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يرى بعض املتابعني للتطورات الجارية يف 
املنطقة وما نتج عنها من اشتباك سيايس 
يجري عىل قدم وساق بني قوى دولية وما 
العراق  يف  اإلسالمية  الدول  بتنظيم  يعرف 
روسيا  استثناء  بأن  "داعش"  والشام 
والصني وكذلك سوريا وإيران من التحالف 
الذي دعت إليه الواليات املتحدة األمريكية 
يدع  ال  بما  يظهر  الغربية  القوى  وبعض 
االستبعاد  ذلك  خالل  من  للشك  مجاًال 
ألربع دول مهمة خصوصاً والصني وروسيا 
كأعضاء دائمني يف مجلس األمن الدويل، أن 
حقيقة التحالف أبعد ما يكون عن مكافحة 
سياسية  أهدافاً  تمثل  ما  بقدر  اإلرهاب 
تسعى من خاللها أطراف ومحاور إقليمية 

ودولية لتحقيقها وفقاً لحسابات مختلفة.
ألن عدم القبول بالدول املشار إليها 
والتي أبدت رغبتها باالنضمام إىل 
التحالف الدويل ضد داعش الدولة 
التحالف  ذلك  وكأن  اإلسالمية 
بحسب املراقبني موجه ضد الدول 
التي جرى استبعادها من االنضمام 
إىل ذلك التحالف من أجل مكافحة 
يتعلق  واألمر  السيما  اإلرهاب 
التي  الخاطئة  املفاهيم  من  بجملة 
الدولية  السياسة  أن تكرسها  تريد 
وتريد أن تظهر من خاللها أن هناك 
مع  يكون  أن  يجب  ال  آخر  تحالفاً 
يف  إليه  تدعو  وما  السياسة  تلك 

مواجهة اإلرهاب.
إزاء  استفسارات  جملة  يثري  الذي  األمر 
بالنظر  "داعش"  اإلسالمية  الدول  تنظيم 
وكأن  الغربية  السياسة  عليه  تحث  ملا 
للمخابرات  سوقاً  إال  ليس  التنظيم  ذلك 
وقبول  دول  رفض  وجود  حال  يف  الدولية 
بعض  أن  بالتحديد  ذلك  ومعنى  أخرى، 
دول إقليمية وغربية ال يستبعد أو يحتمل 
لها عالقات  يكون  أن    - - بحسب مراقبني 
ال  التي  داعش  أطراف  بعض  مع  سياسية 
املعلنة  التسمية  بحسب  تنظيما  تعتربه 
يمثل  ما  بقدر  اإلسالمية  الدولة  يخص 
واملعتدلون،  املتطرفون  فيه  كبرياً  تجمعاً 
خصوصاً  الدول  بعض  تأثري  عن  ناهيك 
التي تدعو إىل محاربة ذلك التنظيم لديها 
بالتأكيد عالقات مع بعض أطراف أو عنارص 

داخل تنظيم داعش.
بالرصاعات  النأي  يتطلب  ما  وهو 
االختفاء  عن  والدولية  اإلقليمية 
ذرائع  وراء  مبارش  غري  بشكل 
ظاهرها  يف  تطرح  ومربرات  واهية 
باطنها  ويف  التنظيم  ذلك  محاربة 
واسرتاتيجيات  استخطاطيات 
مؤتمر  عقد  من  فبدًال  أخرى، 
األحرى  كان  داعش  ملواجهة  دويل 
عاملي  مؤتمر  عقد  يتم  أن  واألجدر 
محاربته  ثم  ومن  اإلرهاب  لتعريف 
األمريكية  لإلدارة  السيما وقد سبق 
وأن قامت بمحاربة تنظيم القاعدة 
تلك  وأدت  وأفغانستان  العراق  يف 
الحرب إىل نتائج عكسية وانترشت 
أوسع  بشكل  اإلرهابية  الحركات 
تلك  قبل  عليه  كانت  مما  وأشمل 

الحرب.
لذلك يتوجب إذا كانت هناك نوايا صادقة 
كل  يضم  مؤتمر  عقد  إىل  الدعوة  وجدية 
البلدان املعنية وبالذات حضور الدول التي 
الدولية ضد  الحملة  استبعادها من  جرى 
املؤتمر  ذلك  يكون  أن  وعىل  داعش  تنظيم 
مكافحته   وإمكانية  وسبل  اإلرهاب  حول 
ال من خالل وتمويل ذلك اإلرهاب من قبل 
عملياً  والدولية  اإلقليمية  القوى  بعض 
وفعلياً ثم إدانة واستنكار األعمال اإلرهابية 
نظرياً عىل غرار ما تقوم به السياسة الدولية 
بعض  مع  تعاملها  إزاء  خصوصاً  حارضاً 
الحالتني  كلتا  ويف  إرهابية  بأنها  املجاميع 
تكون العملية منتجاً جديداً تقوم به بعض 

املحاور اإلقليمية والغربية.
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واشنطن / وكاالت
الوسطى  القيادة  أكــدت 
أن  ــس  أم األمــريكــي  للجيش 
رضبة جوية أمريكية استهدفت 
موقعا لتنظيم الدولة اإلسالمية  
جنوب غربي بغداد يف توسيع 
بــاراك  الرئيس  إدارة  لحملة 
أوباما ضد الجماعة املتشددة 
مساحات  عىل  استولت  التي 

واسعة يف العراق وسوريا.
عسكري  مــســؤول  وأعــلــن 
عراقي رفيع املستوى أن الغارة 
أصابت هدفا للتنظيم يف منطقة 
غرب  (جنوب  اليوسفية  صدر 
العاصمة) واصفا الرضبة بأنها 
"مهمة" ومشريا إىل تنسيق مع 

األمريكيني لتحديد األهداف.
مع  التحرك  هــذا  ويتزامن 
استضافته  الـــذي  املــؤتــمــر 
كيفية  يف  للبحث  ــس  ــاري ب
ملواجهة  دويل  تحالف  تشكيل 

التنظيم املتشدد.
يف  الوسطى  القيادة  وقالت 
بيان أن "الرضبة الجوية جنوب 
التي  األوىل  هي  بغداد  غربي 
جهودنا  توسيع  إطار  يف  تشن 
مواطنينا  حماية  لتتجاوز 
رضب  إىل  اإلنسانية  والبعثات 
الــدولــة  (لتنظيم  أهــــداف 
اإلسالمية ) مع مواصلة القوات 

العراقية حملة هجومية."
املتحدة  الــواليــات  وتكثف 
الجماعة  عىل  العسكري  ردها 
بضعة  أعدمت  التي  املتشددة 
إىل  وتسعى  غربيني  رهــائــن 
تسيطر  التي  املناطق  توسيع 

عليها يف سوريا والعراق.
األمريكي  الجيش  ــاف  وأض
أن املوقع املستهدف بالقصف 
األمريكي "كان يطلق النار عىل 

الجنود العراقيني".
وشن الطريان األمريكي أيضا 

غارة أخرى عىل شمال العراق 
بالقرب من سنجار ودمر ست 
 ، اإلسالمية  للدولة  مركبات 

حسب املصدر نفسه.
األمريكية  الطائرات  وشنت 
ــني الــغــارتــني "خـــالل  ــات ه

الساعات الـ24 املاضية".
من جانبه، ذكر الفريق قاسم 
القائد  باسم  املتحدث  عطا 
العام للقوات املسلحة العراقية 
نفذ  األمــريكــي  الــطــريان  "أن 
رضبات مهمة ألهداف معادية 
بالتنسيق  اليوسفية  صدر  يف 

مع قيادة عمليات بغداد".
وتقع منطقة صدر اليوسفية 
عىل بعد 25 كلم من مركز مدينة 
معاقل  اقرب  احد  وهي  بغداد 
إىل  اإلسالمية   الدولة  تنظيم 
العاصمة.. وأضاف عطا "هناك 

تنسيق مع األمريكيني لتحديد 
األهداف املعادية واستطالعها 
الطريان  قبل  من  رضبها  وقرار 
أن  ــي". واعــتــرب عطا  ــريك األم
مهم  العمليات  نطاق  "توسيع 
لتدمري تلك األهداف والقضاء 

عليها".
أغسطس  من  الثامن  ومنذ 
ما  األمريكية  الــقــوات  شنت 
مجموعه 162 غارة عىل مواقع 
شمال  يف  اإلسالمية   الدولة 

وغرب العراق.
ويف باريس، أبدت قوى عاملية 
العسكرية  للخطوات  دعمها 
يف  للمساعدة  االثــنــني  ــوم  ي
إلحاق الهزيمة بمقاتيل الدولة 
ما  وهو  العراق  يف  اإلسالمية  
إلقامة  واشنطن  جهود  يعزز 

تحالف.

العاصمة  واســتــضــافــت 
دولــيــا  مــؤتــمــرا  الفرنسية 
يف  الدائمون  األعضاء  حرضه 
أوروبية  ودول  األمن  مجلس 
االتحاد  عن  وممثلون  وعربية 
العربية  والجامعة  ــي  األوروب
واألمم املتحدة. وتعهد الجميع 
عىل  بغداد  حكومة  بمساعدة 
تنظيم  متشددي  محاربة 

الدولة اإلسالمية .
ــد تعهد  ـــان أوبـــامـــا  ق وك
األسبوع املايض بإنشاء تحالف 
اإلسالمية   الدولة  مقاتيل  يهزم 
وهو  وســوريــا.  ويف  العراق  يف 
يف  املتحدة  الواليات  يدخل  ما 

حربني أهليتني منفصلتني.
ولكن بيانا صدر عقب مؤتمر 
االثنني لم يأت عىل ذكر سوريا 
الدولة  ــي  -وه اإلطـــالق  عــىل 

تنظيم  يسيطر  التي  األخرى 
أراض  عىل  اإلسالمية   الدولة 
العراق  وحرض  فيها.  واسعة 
لم تفعل.  مؤتمر  ولكن سوريا 
هي  ــران  إي حليفتها  وغابت 

األخرى.
التي  أوباما   وتشمل خطط 
عمال  املايض  األسبوع  أعلنت 
وستوسع  ـــوى  أق عسكريا 
مع  ــدود  ــح ال لتعرب  الحملة 

سوريا. 
الخارجية  ـــر  وزي ـــال  وق
األمريكي جون كريي إنه يعتقد 
أن بمقدوره إقامة تحالف قوي 
عــىل الــرغــم مــن تــردد بعض 
الرشكاء وتساؤالت بشأن مدى 
يف  والسيما  التحرك  رشعية 
سوريا حيث يوجد معقل قوي 

للتنظيم.

القاهرة/
الرشطة  عنارص  من  ستة  قتل 
املرصية يف انفجار عبوة يف سيناء 
مسلحون  ينفذ  ما  غالبا  حيث 
هجمات ضد قوات األمن، حسبما 

أعلنت وزارة الداخلية يف بيان.
وأصيب رشطيان آخران بجروح 
موكبا  استهدف  الذي  الهجوم  يف 
للرشطة عىل الطريق بني العريش 
مرص  بني  الحدودي  املركز  ورفح 
وقطاع غزة شمال سيناء، بحسب 
"انفجرت  البيان  البيان. وجاء يف 
ــدى  إح ــوار  ــج ب ناسفة  عــبــوة 

املدرعات مما أسفر عن استشهاد 
ستة من رجال الرشطة هم ضابط 
فردين  وإصابة  ــراد  أف وخمسة 

آخرين".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
تعترب  سيناء  أن  إال  اآلن  حتى 
معقال للمجموعات متطرفة التي 
تشن هجمات منتظمة عىل قوات 
التي  القمع  حملة  عىل  ردا  األمن 
منارصي  ضد  السلطات  تشنها 
مريس  محمد  اإلسالمي  الرئيس 
يوليو  يف  الجيش  به  إطاح  الذي 

.2013

ابوجا/ وكاالت
نيجرييا  يف  عسكرية  محكمة  قضت 
إدانتهم  بعد  الجيش  يف  جنديا   12 بإعدام 
مدينة  يف  قائدهم،  قتل  ومحاولة  بالتمرد 
مايو  يف  البالد،  رشقي  شمال  مايدوغوري 

املايض.
إثر  غضب  بحالة  الجنود  وأصــيــب 
عىل  لكمني،  العسكرية  قافلتهم  تعرض 
طريق يتعرض لهجمات متكررة من جانب 

ميليشيات بوكو حرام املتطرفة.
عىل  آخــريــن  جنود  خمسة  وحصل 

الرباءة، كما أدين جندي بعقوبة أخرى.
التي وجهت  التهم  ونفى جميع الجنود 
بالعاصمة  عسكرية  محكمة  أمــام  إليهم 

أبودجا.
للمحكمة  التسعة  ــاء  ــض األع ونــظــر 

الذي وقع  الحادث،  تفاصيل  العسكرية يف 
الجرنال  عىل  النار  الجنود  أطلق  عندما 
أمادو محمد قائد الفوج السابع، الذي يعترب 
رأس حربة الجيش النيجريي يف الحرب عىل 

جماعة بوكو حرام.
وكثفت جماعة بوكو حرام من هجماتها 
الدموية عىل القرى واملدن وهجرت عرشات 

اآلالف إلقامة دولة إسالمية يف البالد.
افتقدوا  الجنود  أن  عيان  شهود  وذكر 
االنضباط وألقوا الحجارة عىل القائد عند 
وصوله إىل معسكرهم، كما أطلقوا الرصاص 

يف الهواء.
بعد  لالختباء  محمد  الجرنال  واضطر 
وأصيبت  إليه،  أسلحتهم  الجنود  وجه  أن 
سيارته املصفحة بثقوب من الرصاص، لكنه 

لم يصب بأذى.

وقال رئيس املحكمة تشوكويميكا أوكونكو 
اإلعدام  أحكام  تنتظر  الذي  الوقت  يف  إنه 
موافقة السلطات العسكرية النيجريية فإنه 
ال يوجد أدنى شك يف أن الهجوم كان أمرا 

خطريا.
أصدرت  التي  املحكمة  هيئة  وأخــذت 
الحكم يف االعتبار التأثري املتوقع للحادث 
عىل جهود محاربة التمرد التي تخوضها 
األمن  عىل  ــاره  آث إىل  باإلضافة  الــبــالد، 

القومي.
ضغوط  من  النيجريي  الجيش  ويعاني 
تعيشه  الذي  الدموي  التمرد  إلنهاء  كبرية 

البالد منذ خمس سنوات.
وتحارب جماعة بوكو حرام املتطرفة من 
أجل إقامة دولة إسالمية يف نيجرييا وكثفت 
قواعدها  من  طردها  عقب  هجماتها  من 

عاصمة  مايدوغوري،  مدينة  يف  الرئيسية 
املدن  الجماعة  وتستهدف  بورنو،  واليــة 

والقرى بهجمات دموية.
يف  وتسبب  اآلالف  بحياة  القتال  وأودى 
تهجري عرشات اآلالف أيضا، ونجحت بوكو 
من  املزيد  عىل  السيطرة  يف  مؤخرا  حرام 

األرايض يف شمال رشقي نيجرييا.
إن  يس:  بي  بي  لـ  الجنود  أحد  وقــال 
بوكو  محاربة  رفضوا  جنود  مجموعة 
الرشقية،  الشمالية  املناطق  يف  ــرام  ح
الشهر املايض، حتى يحصلوا عىل معدات 

عسكرية جيدة.
الخطوط  يف  النيجريية  القوات  وتشكو 
واملعدات  األسلحة  نقص  من  األمامية 
املناسبة، باإلضافة إىل تقارير تشري إىل عدم 

حصولهم عىل رواتب أو ربما الطعام.

منذ اعتماد إسرتاتيجية أوباما  األخريةمنذ اعتماد إسرتاتيجية أوباما  األخرية

أول غارة جوية أمريكية على »داعش«  بالعراقأول غارة جوية أمريكية على »داعش«  بالعراق

حذرت الواليات املتحدة األمريكية سوريا 
التي تعتزم توجيه  من اعرتاض مقاتالتها 
اإلسالمية  الدولة  ملقاتيل  جوية  رضبات 

داعش املنترشين داخل األرايض السورية.
إن  ــارزون  ب أمريكيون  مسؤولون  وقــال 
السوري  للجيش  الجوية  الــدفــاعــات 
حاولت  إذا  انتقامية  ــة  رضب ستواجه 
دمشق الرد عىل رضبات جوية أمريكية من 
املتوقع ان تستهدف مواقع لتنظيم الدولة 

اإلسالمية يف سوريا.
باراك  األمريكي  الرئيس  موافقة  وأثارت 
ضد  الجوية  القوة  استخدام  عىل  أوباما 

سوريا  يف  املتشددة  الجماعة  معاقل 
تساؤالت بشان هل سريد الرئيس السوري 

بشار األسد بطريقة ما.
وفقاً  كبار  أمريكيون  مسؤولون  وقــال 
ألن  يتدخل  أال  لألسد  ينبغي  انه  لرويرتز 
الواليات املتحدة لديها معرفة جيدة بمواقع 
ومنشآت  السورية  الجوية  الدفاعات 

القيادة والسيطرة.
وقال أحدهم انه إذا اظهر جيش األسد 
للعمل  األمريكية  للقدرة  تهديدا  يمثل  انه 
يف املنطقة فانه سيضع الدفاعات الجوية 

السورية يف خطر.

وأكدت الواليات املتحدة انها لن تنسق 
مع حكومة األسد بأي طريقة يف قتالها ضد 
أوباما  وموقف  اإلسالمية.  الدولة  تنظيم 
املعلن منذ وقت طويل هو انه يريد ان يرى 
بعد  خصوصا  السلطة  عن  األسد  رحيل 
شعبه  ضد  كيماوية  أسلحة  استخدامه 

العام املايض.
لكن الرضبات الجوية ضد تنظيم الدولة 
اإلسالمية يف سوريا قد يكون لها تأثري غري 
مبارش يستفيد منه األسد ألن املتشددين 
يقاتلون الحكومة السورية يف حرب أهلية 

مستمرة منذ أكرث من ثالث سنوات.

وتريد واشنطن تدريب وتجهيز املعارضة 
معتدلة  تعتربها  التي  السورية  املسلحة 
ستتيحها  التي  األرايض  عىل  للسيطرة 

الرضبات الجوية األمريكية.
ــات املــتــحــدة عــرشات  ــوالي وشــنــت ال
لتنظيم  ــداف  أه ضد  الجوية  الرضبات 
لم تنفذ  لكنها  العراق  الدولة اإلسالمية يف 
حتى اآلن أي رضبات يف سوريا مع سعي 
أوباما إىل ترسيخ ائتالف مناهض للجماعة 

املتطرفة.

تعتزم توجيه ضربات جوية "لداعش" الشامتعتزم توجيه ضربات جوية "لداعش" الشام

أمريكا تحذر سوريا من استهداف مقاتالتها

ضرب داعش 
بأي ثمن؟

يف تحول غريب ومفاجئ  تحاول 
الواليات املتحدة األمريكية تحشيد 
التحالف  من  ممكن  قدر  أكرب 
الغربي والعربي ضد تنظيم الدولة 
وسوريا  العراق  يف  اإلسالمية 
الذي بات يشكل خطرا  {داعش} 
الرافدين  بالد  وأرايض  عىل  وحدة 
بعد أن تمدد فيها عىل حني غرة كما 
وباعرتاف  أنه  مع  التقارير..  تقول 
وزيرة الخارجية األمريكية السابقة 
هيالري كلينتون {صنيعة أمريكية} 
كان هدفها تشكيل دولة إسالمية يف 
املنطقة عام 2008م بهدف تقسيم 
انتهت  لكنها  األوسط  الرشق  دول 
إىل  أدى  الذي  األمر  بالفشل.. 
خروج تنظيم داعش عن السيطرة 
أن  آخرون  يرى  فيما   .. األمريكية 
العراق   إىل  العودة  تريد  واشنطن 

مجددا من هذا الباب .    
النهائية  فإن هذه الظاهرة   ويف املحصلة 
اإلسالمية،    الدولة  تنظيم  يشّكلها  التي 
لن  الرسيع،   وامتداده  وتوحشه  بغموضه 
تتوقف عن إثارة تساؤالٍت سياسية  كثرية  
ُتفرس "كيف تشّكلت داعش.. ومن ساهم يف 
إيجادها وتمويلها  وكيفية القضاء عليها 

وبأي ثمن ؟
 وما هو السيناريو املستقبيل املتوقع 
الرتاشق  عن  بعيداً  التنظيم  لهذا 
السيايس،  املشهد  يسود  الذي 
وتوايل رسعة التحشيد األمريكي – 
الغربي – العربي؟.. يؤكد مراقبون 
انبثاق  ان  مفادها  حقيقة  عىل 
نتيجة  جاء  داعيش  تنظيم  هكذا 
ملتوالية الحالة الجهادية يف الرؤى 
والتصورات واألفكار، ونتاج ظروفه 
السياسية واالجتماعية املحتقنة، 
يف مشهٍد عربي غابت عنه طويًال 
شمس االستقرار والعدالة، رسعان 
اكرب  مخابرات  من  التقاطه  تم  ما 
العالم ليكون سيفا بيدها  دولة يف 
تدق إسفينه لصالح الكيان العربي 
عىل  ارتد  السحر  أن  ..إال   املحتل 
الساحر بفعل اختالف الحسابات 
والرهانات عىل املكاسب يف تحول 
اصطدمت  للتنظيم  دراماتيكي  
يفرس  مما  ايه}  اي  {الس  بواقعه 
بخطر  األمريكية  اإلدارة  استشعار 
للغاية  متأخرا  جاء  وإن  التنظيم 
بعد أن تمكن داعش من السيطرة 
ويتجه  العراق   أرايض  معظم  عىل 
سوريا  نحو  املشكل  بخطره 
يعني  الذي  اسمه  من  ظاهر  وهو 
{الدولة اإلسالمية للعراق والشام} 
ثم  {الدولة}  أي  دال   ومخترصه  
والعني   {إسالمية}  األلف  حرف  

تعني العراق والشني الشام .
خارجية  دول  داخل  أجهزة  ثمة  وهناك  
الحالة  بروز  من  االستفادة  حاولت   ،
خروج  وسهلت  سورية،  يف  الجهادية 
يلتحقوا  لكي  أراضيها  من  املقاتلني 
داعش  وفيها  هناك  الجهادية  بالفصائل 
وهي، فيما يبدو، توّد لو قامت بعض هذه 
العنارص مستقبًال، بعد عودتها، بعمليات 
تفجريية يف بلدانها، حتى تستفيد من ذلك 
يف التنافس السيايس الداخيل بني األجهزة 
أو األجنحة، وإعادة هيمنة األجهزة األمنية 
عىل القرار السيايس، تحت الفتة مواجهة 

اإلرهاب.
كيفية  يف  األكرب  املعضلة  وتبقى 
تجاوز واشنطن رضب هذا التنظيم 
الداعيش يف سوريا بدون التنسيق 
مع نظام دمشق مما يعد وفقا لنظام 
يف  سافرا  تدخال  املتحدة  األمم 
الشؤون  الداخلية لدولة مستقلة، 
وإيران  روسيا  منه  حذرت  ما  وهو 
واشنطن  قررت  ما  وإذا  مؤخرا، 
اآلن  حتى  تأخرت  فلم  ذلك  فعل 
وهل يصب ذلك يف تقوية املعارضة 

السورية ؟
جعل   املنطقة   يف  يجري  ما  أن  والغريب 
أعداء األمس حلفاء اليوم وأصدقاء الغد. 

!!!  ، وجميعهم   يلتقون يف نقطة ما.!!!!

Ssalala99@gmailcom
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