
تظهيــر  العــدو  كيــان  تعمَّــد 
منــاورات لــواء المدرعــات اإلســرائيلية 
ــًا  )401( فــي وســائل اإلعــام، وكان الفت
عــن  الحديــث  عبــر  لهــا  التســويق 
لســاح  عســكري  تدريــب  أوســع 
الســنوات  مــدار  علــى  المدرعــات 
ــوار )شــرق  ــة األغ ــي منطق ــرة، ف األخي
فلســطين المحتلــة، قــرب الحــدود مــع 
األردن( فــي محــاكاة لســيناريو حــرب 
ضــد حــزب اهلل. التعامــل اإلعامــي 
ــواء،  ــد الل ــا قائ ــي أطلقه ــف الت والمواق

انطــوت علــى أكثــر مــن رســالة باتجاه 
الداخــل والخــارج، إضافــة إلــى األبعــاد 

. العمانيــة  المهنيــة 
مــع أن المنــاورات، وتحديــدًا فــي 
جيــش العــدو، هــي جــزء من نشــاطات 
برامــج  وفــق  تتــم  التــي  الجيــش 
محــددة، إال أن هــذه المنــاورات تحديدًا 
تختلــف عمــا ســبقها الرتباطهــا بأكثــر 
مــن ســياق. فهــي تأتــي بعــد انكشــاف 
حقيقــة عــدم ثقــة القيــادة اإلســرائيلية 
بفعاليــة ســاح البــر فــي مواجهــة قــوى 
المقاومــة فــي لبنــان وغــزة. وبعــد اتجاه 
ســوريا نحــو االســتقرار، وهــو مــا يمنــح 
حــزب اهلل هامشــًا أوســع فــي المبــادرة 
والــرد علــى أي اعتــداءات إســرائيلية. 
منســوب  ارتفــاع  بعــد  أيضــًا  وتأتــي 

القلــق فــي المؤسســة العســكرية مــن 
تطــور قــدرات وخبــرات حــزب اهلل فــي 
أعقــاب مشــاركته فــي الحــرب علــى 

اإلرهــاب التكفيــري فــي ســوريا.
ــي، كانــت  ــى المســتوى العمان عل
التقاريــر اإلعاميــة صريحــة فــي نقــل 
مــا أرادت القيــادة العســكرية التركيــز 
عليــه وتقديمــه للــرأي العــام، فاعتبــرت 
أن التدريبــات جــاءت لتطويــر كفــاءة 
ــى  ــات عل ــاح المدرع ــي س ــود ف الجن
طوبوغرافيــة  ظــروف  فــي  القتــال 

مماثلــة لتلــك الموجــودة فــي لبنــان، 
مــع  التعــاون  علــى  القــدرة  وفحــص 
الجيــش  فــي  األخــرى  األســلحة 
يتعلــق  مــا  وتحديــدًا  اإلســرائيلي، 
ــي  ــات االســتخبارية ف ــي المعلوم بتلق
ســيتلقاها  التــي  أي  الحقيقــة،  زمــن 
بشــكل فــوري، وهجــوم متشــابك بيــن 

والجــو. المدرعــات  ســاحي 
العســكرية،  األبعــاد  جانــب  إلــى 
ملحــًا  مطلبــًا  الثقــة  اســتعادة  باتــت 
السياســية  للقيادتيــن  بالنســبة 
الجمهــور  أمــام  والعســكرية، 
بهــدف  الخــارج  وتجــاه  اإلســرائيلي، 
اإلســرائيلية.  الــردع  صــورة  تعزيــز 
وتنبــع خطــورة هــذه القضيــة بعدمــا 
ثبــت بالتجربــة العمليــة أن الحســم 

مــع أعــداء إســرائيل ال يتحقــق عبــر 
ــا  ــو م ــى ســاح الجــو، وه االســتناد إل
ظهــر جليــًا فــي حــرب العــام 2006، وفــي 
ــي  ــزة المحاصــر. يأت ــة قطــاع غ مواجه
ــق  ــي ظــل كشــف الوثائ ــك أيضــًا ف ذل
بقــدرات  الثقــة  الرســمية عــن عــدم 
ســاح البــر علــى الحســم )»األخبــار«، 

.)  2019 شــباط   9
فــي المقابــل، كان مــن الطبيعي أن 
تحــاول القيــادة العســكرية العمــل على 
تعزيــز صــورة قواتهــا البريــة، وتحديــدًا 
ســاح المدرعــات الــذي يشــكل األداة 
الهجوميــة الثانيــة إلــى جانــب ســاح 
الجــو. وهكــذا تعكــس هــذه المنــاورات 
وأخــرى  عمانيــة،  مهنيــة  أبعــادًا 
اســتعراضية تجــاه الداخل اإلســرائيلي 
ــن خطــة  ــادي، كجــزء م والخــارج المع
إلــى اســتعادة الثقــة  مضــادة تهــدف 
إال  القويــة.  إســرائيل  وتعزيــز صــورة 
أن مشــكلة إســرائيل أن مــا تحــاول 
تعديلــه باالســتعراض تبــدِّده تجــارب 
ســنوات مــن الصــراع مــع المقاومــة 
التــي ارتكــزت بشــكل أساســي علــى 
مواجهــة قــوات المشــاة والمدرعــات، 
ذلــك،  خــال  مــن  واســتطاعت 
الصــراع  معــادالت  لتغيــر  التأســيس 

ــرائيل. ــع إس م
يعــد  لــم  اهلل  حــزب  ســونغو:     
تنظيمــًا يعتمــد علــى حــرب العصابات، 

بــل أصبــح جيشــًا حقيقيــًا
هــذه  يجعــل  مــا  ذلــك،  إلــى 
المنــاورات أكثــر إلحاحــًا فــي إســرائيل، 
أيضــًا  يعــود  المرحلــة،  هــذه  فــي 
إلــى مســار التطــورات فــي الســاحة 
الســورية وتعاظــم قــدرات حــزب اهلل 
الخلفيــة،  هــذه  وعلــى  لبنــان.  فــي 
أتــى كام قائــد اللــواء 401، العقيــد دودو 
ســونغو - بحســب موقــع القنــاة )13( 
الــذي  التلفزيــون اإلســرائيلي -  فــي 
ــة  ــوات لمواجه ــداد الق ــأن »إع أوضــح ب
محتملــة مــع حــزب اهلل، هــي حاجــة 
»كلمــا  أنــه  إلــى  مشــيراً  فوريــة«، 

اســتقر الوضــع أكثــر فــي ســوريا، فــإن 
حــزب اهلل يزيــد مــن إعــادة قواتــه إلــى 

لبنــان«.
ولفــت موقــع القنــاة اإلســرائيلية 
يمتلكهــا  التــي  الدبابــات  أن  إلــى 
ــا  ــراز »ميركاف ــن ط ــي م ــواء 401، ه الل
»معطــف  بمنظومــات  المــزوّدة   »4
الريــح« العتــراض الصواريــخ المضــادة 
للمدرعــات، واصفــًا إياهــا بأنهــا مــن 
ــم.  الدبابــات األكثــر تطــورًا فــي العال
مــع ذلــك، لــم يخــفِ قائــد اللــواء 
مســتوى  تطــور  مــن  قلقــه  أيضــًا، 
بفعــل  اهلل  حــزب  مقاتلــي  خبــرة 
تجربــة القتــال فــي مواجهــة اإلرهــاب 
أن  مــن  والخشــية  ســوريا،  فــي 
ينعكــس ذلــك علــى مواجهــة جيــش 
رغــم  »علــى  أنــه  فاعتبــر  العــدو، 
الضربــات التــي تلقاهــا حــزب اهلل في 
ســوريا، إال أنــه يعــود إلــى لبنــان مــع 
خبــرة قتاليــة كبيــرة جــدًا«، مؤكــدًا أن 
»حــزب اهلل لــم يعــد تنظيمــًا يعتمــد 
علــى حــرب العصابــات، بــل أصبــح 
فــي  قاتلــوا  هــم  حقيقيــًا؛  جيشــًا 
ســوريا ضمــن كتائــب وســرايا، مثــل 
الكثيــر مــن الجيــوش النظاميــة«.

الرؤيــة  يعكــس  توصيــف  وفــي 
المتجــذرة فــي وعــي منظومــة القيــادة 
مقاتلــي  كفــاءات  إزاء  العســكرية، 
حــزب اهلل، أضــاف قائــد اللــواء أيضــًا 
فــي  واســعة  »اكتســبوا خبــرة  أنهــم 
ــال  ــة خ ــق الجبلي ــي المناط ــال ف القت
الســنوات األخيــرة، بالمقابــل عمّقــوا 
ــة،  ــرى اللبناني ــي الق ــم ف ــن تواجده م
ــن  ــا«. وياحــظ م ــوق األرض وتحته ف
هــذه العبــارات التــي أوردهــا قائــد اللــواء 
مــدى القلــق والجديــة التــي يتعامــل 
ــدرات  ــع تطــور ق ــا م ــدو مــن خاله الع
والهجوميــة.  الدفاعيــة  اهلل،  حــزب 
وفــي هــذا الســياق أيضــًا، لفــت إلــى 
ــى  ــدرة عل ــزب اهلل( الق ــم )ح أن »لديه
ــخ  ــرة مــن الصواري ــات كبي إطــاق كمي

للمدرعــات«. المضــادة 

ــي  ــة الت رغــم اإلنجــازات الميداني
حققهــا الجيــش الســوري وحلفــاؤه 
علــى امتــداد الخارطــة الســورية كان 
األســد  بشــار  الســوري  الرئيــس 
ألقــاه  الــذي  فــي خطابــه  متواضعــا 
ــه  ــن كام ــه ضمّ ــع أن ــد م ــوم األح ي
الموجهــة  الرســائل  مــن  العديــد 

والخــارج. للداخــل 
فعلــى صعيــد الشــكل جــاء الخطــاب 
عــن  تعبــر  ديمقراطيــة  خطــوة  بعــد 
مــدى االســتقرار الــذي باتــت تتمتــع 
بــه الدولــة الســورية إذ كانت المناســبة 
ــس  ــاء المجال ــيا لرؤس ــتقباال رئاس اس
المحليــة المنتخبيــن فــي خريــف العام 
ــات جــرت للمــرة  ــي انتخاب الماضــي ف
علــى  الحــرب  انــدالع  منــذ  األولــى 
ــام 2011، وهــي مناســبة  ــي الع ســوريا ف
ــي إرادة االســتقرار  ــا تعن ــي م ــي ف تعن
الســورية،  الدولــة  لــدى  والصمــود 
"كان  األســد  الرئيــس  وبتعبيــر  إذ 
مجــرد إجرائهــا واحــداً مــن الرهانــات 
ــة  ــوج مرحل ــه يت ــة ألن األساســية للدول
مهمــة مــن مســيرة اســتعادة األمــن 
ودحــر اإلرهــاب ويؤكــد قــوة الشــعب 
أخــرى فشــل  مــرة  ويثبــت  والدولــة، 
رهــان األعــداء علــى تحويــل الدولــة 
الســورية إلــى دولــة فاشــلة غيــر قــادرة 

علــى القيــام بمهامهــا الدســتورية".
فتنوعــت  المضمــون  فــي  أمــا 
الرســائل نحــو الداخــل والخــارج، أولــى 
الحكومــة  أن  كانــت  الرســائل  هــذه 
مســيرة  فــي  ماضيــة  الســورية 
اإلصاحــات الدســتورية رغــم كل هــذا 
ــا  ــا، ثانيته ــذي يشــن عليه ــدوان ال الع
أن  قــررت  الســورية  الحكومــة  أن 
تعطــي مســاحة أكبــر مــن الصاحيات 

للمجالــس المحليــة المنتخبــة، ولكــن 
بمــا ال يصــل إلــى حــدود الــا مركزيــة 
الرئيــس  اعتبرهــا  التــي  المطلقــة 
لتقســيم  مقدمــة  بمثابــة  األســد 

الســورية. الدولــة 
وفــي حيــن كان الرئيــس األســد 
االنتصــار  إعــان  رفــض  فــي  واقعيــا 
النهائــي علــى اإلرهــاب، وجــه الخطــاب 
تقريعــا شــديد اللهجــة لمــن أســماهم 
الخونــة الذيــن باعــوا انفســهم للخــارج 
بيــع  مــن  يتمكنــوا  ولــن  لــم  ولكــن 
مالكــون  لــه  "الوطــن  ألن  الوطــن 
الوطــن  لصــوص..  ال  حقيقيــون 
تفهمونهــا،  ال  عبــارات  هــي  كالــروح 
تعرفــون  ال  كلمــات  مقــدس  الوطــن 
رخيصــون  ألنكــم سماســرة  معناهــا 
ــذل والهــوان  ــم تســتطعموا ســوى ال ل
االزدراء  ســوى  بكــم  يليــق  وال 
ــرك الرئيــس  ــك ت ــار”. ومــع ذل واالحتق
والتســامح  الغفــران  بــاب  الســوري 
ــو  ــد ه ــاب واح ــر ب ــا عب ــؤالء مفتوح له

"االنضمــام إلــى المصالحــات وتســليم 
الســاح لمــن حمــل الســاح والتراجــع 
عــن اإلثــم لمــن وضــع نفســه ومصيــره 
ــر  بتصــرف األعــداء، وألن الشــعب كبي

فــإن قلبــه  بمعنــاه وعريــق بتاريخــه 
كبيــر بتســامحه واحتضانــه للعائديــن 

إليــه عندمــا يكونــون صادقيــن".
كل ذلــك ألن الحــرب الحقيقية هي 
ليســت بيــن الســوريين أنفســهم بــل 
هــي بيــن الســوريين واإلرهــاب، وإن 
كان البعــض قــد انغمــس فــي الخيانــة 
واإلرهــاب لكنــه "ال يعنــي تمثيلهم ألي 
شــريحة فــي مجتمعنــا وإنمــا يعنــي 
ــد  ــذي ق ــم ال ــب المظل تمثيلهــم للجان
يصيــب أي مجتمــع مــن المجتمعــات".
أمــا للخــارج فــكان القول بأن ســوريا 
ــاب  ــى اإلره ــا عل ــي حربه المنتصــرة ف
الثوابــت  عــن  التخلــي  يمكنهــا  ال 
ــذا  والمبــادئ الوطنيــة كمــا الســيادة ول
هي تشــارك في النقاشــات السياســية 
الهادفــة لحــل األزمــة فــي سوتشــي 

حــول الدســتور، لكــن ذلــك ال يعنــي 
الخضــوع للمســاومات وال للمجامــات 
فــأي تهــاون "قــد يكــون ثمنــه أكبــر 
ــا  مــن ثمــن الحــرب.. والحــرب خاضه
الشــعب دفاعــا عــن اســتقاله فمــن 
غيــر المعقــول أن يأتــي الحــل عبــر 
التنــازل عــن هــذا االســتقال". وعليــه 
المعاديــة  للــدول  الســماح  يمكــن  ال 
ــي  ــن حامل ــا م ــر وكائه ــق عب أن تحق
الجنســية الســورية أيــا مــن أهدافهــا 
ســواء عبــر فــرض تشــكيل اللجنــة أو 
فــرض آليــات عملهــا بالشــكل الــذي 
يســهل لهــم الوصــول إلــى غاياتهــم 
التــي لــم يســتطيعوا الوصــول إليهــا 

ــرب. ــر الح عب
وإذا كان األعــداء قــد أغرقــوا ســوريا 
ثمانــي  طــوال  قاســية  حــرب  فــي 
ــة  ــن يلهــي الدول ــك ل ــإن ذل ســنوات ف
عــن  بالدفــاع  حقهــا  عــن  الســورية 
أي  ورفــض  الســوري  التــراب  كامــل 
وجــه  وقــد  االحتــاالت.  مــن  نــوع 
األســد  بشــار  الســوري  الرئيــس 
التركــي  للرئيــس  قاســية  رســالة 
مــا  تنــسَ  لــم  ســوريا  أن  مفادهــا 
ــة الســورية،  ــداه بحــق الدول اقترفــت ي
وهــي تؤكــد أن "أي أرض أو شــبر مــن 
ســورية ســوف يحــرر، وأي متدخــل 
هــو عــدو، وأي محتــل ســنتعامل معــه 
كعــدو.. هــذا ليــس رأيــا سياســيا، هــذا 
رأي وطنــي.. هــذه بديهيــة وطنيــة غيــر 
خاضعــة للنقــاش وهــي ليســت رأي 

هــذا موضــوع محســوم". دولــة.. 
هــو خطــاب االنتصــار وإن لــم يعلــن 
عنــه صراحــة، خطــاب التأكيــد علــى 
الســيادة  علــى  والحفــاظ  االســتقرار 

الوطنيــة مهمــا بلغــت التحديــات.

هلع أيتام اميركا من جدية هروبها
غالب قنديل

ظهــر اتجاهــان فــي تطــور المواقــف األميركيــة منــذ البلبلــة التــي أثارهــا إعــان 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب قــراره بإخــراج القــوات األميركيــة المحتلــة من ســورية.

التطــور األول تثبيــت قــرار اإلنســحاب األميركــي والجــزم بنفــاذه المحتــوم بعدمــا 
مــن  الحاكمــة  المؤسســة  داخــل  أي  والبنتاغــون  الكونغــرس  فــي  تراجــع معارضــوه 
المطالبــة بإلغــاء القــرار إلــى تريــث ومراوغــة تمهــل اإلمبراطوريــة األميركيــة لوضــع 
ترتيبــات اليــوم التالــي للهــروب بالقــدر الممكــن وبعضهــم دعــا إلــى إلــزام ترامــب بذلــك 
ــرال  ــد جــزم الجن ــره وق ــرار يتخــذ فــي الكونغــرس ســقطت محــاوالت تظهي بموجــب ق
جوزيــف فوتيــل قائــد المنطقــة الوســطى الــذي تقــع عمليــة الحــرب علــى ســورية ضمــن 
نطــاق مســؤولياته بــأن عمليــة ســحب القــوات قــد انطلقــت تنفيــذا لقــرار الرئيــس 
وتفاوتــت التكهنــات بمــدى انجــاز ذلــك وأبعدهــا كان نهايــة نيســان المقبــل أي فــي 

ــا. حــدود الســبعين يوم
التطــور الثانــي تفعيــل منصــات الحركــة السياســية األميركيــة فــي المنطقــة 
بالتــوازي مــع اســتعدادات الهــروب تحــت عنــوان الحشــد ضــد إيــران وبالمزيــد مــن 
جرعــات التطبيــع العربــي الصهيونــي الــذي انتقــل خليجيــا إلــى العلــن لتعزيــز حصانــة 
إســرائيل المعنويــة والسياســية ومــع هذيــن األمريــن تــم تنشــيط آليــات العقوبــات 
األميركيــة ضــد إيــران وســائر اطــراف محــور المقاومــة وكذلــك الســير المتواصــل فــي 
طريــق مــا يســمى صفقــة القــرن لتصفيــة قضيــة فلســطين وحيــث كان مؤتمــر وارســو 
التتويــج المرتجــى لجهــد امتــد شــهورا متعاقبــة مــن االتصــاالت األميركيــة والمســاعي 

اإلســرائيلية والخليجيــة المكثفــة.

الفشــل والعجــز هــو حصيلــة الحــروب بالوكالــة وكذلــك نتيجــة خطــط اســتعمال القــوة 
الناعمــة والخشــنة فــي خطــة اإلمبراطوريــة الحتــواء الفشــل االســتراتيجي فــي الشــرق 
ــر  ــة تدمي ــي حمل ــا والفشــل ف ــران وإخضاعه ــة محاصــرة إي ــي حمل وخصوصــا الفشــل ف
ــة  ــي المنطق ــة ف ــة الرجعي ــة االســتعمارية الصهيوني ــة الهيمن ــا بمنظوم ســورية وإلحاقه

بينمــا فشــلت محــاوالت جــر أي جهــة فلســطينية للمجاهــرة بتأييــد صفقــة القــرن.
الرجعيــة  الصهيونيــة  األميركيــة  السياســية  التحــركات  يحــول  والعجــز  الفشــل 
ــوى  ــوازن الق ــي ت ــر ف ــي ال تؤث ــة الت ــية الخطابي ــات السياس ــن المهرجان ــيء م ــى ش إل
ــة  ــات األوروبي ــي فاالعتراض ــي الرجع ــكر اإلمبريال ــات المعس ــوي تناقض ــي وال تحت الفعل
التــي اعقبــت خــروج الرئيــس ترامــب مــن االتفــاق النــووي تظهــر بصــورة جليــة تفــكك 
المعســكر الغربــي بينمــا تضــج التناقضــات الناتجــة عــن انقســام ال يقــل تأثيــرا واهميــة 
داخــل معســكر الحكومــات الرجعيــة التابعــة مــن خــال االنشــقاق القطــري التركــي عــن 
الســعودية واإلمــارات ومصــر وتضعضــع الصــف الخليجــي مــع ســعي الكويــت وعمــان إلــى 
التمايــز ممــا يظهــر صــورة مبعثــرة لحلــف الحكومــات التــي تجمعــت فــي ســياق العــدوان 

علــى ســورية بإشــارة مــن خنصــر كلينتــون.
تعتــرف مراكــز رســم السياســات العليــا األميركيــة فــي تقاريرهــا باســتعصاء معضلتــي 
ــع ســاحات  ــاكا وعجــزا فــي جمي التصــدع الغربــي والخليجــي وتســلم بانعكاســهما ارتب
المواجهــة فــي المنطقــة مــن ســورية إلــى العــراق واليمــن وفلســطين وإيــران مــن خــال 
ــرات  ــذ سلســلة مؤتم ــم من ــذي أقي ــا للوضــع ال تحــركات واســتقطابات متعاكســة خاف
ــروب  ــة الح ــا لتغطي ــوف حلفائه ــنطن رص صف ــا واش ــت فيه ــي احكم ــيخ الت ــرم الش ش
والضغــوط ضــد مناهضــي الحلــف األميركــي الصهيونــي منــذ تســعينيات القــرن الماضــي 
إلــى ان شــنت الحــرب علــى ســورية التــي صدعــت هزائمهــا جميــع تلــك األحــاف التــي 

اظهــر مؤتمــر وارســو تفككهــا وتســاقط حلقاتهــا.
ــى  ــذ تصريحــات ترامــب إل ــع من ــع بالهل ــروب العســكري األميركــي أصــاب الجمي اله
ــل للتوســع  ــا رأس جســر قاب ــل لكونه ــة ب ــوات األميركي ــوم ليــس بســبب حجــم الق الي
وعنصــر تأثيــر علــى معــادالت القــوة ولكــن الخــروج األميركــي ســيطلق بالــذات مرحلــة 
جديــدة تعــود فيهــا ســورية العبــا قويــا وفاعــا فــي المنطقة خصوصــا وان الحقائــق القاهرة 
تشــير إلــى أن كــون محــور المقاومــة وتكتــل الحكومــات المناهضــة للهيمنــة األميركيــة 
بزعامــة روســيا الجبهــة القــادرة علــى االســتفادة مــن تداعيــات الهــروب األميركــي او تعبئــة 

الفــراغ الناتــج عــن الخــروج األميركــي كمــا يقــول المخططــون األميركيــون.
ــن  ــا ع ــات وعجزه ــي وتماســكه وقصــور العقوب ــات الوضــع اإليران ــات محســوما ثب ب
توليــد تداعيــات تخــدم خطــط إثــارة اضطرابــات داخليــة منــذ ظهــور المســيرات المليونيــة 
فــي ذكــرى انتصــار الثــورة اإليرانيــة فمــن الواضــح للعيــان ان إيــران أصلــب وأقــوى مــن 
ــة ســوف تشــهد المزيــد مــن التحــوالت واالختراقــات  ــة المقبل أي وقــت مضــى والمرحل
التــي تكســر محــاوالت محاصــرة إيــران وســيتبين المشــاركون فــي المســاعي األميركيــة 

الصهيونيــة انهــم يحاصــرون انفســهم.
مــن جهــة اخــرى باتــت وجهــة التطــور الواقعــي فــي ســورية محــددة بوضــوح فجميــع 
والخــروج  واســتقالها  الســورية  الدولــة  مصلحــة  فــي  تصــب  والظــروف  التحــوالت 
األميركــي ســيكون فرصــة لتاحــم الحــت نــذره بيــن الدولــة الوطنيــة والشــريحة الكردية 
الســورية وقــد عــززه خطــاب الرئيــس األســد وموقفــه الحــازم مــن العدوانيــة التركيــة فذعر 
األميركييــن مــن رفــع العلــم الوطنــي الســوري وصــور الرئيــس األســد فــي مناطق الشــرق 

الســوري واعتبــر ذلــك مؤشــرا لمســتقبل التطــورات مــع اكتمــال الخــروج األميركــي .
امــا فــي العــراق فقــد طــور اســتحقاق الهــروب نقاشــا عراقيــا اليمكــن الســيطرة 
عليــه عــن جــدوى بقــاء القاعــدة األميركيــة التــي كانــت مرتكــزا لمحــاوالت عرقلــة قــوات 
الجيــش العراقــي ووحــدات الحشــد الشــعبي فــي تحركهــا للقضــاء علــى فلــول داعــش.

امــام هــذا المشــهد تقــف إســرائيل واجفــة ألن اآلفــاق التــي اليمكــن التنبــؤ بهــا 
تقــود للتامــل فــي ســيناريوهات التطــور المحتمــل فــي حــال انــدالع مواجهــة صهيونيــة 
مــع الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه او علــى جبهــة لبنــان او عبــر خطــوط الجــوالن 
ــة تطــرح  ــة التــي قــد تتحــد فــي وجــه أي مغامــرة عدوانيــة صهيوني واالحتمــاالت الثاث
بتداعياتهــا مخاطــر جديــة بــل وجوديــة علــى الكيــان الصهيونــي الــذي اعتمــد فــي حروبــه 

ــة. ــر األميركي ــى شــحنات الذخائ ــرة عل األخي

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 الخميس 15 جمادى الثاني، 1440 هـ ق  2 اسفند 1397 هـ ش،  21 شباط 2019مشؤون سياسية العدد )10074( السنة التاسعة والثاثون

خطاب األسد... إرادة االستقرار والحفاظ على السيادة
محمد يونس

إسرائيل تستعرض مناوراتها... الستعادة الثقة بجيشها 
علي حيدر


