
كيف ستتصرّف جماعة الرياض السورية؟
ناصر قنديل

يبــدو واضحــًا أّن التفويــض الــذي مُنــح للســعودية بــإدارة التفــاوض حــول ســورية عبــر واجهــة 
مؤتمــر الريــاض قــد نــزع كليــًا منهــا أميركيــاً، بمجــرد اإلعــان عــن التفاهــم بيــن الرئيســين 
ــح أيّ  ــع رفــض من ــًا م ــزع جزئي ــا كان ن ــوب ســورية، بعدم ــى خطــة لجن ــي والروســي عل األميرك
تشــكيات عســكرية تابعــة لجماعــة الريــاض دوراً فــي معــارك الرقــة، وحصــر األمــر بالجماعــات 
الكرديــة التــي جــرى تظهيرهــا كحليــف رئيســي لواشــنطن بيــن الجماعــات الســورية تليهــا 
جماعــات منتقــاة مــن العامليــن فــي األردن الذيــن أنيطــت بهــم معــارك التنــف. وهــذا تحــوّل كافٍ 
للقــول إّن جماعــة الريــاض المعارضــة التــي بقيــت منــذ وصــول الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب 
ــي  ــدة الت ــة الجدي ــور االســتراتيجية األميركي ــا تنتظــر تبل ــًا بأنه ــى البيــت األبيــض تصــرّح علن إل

تعــوّل عليهــا بالكثيــر مــن التغييــرات، تكتشــف اليــوم أنهــا خــارج هــذه االســتراتيجية .
– مــن الضفــة التــي تقــف عليهــا هــذه الجماعــة كان صحيحــًا أن تنتظــر االســتراتيجية 
األميركيــة ألنهــا جوهــر مــا يقــرّر سياســات الحلــف الــذي يقــدّم لهــا التغطيــة والتغذيــة ويصنــع 
لهــا الــدور ويرســم حــدوده، لكــن وبعدمــا تبلــورت عامــات هــذه االســتراتيجية وقوامهــا التفاهــم 
مــع روســيا علــى حــّل سياســي وأمنــي هــو مــا نطــق بــه الرئيــس الفرنســي، بحضــور الرئيــس 
األميركــي، وأعلنتــه »واشــنطن بوســت« كمحــور للتغييــر األميركــي، يقــوم علــى االعتــراف بشــرعية 
الرئيــس الســوري والتعامــل معــه كأمــر واقــع حتــى تتــمّ انتخابــات جديــدة متفــق عليهــا، ضمــن 
الحــّل السياســي وبعــد نهايــة الحــرب علــى اإلرهــاب، يصيــر الســؤال، كيــف ســتتصرّف جماعــة 
ــوان  ــكّل فرصــة حــّل سياســي تحــت عن ــا ل ــا محــور تعطيله ــة التــي جعلته ــاض تجــاه القضي الري

ــر الرئاســة الســورية كشــرط أليّ حــّل؟ ــة البــتّ بمصي أولوي
– واضــح أّن األميركييــن والــروس والفرنســيين وقريبــًا األتــراك ســيتعاونون لبلــورة وفــد 
معــارض مفــاوض يضــمّ األكــراد، ويكــون موحّــداً، يضمــن إلغــاء خصوصيــة عســكرية كرديــة علــى 

حــدود تركيــا، ويضمــن تمثيــل مَــن يهــمّ أميــركا وفرنســا وروســيا وتركيــا تمثيلهــم. والواضــح أّن 
مثــل هــذا المســعى بســقف سياســي متفــق عليــه بيــن الاعبيــن الكبــار ســيُفرز مجموعــة اتصــال 
دوليــة إقليميــة تضمّهــم مــع الســعودية وإيــران، وســيعرض علــى الســعوديين االختيــار بيــن الســير 
بهــذا الحــّل أو الخــروج مــن دون إحــراج، والســعودية مثقلــة بملفيــن كبيريــن همــا حربهــا فــي اليمــن 
وأزمتهــا مــع قطــر، وفــي كليهمــا تحتــاج أميــركا أكثــر مــن حاجتهــا لجماعــة مؤتمــر الريــاض، فمــاذا 

ســيفعل هــؤالء؟
– تحــدّث المبعــوث األممــي وتحــدّث الســفير الروســي فــي جنيــف عــن تغييــرات إيجابيــة 
بموقــف جماعــة الريــاض. وقــال الســفير الروســي إّن عناصــر متطرفــة ال تــزال تعيــش فــي الماضــي 
وتعرقــل وحــدة المعارضــة وواقعيتهــا، فجــاء الــردّ مــن منســق جماعــة الريــاض، ريــاض األول وتأكيــد 
ريــاض الثانــي الناطــق باســم الجماعــة، بالنفــي والتمســك بالموقــف مــن مصير الرئاســة الســورية 
ــر  ــد خســرت هــذه الجماعــة أيّ تأثي ــرّرًا للحــّل السياســي، والســؤال هــو ببســاطة وق عامــًا مق
عســكري، وآخــر فلولهــا جيــش اإلســام وممثلهــا التفاوضــي ورئيــس بعثتهــا العســكرية فــي 
أســتانة، يعلــن حــّل نفســه لانضمــام إلــى صيغــة تتيــح قبولــه فــي مفاوضــات حــّل للغوطــة، وقــد 
خســرت أيّ تغطيــة دوليــة لموقفهــا، بموقفــي أميــركا وفرنســا، وخســرت نصــف الغطــاء اإلقليمــي 
مــع انضمــام تركيــا ضمنــًا عبــر معادلــة أســتانة لمــا يتفاهــم عليــه الــروس واألميركيون والفرنســيون 
ــل  ــف. فه ــي جني ــراد ف ــاركة األك ــر مش ــكرية، عب ــة العس ــة الكردي ــاء الخصوصي ــن إنه ــادام يضم م
يشــكل الرهــان علــى التعطيــل الســعودي ســببًا كافيــًا لموقــف ال تملــك الســعودية معــه أكثــر مــن 

التحفــظ أو االنســحاب أو القــول بتــرك األمــر لجماعــة الريــاض ومــا تقــرّره؟
ــخ والعلــوم  ــاتذة التاري ــي وصــف يبحــث دائمــًا عــن أمثلــة حســية ألس ــاء السياس – الغب
السياســية يشــرحون عبــره لتامذتهــم المعنــى بوســائل إيضــاح. واألكيــد أّن تاريــخ جماعــة 
الريــاض المعارضــة ورموزهــا ســتُقدّم مثــااًل دســمًا يفــرح بــه األســاتذة لشــرح الغبــاء السياســي 

ــاء. لتامذتهــم مــن دون عن

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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يحــرص كل مــن "اســرائيل" وحــزب اهلل، 
فــي كل ســنة، علــى احيــاء حــرب تمــوز 2006، 

العــدو،  جهــة  مــن  وأهدافــه.  لخلفياتــه  كلٌّ 
أبيــب  تــل  فــي  القــرار  ال يســتطيع صنــاع 
تجاهــل هــذه المحطــة مــن تاريــخ الصــراع 
العربــي االســرائيلي، بفعــل مــا ترتــب عليهــا 
ــًا،  ــادالت، وايض ــن المع ــرت م ــج غيَّ ــن نتائ م
بهــدف اســتخاص العبَــر كــي تبقــى حاضرة 
فــي الوعــي العــام علــى أمــل عــدم الوقــوع فــي 
ــا بالنســبة لحــزب  ــر نفســه. أم ــأ التقدي خط
ــه وشــهدائه  اهلل فالمســؤولية تجــاه مجاهدي
عليــه  تفــرض  وأمتــه،  وشــعبه  وقضيتــه 
مواصلــة احيــاء هــذه الذكــرى. ليــس فقــط 
عرفانــًا للجميــل، بــل ايضــا، جــزء مــن المعركة 
معركــة  مــن  وجــزء  الوعــي،  علــى  الدائــرة 
الخيــارات الكبــرى فــي الصــراع مع "اســرائيل"، 
وفــي ســياق التأســيس لمعــادالت تحمــي 

ــة. ــن واالم الوط
ــى نفــس القاعــدة، ال تنــدرج اســتعادة  عل
ــن  ــا الحــرب، ضم ــرت به ــي م المحطــات الت
مفهــوم التكــرار الممــل. بــل هــي مدرســة 
يمكــن لــكل مــن تحلــى بقــدر مــن البصيــرة 
أن ينــال منهــا، بقــدره، وبقــدر مــا يملــك مــن 
وعيــه  تجديــد  مــن  تمكنــه  وأدوات  وعــي 

وشــحذ هممــه وتعزيــز ارادتــه.
فــي المقابــل، مــن أهــم االخطــار التــي 
يمكــن أن تترتــب علــى الكــف عــن مواصلــة 
فــي  المنعطــف،   – المحطــة  هــذه  احيــاء 
تاريــخ الصــراع والمنطقــة، ومــا تخللهــا مــن 
مواقــف وأحــداث، )بحجــة أنــه ســبق أن تكــرر 
الحديــث عنهــا(، أن هنــاك أجيــاال ستنشــأ ال 
تعــرف شــيئا عــن البطــوالت والتضحيــات 
واالنجــازات التــي تحققــت، وســيحرم هــؤالء 
مــن المخــزون المعرفــي الــذي كان يفتــرض 
أن يحصنهــم فــي مواجهــة حمــات التعميــة 

هــذه العبــارة ليســت ألحــد مــن أنصــار الدولة 
الســورية ومحازبيهــا وال هــي وردت فــي تصريــح 
ألحــد مــن المســؤولين الســوريين بــل هــي 
الخاصــة التــي انتهــى إليهــا الســفير األميركــي 
الســابق روبــرت فــورد الــذي لعــب دورا هامــا فــي 
تخطيــط العــدوان علــى ســورية مــن مكتبــه 
ــي إدارة  ــا ف ــا مهم ــم شــغل موقع ــي دمشــق ث ف
العــدوان بعــد مغادرتــه للعاصمــة الســورية بقــرار 

مــن إدارة اوبامــا.
تصريحــات روبــرت فــورد وردت أواخــر الشــهر 
الماضــي فــي حــوار مــع صحيفــة الشــرق األوســط 
الســعودية عــرض خالــه مــا يمكــن اعتباره شــهادة 
ــرز محركــي ومخططــي  سياســية مهمــة ألحــد أب
ــن  ــام 2011 وم ــذ ع ــى ســورية من ــدوان عل ــادة الع قي
غيــر شــك فقــد أســهم فــورد بشــكل كبيــر فــي 
تنظيــم وإدارة مجموعــة مــن الشــبكات والواجهــات 
والعمــاء فــي منصــات سياســية وإعاميــة تــم 
تجنيدهــا فــي خطــة تفجيــر ســورية وهــذا الحشــد 
مــن عمــاء وجواســيس الغــرب قدرتــه جهــات 
شــخص  وخمســمئة  ألــف  مــن  بأكثــر  مطلعــة 
بينهــم شــخصيات سياســية وإعاميــة وموظفــون 
ــاون  ــج التع ــي برام ــم ف ــم اصطياده ــة ت ــي الدول ف
والتدريــب المشــتركة مــع الدولة الســورية وبشــكل 
خــاص عبــر برامــج المســاعدة والتعــاون األوروبيــة 
ومــن خــال الخطــط األميركيــة العلنيــة والســرية 
لتكويــن مجموعــات عمــل ليبراليــة تحــت يافطــات 
ــات العامــة وحقــوق اإلنســان  ــة والحري الديمقراطي
المســلمين  األخــوان  تنظيــم  بواســطة  وكذلــك 
وواجهاتــه االجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة وفروعــه 

المتشــعبة فــي ســورية.

يعتــرف الســفير األميركــي الســابق بخيبــة 
جميــع الحســابات والرهانــات والخطــط األميركيــة 
مكانــة  مــن  والنيــل  الســورية  الدولــة  إلســقاط 
ــأن  ــك ب ــرف كذل الرئيــس بشــار األســد وهــو يعت
حلفائــه  كســرمع  الســوري  العربــي  الجيــش 

الجــو  ومــن  األرض  علــى 
جميــع الخطــوط الحمــراء 
التــي رســمها  االفتراضيــة 
وآخرهــا  األميركيــون 
المعــارك الهامــة والناجحــة 
التــي يخوضهــا فــي ريفــي 
والباديــة  وحلــب  دمشــق 
وانتشــاره  الرقــة  وريــف 
العراقيــة  الحــدود  علــى 
اعترافــا  فــورد  ويســجل 
الدولــة  بنجــاح  حاســما 

الوطنيــة الســورية والرئيــس بشــار األســد فــي 
ــى انهــا مواجهــة بيــن  ترســيخ صــورة المعركــة عل
ســورية وعصابــات اإلرهــاب بعــد تهــاوي اليافطــات 
ان  المتحــدة  للواليــات  التــي ســبق  السياســية 
حاولــت عبرهــا تقديــم صــورة زائفــة لتمــرد شــعبي 

بالديمقراطيــة. يطالــب  مزعــوم 
ــي  ــى جــري المنطــق االســتعماري األميرك عل
المخطــط  خيبــة  تفســير  فــي  فــورد  يتجاهــل 
وصلبــة  قويــة  شــعبية  كتلــة  وجــود  األميركــي 
ــة والجيــش  ــت حــول الدول ــدة االتســاع التف متزاي
ــي وســيادة  ــة اســتقال وطن ــي معرك ــس ف والرئي
نجــح الرئيــس بشــار األســد فــي تقديــم صورتهــا 
لمواطنيــه انطاقــا مــن دعواتــه الصادقــة لإلصــاح 
والتغييــر السياســي قبــل ســنوات مــن العــدوان 

وهــرب فــورد مــن هــذه الحقيقــة ليجتــر ذريعــة 
المســاندة الكبيــرة التــي تلقتهــا ســورية مــن إيــران 
وروســيا وحــزب اهلل وبعــض الفصائــل العراقيــة.

للدعــم  مقــارن  ترصيــد  أي  ان  الحقيقــة 
ــه  ــا جندت ــا وم ــن حلفائه ــورية م ــه س ــذي تلقت ال

الواليــات المتحــدة ومحورهــا الدولــي واإلقليمــي 
المشــارك فــي العــدوان يظهــر اختــاال كبيــرا 
ــة  ــرية والمادي ــات البش ــدرات واإلمكان ــح الق لصال
التــي  واالســتخباراتية والعســكرية واإلعاميــة 
ســخرت فــي خطة ضرب ســورية بقيــادة اميركية 
مــع ماحظــة جوهريــة هــي الفــارق الزمنــي بيــن 
مســاري حشــد العــدوان وانتقــال حلفــاء ســورية 
إلــى االنخــراط الجــدي المباشــر إلــى جانبهــا 
ــارق  ــر متأخــرا بف ــو يعتب ــاع وه ــة الدف ــي ملحم ف
ســنتين بالنســبة إليــران وحــزب اهلل واكثــر مــن 
أربــع ســنوات بالنســبة لروســيا وهــذه الفجــوة 
ــة وجيشــا وشــعبا  الزمنيــة تحملتهــا ســورية دول
ــي  ــا الخاصــة ف ــردة وبقدراته ــا الحــي منف بلحمه
مجابهــة جيــوش اإلرهابييــن والمرتزقــة متعددي 

ــات اآلالف  ــدر عديدهــا بمئ ــي ق الجنســيات والت
وقادتهــا غــرف العمليــات مــن عمــان واســطنبول 
باإلمــرة األميركيــة المباشــرة وبمــؤازرة صهيونيــة 

ــة. ميداني
فصــول  فــي جميــع  المشــارك  فــورد  روبــرت 
 : بالقــول  الموقــف  اوجــز  العــدوان علــى ســورية 
ــن  ــا م ــا ذلي ــا خروجــا اميركي ــة انتهــت متوقع اللعب
ســورية كمــا جــرى فــي لبنــان عــام 1983 محــذرا 
الوعــود  تصديــق  خطــر  مــن  الكرديــة  القيــادات 
األميركيــة ســاخرا مــن وهــم الحمايــة األميركيــة 
علــى  بواشــنطن  المرتبطــة  القــوى  مــن  ألي 
األرض الســورية فــي وجــه زحــف الجيــش العربــي 
الســوري وحلفائــه وامــام تــوازن القــوى ومفاجــآت 
الميــدان التــي خرقــت جميــع التقديــرات والتوقعــات 

وأســقطت خرائــط التقســيم ومــا بنــي عليهــا.
ليــس تقديــر بنياميــن نتنياهــو بعيــدا عــن 
رؤيــة روبــرت فــورد وفقــا لمــا ورد فــي تعليقــه علــى 
اتفــاق ترامــب – بوتيــن حــول تجميــد القتــال فــي 
ــع ان ينتشــر  ــد توق ــة فق ــة الغربي ــة الجنوبي الجبه
الجيــش العربــي الســوري علــى األرض ويكتســح 
مواقــع العصابــات التــي تســهم تــل أبيــب فــي 
دعمهــا وتشــغيلها منــذ ســنوات مشــبها الوضــع بما 
ــرار  ــد صــدور الق ــي بع ــوب اللبنان ــي الجن جــرى ف

1701 عــام 2006.
تبشــر  الجاريــة  والتحــوالت  انتهــت  اللعبــة 
ــا  ــون وشــيكة جــدا لكنه ــد التك ــي ق ــة الت بالخاتم
ــداث  ــن الواضــح ان مســار األح ــا وم ــرب واقعي تقت
ــا  ــة ســيقود إليه السياســية والعســكرية المتاحق
وهومــا لخصــه روبــرت فــورد بعبــارة : لقــد انتصــر 

الرئيــس األســد.

ــاق  ــل انط ــرف قب ــا كان يع ــت م بذل
بمنظومــة   ،2011 عــام  العربــي«  »الربيــع 
االعتــدال العربــي، كّل جهــد مســتطاع 
عــن  الفلســطينية  القضيــة  لتصفيــة 
طريــق حــّل سياســي متعاقــد عليــه بيــن 
منظمــة التحريــر والكيــان الصهيونــي. 
منظمــة  قيــادة  أّن  مــن  الرغــم  وعلــى 
التحريــر بزعامــة ياســر عرفــات، كانــت 
القيــادة الفلســطينية األكثــر نفــوذًا حتــى 
عــام 2000، ورمــت بــكّل ثقلهــا للوصــول إلــى 
ــازالت  ــت تن ــوية، وقدّم ــذه التس ــل ه مث
ــم تــاق إجماعــًا فلســطينيًا،  سياســية ل
االعتــراف بـ»شــرعية إســرائيل«،  مثــل 
العربيــة،  الحكومــات  إجمــاع  ورغــم 
باســتثناء ســورية، وإجمــاع دول العالــم 
بمــا فــي ذلــك روســيا يلتســين، علــى 

دعــم هــذا الحــّل.
وال  التســوية،  تعثــرت  مــا  ســرعان 
رابيــن  إســحق  اغتيــال  بعــد  ســيما 
ــك هيمــن  ــد ذل ــدو، وبع رئيــس وزراء الع
علــى  المتشــدّد  اإلســرائيلي  اليميــن 
حكومــات العــدو الصهيونــي، ونفــذ أرييــل 
شــارون انســحابًا مــن طــرف واحــد مــن 
المقاومــة  عــبء  مــن  للتخّلــص  غــزة 

الفلســطينية، ولقطــع الطريــق علــى حــّل 
الدولتيــن.

ــي«  ــع العرب ــداث »الربي ــدء أح ــد ب عن

ــن األطــراف  ــود مســتميتة م ــت جه بُذل
ذاتهــا التــي ســعت فــي الســابق إليجــاد 
اإلســرائيلي  العربــي  للصــراع  تســوية 
علــى قاعــدة الدولتيــن، أيّ الحكومــات 
وحكومــة  الغربيــة،  والــدول  العربيــة، 
العــدو، وســعت إلــى تهميــش القضيــة 
ــق  ــك خل ــر مــن ذل ــل أكث الفلســطينية، ب

إيــران،  مثــل  للعــرب  وهميّيــن  أعــداء 
وقــد ســاعد علــى ذلــك اقتــراب بعــض 
ــة  ــل المقاومــة مــن األنظمــة العربي فصائ

أحــداث  تحويــل  إلــى  ســعت  التــي 
المنطقــة إلــى فرصــة لتهميــش القضيــة 
الفلســطينية، طالمــا أّن حــّل الدولتيــن 
بــات مســتحيًا فــي ظــّل رفضــه مــن 
ــي  ــدو اإلســرائيلي وف ــات الع ــل حكوم قب
ظــّل تراجــع أعمــال المقاومــة، وااللتهــاء 
البــاد  امتــداد  الحاصــل علــى  بالنــزف 

»الربيــع  بــه  تســبّب  الــذي  العربيــة 
العربــي«.

العربيــة  الحكومــات  جهــود  لكــن 
والحكومــات الغربيــة علــى هــذا الصعيــد 
تبــدّدت تمامــًا مثــل مــا فشــلت محاوالت 

»حكومــات االعتــدال العربــي«.
يمكــن  ال  الفلســطينية  القضيــة 
بذلــت  مــرة  كّل  فــي  ألنــه  تهميشــها 
محــاوالت علــى هــذا الصعيــد قــادت إلــى 

جديــدة. انتفاضــات  انــدالع 
القمــة  عقــدت  عندمــا   1987 عــام 
العربيــة فــي األردن وتجاهلــت القضيــة 
الفلســطينية، انطلقــت االنتفاضــة األولى، 
وعام 2000 عندما فشــلت مســيرة التســوية 
ــي  ــدال العرب ــات االعت بدعــم مــن حكوم
انطلقــت االنتفاضــة الثانيــة، واآلن بعــد 
انطــاق »الربيــع العربــي« وتحويلــه إلــى 
ــطينية،  ــة الفلس ــش القضي ــة لتهمي فرص
جديــدة،  بأشــكال  االنتفاضــة  تجــدّدت 
منهــا الدهــس ومنهــا حــرب الســكاكين، 
وآخرهــا الهجــوم المســلح فــي القــدس 

ــي أمّ الفحــم. ــل فدائيّ ــن قب م
كّل ذلــك يؤكــد أّن فلســطين قضيــة ال 

يمكــن أن تهمّش.

سورية .. »اللعبة انتهت«
غالب قنديل

حزب اهلل يسلب ’اسرائيل’ مفاجأة الحسم الخاطف
جهاد حيدر

والتشــويه، التــي تتعــرض لهــا كل االنجــازات 
والمحطــات التــي مــرت بهــا المقاومــة بشــكل 

ــة االســامية بشــكل خــاص. ــام، والمقاوم ع
بهــا  مــرت  التــي  المحطــات  أبــرز  مــن 
الحــرب االســرائيلية، فــي ايامهــا االولــى منــذ 
مــا  بعــد نجــاح عمليــة االســر، أن "اســرائيل" 
بــادرت فــي اليوميــن االوليــن الــى تغييــر 
مــن  أطلقتــه علــى عدوانهــا  الــذي  االســم 
"الجــزاء المناســب"، الــى "تغييــر االتجــاه". 
ــى أهــداف  ــه يؤشــر ال ــر أن ــة هــذا التغي أهمي
تلــك الحــرب، ويعكــس تحــوال فــي القــرار 

واالســتراتيجية.
أن  الــى  المناســب"،  "الجــزاء  يشــير 
فعــل  ردة  بمثابــة  كانــت  االولــى  الضربــات 
االســم  ركــز  ولذلــك  االســر،  علــى عمليــة 
ــة،  ــى كــون العــدوان جــزاء مناســبا للعملي عل
تلقاهــا  التــي  الصدمــة  امتصــاص  وبهــدف 
الــردع.  قــدرة  وتعزيــز  االســرائيلي  الواقــع 
وتــل  واشــنطن  بيــن  التواصــل  بعــد  لكــن 
ابيــب، تبــدل هــدف العــدوان الــى محاولــة 
الســاحتين  فــي  جــذري  تغييــر  إحــداث 
اللبنانيــة واالقليميــة. بمعنــى أنهــم اســتغلوا 
مــن  العمليــة  وفرتهــا  فرصــة  اعتبــروه  مــا 
ــى  ــرائيلي واســع عل ــوم اس ــذ هج ــل تنفي أج
حــزب اهلل، كان يفتــرض أن يتــم تنفيــذه فــي 
ــذا الهجــوم ملحــًا  ــات شــن ه ــت آخــر. وب وق
ــى  ــي عل ــان االميرك ــل الره ــاب فش ــي أعق ف
مفاعيــل وتداعيــات اخــراج الجيــش الســوري، 
وعلــى الداخــل اللبنانــي، فــي نــزع ســاح 
حــزب اهلل. وبــرزت هــذه المفاهيــم واالهــداف 
االســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  مواقــف  فــي 
فــي حينــه، ايهــود اولمــرت الــذي أعلــن امــام 
الكنيســت فــي 19 تمــوز، أن "الشــرق األوســط 
بعــد الحــرب لــن يكــون كمــا كان قبلهــا"، 
الخارجيــة  لوزيــرة  الشــهير  الموقــف  وفــي 
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األميركيــة، آنــذاك، كوندوليــزا رايــس التــي 
وإنتــاج  اإلســرائيلية  الحــرب  بيــن  ربطــت 

شــرق أوســط جديــد.
المحطــة االبــرز واالهــم فــي االيــام االولــى 
للحــرب، تمثلــت فــي حــرص "اســرائيل" علــى 
ــدرات حــزب اهلل  ــة لق ــة خاطف أن توجــه ضرب
ــت  ــا أطلق ــو م ــتراتيجية، وه ــة االس الصاروخي
عليــه فــي حينــه عمليــة "الــوزن النوعــي". 
الــى  اســتند  االســرائيلي  أن  واضحــا  وبــدا 
تقديــر مفــاده أن نجــاح هــذه العمليــة الجويــة 
ــي  ــرد ف ــى ال ــدرة عل سيســلب حــزب اهلل الق
العمــق االســرائيلي. وفــي المقابــل، ســيطلق 
العســكري  الضغــط  فــي  "اســرائيل"  يــد 
امــام  اللبنانــي.  العمــق  ضــد  التصاعــدي 
هــذا الواقــع المفتــرض، بحســب المخطــط 
أن  ينبغــي  كان  االميركــي،  االســرائيلي 
يضطــر حــزب اهلل الــى التســليم بالشــروط 
نجــاح  وبالتالــي  ســحقه،  أو  االســرائيلية 
المخطــط االميركــي فــي لبنــان والمنطقــة، 

اعــادة  الــى  يــؤدي  أن  يفتــرض  كان  الــذي 
انتــاج واقــع سياســي اســتراتيجي فــي لبنــان 

والمنطقــة.
لكــن مكمــن فشــل العــدوان االســرائيلي، 
أن  هــو  االميركــي،  المخطــط  ورائــه  ومــن 
االســرائيلية  االندفاعــة  أجهــض  اهلل  حــزب 
ــوزن  عبــر ســلب مــا كان يفترضــه مفاجــأة "ال
النوعــي" التــي حوَّلهــا، بحســب مــا اعلــن 
أميــن عــام حــزب اهلل الســيد حســن نصــر اهلل 
ــه  ــا أثبتت ــو م ــي". وه ــم نوع ــى "وه ــا، ال الحق
التطــورات الاحقــة عندمــا تواصــل اســتهداف 
الصاروخــي  للعمــق  بالصواريــخ  اهلل  حــزب 
ــت المفاجــأة  ــر، وكان ــوم االخي ــى الي وصــوال ال
النوعــي"،  "الوهــم  بعــد  االولــى  والصدمــة 
للقيــادة والجمهــور فــي "اســرائيل"، تمثلــت 
بتســاقط الصواريــخ علــى مدينــة حيفــا بــدءا 
مــن 16 تمــوز، بعدمــا كان يفتــرض أن ســاح 
ــة  ــدرات الصاروخي ــر الق الجــو االســرائيلي دم

لحــزب اهلل.


