
رسائل نصر اهلل تدوي في تل ابيب: خيارات 
متعذرة وأخرى مُكلفة

جهاد حيدر
لمــاذا قــررت قيــادة العــدو الــرد علــى ســماحة الســيد؟ ولمــاذا أتــى الــرد علــى لســان رئيــس االســتخبارات؟ ومــا 

هــي الــدالالت التــي اتســم بهــا مضمــون رده؟ وأي مؤشــرات ينطــوي عليهــا؟
ــادة العــدو تجاهــل مواقــف ســماحة االميــن العــام لحــزب اهلل الســيد حســن نصــر اهلل،  ــم يكــن بامــكان ق ل
خــال احتفــال يــوم القــدس العالمــي، ولــم يكــن تجاهلهــا مؤشــرًا علــى عــدم تأثيرهــا. بــل وجــد العــدو نفســه بيــن 
خياريــن، امــا التجاهــل الــذي يؤكــد عمــق التأثيــر، وبيــن التعليــق الــذي يكشــف عــن حقيقــة راســخة بــأن خيــارات 
حــزب اهلل وقدراتــه تحضــر بقــوة علــى طاولــة القــرار السياســي واالمنــي فــي تــل ابيــب. وعــن أن مواقــف أمينــه 
العــام تربــك الكثيــر مــن حســابات القيــادة االســرائيلية، إن لجهــة تقديــر مفاعيــل الخيــارات التــي يتــم دراســتها، 
أو لــدى محاولــة استشــراف ردود فعــل حــزب اهلل التــي ســبق أن قلبــت الكثيــر مــن المخططــات والرهانــات 

والحســابات.
بلحــاظ مضمــون الرســائل المدويــة التــي وجههــا ســماحة الســيد نصــر اهلل، مــن المؤكــد أنهــا خضعــت 
لدراســة دقيقــة مــن قبــل مؤسســات التقديــر والقــرار فــي تــل ابيــب، خاصــة وأنهــا أتــت فــي ســياق تهويــل أميركــي 
ــي  ــادالت الصــراع ف ــي مع ــام ف ــه الع ــه حــزب اهلل وأمين ــا يمثل ــة لم ــان. وهــي خطــوة طبيعي ــى لبن اســرائيلي عل
المنطقــة، وفــي مواجهــة التهديــد االســرائيلي المحــدق بلبنــان. وبــدا مــن خــال كام رئيــس االســتخبارات 
العســكرية امــان، اللــواء تاميــر هايمــن، أن القــرار  النهائــي الــذي خلصــت اليــه مؤسســة التقديــر والقــرار، هــو عــدم 

ــا. ــواء مفاعيله تجاهــل رســائل الســيدنصر اهلل وضــرورة احت
امــا بخصــوص اختيــار رئيــس االســتخبارات للــرد علــى ســماحة الســيد، فهــو يعــود الــى عــدة اعتبــارات مــن 

ضمنهــا أنــه جهــة مهنيــة ذات صلــة بالقضايــا المطروحــة، وبهــدف اضفــاء طابــع مهنــي علــى المواقــف المضــادة.
لــم يقــدم هايمــن جديــدًا عندمــا أعلــن أن الضغــط االميركــي هــو مــا دفــع حــزب اهلل الطــاق مواقفــه بخصوص 

الصواريــخ الدقيقــة. خاصــة وأنــه اكتفــى بهــذا التوصيــف مــع أنــه ينطــوي بذاتــه علــى أكثــر مــن رســالة وداللة.
فهــو يعنــي أن حــزب اهلل لــم يرضــخ للضغــوط االميركيــة، ونجــح فــي انتــزاع كــرة المســؤولية مــن أحضــان 
المســؤولين اللبنانييــن بعدمــا حاولــت االدارة االميركيــة الضغــط عليهــم بهــذه القضيــة. وتصــدَّر بنفســه الــرد علــى 

الضغــوط االميركيــة.
ــل حــزب اهلل عبــر المواقــف التــي أطلقهــا ســماحته، الورقــة االســرائيلية التــي كان يســتند اليهــا  الــى ذلــك، عطَّ
ــر القــول لهــم امــا أن حــزب اهلل  ــة عب ــادات الرســمية اللبناني ــى القي االميركــي فــي ضغوطــه. فحــاول الضغــط عل
يلبــي مطالبــه بخصــوص مــا يزعــم مــن مصانــع، وامــا أن اســرائيل ســتهاجم نقــاط محــدَّدة علــى أســاس مصانــع.
يمكــن التقديــر أن مواقــف المبعــوث االميركــي ديفيــد ســاترفيلد الــذي حمــل رايــة الضغــوط، اســتندت الــى 
ــه ليــس  ــاده أن ــوم مف ــى مفه ــوم عل ــي الحســابات السياســية واالســتخبارية ، يق ــوة ف ــه حضــر بق ــدو أن رهــان يب
مــن مصلحــة حــزب اهلل، فــي الوقــت الــذي يواجــه ضغوطــا اميركيــة عليــه وعلــى ايــران، فتــح جبهــة مــع اســرائيل، 
التــي ســتكون مكلفــة، ســواء مــن موقــع المبــادرة، أو كــرد الفعــل علــى ضربــات قــد يشــنها جيــش العــدو، وقابلــة 

لاســتيعاب )بنظــر المســؤولين فــي تــل أبيــب(، تســتهدف قــدرات المقاومــة االســتراتيجية.
وال يبعــد أن يشــكل هــذا التقديــر أرضيــة مــا ـ ولــو مــن موقــع نظــري ـ لبلــورة خيــارات عمانيــة إســرائيلية 

تســتهدف قــدرات الحــزب االســتراتيجية. كامتــداد للضربــات التــي ينفذهــا العــدو فــي ســوريا.
المؤكــد أن التــزام الســيد نصــر اهلل العلنــي بالــرد المباشــر والقاســي ألغــى إمكانيــة عــدم الــرد أو الــرد الرمــزي 
ــة القــرار السياســي واألمنــي فــي تــل أبيــب.  مــن دائــرة االحتمــاالت التــي قــد يفتــرض أنهــا حاضــرة علــى طاول
ونتيجــة ذلــك، باتــت قيــادة العــدو تــدرك أن أي تجــاوز للخطــوط التــي رســمها حــزب اهلل، يعنــي أنهــا ســتتلقى 
ردوداً مؤلمــة تســتوجب منهــا، منــذ اآلن، تحديــد مــا هــي خياراتهــا العمانيــة علــى قاعــدة خطوتيــن إلــى ثــاث 

خطــوات إلــى األمــام.
في ضوء ذلك، باتت إسرائيل أمام مروحة خيارات:

1 ــــ االمتناع عن أصل االعتداء الذي يستوجب الرد الذي التزمه حزب اهلل.
2 ــــ المبادرة إلى االعتداء وتلقي الرد الذي توعد به الحزب ثم االنكفاء.

3 ــــ المبادرة إلى االعتداء والرد على الرد.
فــي الســيناريو األول، يكــون العــدو قــد امتنــع عــن أي مغامــرة عســكرية، ويكــون حــزب اهلل قــد حقــق هدفــه 

الردعــي.
فــي الســيناريو الثانــي، يكــون العــدو قــد ارتــدع فــي نهايــة المطــاف، لكــن بعــد اختبــار جديــة حــزب اهلل عمليــًا. 

ويكــون الحــزب قــد حقــق هدفــه الردعــي مــع ثمــن مؤلــم للعــدو.
أمــا فــي الســيناريو الثالــث، فيكــون العــدو أمــام خيــار التدحــرج نحــو مواجهــة أوســع. لكنــه أقــدم علــى االعتــداء 
االبتدائــي، مــع علمــه بــأن ذلــك ســيؤدي إلــى مواجهــة واســعة. ولكــن هــذا الســيناريو بعيــد جــدا، ألن العــدو يــدرك 

حجــم االثمــان التــي ســيدفعها.
ــه واشــنطن،  ــن ورائ ــدو، وم ــان الع ــن حــزب اهلل وكي ــة بي ــن الواضــح أن الرســائل المتبادل ــي الخاصــة، م ف
كشــفت حجــم الــردع الــذي اســتطاع حــزب اهلل أن فرضــه ويكرســه علــى ارض الواقــع. وأكــدت مــرة اخــرى علــى 
حاجــة لبنــان الــى القــوة التــي توفــر لــه االمــن والحمايــة مــن أي عــدوان اســرائيلي. وأن حاجتــه الــى المقاومــة غيــر 
مرتبطــة فقــط باحتــال مســاحات محــددة مــن االرض اللبنانيــة، وانمــا ايضــا مــن أجــل حفــظ أمنــه وثرواتــه وحقــه 

فــي بنــاء وتطويــر قدراتــه الدفاعيــة... فضــا عــن وجــوده.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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أهلــه  يتمّكــن  أن  اليمــن،  محبّــي  طمــوح  كان 
فــي  مواقعهــم  عــن  الحصــري  الدفــاع  مــن  الشــجعان 
ســودانيّة  بمشــاركة  إماراتــي  ســعودي  عــدوان  وجــه 
ومجنّســين باكســتانيين فــي جيــوش الخليــج الفارســي 
ــراً.  ــوًا وب ــرًا وج ــرائيلي بح ــري وإس ــي ومص ــم أميرك ودع
والحصــار  القــوى  موازيــن  فــي  القــويّ  الخلــل  فهــذا 
علــى  للقلــق  مثيريــن  كانــا  اليمــن،  علــى  المفــروض 

احتــال. كل  علــى  دائمــًا  العاصــي  اليمــن  مســتقبل 
حربهــم  اليمنيــون  خــاض  بهــم،  التاريــخ  وكعهــد 
الحاليــة بنَفــس طويــل مدعــوم بصبــر المؤمنين كاشــفين 
المهاجميــن  بدفــع  وذلــك  »العلميــة«،  عنايتهــم  مــدى 
ــرة  ــاحات كبي ــي مس ــر ف ــدّد الكبي ــى التم ــن ال الخليجيي
ومنبســطة مــع »كشــافين« مــن جماعــة عبــد ربــه منصــور 
هــادي، متمّكنيــن مــن كبحــه عنــد حــدود اليمــن الجبلــي 
المنيــع ومعاوديــن االنقضــاض عليهــم علــى أكثــر مــن 

ــة. ــة داخلي جبه
الــى  الحديــدة وســواحلها  حتــى تحوّلــت مدينــة 
فــي  المتخصّصيــن  أبهــرت  عربيــة  »ســتالينغراد« 

الحــروب. اســتراتيجيا 
كيــف فاجــأ اليمنيــون الجميــع بقدراتهــم المتواضعــة 
علــى االنتقــال مــن الدفــاع فــي الجبــال الــى الهجمــات فــي 
الداخــل الســعوديّ وتهديــد الوظيفــة النفطيّــة للســعودية 

واإلمــارات معــًا.
قامــت الخطــة اليمنيّــة علــى اســتدراج العــدو اواًل 
ــن  ــع مشــاغلة المهاجمي ــة، م ــي مناطــق صعب والصمــود ف
فــي أكثــر مــن نقطــة مــن الجنــوب والشــرق والســواحل.

فمــا يــكاد جيــش العــدوان يدخــل منطقــة حتــى 
يتفاجــأ بانــدالع معــارك فــي نقــاط كان يعتقــد أنــه قضــى 
عليهــا… هــذا مــا جعــل االجتيــاح الســعودي اإلماراتي يشــعر 
بأنــه ال يمســك بتمّكــن مــن أي منطقــة يجتاحهــا. وأدّى 
ــع  ــى ســنين أرب ــارك ال ــة المع ــى إطال ــة ال ــة ثاني مــن جه
مفتوحــة علــى أوقــات جديــدة، فتشــجيع أهالــي الجنــوب 
اليمنــي علــى التعبيــر عــن رفضهــم لاجتيــاح اإلماراتــي 
ــد تقاســم  ــه مجــرد اســتعمار يري الســعودي كاشــفين أن
ــة  ــا االســتراتيجية واالقتصادي ــم، حســب أهمياته مناطقه

ــة والســياحية. الطاق
ــرّ  ــارك ك ــي« مع ــي »الجبل ــود اليمن ــذا، الصم ــا ه ت

فــي  تتواصــل  ألنهــا  العــدوان،  لجيــوش  منهكــة  وفــرّ 
أن  اليمنيّــة  الدولــة  بوســع  فأصبــح  مفتوحــة  مناطــق 
تســتقر فــي مناطــق منيعــة عاصيــة علــى جيــوش الخليــج 
ــع  ــي أي موق ــة هجمــات ف ــع رعاي ــم، م الفارســي وحلفائه

مــن اليمــن المحتــل.

وســرعان مــا تبيــن أن هــذا اليمــن ينخــرط فــي حرب 
مدروســة بدقــة علــى الرغــم مــن اإلمكانــات الضئيلــة 
التــي يمتلكهــا… فــاذا كانــت الســعودية ومعهــا اإلمــارات 
الــرأس  لبــاس  إبــرة بســيطة وتســتوردان  ال تنتجــان 
العربــي فــي بريطانيــا لاغنيــاء وتايــوان للفقــراء، فــإذا 
اليمــن ال ينتــج فقــط االلبســة التقليديــة ألهلــه بــل يصنــع 
األميركــي  الهيمنــة  نظــام  اخترقــت  مســيّرة  طائــرات 

وآالف الــرادارات وأجهــزة االقتفــاء والتتبــع الخليجيــة.
االمــر الــذي كشــف اّن الطائــرات اليمنيــة المســيّرة 
ــم  ــت بالدع ــج، وتاعب ــي للخلي ــاء األميرك ــت الغط اخترق
اإلســرائيلي ـ المصــري االوروبــي لتســجل ضربــة موجعــة، 
فــي همجيّتهــا ضــد  الســعودية  الذيــن يغطــون  لــكل 

المدنييــن والنســاء واألطفــال.
لكــن مــا صعــق األميركيــون هــو اســتهداف الطائــرات 
النفــط  اســتخراج  دون طيــار لخطــوط  مــن  المســيّرة 
الســعودي مــن شــرقي الســعودية عنــد ســواحل الخليــج 
البحــر  عنــد  ينبــع  وحتــى  بالوســط  مــرورًا  الفارســي 

وبــاب  األحمــر. وهــذه خطــوط تتجــاوز مضيــق هرمــز 
المنــدب بطاقــة ســتة ماييــن برميــل يوميــًا تنقلهــا مــن 
رأس البحــر األحمــر عبــر قنــاة الســويس الــى البحــر 

المتوســط. األبيــض 
الشــجعان  اليمنيــون  أفهــم  الضربــة،  وبهــذه 

ــي  ــق ال يعن ــاوز المضائ ــن أن تج ــعوديين واألميركيي الس
واليمنــي  اإليرانــي  الضغطيــن  مــن  بالهــرب  نجاحهــم 
واالســتمرار فــي وظيفتهــم النفطيــة. وجــاء هــذا اإلعــان 
صاعقــًا ضــرب رؤوس الســعوديين وجعلهــم يســتنجدون 
مســتحضرين  واالوروبيــة  االميركيــة  بتغطياتهــم 
ــريفين  ــن الش ــة الحرمي ــاء حماي ــة بادع ــم الديني وظيفته

المكرمــة. مكــة  يســتهدف  القصــف  ان  وبالزعــم 
وفيمــا اســتعد االميركيــون والســعوديون للتصــدي 
الســعودي  العمــق  فــي  المســيرة  اليمنيــة  للطائــرات 
واإلماراتــي باغتهــم اليمنيــون بمهاجمــة اهــداف ســعودية 
قــرب أعالــي صعــدة والجــوف فــي جيــزان ونجــران علــى 

ــن. ــن حــدود اليم ــة م مقرب
تبديــل  فــي  اليمنيــة  القــدرة  هــذه  تســببت  لقــد 
فــي  عميــق  بارتبــاك  فائقــة  بســرعة  القتــال  اهــداف 

المعتديــن. صفــوف 
مهــددة  النفطيــة  وظيفتهــم  ان  لهــم  وتبيــن 
وكافــة  ظبــي  ابــو  فــي  للتوقــف  قابلــة  ومطاراتهــم 

انحــاء مملكــة آل ســعود، وليــس لديهــم منطقــة آمنــة 
لســيطرتهم،  الخاضعــة  المناطــق  كل  فــي  وحصينــة 
ــدة بالوســيلة  ــى الحدي ــا ان مشــروعهم للســيطرة عل كم
ــم  ــطة األم ــة وبواس ــة ضخم ــي بهزيم ــكرية اواًل من العس
ــر.. وهــا هــم اليــوم  المتحــدة، اصيــب بــدوره بإخفــاق كبي
غريفيــت  اليمــن  الــى  األممــي  المنــدوب  يهاجمــون 
ــاق  ــير اتف ــي تفس ــار اهلل ف ــى أنص ــاز إل ــه منح ــة ان بذريع
ــون أن حــرس الســواحل  ســتوكهولم الســويدي، ويزعم
الذيــن يتولــون ادارة موانــئ الحديــدة هــم مــن انصــار 
اهلل، مصرّيــن علــى اســتبدالهم بخفــر الســواحل مــن 
ــًا ان  ــن »إســرائيل«، علم ــا م ــارات وربم الســعودية او اإلم
الوســيط الدولــي غريفيــت اكــد علــى صدقيــة انســحاب 
انصــار اهلل مــن الموانــئ وتســليمها الــى القــوات الشــرعية 
الســعوديين بالتغطيــة االميركيــة  اال ان  المدينــة،  فــي 
واالســرائيلية المعتــادة، وجّهــوا الــى اميــن عــام األمــم 
عــن  غريفيــت  بإبعــاد  فيهــا  طالبــوا  رســالة  المتحــدة 

المهمــة اليمنيــة الموكلــة اليــه.
ومــا يثيــر الســخرية هــو أن تجهــل الســعودية ان 
إجرامهــا فــي اليمــن أصبــح مفضوحــًا حتــى مــن قبــل 
تمتنــع  والمانيــا  وإســبانيا  فرنســا  هــي  فهــا  حلفائهــا… 
الــى  اليمنيــة،  جرائمهــا  بســبب  أســلحة  بيعهــا  عــن 
جانــب تيــارات اميركيــة وبريطانيــة تطالــب بمحاكمــة 
ــة  ــم االميركي ــم وتغطياته ــذه الجرائ ــن ه ــؤولين ع المس

واالســرائيلية.
لقــد نجــح اليمنيــون فــي دفــع األمــور إلــى حافــة 
والتفــاوض  اليمــن  علــى  الحــرب  وقــف  فإمــا  الهاويــة، 
عــن  الحصــار  وفــك  ســتوكهولم  اتفــاق  قاعــدة  علــى 
مطــار صنعــاء، والموانــئ، وإمــا فــإن الوظائــف النفطيــة 
طويــًا  تبقــى  قــد  واإلمــارات،  للســعودية  واالقتصاديــة 
ــة  ــات اليمني ــرات المســيرة واالختراق ــة الطائ ــت رحم تح

اليمنيــة. ســعود  آل  لمملكــة  الحدوديــة 
لذلــك ال ينفــك هــذا اليمــن يثيــر إعجــاب حلفائــه فــي 
ــج  ــي مجموعــة الخلي ــه ف ــة وســخط أعدائ ــف المقاوم حل
الفارســي و«إســرائيل« والغــرب وســط عجــز كامــل عــن 
تجــاوز معــادالت االبــداع اليمنيــة فــي حــروب لــم يخســروا 
حتــى واحــدة منهــا علــى مــدى التاريــخ  وهــم اآلن مقبلــون 

علــى نصــر جديــد.

جولــة  اســتمرار  أمــام  مفتوحــًا  األفــق  يبــدو 
المعــارك التــي تــدور علــى خطــوط التمــاس بيــن 
كرنــاز ومحــردة فــي ريــف حمــاة الشــمالي، بوجــود 
دعــم تركــي لغرفــة عمليــات تحمــل اســم »الفتــح 
المبيــن«، فــي مســعى إلبعــاد الزخــم العســكري 
عــن جبهــات ســهل الغــاب ومحيــط جســر الشــغور 

الحسّاســة
حمــاة  ريــف  فــي  الدائــرة  المعــارك  تتحــول 
الشــمالي إلــى جبهــة مفتوحــة، تســتقطب ثقــًا 
عســكريًا كبيــرًا علــى جانبَــي خطــوط التمــاس 
هنــاك، مــا يحــدّ مــن زخــم العمليــات فــي مناطــق 
ــرات  ــهدت تغيي ــة ش ــة الماضي ــام القليل ــرى. األي أخ
ســريعة فــي خريطــة الســيطرة، تضمنــت انســحاب 
الجيــش الســوري مــن عــدة مواقــع، وعودتــه إليهــا 
الحقــًا، فيمــا ال تــزال مواقــع أخــرى، دخلتهــا الفصائــل 
المســلحة فــي أول أيــام هجومهــا، منطقــة عمليــات 
الطرفيــن.  مــن  أليّ  فيهــا  تثبيــت  ال  عســكرية، 
وحتــى وقــت متأخــر مــن ليــل أمــس، كان الجيــش 
مســيطرًا علــى بلــدة الجلمــة، الواقعــة علــى طريــق 
محــردة ـــــ الســقيلبية، بعدمــا اســتعادها صباحــًا، 
محــاِواَل التقــدم شــرقًا نحــو تــل ملــح والجبيــن. 
ــد  ــاء بع ــن أمــس ج ــدة أول م ــن البل االنســحاب م
المســلحة،  الفصائــل  الئتــاف  عنيــف  هجــوم 
الشــام«،  تحريــر  »هيئــة  مــن  وازنــة  بمشــاركة 
تخّللــه تفجيــر عربــة مفخخــة يقودهــا انتحــاري. 
قِبَــل  مــن  المكّثــف  االســتهداف  رغــم  وعلــى 
الجيــش لمنطقــة تــل ملــح، فإنهــا ال تــزال خــط 

تمــاس يشــهد َكــرًّا وفــرّاً، ربطــًا بوصــول التعزيــزات 
ونشــاط ســاحَي المدفعيــة والطيــران.

جانــب  وإلــى 
هــذا  علــى  التطــورات 
ســخّنت  المحــور، 
المســلحة  الفصائــل 
جديــدة،  جبهــة  أمــس 
فــي محاولــة لاســتفادة 
ــي  ــط الميدان ــن الضغ م
تــل ملــح  فــي محيــط 
وحرّكــت  والجبيــن، 
بلــدة  باتجــاه  قواتهــا 
وأطــراف  القصابيــة 

كفرنبــودة. وخــال وقــت قصيــر مــن بدايــة الهجــوم 
قــوة  أجبَــرت  األخيــرة(  النهــار  ســاعات  )فــي 
دفاعــات الجيــش الفصائــل علــى وقــف تحركهــا، 
واالنســحاب إلــى الخطــوط الخلفيــة. وبالتــوازي، 
ــال  ــمالي خ ــة الش ــف الاذقي ــة ري ــدأ جبه ــم ته ل
اليوميــن الماضييــن، بعــد هجــوم مضــاد تعاضــدت 
ــر«  ــة للتحري ــة الوطني ــن »الجبه ــود كّل م ــه جه في
ــة ضمــن  ــر الشــام« والفصائــل العامل و»هيئــة تحري
وعلــى  المؤمنيــن«،  وحــرّض  عمليــات  »غرفــة 
رأســها »حــراس الديــن« و»أنصــار الديــن«. وتشــير 
المعطيــات الميدانيــة المتوافــرة إلــى أن الضغــط 
الــذي تنّفــذه الفصائــل تحــت رايــة »غرفــة عمليــات 
الفتــح المبيــن« قــد يمتــد علــى فتــرة زمنيــة طويلــة، 
بوجــود غطــاء تركــي صريــح، تَمّثــل فــي الدعــم 

اللوجســتي واالســتخباري وخدمــات اإلســعاف إلــى 
المستشــفيات التركيــة، وغيــر ذلــك. وهــو مــا ردّ 

عليــه الجيــش باســتهداف محيــط نقــاط المراقبــة 
التركيــة غيــر مــرّة، كان آخرهــا قصفــًا مدفعيــًا طــاول 

بلــدة مــورك. فــي محيــط  الواقعــة  النقطــة 
الشــمالي  الاذقيــة  ريــف  جبهــة  تهــدأ  لــم 

الماضييــن اليوميــن  خــال 
وليــس قــرار أنقــرة التركيــز علــى هــذا المحــور 
خيــارًا طارئــًا أو مســتجداً. فمنــذ دخــول الجيــش 
ــاك  ــل هن ــاب، وفشــل الفصائ ــى عمــق ســهل الغ إل
حاولــت  لصالحــه،  خســرته  مــا  اســتعادة  فــي 
التقــدم علــى محــور الحماميــات والجبيــن وتــل 
ــي  ــق خــرق ميدان ــي تحقي ــا فشــلت ف ــح، ولكنه مل
لدفاعــات الجيــش. ومــع التوجــه التركــي للخــوض 
فــي الخيــارات الميدانيــة إلــى مــدى أبعــد، تــم 
مــن  الفتــة  بمشــاركة  العمليــات  أوراق  ترتيــب 

مثــل  أنقــرة،  علــى  مباشــرة  محســوبة  فصائــل 
»الجبهــة الشــامية« التــي لــم تكــن موجــودة علــى 
خطــوط تمــاس ريفــي حمــاة وإدلــب قبــل ذلــك. 
المضــادة  الصواريــخ  مخــزون  مــن  وباالســتفادة 
للــدروع، وحضــور ثقــل عســكري لـ»تحريــر الشــام«، 
تمكنــت الفصائــل مــن اختــراق خــط دفــاع الجيــش 
هنــاك، لتبــدأ جولــة المعــارك األخيــرة. ويبــدو مــكان 
العمليــات هنــاك وتوقيتهــا خيــارًا تركيــًا بامتيــاز، 
ــة  ــوات المفتوح ــر القن ــات عب ــآل المحادث ــي م يراع
علــى  التركيــز  يتيــح  إذ  الروســي،  الجانــب  مــع 
محيــط جيــب كفرزيتــا ـــــ اللطامنــة ـــــ مــورك إبعــاد 
المعــارك عــن مناطــق متقدمــة وحساســة مثــل 
ســهل الغــاب ومحيــط كبانــي وجســر الشــغور. 
بوتيــرة  االشــتباكات هنــاك  تتواصــل  أن  ويتوقــع 
كافيــة فــي محاولــة لمنــع إطــاق عمليــات جديــدة 
ــا  مــن جانــب الجيــش فــي محــاور أخــرى، وهــو م
قــد يفضــي إلــى توسّــع دائــرة المعــارك، إن بقيــت 
ـــــ التركيــة علــى حالها. أجــواء المحادثــات الروســيةـ 

مقتل جندي تركي في محيط تل رفعت.
وأعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة، أمــس، مقتــل 
أحــد جنودهــا وإصابــة خمســة آخريــن فــي هجــوم 
فــي شــمال ســوريا وأوضحــت، فــي بيــان، أن وحــدة 
للدبابــات  مــن قواتهــا تعرّضــت لصــاروخ مضــاد 
ــب  ــف حل ــي ري ــت ف ــل رفع ــة ت ــط منطق ــي محي ف
الشــمالي، مضيفــة أنــه تــم »الــرد بنيــران انتقاميــة« 

ــع إطــاق الصــاروخ. ــى موق االخبارعل

تــل   ” الســورية  المعارضــة  مــن  وفــد  زار 
بينهمــا  والتنســيق  التعــاون  لتعزيــز  ابيــب”، 
ــرائيلي”،  ــي “اإلس ــارة الصحف ــن الزي ــف ع وكش
فيديــو  مقطــع  نشــر  حيــث  كوهيــن”  “إيــدي 
أثنــاء لقائــه  مــا ســماه رئيــس الوفــد “المعــارض 

 . زيتــون”  الســوري”، “عصــام 
مــرة  مــن  أكثــر  إســرائيل  عصــام  زار  وقــد 
المعارضيــن  مــن  عــدد  إســرائيل  زار  وكذلــك 
الســوريين منهــم كمــال اللبوانــي و عبــد الجليــل 
إســرائيل  اســتقبلت  كمــا   . وغيرهــم  الســعيد 
المعارضــة  مقاتلــي  مــن  الجرحــى  عشــرات 
الــوزراء  رئيــس  وقــام  الكيــان،  داخــل  الســورية 
اإلســرائيلي، بنياميــن نتنياهــو، بزيــارة عــدد منهــم 

. االســرائيلة  المشــافي  فــي 
مــع  “ســيبحث  الوفــد  أن  “كوهيــن”  وذكــر 
مســؤولين إســرائيليين، مبــادرة "ســام" تحــت 

اإلســرائيلية”. الســورية  “المبــادرة  مســمى 
كوهيــن”   ” لقائــه  خــال  زيتــون  كشــف  و 
فــي تــل أبيــب تفاصيــل مــا تســمى بـــ “المبــادرة 
الســورية. األزمــة  لحــل  اإلســرائيلية”  الســورية 

“إســرائيل”  يــزور  إنــه  زيتــون  عصــام  وقــال 
فكــرة  ولكــن  محــدد  برنامــج  ضمــن  ليــس 
المســؤولين  علــى  تُعــرض  ســوف  “المبــادرة” 
“اإلســرائيليين”، وأبــرز بنــود “المبــادرة” هــي: وضــع 
ســوريا تحــت الوصايــة الدوليــة ومقســمة إلــى 
محافظــات تحــت فتــرة انتقاليــة محــددة. عــاج 
ــرض  ــط األســلحة، ف ــة، ضب ــات “األمني ــة الملف كاف

انتقاليــة. الفتــرة  واالســتقرار” خــال  القانــون 
وذكــر كوهيــن فــي تغريدتــه علــى )تويتــر( أّن 
ــذي  ــد المعارضــة الســوريّة، ال ــه وف ــق علي ــا أطل م
وصــل يــوم األحــد إلــى تــل أبيــب، بحــث مــع 
تحــت  ســام  مبــادرة  إســرائيليين،  مســؤولين 
اإلســرائيليّة”.  الســوريّة  “المبــادرة  مســمى 
ولفــت إلــى أّن مــا يُطَلــق عليهــا “مبــادرة الســام” 
منطقــة  فــي  الســام”  “إحــال  إلــى  ســتهدف 

األوســط". "الشــرق 
زيتــون  الوفــد  رئيــس  أّن  أيضًــا  وجــاء 
المُستشــِرق  لقائــه  خــال  النقــاب  كشــف 
بـــ  تســمى  مــا  تفاصيــل  بعــض  كوهيــن 
“المبــادرة الســوريّة اإلســرائيليّة” لحــّل األزمــة 
الســوريّة. وكتــب كوهــن فــي تغريــدةٍ أخــرى، 

ــل  ــي ت ــل ف ــذ قلي نشــرها األحــد: اجتمعــت من
أبيــب مــع المعــارض الســوريّ المُقيــم فــي 
ــا خــال  ــون وبحثن ــا األســتاذ عصــام زيت ألماني
“نعــم  مُضيًفــا:  للســام،  مبادرتــه  االجتمــاع 
للســام مــع ســوريّة ومــع الشــعب الســوريّ. 

نعــم إلســقاط النظــام”، علــى حــدّ قولــه.
وقــال زيتــون إنّــه يــزور إســرائيل ليــس ضمــن 
الســام”  “مبــادرة  فكــرة  ولكــن  محــدد  برنامــج 
ســوف تُعــرض علــى المســؤولين اإلســرائيليين، 
ــوريا  ــع س ــي: أواًل، وض ــادرة ه ــود المب ــرز بن وأّن أب
تحــت الوصايــة الدوليــة ومقســمة إلــى محافظــات 
ــا، عــاج كافــة  تحــت فتــرة انتقاليــة محــددة. ثانيً
الملفــات األمنيــة، ضبــط األســلحة، فــرض القانــون 

واالســتقرار خــال الفتــرة انتقاليــة.
ومــن الجديــر بالذكــر أّن هــذه الزيــارة ال تعتبــر 
زار  الــذي  لزيتــون،  نوعهــا  مــن  األولــى  الزيــارة 
إســرائيل مــرات عــدة، أبرزهــا فــي العــام 2016، عندما 
شــارك فــي “مؤتمــر هرتســليا لألمــن القومــي 
ــي  ــر أمن ــم مؤتم ــدّ أه ــذي يُعَ اإلســرائيليّ”، وال
ــنويًا  ــي س ــان الصهيون ــده الكي ــتراتيجيّ يعق اس
منــذ عــام 2000، ويُشــارك فيــه كبــار قــادة إســرائيل، 
بنياميــن  الــوزراء  رئيــس  مُقدّمتهــم  وفــي 
ــى  ــة إل ــش، باإلضاف ــادة الجي ــوزراء وق ــو وال نتنياه

ــم. ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــوفٍ م ضي
 ”INEWS24“ قنــاة  عبــر  زيتــون  وظهــر 
اإلســرائيليّة مــن داخــل قاعــات المؤتمــر، وقــال 
ــد:  ــاء للتأكي ــه ج ــه إســرائيل إنّ عــن ســبب قدوم
ــم، ورغــم  ــا كل أبــواب العال ــا كســوريين طرقن أننّ

ذلــك المذبحــة مســتمرة، علــى حــدّ تعبيــره.
ــع: هــل ضاقــت بكــم  ــى ســؤال المذي وردًا عل
األرض لتطرقــوا بــاب إســرائيل؟، أجــاب زيتــون: 
"نحــن لــم نطــرق بــاب إســرائيل، هــذا مؤتمــر 
أمنــيّ فيــه دبلوماســيون مــن كّل دول العالــم، 
ويجــب علينــا أْن نكــون هنــا، أنــا موجــود هنــا 
ألشــرح وجهــة نظــر ورســالة الشــعب الســوريّ 
صنيعــة  مــن  واإلرهــاب  إرهابييــن،  لســنا  أننــا 
ــا" علــى حــد  النظــام، ونحــن ثابتــون علــى مواقفن

ــه. قول
كمــا شــارك زيتــون فــي مؤتمــٍر عُقــد فــي 
معهــد )ترومــان( بالقــدس المُحتّلــة، فــي العــام 
العــرب  الضيــوف  أوّل  يُكــن  لــم  ولكنّــه   ،2017

اليمن مفاجأة حلف المقاومة ودول العدوان
د. وفيق إبراهيم
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نبيــل  مايــكل  المصــري  فقــد ســبقه  بالحضــور، 
ميــدان  مــن  “بطــل  أنّــه  عنــه  عُــرَّف  الــذي 
ــرًا  ــن مصــر حُ ــر م ــا وصــل األخي ــر”، عندم التحري
بُعيــد ســجنه إبــان ثــورة 25 ينايــر، وألقــى أمــام 
محاضــرًة حــول موضــوع “التغيــرات السياســية فــي 

بإســرائيل”. وعاقتهــا  مصــر 
يُشــار إلــى أّن إســرائيل كانــت قــد اســتضافت 
ثــاث مــرّات المُعــاِرض الســوريّ كمــال اللبواني، 
عضــو االئتــاف الســوريّ المُعــاِرض، الــذي اقتــرح 
عليهــا مقايضــة هضبــة الجــوالن العربيّة الســوريّة 

المُحتّلــة مُقابــل إســقاطها النظــام فــي ســوريا.

جديــرٌ بالذكــر أّن الكيــان "االســرائيلي" كان 
اندلعــت  التــي  الســوريّة،  األزمــة  اســتغّل  قــد 
ونســجت   ،2011 العــام  مــن  )مــارس(  آذار  فــي 
ــة الـ”مُعاِرضــة”  عاقــاتٍ مــع التنظيمــات اإلرهابيّ
ــي دمشــق، وقامــت بإمدادهــم  ــم ف للنظــام الحاكِ
كمــا  والـ”إنســانيّة”،  العســكريّة  بالمُســاعدات 
قامــت بعــاج اآلالف منهــم فــي المُستشــفيات 
المصــادر  بعــض  أّكــدت  والتــي  اإلســرائيليّة، 
بدفــع  قامــت  خليجيّــًة  دواًل  أّن  علــى  العربيّــة 
يســمونه  لمــا  دعمهــا  ضمــن  العــاج،  تكاليــف 

الســوريّة”!. ”الثــورة 

تركيا تراهن على تحييد الجبهات الحساسة بريف حماه الشمالي


