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مدارات

في ذكرى «ثورة يناير»...
ّ
كل عام و�أنت بخير يا م�صر

يفجر مقرات حكومية
مقتل  29عن�صراً من «داع�ش» والتنظيم ّ

القوات العراقية تحرر «الخ�سفة» بالأنبار وتقتل «�أمير ًا»

} خضر سعاده خ ّروبي
هناك مسلمة أساسية يمكن أن ننطلق منها لدى الحديث عن مصر،
وه��ي أنّ ال���دول اإلقليمية الكبرى تتحرك على أس���اس أنّ مصالحها
االستراتيجية تتعدّى محيطها المباشر ،وأنّ أمنها القومي يتأثر بتطورات
إقليمية ودول��ي��ة .تطرح إدارة عالقات مصر الخارجية ،خصوصا ً مع
القوى الكبرى ،بحكم توازناتها وتعقيداتها ،وض���رورات مصالحها،
تحديات متشابكة تفرض على صانعي القرار إدارة العالقات بحذر ال
يخلو من حكمة تستفيد من معطيات الواقع الدولي الراهن بك ّل ما ينطوي
عليه من أطر ومسارات متعدّدة للتعاون ينبغي تفعيلها مع مختلف القوى
الدولية.
وشكل انتخاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي محطة أمل راهن
عليها الماليين داخل مصر وخارجها لتصحيح مسار «ثورة  25يناير»،
والستعادة القاهرة مكانتها ودورها إقليميا ً ودولياً .وعلى رغم السجال
الذي يحيط بدخول وزير الدفاع السابق إلى المشهد السياسي في مصر،
إال أنّ الرئيس المصري القادم على أكتاف «ثورة  30يونيو» ما زال يتل ّمس
الخطى لترتيب عالقات مصر مع الخارج.
والمفارقة أنّ مظاهر «السيسي مانيا» التي اجتاحت مصر والعالم
العربي في آن ،جاءت على وقع توتر الحكم الجديد مع واشنطن «الشريك
الحذر» للنظام اإلخواني الذي أُطيح به في أعقاب ما ظلت واشنطن تعتبره
حتى وقت قريب انقالبا ً عسكريا ً ُيع ّد السيسي المتهم الرئيسي فيه.
أول غيث «التوتر» كان إلغاء واشنطن مناورات عسكرية مشتركة مع
مصر ،ث ّم استتبع الحقا ً بوقف المساعدات العسكرية المقدمة لها قبل
أن يبدأ منحنى الموقف الدولي المتشدّد إزاء مصر باالنكسار التدريجي
تحت ضغط اإلره��اب الضارب إقليميا ً ودوليا ً في ركاب شحن طائفي،
وم��ع الحاجة إل��ى ظهير عربي ق��ادر على تخريج ح�� ّل سياسي لألزمة
السورية الذي يتردّد أنّ القاهرة تمثل عاصمته اإلقليمية ،في حين تمثل
موسكو راعيه الدولي التي يكثر الحديث عن حجم عالقاتها المتنامي مع
القاهرة الساعية إلى تنويع «ساللها الدولية» ،حيث شكل توقيع الطرفين
بعد «ث��ورة يونيو» على اتفاقات تسليحية وزي��ارة قطع حربية روسية
ميناء اإلسكندرية ،تطورات غير مسبوقة منذ عقود .وعلى رغم معوقات
التحدي البيروقراطي على دور الخارجية المصرية ،يتحدث خبراء عن
فرص متاحة لسياسة براغماتية متكاملة تنطلق منها الرؤية المصرية
في نظرتها إلى خياراتها الخارجية تقوم على إدراك واضح للمصالح
الوطنية ،والحفاظ عليها ،وفي الوقت نفسه إدراك توازنات وحسابات
ت��ب��ادل مصالح تعكس حجم دول��ه��ا ف��ي ظ�� ّل رغبة واض��ح��ة ف��ي تجاوز
اإلرث الكارثي لسياسات مبارك المنحازة إلى الغرب ،مع التركيز على
أسس تعاونية تع ّد جميعها ركائز ومحاور مطلوب صياغتها في رسائل
وتحركات مصرية واضحة وسريعة باتجاه دول اإلقليم والعالم كتلك مع
الصين ،ودول الخليج ،وكذلك الدول الغربية التي يسعى السيسي من
خالل العمل معها إلى تطبيع الوضع السياسي في الداخل ومحاولة إثراء
المرجعية القانونية والحقوقية خارجياً ،من أجل استعادة ثقة «المجتمع
الدولي» ومعه ثقة المستثمرين.
وال يمكن ألح��د أن يغفل عن القول إنّ زي���ارات السيسي الخارجية
تنطوي على محاولة لتقديم نظامه الجديد الى العالم .وبالنظر إلى أنّ النقطة
والركيزة األساسية النطالق أية سياسة خارجية نشطة وقوية تعتمد على
األوضاع االقتصادية المستقرة ،وذلك على المستوى الداخلي ،من تحقيق
نمو اقتصادي داخلي ،أو على المستوى الخارجي المتمثل باالندماج في
«االقتصاد العالمي» ،يمكن التجربة الصينية في التنمية ان تمثل نموذجا ً
ُيحتذى به ،بخاصة انّ الصين تدرك حجم الفرص االقتصادية الواعدة في
مصر إذا ما توافر قدر من الرشد والحكمة لدى صانع القرار فيها لمزايا
السوق المصرية لتجارتها .كما ال يخفى حجم المكانة والدور الذي تمثله
مصر في الشرق األوسط وهو أمر بإمكان القاهرة ان توظفه في توثيق
العالقات االقتصادية مع الصين وتطويرها على نحو تكون فيه أكثر إفادة
وتوازناً .مع العلم أنّ الصينيين على استعداد أكبر من غيرهم من األطراف
الدولية األخرى لدعم عملية النهوض االقتصادي المصري بما في ذلك
توفير الدعم المالي بالقروض والمنح بعيدا ًمن شروط المانحين الدوليين
كالبنك الدولي الذي يتع ّرض لمنافسة من قبل هيئات أخرى يقف خلفها
تجمع «بريكس» الذي تع ّد الصين ضلعه الرئيسي.
وينظر إلى إعادة ملف التعاون مع دول حوض النيل ،على أنه تأكيد
لنمط التفاعل اإليجابي القائم على الشراكات ،والذي تسعى الخارجية
المصرية للعمل في إطاره ،مع اإلشارة إلى عالقة بكين العميقة بأثيوبيا
وما قد تتيحه «القوة الناعمة» الصينية من قوة مضافة لتوجه النظام
المصري نحو عمقه األفريقي في مسائل مثل «س�� ّد النهضة» إذا ما
شهدت األي���ام المقبلة تفعيل «ال��ش��راك��ة االستراتيجية» التي وقعها
الرئيس المصري لدى زيارته الصين ،وهو مستوى ال تمنحه بكين إال
لعدد محدود من الدول.
وعلى رغم المنهج التعاوني الذي يتبناه الرئيس المصري مع العالم
الخارجي ،فإنّ تعزيز العالقات مع دول إقليمية كإيران وتركيا يشكل في
ح ّد ذاته نقطة إشكالية أمام تعزيز العالقة مع دول أخرى كدول الخليج
التي تسخى على القاهرة ماديا ً واقتصاديا ً ألسباب يراها البعض تتخطى
المشاعر والبواعث العاطفية وتقترب أكثر في مقاربة القضية الفلسطينية،
في حين تنظر األخيرة إلى العالقات مع تلك الدول باهتمام كونها التطبيق
المؤسسة على أنّ أمن الخليج جزء من األم��ن القومي
العملي لرؤيتها
ّ
المصري .وتوصل الخبراء في السياسة الخارجية إلى أنّ توجهات مصر
في هذا المجال هو «بيع سياسة» و«شراء اقتصاد» ،فما الذي تقدر مصر
أن تقدمه إلى دول العالم واإلقليم ،والخليج ضمناً؟

�إخالء �سبيل نجلي مبارك
في ق�ضية الق�صور الرئا�سية
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس إخالء سبيل عالء
وجمال نجلي الرئيس المصري االسبق حسني مبارك ،بضمان محل إقامتهما،
على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيالئهما ووالدهما على أكثر
من  125مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وذكر موقع التلفزيون المصري على االنترنت أن قرار المحكمة برئاسة
المستشار محمد عامر جاء في ضوء الطعن باالستئناف المقدم من فريد الديب
المحامي عنهما على استمرار حبسهما على ذمة القضية ،حيث طالب الديب
بإخالء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض في  13كانون الثاني الجاري
حكما ً بنقض «إلغاء» الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما
بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما ومعاقبة والدهما حسني مبارك
بالسجن المشدد لمدة  3سنوات.

مقدي�شو :قتلى بانفجار �سيارة
ع�شية زيارة �أردوغان
أعلنت حركة «الشباب» الصومالية مسؤوليتها عن تفجير مفخخة خلّف
خمسة قتلى ،مؤكدة أنها استهدفت الوفد التركي المقيم بأحد النزل في العاصمة
الصومالية مقديشو.
وأكدت وزارة الخارجية التركية عقب الحادث أن الوفد التركي الموجود في
العاصمة الصومالية لم تلحق به خسائر بشرية أو مادية.
يذكر أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم
الجمعة هي األولى لزعيم غير أفريقي منذ ما يقارب العشرين سنة.
وصرح فرح نور المسؤول األمني بالعاصمة الصومالية مقديشو ،أن الوفد
التركي بخير ولم يلحق به أي أذى ،مؤكدا ً أن تحقيقا ً فتح لمعرفة الجناة وتقييم
األضرار الناجمة عن االنفجار.

أعلنت مديرية شرطة قضاء حديثة غرب األنبار ،أمس ،عن تحرير منطقة الخسفة
بالكامل من سيطرة تنظيم «داعش» االرهابي ،فيما أكدت مقتل واصابة العشرات
من عناصر «داعش» بينهم «امير».
وقال مدير شرطة حديثة العقيد فاروق الجغيفي نقالً عن «السومرية نيوز»:
«إن القوات األمنية تمكنت ،من الدخول الى منطقة الخسفة وتحريرها بالكامل من
سيطرة تنظيم داعش اإلرهابي» ،مبينا ً أن «تلك القوات تقوم برفع العبوات الناسفة
وتفكيك المنازل المفخخة» .وأض��اف الجغيفي« :أن العملية اسفرت عن مقتل
واصابة العشرات من عناصر تنظيم داعش بينهم أمير يدعى أبو انس ،فضالً عن
هروب آخرين».
وكانت قيادة عمليات الجزيرة والبادية أعلنت ،عن بدء عملية لتحرير منطقة
غرب حديثة ،مؤكدة أن اإلعالن عن تحريرها سيكون قريباً.

وتشهد محافظة األنبار وضعا ً أمنيا ً محتدما ً منذ ( 10حزيران  ،)2014وذلك بعد
سيطرة ارهابيين من تنظيم «داعش» على محافظة نينوى بالكامل ،وتقدمهم نحو
صالح الدين وديالى وسيطرتهم على بعض مناطق المحافظتين ،في حين تستمر
العمليات العسكرية في األنبار لمواجهة التنظيم.
وفي سياق متصل ،أعلنت وزارة الدفاع العراقية ،عن مقتل  29عنصرا ً من
«داعش» بينهم عرب وأجانب بقصف صاروخي استهدف تجمعات لهم جنوب
األنبار.
وقالت الوزارة إن «قوة من االستخبارات العسكرية قصفت بالصواريخ تجمعات
لتنظيم داعش في قاطع الشورتان والكرمة ،ما أسفر عن مقتل  29عنصرا ًمن التنظيم
بينهم سعوديان وثالثة أفغان» .وأضاف البيان أن «القصف أسفر عن اصابة
مسؤول قاطع الكرمة في تنظيم داعش اإلرهابي ياسر الفهداوي بجروح بليغة».

ال�سعودية تو�سع «المنطقة العازلة» مع اليمن
من � 10إلى  20كيلومتر ًا

«داع�ش» يدعو �أمازيغ �أفريقيا
لمبايعة البغدادي
دع��ا ف��رع تنظيم «داع��ش» في العاصمة الليبية
طرابلس ،األمازيغ الطوارق في كل من ليبيا والجزائر
وشمال مالي لاللتحاق بالتنظيم ومبايعة زعميه أبو
بكر البغدادي.
جاء ذلك في تسجيل باللغة األمازيغية نشرته
م��واق��ع جهادية أول م��ن أم��س نسب لمقاتلين من
التنظيم تحت عنوان «رسالة إلى إخواننا الموحدين»،
وبدأ التسجيل بعبارة «فيديو إلعالم والية طرابلس
التابعة لدولة الخالفة داعش».
وقال أحد الملثمين في الفيديو والذي أطلق على
نفسه اسم أبو سليمان الطارقي مخاطبا ً الطوارق

إن رسالته موجهة إل��ى األم��ازي��غ في ليبيا ومالي
والجزائر ،وآن األوان لمبايعة دولة الخالفة ،ألنَّ هذه
الدولة تختلف عما يقوله الناس عنها.
تنتشر قبائل األم��ازي��غ ال��ط��وارق ف��ي دول عدة
بشمال أفريقيا بخاصة في ليبيا ،وجنوب الجزائر،
وك��ذل��ك شمال مالي ال��ذي تسيطر عليه جماعات
أزوادي���ة مسلحة متمردة على حكومة باماكو إلى
جانب جهاديين من تنظيم القاعدة في بالد المغرب
اإلسالمي ،وحركة الجهاد والتوحيد في غرب أفريقيا
وهما تنظيمان يرفضان مبايعة زعيم «داعش» أبو
بكر البغدادي.

الحليف الأبرز لـ«نداء تون�س» ين�سحب من م�شاورات الت�شكيل

تون�س :ال�صيد يعلن االثنين قائمة وزرائه
كشف ال��ق��ي��ادي ف��ي حركة ن��داء
تونس محمد العكرمي أن رئيس
الحكومة المكلف الحبيب الصيد
سيعلن عن القائمة الكاملة ألعضاء
حكومته االثنين المقبل وذل��ك قبل
انعقاد جلسة خاصة لمجلس نواب
الشعب (البرلمان) يستمع خاللها
لبرنامج الحكومة قبل المصادقة
عليها ،ويرجح أن تنعقد الجلسة
األرب��ع��اء المقبل ...فيما ك��ان الفتا ً
انسحاب حزب االتحاد الوطني الحر
الحليف األب��رز لحركة ن��داء تونس
من المشاورات الحكومية.
وقال العكرمي إنه لن يتم إقصاء
أي طرف من حكومة الحبيب الصيد
وأنّ حركة النهضة لن ُتقصى من
الحكومة الجديدة التي ق��ال عنها
انها ل��ن تكون حكومة محاصصة

حزبية.
من جانبه ،نفى المستشار في
رئاسة الجمهورية محسن مرزوق
أن يكون في لقاءات رئيس الحكومة
المكلف الحبيب الصيد األسبوعية
بالرئيس الباجي قايد السبسي أي
شكل من أشكال التداخل بين رأسي
السلطة التنفيذية أو الوصاية.
وأشار مرزوق الى وجود تنسيق
وتشاور بين الطرفين ،كل في إطار
وظ��ي��ف��ت��ه وح��س��ب اخ��ت��ص��اص��ات��ه
الدستورية ،مشددا ً في هذا اإلطار
على أهمية التناغم بين الرئاستين.
وفي السياق ذاته ،اعتبر مرزوق
ان ال��م��ش��اورات لتشكيل حكومة
الحبيب الصيد لم تأخذ وقتا ً طويالً
مقارنة بفترات تشكيل الحكومات
السابقة.

كشفت المديرية العامة لحرس الحدود السعودي
عن توسيع الحرم الحدودي على حدودها الجنوبية،
التي تربطها مع اليمن ،بمسافة عشرة كيلومترات
إضافية ليصبح  20كيلومترا ً حالياً ،يحظر تجاوزها
حتى بحجة التنزه أو الرعي.
ونقلت صحيفة «اليوم» أمس عن المديرية إن العمل
يجري على قدم وساق «من دون توقف» لالنتهاء من
تركيب السياج األمني على الحدود الجنوبية للمملكة،
مشيرة إلى أنه «يجري تطوير أنظمة أخرى مثل نظام
العمليات والتدريب والبنى التحتية ،وكذلك تطوير
مهارات وقدرات األفراد».
وأوضحت أن «الوصول للحدود ال يستثني أحدا ً
س��واء مواطنين أو مقيمين أط��ف��اال ً كانوا أو نساء،
والتعليمات واضحة للجميع».
وشددت المديرية على أن «حدود المملكة مؤمنة
في شكل كامل ،ومجهزة بأفضل التقنيات الحديثة»،
وبينت أن «األح����داث ال��ت��ي تمر بها بعض ال��دول

المجاورة للمملكة لم تغير شيئا ً في سياسة عمل
حرس الحدود».
ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي لحرس
الحدود اللواء محمد الغامدي قوله إن «المديرية
في حالة تأهب قصوى منذ زمن على جميع منافذ
ال��س��ع��ودي��ة وح��دوده��ا س���واء ال��ب��ري��ة أو البحرية
وبمختلف التضاريس ،ومستعدون ألي ط��ارئ»،
موضحا ً أن لديهم أم��ورا ً أخرى يهتمون بها ،ومنها
مواجهة المتسللين والمهربين.
وفي ما يخص المناطق األكثر تعرضا ً لمحاولة
التسلل والتهريب ،أوضح الغامدي أن «الحد الجنوبي
(مع اليمن والبالغ حوالى  1500كيلومتر) هو أكثر
المناطق تعرضا ً لذلك ،بخالف الحد الشمالي ،إضافة
الى قلة محاولة التهريب من طريق البحر ،نظرا ً الى
ما لدى رج��ال الحرس من تقنيات عالية ورادارات
تشعرهم بجميع م��ح��اوالت ال��ت��ج��اوز م��ن طريق
البحر».

وفي تطور الف��ت ،انسحب حزب
االتحاد الوطني الحر الحليف األبرز
لحركة نداء تونس من المشاورات
التي يقودها الصيد في حين أكدت
م��ص��ادر مطلعة م��ن داخ���ل «ن���داء
تونس» وجود حالة من القلق بين
قيادات الحركة نتيجة ما تعتبره
اب��ت��زازا ً لها من قبل بعض الفرقاء
السياسيين حيث تسعى حركة
ال��ن��ه��ض��ة ال���ى وض���ع ي��ده��ا على
الوزارات الخدماتية المتصلة بحياة
ال��ن��اس ويضغط االت��ح��اد الوطني
الحر من أجل الحصول على الحقائب
المتصلة بالمالية واالستثمار علما ً
أن رئيسه سليم الرياحي رجل أعمال
وهو ما يثير جدال ً حول طبيعة عمله
ال��خ��اص وال��ع��م��ل الحكومي ال��ذي
يرغب في ممارسته.

الحكومة الموقتة تقرر �إغالق �سفاراتها في دول عدة
«فجر ليبيا» يعلن عدم م�شاركته في محادثات ال�سالم الأممية
أعلن عمر حميدان المتحدث باسم برلمان
«ف��ج��ر ليبيا» المسيطر على العاصمة
طرابلس ،ع��دم مشاركته ف��ي محادثات
السالم التي ترعاها األمم المتحدة.
وقال عمر حميدان إن قرار عدم المشاركة
ف��ي المحادثات ج��اء بعد أع��م��ال العنف
ال��ج��دي��دة ال��ت��ي شنتها ق���وات الحكومة
المعترف بها دولياً.
وأك��د المتحدث باسم المؤتمر الوطني
العام أن برلمان «فجر ليبيا» لن يشارك
في أية محادثات ال داخل ليبيا وال خارجها،
مضيفا ً أن القوات المتحالفة مع الحكومة
المعترف بها دوليا ً اقتحمت فرعا ً للبنك
المركزي في مدينة بنغازي شرق البالد
وارتكبت أعمال عنف أخرى.
من جهة اخرى ،قررت الحكومة الموقتة
في اجتماعها العادي الثالث للعام الحالي
إغالق عدد من السفارات الليبية ،وخفض
أعداد الملحقين الفنيين بباقي السفارات.
وذكرت الحكومة الموقتة على صفحتها
الرسمية على موقع «فايسبوك» أن مجلس
ال��وزراء ناقش كتاب وزير الخارجية في
شأن مقررات مجلس الوزراء في اجتماعاته
السابقة ،بضرورة خفض اإلنفاق لمواجهة
العجز ال��ح��اص��ل ف��ي ال��م��وازن��ة ،نتيجة
انخفاض أسعار النفط وانخفاض اإلنتاج.
وأوضح البيان أن وزارة الخارجية قررت
إغالق عدد من السفارات الليبية في عدد
من الدول فيما لم تذكر الحكومة السفارات
التي قررت إغالقها.

من جهة أخرى أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى بأن تنظيم «داعش» فجر
المباني الحكومية والمقرات األمنية غرب الموصل.
وقال إن «عناصر تنظيم «داعش» فجروا مباني حكومية بقضاء البعاج غرب
الموصل بعدد من العبوات الناسفة» ،مبينا ً أن «تلك المباني هي المجلس البلدي
ومديرية الشرطة ومديرية التربية ومقر فوج طوارئ شرطة القضاء ،فضالً عن
مقر تابع للجيش» .وأضاف المصدر أن «عناصر تنظيم داعش فجروا كذلك جميع
المباني المرتفعة وسط سنجار غرب الموصل بعد تفخيخها بعدد من العبوات
الناسفة ،خوفا ً من سيطرة قوات البيشمركة والتمركز فيها».
وكان مستشار مجلس أمن إقليم كردستان مسرور البارزاني أعلن أول من أمس،
عن تحرير مناطق واسعة في شرق وغرب سد الموصل ،فيما أكد مقتل  200عنصر
من تنظيم «داعش».

أم��ن��ي�اً ،قتل م��دي��ر م��دي��ري��ة أم��ن سرت
المكلف العقيد السنوسي كعيبة وسائقه
أمس نتيجة تعرضهما لوابل من الرصاص
أطلقه مجهولون في شارع دبي .ورجحت
م��ص��ادر أن ت��ك��ون الجماعات المتطرفة
المسيطرة على مدينة سرت هي المسؤولة

عن اغتيال كعيبة.
وكان رئيس مجلس سرت المحلي نجا
من محاولة اغتيال في  14كانون الثاني
ال��ج��اري بعد أن أط��ل��ق عليه مسلحون
مجهولون ال��ن��ار ل��دى خ��روج��ه م��ن مقر
عمله.

تقرير �إخباري
رد اعتبار للع�سكرية العراقية
ليس هناك اختالف في أن الجيش العراقي كان قويا ً ومنضبطا ً ومتمرسا ً ومتفوقا ً
في التسليح والخبرات التي امتزجت فيها المدارس العسكرية االنكليزية والروسية،
وغيرها ،اضافة الى المدرسة العملية ،ومن هنا فإن ضابط الجيش العراقي السابق
يعد موسوعة عسكرية ،في كافة المجاالت والصنوف.
واآلن ،بعد زهاء  12سنة على ح ّل ذلك الجيش ،وتشكيل بديل عنه ،بال خبرة وال
تاريخ وال حتى تجهيزات يعتد بها ،يعاد الحديث عن امكانية االستفادة من خبرات
الضباط القدماء ،الذين لم تبق منهم في البلد اال الندرة النادرة ،التي تشير بأصابعها
الى قائدها المرمي في زنزانة اإلعدام.
ويشير المتابعون للشأن العسكري الى ان  12سنة من االعتزال االجباري ،ليست
باألمر الهيّن ،وسبقت هذه السنين العجاف  13سنة من الحصار المشؤوم الذي
فرض على العراق ،وليس على نظام صدام حسين فحسب ،وخالل هذه السنوات
حرم الجيش من أية فرصة للتطور ،باألفراد او بالمعدات او المعلومات والتكنولوجيا
المتجددة ،ما يعني ان الضابط الذي تخرج ت ّوا ً في الكلية العسكرية آنذاك أصبح اآلن،
بعد مرور ربع قرن ،مستحقا ً االحالة على التقاعد ،وبالنتيجة فإن الحديث عن الجيش
السابق وضباطه يلفه الكثير من الغموض.
وبحسب العميد المتقاعد نافع عبدالكريم ،ان��ه يستطيع اآلن بعد  12سنة من
االعتزال ،وبعد  25سنة من بدء تفكك الجيش أن يميز القذيفة التي تسقط في مكان
ما قريب منه وما هو نوعها وعيارها ومن اين انطلقت ،نتيجة الخبرة المتراكمة ،اال انه
لم تعد لديه اللياقة البدنية ،التي اعتادها في التمارين العسكرية اليومية والتي كانت
مفروضة على كل العسكريين.
ويشير عبدالكريم الى ان هناك حقيقة تم تغييبها ،وهي ان بداية المقاومة الحقيقية
لالحتالل األميركي بعد حرب عام  2003كانت من قبل مجاميع عسكرية ،آلمها
االنكسار العسكري ونظمت نفسها في مجاميع صغيرة أخذت تتسع ،لكنها سرعان
ما تفككت عند ظهور تنظيمات مسلحة اقوى ،انضم اليها العسكريون متفرقين ،فيما
آثر الكثيرون االعتزال لعدم االنسجام ايديولوجيا ً مع تلك التنظيمات.

