االهداف امللحة للواليات املتحدة اآلن هو تعزيز قدرات 
اجليش العراقي الذي من املفترض ان يلعب دورا رئيسيا في 

استعادة السيطرة على املوصل.
لكن سويل اكد ان قوات »النخبة العراقية التي ميكنها لعب 
دور فاعل في ظروف مشابهة ما تزال قليلة العدد كما انه ال ميكن 

لقوات البشمركة الدخول الى املوصل النها مدينة عربية«.

وقبل بدء الهجوم املضاد، ينبغي »حل املشاكل السياسية« 
التي تكبل العراق بحسب كوردسمان.

وفي املوصل املدينة ذات الغالبية السنية، يستفيد تنظيم 
الدولة االس���المية من تعاطف ودعم جزء من الس���كان الذين 
شعروا بالظلم واالقصاء حيال جتاوزات قوى االمن ذات الغالبية 

الشيعية.
والطريقة التي س���يتصرف بها سكان املوصل ازاء عملية 
عسكرية واسعة النطاق ما تزال امرا مجهوال يتعني على اخلبراء 

العسكريني تقييمه.
من جهته، قال اجلنرال البريطاني املتقاعد بن باري اخلبير 
العسكري في املعهد الدولي للدراسات االستراتيجية ان تنظيم 
الدولة بانكفائه جتاه املدن يريد دفع القوات االميركية والعراقية 

الى ارتكاب اخطاء.
وأضاف في هذا الصدد »سيوقعون خسائر في صفوف املدنيني 
عبر محاولتهم ضرب املقاتلني. وسيس���تخدم هؤالء وسائلهم 

الدعائية لتحريض السنة ضد احلكومة العراقية«.
بدوره، قال احمد علي من معهد احلرب ان داعش »قد تستخدم 
املدنيني دروعا بشرية« لكن »االولوية يجب ان تكون في جميع 

االحوال جتنب سقوط ضحايا مدنيني«.

ٍ »مؤجل« على اجليش العراقي مواجهته استعادة املوصل حتد

تركيا تعلن استعادة مواطنيها املخطوفني
في العراق بعملية »استخباراتية ناجحة«

عواصم � وكاالت: انتهت أزمة املخطوفني االتراك 
لدى تنظيم داعش )الدولة االسالمية( وعادوا الى 
بالدهم أمس بعد اكثر من 3 اشهر من خطفهم من 

القنصلية التركية في املوصل. 
وأعل����ن رئيس الوزراء الترك����ي أحمد داود 
أوغلو، عن إطالق س����راح األتراك ال� 49 وبينهم 
ديبلوماسيون والقنصل التركي في املوصل، مؤكدا 
عودتهم إلى تركيا في متام الساعة اخلامسة من 
فجر أمس.  وأفاد داود أوغلو بأنه حتدث هاتفيا 
مع القنصل التركي لدى املوصل الذي كان ضمن 
احملتجزين، وأكد األخير له أنهم عبروا ودخلوا 
األراضي التركية، وأعرب عن عميق شكره لعائالت 
احملررين مل����ا تكبدوه خالل تلك الفترة املاضية 
من معاناة وحزن على ذويهم، وشكر كذلك كل 
املسؤولني األتراك الذي لم يدخروا جهدا من أجل 

إطالق سراح أشقائهم، على حد تعبيره.
ب����دوره، أعلن الرئي����س التركي رجب طيب 
أردوغان أن إنقاذ الرهائن مت نتيجة لعملية ناجحة. 
وأشار أردوغان إلى أن العملية التي أسفرت عن 

إطالق سراح الرهائن مت التخطيط لها مسبقا بشكل 
جيد، وحساب كل تفاصيلها، ونفذت بسرية تامة 

طوال ليلة أمس األول وانتهت بنجاح.
وأشاد بتعامل »جهاز املخابرات التركي بشكل 
حساس جدا وبكل صبر وتفان مع املسألة منذ 
اختطاف الرهائن، ومتكن في النهاية من تنفيذ 

عملية إنقاذ ناجحة«.
من ناحيته، قال نائب رئيس الوزراء التركي 
بولند أرين����ج إن املخابرات التركية جنحت في 
استخدام جميع إمكاناتها إلعادة الرهائن األتراك 
الذي����ن اختطفوا في الع����راق إلى تركيا دون أن 

يصاب أي منهم بأذى.
وأعيد هؤالء الرهائن وبينهم القنصل وأبناء 
ديبلوماسيني وجنود من القوات اخلاصة إلى 
مدينة شانلي أورفا بجنوب تركيا في الساعات 
األولى من صباح أمس. وأفاد شاهد من رويترز 
بأن الشرطة فرضت طوقا أمنيا خارج املطار 
أثناء وصولهم في حاف���الت غطيت نوافذها 

بالستائر.

واشنطن تدعو إيران إلى لعب دورها
في مواجهة خطر »تنظيم الدولة«

األمم املتحدة - رويترز: قال وزير اخلارجية 
األميرك����ي جون كيري إن إليران دور ينبغي ان 
تلعبه في التحالف العاملي ملواجهة خطر متشددي 

داعش )تنظيم الدولة اإلسالمية(. 
وقال أمام اجتماع ملجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة »التحالف املطلوب للقضاء على تنظيم 
الدولة اإلسالمية ليس حتالفا ذا طابع عسكري 

فقط أو حتى ليس حتالفا عسكريا باألساس«.
واضاف »يجب أن يكون حتالفا ش����امال وأن 
يشتمل على تعاون وثيق يجمع ضروبا متعددة 
من اجلهود. األمر يتعلق بش����بكة شاملة تدمر 
وتشوه سمعة جماعة متشددة تتنكر في هيئة 
حركة دينية«. وقال »لكل دولة في العالم تقريبا 
دور مبا في ذلك إيران«. ومتثل تصريحات كيري 
حتوال على مايبدو عن تصريحات أميركية سابقة 
أشارت إلى إحجام عن التعاون مع إيران ملواجهة 

تهديد تنظيم الدولة اإلسالمية. 
في املقابل، ق����ال عباس عراقجي نائب وزير 
اخلارجية اإليراني ملجلس األمن إن»اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية هي البلد الوحيد في املنطقة 
القادر والذي أظهر تصميما قاطعا على مساعدة 
احلكومة العراقية والتنسيق معها ملساعدة كل 

من يهددهم تنظيم الدولة اإلسالمية«.
واضاف »أي مبادرة حقيقية وصادقة ملعاجلة 

أزمات املنطقة البد وأن تخرج من املنطقة وتقوم 
على أساس التعاون اإلقليمي. ومكافحة التطرف 
ليس استثناء«. واعتبر ان محاربة تنظيم الدولة 
اإلسالمية لن تنجح إال إذا أتيح للحكومات املركزية 
املعنية التعامل مع هذا اخلطر. وأي إستراتيجية 
تقوض هذه الس����لطات مبا ف����ي ذلك احلكومة 

السورية ستكون وصفة لهزمية.
ووافق مجلس األم����ن أمس األول على بيان 
يح����ث »املجتمع الدولي وفق����ا للقانون الدولي 
على تعزيز وتوسيع املساندة للحكومة العراقية 
وهي تقاتل تنظيم الدولة اإلسالمية واجلماعات 

املسلحة املرتبطة بها«.
بدوره، نبه فيتالي تشوركني سفير روسيا في 
األمم املتحدة إلى ضرورة أن يتفق أي عمل يقوم 
به حتالف دولي ضد تنظيم الدولة اإلسالمية مع 

القانون الدولي وميثاق األمم املتحدة.
وقال إن روسيا تشعر»بقلق بالغ« من احتمال 
ش����ن هجمات جوية ضد املتشددين في سورية 

دون موافقة احلكومة السورية.
وأردف قائال ملجلس األمن الدولي إن العمليات 
الدولية ملكافحة اإلرهاب البد وأن تنفذ إما مبوافقة 
احلكومة صاحبة السيادة أو مبوافقة مجلس األمن 
الدولي. »أي خيارات آخرى تعتبر غير شرعية 

وتقوض االستقرار الدولي واإلقليمي«.

عشرات األكراد يتجهون حملاربة »داعش« في »كوباني«
أنقرة تفتح احلدود وتستقبل اآلالف من الالجئني

عواص���م - وكاالت: عبر 
300 مقات���ل كردي على األقل 
إلى سورية  التركية  احلدود 
ليل حملارب���ة تنظيم داعش 
الذي  )الدول���ة اإلس���المية( 
يحاول الس���يطرة على بلدة 
حدودية استراتيجية، بحسب 
ما أفاد املرصد السوري حلقوق 

اإلنسان أمس. 
وأفاد املرصد بأن املقاتلني 
إلى وحدات  األكراد انضموا 
حماي���ة الش���عب الك���ردي 
الس���ورية لقت���ال التنظيم 
إلى  الذي يس���عى  املتطرف 
السيطرة على بلدة عني العرب 
التي يطلق عليها األكراد اسم 
كوباني. وقد اندلعت مواجهات 
عنيفة بني األكراد وداعش منذ 
الثالثاء في محيط هذه البلدة، 
حيث متكن التنظيم املتطرف 
من الس���يطرة عل���ى قرابة 
ستني قرية ليحكم حصاره 
على املعق���ل الكردي الكبير 
على احلدود مع تركيا. وفي 
السياق، أعلن املرصد أن 18 
من مقاتلي داعش على األقل 
قتلوا في مواجهات خالل الليل 
قبل املاضي مع مقاتلني أكراد 

في شمال سورية.
وأضاف املرصد أن املقاتلني 
ال�18 احدهم صيني اجلنسية 
قتلوا في املعارك بالقرب من 
بلدة عني العرب. وبلدة عني 
العرب في محافظة حلب هي 
ثالث بلدة كردية في سورية 
واذا سيطر عليها تنظيم الدولة 
اإلسالمية فإن ذلك سيمنحه 
ش���ريطا طويال على احلدود 

الشمالية مع تركيا.
املعارك  ان  وتابع املرصد 
اس���تمرت أمس مش���يرا الى 
»اشتباكات عنيفة« في املنطقة 

احمليطة بكوباني.
في س���ياق متصل، أعلن 
التركي  الوزراء  نائب رئيس 
نعمان كرتلم���وش ان تركيا 
استقبلت قرابة 45 ألف كردي 
هربوا قادمني من سورية منذ 
املعارك بني  اخلميس بسبب 
املقاتلني االكراد وتنظيم داعش 

في شمال شرق سورية.
امام  وصرح كرتلم���وش 
صحافيني غداة فتح احلدود 

التركية امام الالجئني »عبر 45 
ألف كردي من سورية احلدود 
ودخلوا الى تركيا من ثماني 

نقاط عبور مختلفة«.
وقد اضطرت تركيا اجلمعة 
لفتح حدودها بش���كل طارئ 
اكراد  الس���تقبال آالف م���ن 
سورية مرغمني على الرحيل 
بس���بب تق���دم التنظيم في 
مدينة عني العرب الس���ورية 
)كوبان���ي باللغ���ة الكردية( 
وبعد انباء عن احتالله الكثر 
من 60 قري���ة يقطنها أكراد. 
الوقت  وبعد رفضها لبعض 
دخول هؤالء الالجئني سمحت 
الس���لطات التركية في نهاية 

املطاف بدخول آالف عدة من 
االشخاص عند منتصف النهار 
الى بل���دة دكمداش غالبيتهم 
من النساء واالطفال واملسنني. 
وبررت احلكومة االس���المية 
احملافظة في انقرة هذه البادرة 
»االستثنائية« بشراسة املعارك 
الدائرة في اجلانب السوري.

وقال حاكم محافظة شانلي 
الدين كوتش���وك  اورفة عز 
»قررن���ا اس���تضافة هؤالء 
السوريني اضطرارا ألنهم كانوا 
محصورين في ارض محدودة 
ج���دا ومهددي���ن باملعارك«. 
التركي  الوزراء  وقال رئيس 
احمد داود اوغلو من جانبه 

»سنساعد جميع النازحني بكل 
وسائلنا لكن هدفنا الرئيسي 
هو مساعدتهم، ان امكن داخل 
الس���ورية«. وفي  احل���دود 
السياق، قال عصمت الشيخ 
قائد القوات الكردية التي تدافع 
عن كوباني ان االشتباكات دارت 
أمس شمالي البلدة وشرقها. 
وصرح لرويترز عبر الهاتف 
بأن مقاتلي الدولة اإلسالمية 
تقدموا صوب كوباني الليلة 
قب���ل املاضية مس���تخدمني 
الصواريخ واملدفعية والدبابات 
واملركبات املدرعة وانهم وصلوا 
على بعد نحو 15 كيلومترا عن 

البلدة.


