
مثلث برمودا السوري – العراقي – األردني.. 
لن يكون نزهة ممتعة للمصري!
هشام الهبيشان

فــي نهايــة الربــع االخيــر مــن العــام الماضــي 2016 جــاء النفــي المصــري ســريعًا، ردًا علــى تقريــر نشــرته 
صحيفــة عربيــة، ذكــرت فيــه أن وحــدة مصريــة تضــم 1٨ طيــارا ينتمــون إلــى تشــكيل مروحيــات وأربعــة 
ضبــاط مصرييــن برتبــة لــواء التحقــوا بمقــر هيئــة األركان الســورية، وحينهــا أكــدت ونفــت مصــادر رئاســية 
وعســكرية مصريــة مــا تــردد عــن إرســال قــوات مصريــة إلــى ســوريا للمشــاركة فــي الحــرب الدائــرة هنــاك 

إلــى جانــب الجيــش العربــي الســوري.
ــات عســكرية  ــذ عملي ــة لتنفي ــة اســتطالعية أو قتالي ــوات مصري ــدم وجــود أي ق ــدت المصــادر ع وأك
بســوريا، حســبما نقلــت تقاريــر صحفيــة نشــرتها صحــف محليــة مصريــة، وأوضحــت أن مصــر موقفهــا 
ثابــت تجــاه الحــرب علــى ســوريا التــي تؤكــد أن الحــل الوحيــد لهــا هــو الحــل الدبلوماســي، وأن الحــوار 

هــو الســبيل الوحيــد إلنهــاء تلــك األزمــة.
ــن  ــاض، عــاد الحديــث عــن احتمــال جــر المصريي ــي الري ــارة وقمــم ترامــب ف ــًا مــع زي ــوم، وتزامن الي
إلــى مصيــدة التدخــل العســكري البــري المصــري فــي ســورية ولكــن بمقلــب اخــر، بعــد الحديــث عــن 
ــات  ــر بالعالق ــة بعــض التوت ــا بإزال ــى حــد م ــكان والســعوديين ســاهمت إل تفاهمــات تمــت بيــن األمري
بيــن المصرييــن والســعوديين، فاليــوم هنــاك  حديــث جــدي يــدور خلــف الكواليــس عــن احتمــاالت قويــة 

ــث الحــدودي الســوري – العراقــي – األردنــي. ــى المثل ــة عل النتشــار وحــدات عســكرية مصري
فــي هــذه المرحلــة، وتزامنــًا مــع هــذا الحديــث، انطلقت مــن جديد فصول حــرب اســتنزاف جديدة ضدّ 
مصــر هدفهــا الرئيســي الجيــش المصــري، فمــا يجــري اليــوم فــي ســيناء وبعــض المــدن المصريــة مــن 
اســتهداف ممنهــج للجيــش والقــوى األمنيــة المصريــة، يؤكــد أّن المرحلــة المقبلــة علــى الداخــل المصــري 
ــات ومؤشــرات  ــور عالم ــع ظه ــة، وخصوصــًا م ــدات األمني ــن التعقي ــدًا م ــًا ستشــهد مزي المضطــرب أمني
ــى جــرّ واســتنزاف الجيــش المصــري وإغــراق  ــرة واضحــة تســعى إل ــوط مؤام ــى نســج خي واضحــة عل

فــي  مصــر،  كّل  مصــر، 
الفوضــى،  جحيــم 
األولــى  النــواة  لتكــون 
الجيــش  الســتزاف 

المصــري.
أن  بــدّ  ال  وهنــا 
بــأّن  جميعــًا،  نعتــرف 
أي خطــوة مصريــة نحــو 
لمســتنقع  الذهــاب 
الحــدودي   المثلــث 
العراقــي   – الســوري 

ــا  ــه ســهلة كم ــودة من ــون الع ــن تك ــع، فل ــع الجمي ــق م ــاب بالتواف ــذا الذه ــى وان كان ه ــي، وحت – األردن
يعتقــد البعــض وســتكون إثمانــه وكلفتــه عاليــه جــدًا علــى المصرييــن، فهــذا المثلــث "يســتحق أن يطلــق 
عليــه اليــوم مثلــث برمــودا" نظــرًا لحجــم المخاطــر مــن الجميــع التــي تســتهدف الجميــع بهــذا المثلــث 

طاحنــة”. عالميــة   – إقليميــة  معركــة  اليــوم  يشــهد  "الــذي  الحــدودي 
ــا  ــة قواته ــى هــذا المســتنقع، إذا صحــت االحاديــث حــول ني ــا لمــاذا ســتذهب مصــر إل والســؤال هن
االنتشــار بهــذا المثلــث الحــدودي، مــع علــم المصرييــن أن هنــاك إســتراتيجية واضحــة المعالــم وتنتهجهــا 
بعــض القــوى الدوليــة واإلقليميــة علــى الدولــة المصريــة، ومــن خلــف الكواليــس، بــدأت تفــرض واقعــًا 
ــا هــو إال حــرب  ــه  م ــط ل ــا ومخطــط ســيرها، فمــا يجــري اآلن التخطي ــة عمله ــن لطريق ــًا جديدي وإيقاع

اســتنزاف للجيــش الوطنــي المصــري.
ــث الحــدودي الســوري –  ــي المثل ــة ف ــوات مصري ــث عــن نشــر ق ــدًا عــن الحدي ــوم وليــس بعي فالي
ــى المصرييــن أن الينســوا أن هنــاك اليــوم اآلالف مــن المســلحين المصرييــن  العراقــي – األردنــي، عل
يقاتلــون الجيــش المصــري فــي ســيناء ومــا حولهــا مــن بلــدات ومــدن مصريــة، ورغــم اســتمرار حملــة 
الجيــش األخيــرة فــي وجــه كّل البــؤر المســلحة فــي ســيناء ومــا حولهــا وتوسّــع عمليــات الجيــش إلــى 
خــارج الحــدود المصريــة " ليبيــا"، يبــدو واضحــًا أّن العمليــات المســلحة لهــذه المجموعــات المســلحة بدأت 
تأخــذ طابعــًا تصاعديــًا بنهجهــا وطريقــة عملهــا المتطــورة، فهــذه المعــادالت األمنيــة التــي فرضــت علــى 
مصــر مؤخــراً، تؤكــد بمــا ال يقبــل الشــكّ أّن مصــر مقبلــة علــى حــرب دمويــة طويلــة مــع هــذه التنظيمــات 

المســلحة قــد تمتــدّ إلــى أعــوام.
ــًا وفــي بعــض دول  ــة التــي تواجــه مصــر داخلي ــات األمني ــداً، أن هــذه التحدي ــدرك حي ــا ن ونحــن هن
ــرار  ــع ومتخــذ الق ــى صان ــا مؤخــرًا عل ــا وتداعياته ــي بظالله ــدأت تلق ــد ب ــي، ق ــي واألفريق ــا العرب محيطه
ــي  ــري محتمــل ف ــث عــن زج الجيــش المصــري بتدخــل ب ــد الحدي العســكري المصــري، وخصوصــًا بع
ــى  ــة تنظيــم داعــش"، ومعظــم هــذه األحاديــث تصــاغ عل ــى ســورية "تحــت عناويــن محارب الحــرب عل
احتمــال ومؤشــرات توحــي بقــرب التدخــل البــري المصــري فــي ســورية "تحــت عناويــن محاربــة داعــش 
ــزاج الشــعبي  ــد أّن الم ــرى تؤك ــاك مؤشــرات كب ــل، هن ــي المقاب ــن ف ــن الشــريط الحــدودي"، ولك وتأمي
المصــري رافــض لهــذا التدخــل وهــو قــادر علــى الضغــط علــى صانــع ومتخــذ قــرار التدخــل إن حصــل، وفــي 
الســياق نفســه، فــإّن التحديــات األمنيــة التــي تواجــه مصــر اليــوم تؤكــد أنهــا غيــر مســتعدة للدخــول فــي 
مغامــرة جديــدة فــي المنطقــة تحــت عبــاءة الكيــان الصهيونــي والســعودي واألمريكــي وحتــى لــو كان ذلــك 

بضــوء اخضــر أو احمــر روســي.
ــدة فــي  ــاض أن تتجــه مصــر نحــو لعــب أدوار جدي ــه فــي الري ــًا، يأمــل ترامــب ويضغــط مضيف ختام
ــي نحــو مصــر  ــزل الســعودي – األمريك ــذا الغ ــوم ه ــكان والســعوديين، فالي ــن األمري ــة ع ــة، نياب المنطق
وقيادتهــا السياســية، يخفــي خلفــه مــا يخفــي مــن كــوارث يســتهدف دفــع مصــر لهــا وتحــت عناويــن عــدة، 
نحــن هنــا بدورنــا لــن نســتعجل تطــورات االحــداث ولــن ننجــر الحاديــث اإلعــالم، وســننتظر تطــورات 
الواقــع وحقائقــه علــى االرض فــي االســابيع القليلــة المقبلــة، وعندهــا حتمــًا نســتطيع أن نبلــور تحليــل 

ســليم لتطــور األحــداث فــي المنطقــة فــي المنطقــة بمجموعهــا.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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تحــت هــذا العنــوان كتبــت صحيفــة "لوكانــار أونشــينه" االســبوعية 
ــار/  ــوم 21 آي ــي ي ــه: ف ــت في ــاال قال الفرنســية الصــادرة هــذا األســبوع مق
مايــو الجــاري اتهــم الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب مــن الســعودية 
أمــام ملكهــا وحشــد مــن قــادة ومســؤولي حكومــات دول إســالمية 
)ســنية(، إيــران )الشــيعية(، بتمويــل اإلرهــاب معتبــرا إياهــا العبــا مهمــا 
فــي "أحــد محــاور الشــر" كمــا دأب علــى قولــه الرئيــس األســبق جــورج 

بــوش.
وذكــرت الصحيفــة الفرنســية، أن مــن بيــن الحضــور فــي القمــة 
الســعودية بعــض القــادة األفارقــة بينهــم الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 
السيســي والرئيــس الغامبــي وعــدد مــن الــوزراء مــن تونــس والســنغال 
وموريتانيــا والســودان مؤكــدة أنــه بقبولهــم الدعــوة الســعودية يكونــون 
قــد تغاضــوا عمــدا علــى، ال نقــول كالمــا أخــر وحتــى ال نخــرج عــن بــاب 
اللياقــة علــى حــد تعبيــر الصحيفــة، بــأن العربيــة الســعودية وبعــض دول 
ــل  ــا بتموي ــن عام ــدى أربعي ــى م ــت عل ــة قام ــج الفارســي النفطي الخلي
ــم الحــرب  ــا لدع ــه أمواله ــل أن توج ــم قب ــي العال ــة ف الســلفية الوهابي

اإلرهابيــة بقيــادة القاعــدة ثــم داعــش، التنظيمــان اإلرهابيــان األكثــر 
نشــاطا فــي أفريقيــا ودول الســاحل.

ــرى  ــبابا أخ ــى، إن أس ــذا المنح ــي ه ــول ف ــة بالق ــت الصحيف وتابع
والقــذف  إيــران  ســمعة  تلطيــخ  بمحاولــة  ترامــب،  بدونالــد  دفعــت 
بحقهــا دون أن يخشــى أنــه بفعلــه هــذا ســيكون موضــع ســخرية وأنــه 

ــؤ  ــة أو تواط ــة عالق ــي اي ــد أن ينف ــران يري ــة ضــد إي ــه الناري بتصريحات
للســعودية مــع اإلرهــاب، مشــيرة، أي الصحيفــة، بأنــه على غــرار الواليات 
المتحــدة  فالــدول ذات )المذهــب الســني(، فــي إشــارة إلــى دول الخليــج 
الفارســي دون أن تســميها، التــي تعتيــر طهــران شــيطان المنطقــة، فــإن 
ــا  ــا هــي إال شــرذمة تجمعه ــة الفرنســية، م ــول الصحيف ــدول تق هــذه ال
تحالفــات مصالــح، وهــم زبائــن لبعضهــم بعضــا وشــركاء مســاهمين فــي 

شــركات مختلطــة األســهم.
المتحــدة،  للواليــات  بالنســبة  بالقــول،  "لوكانارأونشــينيه"  وعرجــت 
تلــك الشــرذمة مــن الــدول وعلــى رأســها الســعودية مــا هــي اال حفنــة 
ــو الجــاري،  ــار/ ماي ــرط فيهــم بســهولة،  ففــي  آي ــن اليف ــن الذي مــن الزبائ
أبرمــت الســعودية عقــودا هائلــة مــع الواليــات المتحــدة قــدرت بـــ 3٨0 مليــار 
دوالر بينهــا 110 مليــار مخصصــة فقــط للتســلح، وهــي إن فعلــت ذلــك تؤكــد 
الصحيفــة تكــون ربحــت أي الســعودية زبونــا ثمينــا فالرئيــس الميليارديــر 
األمريكــي،  شــريك أساســي فــي أربــع شــركات عمالقــة متواجــدة وتعمــل 

ــة علــى حــد وصــف الصحيفــة. فــي هــذه المملكــة الجميل

هــذا  والتحريــر  المقاومــة  عيــد  يطــل 
العــام مترافقــا مــع زحمــة مــن االســتحقاقات 
المنطقــة  تعيشــها  االســتثنائية  والمعــادالت 
والعالــم عامــة وســوريا ولبنــان بشــكل خــاص، 
بهــذه  المقاومــة  مــع  االخيــر  وحيــث يحتفــل 
المناســبة الوطنيــة التــي هــي فــي الحقيقــة 
مناســبة تاريخيــة، تبرهــن األيــام يومــًا بعــد يــوم 
انهــا كانــت مفصــاًل اســتراتيجيًا ونقطــة تحــول 
اساســية فــي الكثيــر مــن النقــاط التــي طبعــت 
ــة  ــدي بمواجه ــا االب ــا وصراعن وســتطبع تاريخن

العــدو االســرائيلي .
لقــد خلقــت معركــة المقاومــة والتحريــر عــام 
2000 فــي وجداننــا ثقافــة اخــرى، لــم نتعــود عليهــا 
ســابقا فــي لبنــان او فــي الشــرق بشــكل عــام، 
ــاء بعــد ان  ــا اكتشــفنا انفســنا اقوي تمثلــت بانن
عايشــتنا ثقافــة االستســالم والخــوف، وبأننــا 
نمتلــك القــدرة علــى الصمــود وعلــى المواجهــة 
وعلــى االنتصــار بعــد ان كنّــا نفتقــدُ الثقــة 
بالنفــس، ولــم نعــد بعــد المقاومــة والتحريــر 
القــدرات مــع  الفــارق الشاســع فــي  نخشــى 
المقاومــة  برهنــت  وقــد  االســرائيلي،  العــدو 
فــي تلــك المواجهــة المصيريــة التــي تُوِّجــت 
باالنتصــار والتحريــر فــي الخامــس والعشــرين 
بامــكان  انــه  العــام،  لذلــك  ايــار  شــهر  مــن 
االشــداء  المقاوميــن  مــن  محــددة  مجموعــة 
المؤمنيــن بــاهلل ســبحانه وتعالــى وبالوطــن، 
الذيــن يعقــدون العــزم علــى النصــر ويقســمون 
ان  بامكانهــم  ومواجهتــه،  العــدو  قتــال  علــى 
يفرضــوا التحريــر فرضــًا وينتزعــوه عنــوًة وغصبــًا 
وقــادرًا  قويــًا  كان  مهمــا  العــدو  براثــن  مــن 

ومتمكنــًا.
والتحريــر  المقاومــة  اضــاءت معركــة  لقــد 
علــى كذبــة كبــرى اســمها القانــون الدولــي، 
بكامــل  الدولــي  المجتمــع  ان  واكتشــفنا 
اداة  كونــه  يعــدو  ال   ، المعروفــة  مؤسســاته 
واعتــداءات  حــروب  علــى  للتغطيــة  ووســيلة 
ــرة  ــدول الفقي ــرى ضــد الشــعوب وال ــدول الكب ال
لــم تكــن  المؤسســات  المظلومــة، وان هــذه 
ــاق الحــق ونصــرة  ــًا إلحق ــا ســبياًل او مرجع يوم
ويقــاوم  يجاهــد  أن  االخيــر  وعلــى  المظلــوم، 

الخميــس مــا قبــل الماضــي اســتهدفت طائــرات 
إيــران  علــى  محســوبة  قــوات  الدولــي  التحالــف 
 - دمشــق  طريــق  علــى  الشــحمي  منطقــة  فــي 
ــر التنــف  بغــداد الدولــي، كانــت متّجهــة نحــو معبَ
الــذي تتّخــذه قــوات التحالــف قاعــدًة  الحــدودي 
عســكرية لهــا. وكانــت الغــارة رســالًة أميركيــة إليــران 
وأّن  منــه،  االقتــراب  عليهــا  ممنــوع  أنّــه  مفادُهــا 
فكــرة عــزِل النفــوذ اإليرانــي فــي ســوريا عبــر إقفــال 
خطــوط إمدادهــا مــن العــراق إلــى ســوريا واســتدراكًا 
ــبه معلنــة.  إلــى لبنــان، أصبــح سياســة أميركيــة شِ
تَزامــنَ هــذا التطــوّر مــع قمــم الريــاض الثــالث 
مدعــوم  ســعودي  تصميــم  وجــود  أّكــدت  التــي 
أميركيــًا لعــزل نفــوذ إيــران فــي دول المشــرق. وجــاء 
ــام لـ»حــزب اهلل« الســيّد حســن  ــن الع ــد األمي تأكي
نصــراهلل »أّن التهديــدات االميركيــة والســعودية لــن 
تغيّــر شــيئًا مــن واقــع الحــال فــي الميــدان، بدليــل 
االنتصــارات التــي يُحرزهــا محــور المقاومــة فــي 
ســوريا«، بمثابــة أوِل ردّ مــن جانــب محــور دمشــق 
- طهــران، عــن قبــول التحــدّي واالســتعداد لبــدِء 

المنازلــة الكبــرى.
ومــا كان يقصده نصــراهلل تلميحًا بـ»االنتصارات« 
هــو اإلشــارة الــى إطــالق »حــزب اهلل« وقــوات ُأخــرى 
الجيــش  مــع  بالتحالــف  ايــران  علــى  محســوبة 
الســوري، قبــل ايــام عــدة معركــة كبــرى فــي ســوريا، 
وهــي  الكبــرى«،  الفجــر  »معركــة  اســم  حملــت 
تــدور علــى ثــالث جبهــات فــي آنٍ معــًا وتقــع علــى 
مســاحات واســعة مــن ريــف محافظــات حمــص 

ودمشــق والســويداء.
اعلنَــت  المعركــة  ايــام مــن بــدء هــذه  وبعــد 
فصائــل مــن »الجيــش الحــر« تدعمهــا غرفــة مــوك 
والتحالــف الدولــي، بــدَء معركــةٍ مضــادة حملــت 

اســم »بــركان الباديــة«.
وفــي ضــوء هــذه التطــوّرات العســكرية المترافقة 
مــع نتائــج قمّــة الريــاض االميركيــةـ  الســعودية، بات 
المســرح الســوري اآلن ممهّــدًا سياســيًا وعســكريًا 
لبــدء معركــة كبــرى بيــن أجنــدة دوليــة وإقليميــة 
ــراق  ــن الع ــة بي ــداد الحدودي ــرِق اإلم ــعَ ط ــد قط تري
فــي  إيــران  نفــوذ  تغــّذي  التــي  ولبنــان  وســوريا 

المشــرق العربــي، وبيــن أجنــدة ُأخــرى ينخــرط فيهــا 
»حــزب اهلل« والجيــش الســوري والحــرس الثــوري 
معادلــة  وفــرِض  الخطــة  هــذه  لكســِر  اإليرانــي 
تثبيــتِ قــوّةِ تحالــف طهــران - دمشــق - بغــداد - 
»حــزب اهلل« فــي الديموغرافيــا العســكرية الممتــدة 

مــن العــراق حتــى شــواطئ 
ــة. ــط اللبناني المتوس

وتتقــدّم معركــة »الفجر 
الكبــرى« التــي يشــارك فيها 
»حــزب اهلل« مــع الجيــش 
الســوري بثِقــل كبيــر، علــى 
ثالثــة محــاور: األول يتّجــه 
إلــى الســيطرة علــى الباديــة 
ضمــن  الواقعــة  الســورية 
الحــدود اإلداريــة لمحافظــة 

ريــف دمشــق.
ــي  »فكَّ هجــوم  شــنّ  فــي  تجسَّــد  والثانــي 
لريــف حمــص  الجنوبيــة  الجهــة  مــن  كمّاشــة« 
ومــن الجهــة الشــمالية لريــف دمشــق، بغيــة التقــاِء 
الهجوميــن عنــد نقطــة خــان العنيــة، وهــو مــا حصَــل 
ــن الســيطرة  ــة م ــوات المهاجم ــنَ الق ــا مّك ــاًل، م فع
الكاملــة علــى أوتســتراد تدمــر - دمشــق ومناطــق 
وفــرض  »داعــش«  تحتّلهــا  كانــت  اســتراتجية 
حصــار كامــل علــى مناطــق المعارضــة فــي القلمــون 
الشــرقي، مــا أجهــضَ أحــدَث خطــة لألخيــرة لفــكّ 
الحصــار عــن هــذه المنطقــة. والثالــث يَســتهدف 

التمــدّدَ داخــل الباديــة الشــرقية الســورية.
حتــى اللحظــة حّققــت »معركــة الفجــر الكبــرى« 
نحــو  علــى  بالســيطرة  تمّثلــت  ملموســة  نتائــجَ 
13000 كيلومتــر مربّــع، مــا أدّى إلــى توســيع نطــاق 
وشــرق  لســوريا  المركزيــة  المناطــق  فــي  األمــن 
ــرة أّن  ــى فك محافظــة دمشــق، وتســليط الضــوء عل
تحريــر الباديــة الســورية مــن »داعــش« حتــى حــدود 
ســوريا مــع العــراق واألردن، تنّفذهــا الدولــة الســورية 
و«الناتــو«  التحالــف  قــوات  وليــس  وحلفاؤهــا 

الســنّي.
الفكــرة  فــإّن  مقاطعــة،  معلومــات  وبحســب 
األساســية لخطــة »الفجــر الكبــرى«، ولــدت، قبــل 

أســابيع ومــع تعاظــم مؤشّــرات التفاهــم الســعودي 
ــن ســوريا  ــران م ــى هــدف إخــراج إي ــي عل ـ االميرك
وقطــِع طــرِق إمدادهــا االقليميــة فــي منطقة المشــرق 
العربــي، ومفادُهــا بَلــوَرُة اســتراتيجية فــي طهــران 
ودمشــق لــم تكــن موســكو بعيــدة عنهــا، أطلِــق 

ــرب  ــراغ« أو »ح ــلء الف ــة »م ــًا معرك ــا اصطالح عليه
المســاحات«، ومــن أهدافهــا األساســية أمــران:

النظــام  تمرُكــز  مرحلــة  مــن  االنتقــال  األوّل، 
المأهولــة، والبــدء بمرحلــة  المــدن  الســوري فــي 
أّن  معــروف  الخاليــة.  للمناطــق  اســتعادته  إعــادة 
أجــزاء  مــن  باالنســحاب   2012 عــام  بــدأ  النظــام 
واســعة مــن الباديــة الســورية إلــى المــدن الداخليــة 
ــًا لمفهــوم أّن االنتشــار فــي  ــة، وذلــك تطبيق المأهول

وعبّثيــة«. »مكلِفــة  عمليــة  الخاليــة  المناطــق 
وكان تنظيــم »داعــش« قــد اســتغّل تطبيــقَ 
بــدوره  ليمــأل  النظريــة  هــذه  الســوري  الجيــش 
ــى  ــراغ، بســيطرته عل ــذا الف ــن ه ــر م القســمَ األكب
عقــدة الطــرق الرئيســة التــي تربــط المحافظــات في 
الباديــة الســورية والمناطــق الزراعيــة المتصلــة بهــا، 
وذلــك فــي جنــوب شــرق ســوريا ووســطها وشــرقها 
تتجــاوز  ال  مناطــق  فــي  ذلــك  وحصــل  وشــمالها، 
لــكّل  شــخصين  فيهــا  الســكانية  الكثافــة  نســبة 
كيلومتــر مربّــع، ويســكنها البــدو ورعــاة الماشــية 

الذيــن يقيمــون حــول واحــات الميــاه.
االخبــار  مــن  المزيــد  دائمــا متابعــة  يمكنكــم 

علــى موقــع أوقــات الشــام
ووفــق اســتراتيجية مــلِء الفراغــات المقــرّرة 

ســتتمّ  فإنــه  وطهــران،  دمشــق  فــي  أخيــراً 
مــن خــالل »معركــة الفجــر الكبــرى« اســتعادة 
التــي  الطــرق  عقــدة  وتحريــر  المناطــق  هــذه 
تربــط الباديــة بالمحافظــات الســورية مــن يــد 

»داعــش«.
ــي ذي  ــدف الثان ــق اله ــد لتحقي ــرٌ يمهّ ــو أم وه
الســعودي  ـ  األميركــي  المشــروع  بكســِر  الصلــة 
الهــادف إلــى عــزِل إيــران فــي ســوريا. وبموجبــه 
ســيُصار وفــق »معركــة الفجــر الكبــرى« إلــى تأميــن 
ــة  ــق المؤدي ــي، والطري ــق دمشــق ـ بغــداد الدول طري
الباديــة  فــي  الــزور  وديــر  تدمــر  مدينتَــي  إلــى 
الســورية، وذلــك ضمــن خطــة لمحاصــرة منطقــة 
ــرب  ــة ق ــود المعارض ــر وج ــرقي، وحص ــون الش القلم

الحــدود الجنوبيــة مــع األردن فقــط.
وأيضــًا قطــع الطريــِق علــى فصائــل »الجيــش 
الحــر« التــي يدعمهــا التحالــف الدولــي لمنعِهــا مــن 
الوصــول إلــى ديــر الــزور، وذلــك لتمكيــن إيــران مــن 
تأميــن خطــوط إمداداتهــا االقليميــة الممتــدة مــن 
ــرورًا بدمشــق  ــزور م ــر ال ــى الموصــل فدي ــران ال طه

وصــواًل إلــى بيــروت.
نقطــة الــذروة المنتظــرة فــي »معركــة الفجــر 
الكبــرى«، ســتبدأ عندمــا يصــل مســار هجــوم قــوات 
الثــوري  والحــرس  اهلل«  »حــزب  بيــن  التحالــف 
والجيــش الســوري، إلــى نطــاق عمليــات التحالــف 
عليــه،  المحســوبة  المعارضــة  وفصائــل  الدولــي 
وخصوصــًا فــي معبــر التنــف الواقــع عنــد مثّلــث 
الحــدود األردنيــة ـ الســورية ـ العراقيــة والــذي توجــد 
بالقــرب منــه قاعــدة عســكرية للتحالــف الدولــي. 
وقبــل أيــام هــدّد »الجيــش الحــر« إيــران مــن مغبّــة 
ــم تســتجب  ــران ل ــراب مــن التنــف، ولكــنّ إي االقت

قبــاًل لرســالة الغــارة األميركيــة األخيــرة.
إلــى  يؤشّــر  األول  أمــس  نصــراهلل  وخطــاب 
ترجمــة  أليّ  بالتصــدّي  السياســي  القــرار  أّن 
ــة الريــاض الســعودية ـ األميركيــة فــي  عمليــة لقمّ
خصــوص عــزل إيــران فــي ســوريا، قــد اتُّخِــذ، 
و»معركــة الفجــر الكبــرى« هــي ذراعُــه العســكرية. 
والســؤال اآلن هــو كيــف ســتردّ واشــنطن ومحــور 

الريــاض«؟. »إعــالن 

محور المقاومة يطلق معركة »الفجر الكبرى« لمواجهة »إعالن الرياض«
ناصر شرارة

كيف شكل التحرير عام 2000 نقطة تحول استراتيجية في صراعات الشرق
شارل أبي نادر 

لفــرض ســيادته ولتحصيــل وحمايــة حقوقــه 
ــاء شــهدائه، مــن دون ان ينتظــر  بنفســه وبدم

ــرا  ــا وبقيــت حب ــق يوم ــم تطب ــة ل ــرارات اممي ق
ــا  ــادرا م ــدرت ون ــدث وص ــذا اذا ح ــى ورق، ه عل

. يحصــل  كان 
لقــد كانــت معركــة التحريــر عــام 2000 بدايــة 
ــدو،  ــة الع ــي معرك ــي ف لنقطــة تحــول دراماتيك
ولتأتــي هزيمتــه المدويــة فــي عــدوان تمــوز 
عــام 2006 لتثبــت تحــواًل كامــاًل فــي عقيدتــه 
القتاليــة، ويعيــد ترتيبهــا مــن جديــد متخليــًا 
قــد  كان  التــي  التاريخيــة  عناصرهــا  عــن 
ــه  ــن معارك ــا خــالل عشــرات الســنوات م ثبته
ــح  ــال خــارج أرضــه ليصب ــرب، مــن القت ضــد الع
داخــل  الدفــاع  علــى  قائمــا  مناورتــه  أســاس 
كيانــه فــي االراضــي المحتلــة، وليلغــي اعتمــاده 
صــدم  كعنصــر  المتطــورة  مدرعاتــه  علــى 
فــي هجومــه، والتــي اصبحــت قبــورا متنقلــة 
ــا  ــرك جانب ــى او يت ــه، ولينس ــره ولضباط لعناص
ثقتــه  بتفوقــه فــي الطيــران بســبب خوفــه مــن 
االمكانيــة المرتفعــة لحيــازة حــزب اهلل صواريــخ 
ــق هاجــسُ  ــرات، وليخل متطــورة مضــادة للطائ
المقاومــة  صورايــخ  مواجهــة  فــي   الفشــل 
اســلحتها  فــي  الغمــوضُ  او  االســتراتيجية، 
ــه . ــدى قيادات ــا ل ــرا دائم ــوازن توت ــرة للت الكاس
المقــدس  الدفــاع  معركــة  برهنــت  لقــد 
ــب الجيــش  ــى جان ــة ال ــا المقاوم ــي خاضته الت

العربــي الســوري بمواجهــة العــدو التكفيــري، ان 
ــدو  ــن أوجــه الع ــًا آخــر م ــر ليــس اال وجه االخي

المقــدس  الدفــاع  االســرائيلي، وبــأن معركــة 
لمعركــة  طبيعيــا  امتــدادا  اال  تكــن  لــم  هــذه 
العــدو  ضــد  المفتوحــة  التاريخيــة  المواجهــة 

الملتهبــة،  المياديــن  أن  وثبــت  االســرائيلي، 
التــي ارتــوت بدمــاء شــهداء المقاومــة فــي حلــب 
وأريــاف  والقلمــون  والقصيــر  وحمــاه  وتدمــر 
دمشــق وغيرهــا، ال تختلــف ابــدا بالمضمــون 
وباالهــداف عــن مياديــن عيتــا ووادي الســلوقي 
والقنطــرة والخيــام والطيبــة واللبونــة وعيتــرون 
ومــارون الــراس وغيرهــا، وأن مــن قاتلــوا وقــادوا  
وانتصــروا فــي معركــة  المقاومــة والتحريــر، هــم 
انفســهم مــن قاتلــوا وقــادوا وواجهــوا واستشــهد 
العديــد منهــم فــي معركــة الدفــاع المقــدس، 
نفســه  هــو  والداعــم  نفســه  هــو  العــدو  وأن 

والغطــاء الدولــي المتواطــئ هــو نفســه .
ــة  ــت مســيرة المقاوم ــد وضع ــرا ... لق  وأخي
ــة  ــي معادل ــب ف ــر أول مدمــاك صل نحــو التحري
ثالثيــة ذهبيــة، معادلــة فرضــت نفســها بالواقــع 
والمنطــق والحــق والقانــون، معادلــة تاريخيــة 
ــة  ــت الوحــدة وحماي ــي تثبي ــت االســاس ف كان
معادلــة  انهــا  االنتصــار..  وتحقيــق  الســيادة 

الجيــش والشــعب والمقاومــة.   

دونالد ترامب يبرئ السعوديين!
شوقي أمين


