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القوات العراقية ت�سيطر على مدخل الكرمة ال�شمالي في الأنبار

تقرير �إخباري

ديمب�سي من بغداد :من الخط�أ تكثيف غارات التحالف على «داع�ش»

�سخط على ف�شل نتنياهو
} ناديا شحادة
حيثما ي�ح� ّل رئ�ي��س الحكومة «اإلسرائيلية»
بينامين نتنياهو يمكننا توقع مشكلة سيفتعلها،
زع�ي��م الليكود اليميني ال يتوقف ع��ن ارتكاب
الخطأ تلو اآلخر لدرجة أن فترة رئاسته للحكومة
أدت إلى تراجع كبير في مكانة «إسرائيل» وباتت
تهدد عالقاتها بأميركا وبالدول األوروبية ومع
اقتراب موعد انتخابات الكنيست «اإلسرائيلي»
ال��م��ق��رر ف ��ي  17آذار  2015ت� � ��زداد موجة
االن �ت �ق��ادات ال�لاذع��ة الموجهة ح�ي��ال السياسة
الداخلية والخارجية لرئيس ال ��وزراء بنيامين
نتنياهو التي تهدد مستقبله السياسي ومستقبل
«إسرائيل» بالعزلة الدولية ،أول الجبهات التي
تهدد مستقبله السياسي بالفشل موقف اإلدراة
االميركية التي كانت تعتبر الضامن والحامي
والممول والرئات التي تتنفس منها «إسرائيل»،
ال�خ�لاف بين نتنياهو وأوب��ام��ا ال��ذي ي�ع��ود إلى
مرحلة االنتخابات الرئاسية األميركية الماضية
حين دعم رئيس الحكومة «اإلسرائيلية» مرشح
الجمهوريين بعيدا ً م��ن األع ��راف التي تقتضي
الحياد ولو ظاهرياً.
وي��رى المراقبون أن ال�خ�لاف تفاقم وخرج
للعلن حين رد نتنياهو على انتقادات البيت األبيض
لالستيطان في القدس بقوله إنها تناقض القيم
األميركية حيث أث��ارت هذه التصريحات غضب
فريق أوباما ،بخاصة أنه يمكن أن يستنتج من
كالم زعيم الليكود أنه قصد اإلشارة إلى أصول
أوباما غير األميركية ،وما زاد من توتر العالقة
بين واش�ن�ط��ن و«إس��رائ �ي��ل» ه��و ت��دخ��ل سياسة
نتنياهو في ال�ق��رارات األميركية بشأن االتفاق
على النووي اإليراني الذي يجرى التفاوض عليه
بين إي��ران وال�ق��وى العظمة وال��ذي ب��ات االتفاق
حوله وشيكاً ،فعبثا ً ح��اول نتنياهو اللعب على
عامل الخوف عند الشعب األميركي في خطابة
الذي ألقاءه امام الكونغرس األميركي في  3آذار
 ،2015إذ يؤكد المتابعون أن خطاب نتنياهو كان
تحريضيا ً بامتياز وفشل في تقديم أي بديل قابل
للتحقق وبهذا المعنى أظهر نتنياهو استخفافا ً
بمستمعيه ،ما دفع زعيمة األقلية في الكونغرس

نانسي بيلوسي إلى القول بأن الدموع كادت أن
تنهمر من عينها ،واتخذت الزيارة بعدا ً داخليا ً
«إسرائيلياً» حيث اجتمعت كل األح��زاب والقوى
ف��ي «إس��رائ �ي��ل» على رفضها واع�ت�ب��رت دعاية
انتخابية .وخسر نتنياهو ورق��ة الملف النووي
اإليراني التي كان يراهن عليها.
وم��ن ره��ان��ات نتنياهو التي اتسمت بالفشل
ب��ال�م��رح�ل��ة ال�س��اب�ق��ة وال �ت��ي زادت م��ن السخط
الشعبي الداخلي ضده وأدت إلى خروج عشرات
اآلالف من «اإلسرائيليين» وسط مدينة تل أبيب
في تظاهرة مساء السبت الماضي تطالب برحيل
رئيس ال��وزراء وحكومته لما وصفوه باإلخفاق
ع�ل��ى الصعيدين األم �ن��ي وال�س�ي��اس��ي ،حروبه
على قطاع غزة وآخرها العصف المأكول التي
اعتبرها المتابع لشؤون «إس��رائ�ي��ل» أنها بدأت
مرحلة الضياع في غزة التي تورط الجيش فيها،
ونتنياهو ي��ري��د ال �ه��روب م��ن ورط��ة المقاومة،
فمشاهد االحتفاالت التي عمت قطاع غ��زة في
 26آب  2014بعد توقيع ات�ف��اق وق��ف إطالق
النار دليل على انتصار المقاومة الفلسطينية في
ح��رب العصف المأكول التي قابلها حديث عن
فشل استراتيجي لنتنياهو ال��ذي منح المقاومة
الفلسطينية إن �ج��ازاً ،وف��ي أول حديث لإلذاعة
«اإلسرائيلية» بعد إعالن التهدئة رأت زعيمة حزب
ميرتس اليساري زاهافا غلؤون أن الحرب التي
شنتها بالدها على قطاع غزة فشل استراتيجي
لرئيس الحكومة نتنياهو.
الحروب على قطاع غزة إضافة إلى العدوان
ع�ل��ى س��وري��ة ول �ب �ن��ان ورد ال �م �ق��اوم��ة المربك
لسياسة العدو «اإلسرائيلية» والتي أثبتت فشله
في القوة العسكرية ،يبدو أنها أثرت على المشهد
السياسي في «إسرائيل» وي��رى المتابع للشأن
«اإلسرائيلي» أنه تكفي المقارنة بين انتخابات
 2009حيث ك��ان��ت القضايا االجتماعية هي
المحور الرئيس للحمالت االنتخابية واالنتخابات
التي ستجرى قريبا ً التي يبدو أن المسائل األمنية
ستهيمن عليها بالكامل مع قضية الهوية اليهودية
لـ «إسرائيل» ووضعها على الساحة ال��دول��ة قد
ت ��ؤدي ت�ل��ك االن �ت �خ��اب��ات لتغييرات ك�ب�ي��رة غير
متوقعة بعد فشل نتنياهو في جميع رهاناته.

الجامعة العربية تدعو لت�شكيل قوة �إقليمية
في مواجهة «المتطرفين»
دع��ت الجامعة العربية لتشكيل
قوة إقليمية لمواجهة تنظيم «داعش»
ومتطرفين آخرين في المنطقة.
وكانت دعوات سابقة لتشكيل قوة
إقليمية قد فشلت في اجتذاب اهتمام
الدول العربية.
وقد جاءت المطالبة األخيرة على
لسان األمين العام للجامعة العربية
نبيل العربي في افتتاح قمة وزراء
الخارجية العرب .وقال العربي« :ما
نحتاجه اآلن هو التفكير في إنشاء قوة
تتحد على أهداف محددة مثل مكافحة
اإلرهاب وحفظ السالم وتأمين عمليات
اإلغاثة».
وانطلقت اجتماعات ال��دورة 143
لوزراء الخارجية العرب لرفع نتائجها
للقادة العرب خالل قمتهم الـ 26التي
تستضيفها شرم الشيخ خالل الفترة
من  28إلى  29آذار الجاري.
وت��ت��ص��در ج���دول أع��م��ال ال���دورة،
ال��ت��ي تعقد ب��رئ��اس��ة األردن خلفا ً
لموريتانيا تحت شعار «صيانة األمن
القومي العربي» ،مستجدات القضية
الفلسطينية وتطورات األوض��اع في
كل من ليبيا وسورية واليمن والعراق
وغيرها من الملفات.
من جانبه أعلن وزير خارجية األردن
ناصر جودة ،أن هناك تحديات تواجه
المنطقة في مقدمها ظاهرة اإلره��اب،
م��ؤك��دا ً أن «ال��ح��رب م��ع العصابات
التكفيرية الضالة ،هي حرب العرب
والمسلمين بالدرجة األولى».

من جهته ص��رح وزي��ر الخارجية
المصري سامح شكري بأن االجتماع
الوزاري يأتي في ظل تحديات خطيرة
تواجه المنطقة العربية ،موضحا ً أن
خريطة الوطن العربي مكتظة بالبؤر
الملتهبة ،مما أدى لنمو اإلره���اب
والتطرف ،في ظل تفكك مؤسسات
الدولة وغياب دورها.
وأض���اف ش��ك��ري ،ف��ي كلمته أم��ام
وزراء الخارجية العرب ،إننا في حاجة
إلى بذل الكثير من الجهد للقضاء على
الجهل واألف��ك��ار المتطرفة وترسيخ
المواطنة وتفعيل دور المؤسسات
الدينية وت��ط��وي��ر ال��خ��ط��اب الديني
لتعزيز الوعي بالدين.
ون����وه إل���ى أن ال���دع���م ال��ع��رب��ي

وال��م��ص��ري ل��ن ينقطع ع��ن القضية
الفلسطينية ،مطالبا برفع الحصار عن
قطاع غزة ،والضغط على «إسرائيل»
لرفع الحصار عن الفلسطينيين.
بدوره قال إبراهيم الجعفري ،وزير
الخارجية العراقي إن بالده في الخط
األول م��ن المواجهة ،معلنا« :نحن
نقاتل بالنيابة عن الجميع ..العراق
يمر ب��ظ��روف استثنائية م��ا يجعله
بحاجة لمزيد من الدعم».
ولم يعرف أي من ال��دول يمكن أن
تشارك في هذه القوة وأين سيجري
تشكيلها.
وستعقد الجامعة العربية مؤتمر
قمة للزعماء العرب في شرم الشيخ
في مصر خالل الشهر الجاري.

ال�سعودية تمنع وزيرة الخارجية ال�سويدية
من �إلقاء كلمتها
أع��ل��ن م��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��وي��دي��ة أم���س أن
السعودية أع��اق��ت خططا ً إللقاء
ال��وزي��رة م��ارج��و وال��س��ت��روم كلمة
أمام وزراء الخارجية العرب الذين
اجتمعوا في القاهرة.
وأشار المتحدث إريك بومان إلى
أن الموقف السعودي جاء احتجاجا ً
على انتقاد الحكومة السويدية
لسجل ال��ري��اض في مجال حقوق
اإلنسان.
وتسعى حكومة السويد التي
ي��ت��رأس��ه��ا ال���ح���زب االش��ت��راك��ي
الديمقراطي إلى زيادة دورها على
الساحة الدولية عبر التركيز على
حقوق اإلنسان كما قررت االعتراف
رسميا ً بالدولة الفلسطينية من دون
التشاور رسميا ً مع حلفائها وذلك
بعد تسلمها السلطة مباشرة في
تشرين األول من العام الماضي.
وقال بومان« :أبلغنا في الليلة
ال��م��اض��ي��ة أن ال��س��ع��ودي��ة منعت
م��ش��ارك��ة م����ارج����و» .وأض�����اف:
«التفسير الوحيد الذي حصلنا عليه
هو أن هذا الموقف هو بسبب بيانات
أص��درت��ه��ا ال��ح��ك��وم��ة السويدية

بشأن وض��ع حقوق اإلن��س��ان في
السعودية».
وك��ان��ت وال��س��ت��روم ق��د تلقت
دع���وة إلل��ق��اء خ��ط��اب ف��ي اجتماع
ل���وزراء الخارجية ال��ع��رب وك��ان
الهدف من الزيارة التعاون لتعزيز
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة وح��ق��وق اإلن��س��ان
والتكامل االقتصادي.
وانتقدت والستروم في كانون
ال��ث��ان��ي ال��م��اض��ي ع��ل��ى حسابها

على موقع «تويتر» جلد الناشط
وال��م��دون السعودي رائ��ف ب��دوي
ووصفت تنفيذ الحكم بأنه «محاولة
وحشية إلسكات األشكال الحديثة
للتعبير» ،ولم يصدر تعليق فوري
من الحكومة السعودية.
وتنظر السويد حاليا ً في ما إذا
كانت ستجدد اتفاقا ً مدته خمس
سنوات لتزويد السعودية بالمعدات
العسكرية والتدريب.

رأى قائد أركان الجيوش األميركية الجنرال مارتن ديمبسي
الذي وصل إلى بغداد ،أنه من الخطأ تكثيف الضربات الجوية
للتحالف األميركي على تنظيم «داع��ش» ،ودعا في المقابل إلى
اعتماد الصبر االستراتيجي في المواجهة في سورية والعراق.
وقال ديمبسي إن إلقاء كميات كبيرة من القنابل على العراق
ليس الح ّل ،بل يجب االستناد إلى معلومات قبل توجيه الضربات
التي قد تصيب مدنيين.
أمنياً ،أعلنت عمليات بغداد إحكام القوات األمنية السيطرة
الكاملة على مدخل الكرمة الشمالي .بدوره أعلن مجلس محافظة
األنبار ه��روب ق��ادة تنظيم داع��ش من قضاء الكرمة في األنبار
نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم.
وضبطت قوة أمنية مشتركة بدعم من الحشد الشعبي معسكرا ً
لتدريب عناصر داعش في محيط تالل حمرين شرق صالح الدين.
ودمرت نفقا ً لداعش بالقرب من مجمع الدوائر الحكومية وسط
مدينة الرمادي .إلى ذلك قال مصدر أمني إن قوة أمنية مشتركة
مدعومة من الحشد الشعبي تمكنت من قتل أحد قادة الصف األول
لداعش في إمارة حوض حمرين شمال شرقي بعقوبة المدعو أبو
قتادة الليبي.
وفي جنوب كركوك أحكمت البيشمركة السيطرة على الطريق
الرئيسية الرابطة بين الموصل وناحية الرياض والمعسكر
التابع للواء أربعة وسبعين للجيش العراقي ،وفق ما أفاد به
مراسلنا الذي أضاف أن البيشمركة استعادت السيطرة على عدد
من البلدات والمرتفعات الواقعة في جنوب كركوك ،فيما شنت
طائرات التحالف غارات استهدفت أربعين مركزا ً لداعش .وأعدم
التنظيم ثالثين من عناصره بتهمة الفرار من ساحات القتال.
أمني إن قوة أمنية مشتركة
وفي سياق متصل ،قال مصد ٌر
ٌ
مدعومة بالحشد الشعبي تمك ّنتْ من قتل أحد قادة الصف األول لـ
«داعش» المدعو أبو قتادة الليبي في إمارة حوض حمرين شمال
شرقي بعقوبة.
وأحبطت ق��وات البيشمركة هجوما ً لتنظيم «داع��ش» على
محور كوير مخمور جنوب الموصل .أحد قادة البيشمركة قال إن
مسلحي التنظيم انكفأوا إلى مواقعهم وقتل منهم عد ٌد كبير ،مؤكدا ً

عدم سقوط قتلى في صفوف البيشمركة .كما أعلنت هذه القوات
استعادة سيطرتها على بلدة العلم شرق مدينة تكريت ،التي
كانت تحت سيطرة تنظيم «داعش».
وفي األنبار ،أعلنت القوات األمنية العراقية أم��س ،تحرير
منطقة الكناطر قرب الفلوجة ،فيما صدت قوات البيشمركة هجوما ً
لتنظيم «داعش» قرب مدينة كركوك شمال العراق.
ونقلت «شبكة اإلعالم العراقي» عن مصدر أمني أن «القوات
األمنية وبإسناد من الطيران العراقي وطيران التحالف الدولي

حررت منطقة الكناطر في األنبار ،في قضاء الكرمة من إرهابيي
داع��ش وقتلت وأصابت العشرات بينهم أم��راء من جنسيات
عربية».
وأض��اف المصدر أن القوات األمنية تستعد القتحام جزيرة
الخالدية وكبيسة وقضاء هيت ،وهي اآلن بانتظار ساعة الصفر»،
مشيرا ً إلى أن «طيران التحالف الدولي استهدف موقعا ً لداعش
في منطقة األرام��ل جنوب الرمادي وقتل وأصاب العشرات من
التنظيم.

هل �ستدخل المنطقة �صراعات جديدة
بعد التو�صل �إلى حل للملف النووي الإيراني؟
محمد شريف الجيوسي
أقر حلف األطلسي االستعماري العسكري
الغربي (الناتو) ،أن إسقاط الحلف لنظام
العقيد معمر القذافي كان خطأ فادحاً .ومن قبل
أقر الغرب أن العراق لم يكن ليمتلك أسلحة
دمار شامل وأن غزوه لم يكن مشروعا ً وأن حل
الجيش العراقي كان خطيئة ارتكبتها الواليات
المتحدة األميركية.
ال��غ��رب ي��رت��ك��ب ال��م��وب��ق��ات السياسية
واألخ�لاق��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة ،ث��م (ب��ع��د خ��راب
البصرة) وبعد أن يرتكب ما يرتكب من الدمار
والقتل والتخريب وإح���داث الفتن ،ويفشل
في تحقيق غاياته النهائية ،بفضل صمود
الشعوب واألم���م بمواجهته ،يضطر وقتها
إلى االنسحاب من المواجهة أو من االستمرار
فيها ،ويأخذ بالتنظير ،عن األخطاء وما كان
عليه أن يفعل أو أن ال يفعل ،بعد أن يتيقن من
أن الرياح ليست مواتية لمغامرات وارتكاب
حماقات جديدة ،وقتها يبدأ الغرب بالبحث
عن وسائل للخروج بأقل ق��در من الخسائر
المستجدة وبأكبر قدر من حفظ ماء الوجه
إن أمكن ،وهو في ذلك وباألخص واشنطن ،ال
تعبأ بمصالح (الحلفاء) والتابعين والمريدين
والعمالء والبيادق وبيادقهم ،فـ»يك ّوع» عند
أول منعطف.

وحال واشنطن اآلن مع الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،نموذج للبراغماتية األميركية التي
ُترسم بأكبر قدر من االنتهازية واالستخفاف
بأقرب وأكبر المقربين لها ،كبون وباريس
ولندن و«تل أبيب» ،ففيما كانت تضغط على
العواصم الـ  3األولى ،لكي ال تتوصل إلى اتفاق
مع طهران ،وكانت هذه مجتمعة ترضخ للرغبة
األميركية ،وهي اآلن تدفع ثمن رضوخها ،من
دون مقابل ،فيما ستتصدر واشنطن المشهد،
وتقطف ما يمكن أن تقطف من حسنات االتفاق
مع ال��دول��ة اإليرانية الصاعدة ،والمنتشرة
تحالفاتها على  3قارات على األقل ،ولديها من
المزايا النسبية ما يكفيها ويزيد.
لكن واشنطن وه��ي ًتقبل على ات��ف��اق مع
إيران ،ال تفعل ذلك عن حسن نية أو بالهة أو
(كرم أخ�لاق) أو قوة ،بل نتاج ضعف شديد
هي تدركه جيداً ،فقد زاد إيران؛ التحدي الغربي
األميركي الصهيوني ،والصلف والحصار
والعقوبات والمؤامرات على مدى عقود ،قوة
وتقدما ً ونفوذا ً إقليميا ً ومكانة ووحدة داخلية
وتحالفات خارجية.
سموم
لم ينفع الغرب حتى تنشئة أحمال َ
ووالدات مشوهة ومشبوهة أسميت (الربيع
العربي) مستغلة أخطاء هنا وهناك ورغبات
باإلصالح والتغيير والخالص من التبعية
إل��خ ،فتمكنت من ح��رف ال��ص��راع مع الكيان

الصهيوني إلى صراعاتٍ مذهبي ٍة وطائفي ٍة
وإثني ٍة وقبلية ،ومع كل ذلك لم ينجحوا ،بل
وحققت القوى المناهضة لإلمبريالية ومن
يليها ،نجاحات مهمة على األرض ،على رغم
كل الدماء التي أسيلت والتضحيات التي بذلت
وحجم الدمار الهائل الذي أحدثته وتسببت به
أدوات المخطط الظالمية.
وسيكون لتوجه واشنطن للحل مع إيران،
ت��داع��ي��ات��ه ،ومنها توجيه ض��رب��ة للحلفاء
قاس جديد لن يكون األخير،
(الكبار) ودرس
ٍ
ما لم تتعلم أوروب��ا جيدا ً منه وما ينبغي أن
تتعلم ،وال يبدو أنها على القدر الكافي الالزم
للتعلم ،حيث ستتفرغ أميركا لجبهة أوكرانيا،
ما سيجعل أوروب��ا تدفع ثمنا ً باهظا ً جديدا ً
بتصعيدها (أي أميركا) الصراع في أوكرانيا،
فيما ستكون أوروبا واجهة الصراع مع روسيا
والمتلقية للصدمات وال��ن��ت��ائ��ج ،فيما هي
(أوروبا) بالكاد تخرج من أزماتها ومشكالتها
من دون حروب.
وعلى رغم أن البعض في الكيان الصهيوني
يحاول إظهار التباين بين واشنطن وتل أبيب
على أن��ه اختالف مع الديمقراطيين ،إال أن
الحقيقة غير ذلك ،ففي الوالية الثانية لبوش
االب��ن (الجمهوري) ،ج��رى إم��راض ش��ارون
بقرار أميركي ،ألنه فكر بتوجيه ضربة إليران،
فيما كان لواشنطن نحو  150ألف عسكري في

مقتل  3جنود م�صريين في انفجار �شمال �سيناء
أفادت مصادر أمنية مصرية أمس بمقتل ثالثة جنود وإصابة آخر في انفجار
استهدف عربات عسكرية شمال سيناء .كما تحدث شهود عيان عن سماع دوي
هائل أحدثه االنفجار ،هذا ولم تعلن أي جهة تبنيها للهجوم.
وأوضحت المصادر أن االنفجار وقع قرب نقطة تفتيش تبعد نحو 12
كيلومترا ً عن مدينة العريش شمال سيناء.
وأغلق الجيش المصري الطريق بعد االنفجار ،وانطلقت عملية تمشيط بحثا ً
عن عبوات ناسفة أخرى يحتمل أن تكون المجموعات إرهابية قد زرعتها على
جانب الطريق.
وفي وقت مبكر من صباح أمس أصيب حارس بكنيسة في محافظة البحيرة
أثناء هجوم بالرصاص من قبل مسلحين.
وفي مدينة االسكندرية تعرض مصرفان ،أحدهما مصري وآخر إماراتي،
لهجومين متزامنين ،لم يسفرا عن إصابات.
وكان الجيش المصري أعلن مقتل  70إرهابيا ً بينهم قيادي في جماعة أنصار
بيت المقدس ،خالل حملة مداهمات في شمال سيناء ،منذ بداية آذار الجاري،
وأسفرت الحملة عن اعتقال  118آخرين حيث تشن القوات المسلحة حملة
مداهمات برية واسعة ضد معاقل التنظيم جنوب العريش وفي رفح والشيخ
زويد.
وتشهد مصر منذ  25كانون الثاني اضطرابات سياسية تتخللها أعمال
عنف واسعة بخاصة بعد إعالن الجيش المصري عزل الرئيس السابق محمد
مرسي في آب ،إذ كثفت جماعة أنصار بيت المقدس هجماتها على جنود الجيش
المصري والشرطة خصوصا ً في سيناء.

حفتر ي�ؤدي اليمين قائد ًا عام ًا للجي�ش الليبي
أدى خليفة حفتر اليمين الدستورية أمس
قائدا ً عاما ً للجيش الليبي أمام مجلس النواب في
طبرق بعد صدور قرار برلماني بتعيينه.
وشهدت مدينة طبرق استنفارا ً أمنيا ً كبيرا ً
وان��ت��ش��ارا ً لعناصر األم���ن ،تزامنا ً م��ع وج��ود
حفتر ،بحسب ما ما أوردت «بوابة الوسط».
كما شهد ساحل المدينة انتشارا ً كثيفا ً للزوارق
الحربية ،وحلقت طائرات سالح الجو الليبي
فوق المدينة.
حضر م��راس��م أداء اليمين رئيس األرك��ان
العامة للجيش الليبي ،ورؤساء األركان الجوية
والبحرية والبرية وال��دف��اع ال��ج��وي وح��رس
الحدود.
وكان مصدر في مجلس النواب الليبي قد أفاد
أن رئيس المجلس عقيلة قويدر قام بترقية اللواء
خليفة حفتر إلى رتبة فريق ،وأص��در مرسوما ً
بتعيينه قائدا ً عاما ً للجيش.
وسبق أن تكررت تصريحات ألعضاء في
حكومة عبد الله الثني عن نية الحكومة الليبية
االنتقالية تعيين خليفة حفتر قائدا ً عاما ً للقوات
المسلحة الليبية وتكليفه ببناء الجيش ،هذه

التصريحات عن تعيين حفتر في أرفع منصب
بالجيش ،تكررت هي األخرى أخيرا ً مع معلومات
عن تعيين صقر الجروشي قائدا ً لسالح الجو.
يذكر أن اللواء خليفة حفتر الذي أحيل على
التقاعد كان قد بدأ عملية عسكرية في بنغازي
ضد تنظيم «أنصار الشريعة» وحلفائه من قوات
«مجلس شورى ثوار بنغازي» أطلق عليها اسم
«عملية الكرامة» في أيار من العام الحالي .وفي
وق��ت الح��ق في أيلول تم تبني عملية الكرامة
بوصفها عملية للجيش النظامي الليبي.
كما أصدر مجلس النواب المجتمع في طبرق
قراراً ،بإعادة خليفة حفتر وقائد قواته الجوية
صقر الجروشي إضافة إل��ى  15ضابطا ً إلى
الخدمة العسكرية في صفوف الجيش.
وشهدت ليبيا منذ سقوط نظام القدافي ،عام
 ،2011ترديا ً في األوضاع األمنية بسبب النزاع
المسلح بين أط��راف ع��دة ،إضافة إلى سیطرة
میلیشیات مسلحة علی مناطق مختلفة من
البالد ،وقد زاد المشهد الليبي تعقيدا ً بعد ظهور
تنظيم «داع��ش» وسعيه للسيطرة على أماكن
عدة في البالد.

العراق ،يشكلون صيدا ً سهالً لطهران في حال
استفزتها «إسرائيل».
وغلى رغم أن «إسرائيل» أعز على أميركا من
أي من والياتها( .إال أن للصبر حدوداً) فالكيان
الصهيوني أصبح عبئاً ،بعد أن فقد قدرته على
حماية مصالح واشنطن والغرب في المنطقة،
بل أصبح بحاجة لمن يحميه ،في حين تتوفر
ألميركا بيادق عديدة في المنطقة ،أكثر تبعية
وخنوعا ً وبال كلفة ،ويمكن أن تكون أكثر قدرة
م��ن ت��ل أبيب على تفتيتها وتحقيق أه��داف
واشنطن باعتبارها ج��زءا ً منها ،وال تتحمل
واشنطن ف��ي مثل الحالة أك�لاف صراعات
المنطقة ماليا ً ودماء ومسؤوليات «أخالقية»
ظاهرة ،كما لو تورطت «إسرائيل» في الحرب
مباشرة.
بكل ه��ذه المعاني ،ف��إن واشنطن معنية
بالتوصل إلى طي الملف النووي مع إيران،
وتقديم تنازالت مهمة ،لكن الصراع سيتخذ
شكالً جديدا ً معها وم��ع المنطقة ،فضالً عن
أوروب��ا ،أما واشنطن فستكون الرابح األكبر،
ما لم تنجح أطراف بجرها إلى حلبة الصراع،
وسيجنب حل كهذا توريط «إسرائيل» في حرب
هي ليست قادرة عليها أطول فترة ممكنة ،ما لم
ُتستجر قيادات «إسرائيلية» مغامرة تحت
ضغط االستهالك الداخلي وسطوة األح�لام
التلمودية الغابرة.

