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ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

الجيش العربي السوري في طريقه نحو تحرير ادلب
شارل أبي نادر

ال شــك ان التطــورات الميدانيــة االخيــرة فــي
الشــمال الســوري ،وتحديــدا فــي اريــاف حمــاه
الشــمالي وادلــب الجنوبــي والجنوبــي الغربــي،
توحــي وكأن قــرار تحريــر ادلــب ومحيطهــا عســكريا
قــد اتخــذ بشــكل نهائــي ،وحيــث تتســاقط تباعــا
وبشــكل دراماتيكــي ،اهــم مواقــع االرهابييــن
إســتراتيجي ًة فــي االريــاف المذكــورة ،يبــدو أن
هنــاك تغييــراً ميداني ـاً جذري ـاً ينتظــر تلــك الجبهــة
الحساســة ،والتــي تمثــل نقطــة ارتــكاز اساســية
لعمليــة تحريــر ادلــب ومحيطهــا.
فــي متابعــة لمســار االعمــال العســكرية
االخيــرة بعــد ان تــم تحريــر بلدتــي الهبيــط
وســكيك  ،وحيــث يبــدو ان الضغــط االن يتركــز
لتحريــر خــان شــيخون ،والتــي وصلــت وحــدات
الجيــش العربــي الســوري علــى مســافة متســاوية
منهــا ال تتجــاوز الثمانيــة كلــم ،مــن الهبيــط غربــا
ومــن ســكيك شــرقا ،يمكــن للجيــش العربــي
الســوري وحلفائــه  ،وانطالقــا مــن الوضــع الميدانــي
االن ،تنفيــذ عــدة منــاورات هجوميــة  ،وقــرار اعتمــاد
احداهــا او اكثــر ،يرتكــز حتمــا علــى الهــدف النهائــي
مــن عملياتــه العســكرية الحاليــة.
فهــل اتخــذ القــرار النهائــي بتحريــر مدينــة ادلــب
ومحيطهــا حتــى الحــدود التركيــة؟ ام ان مناورتــه
ســوف تركــز فقــط علــى تحريــر وفتــح الطــرق
الرئيســة ،دمشــق ـ حلــب والالذقيــة ـ حلــب ،ام فتــح
احــدى الطريقيــن دون االخــرى؟ أم انــه ســوف يكتفــي
حاليــا بتحريــر مثلــث ريــف حمــاه الشــمالي ببلداتــه

الرئيســة  :مــورك  ،كفرزيتــا  ،اللطامنــة  ،والضغــط
بانتظــار اعــادة ســريان تطبيــق اتفــاق سوتشــي
بشــكل كامــل واطــاق العمليــة السياســية؟
لناحية هدف تحرير مدينة ادلب:
لتحقيــق هــدف تحريــر ادلــب،
يبقــى الضغــط الــذي يمارســه
الجيــش العربــي الســوري حاليــا
باتجــاه خــان شــيخون اساســيا
كمحــور هجــوم جنــوب شــرق،
وامتــدادا الــى معــرة النعمــان
فمدينــة اريحــا علــى التخــوم
الجنوبيــة لمدينــة ادلــب ،ولكــن
يبقــى لتعزيــز هــذه المنــاورة
الهجوميــة اعتمــاد محــور هجــوم اساســي آخــر ،وهــو
انطالقــا مــن ابــو الضهــور باتجــاه ســراقب والضغــط
علــى مدينــة ادلــب مــن الشــرق ،وهــذا المحــور ضــروري
للســيطرة علــى تقاطــع الطــرق الرئيســة فــي ســراقب.
لناحية تحرير وفتح طريق حلب دمشق:
ايضــا يبقــى محــور ابــو الضهــور ـ ســراقب
ضروريــا لتحقيــق هــذا الهــدف ،حيــث تعتبــر وصلــة
خــان شــيخون معــرة النعمــان ســراقب اساســية مــن
الطريــق الدولــي المذكــور ،وتحريرهــا ينقــل المواجهة
غربــا اكثــر مــن عشــرين كلــم باتجــاه مدينــة ادلــب،
ممــا يزيــد الضغــط علــى االخيــرة بشــكل واســع
تحضيــرا الي عمليــة هجوميــة الحقــة.
لناحية فتح وتحرير طريق حلب الالذقية:
ايضــا يبقــى تحريــر ســراقب نقطــة ارتــكاز

اساســية تؤســس لتحريــر وفتــح طريــق حلــب
ـ الالذقيــة ،والتــي انطالقــا منهــا (ســراقب) يتــم
التوســع غربــا نحــو اريحــا فجســر الشــغور وامتــدادا
نحــو الالذقيــة ،وحيــث تُعتبــر العمليــات العســكرية

غــرب ســراقب مــن أصعــب العمليــات ،كونهــا تشــكل
خــط الدفــاع االساســي عــن مدينــة ادلــب بالنســبة
لالرهابييــن وخاصــة جبهــة تحريــر الشــام ،يحتــاج
فتــح هــذا المحــور الــى دعــم اساســي مــن ريــف
الالذقيــة الشــمالي الغربــي باتجــاه جســر الشــغور،
والــى محــور اخــر يضغــط عبــر ســهل الغــاب ،انطالقــا
مــن الزيــارة وتــل واســط شــماال نحــو الفريكــة ـ
محنبــل علــى الطريــق الدولــي المذكــور.
لناحية تحرير مثلث (مورك ـ كفرزيتا ـ اللطامنة):
يبقــى هــذا الهــدف هــو االقــرب ميدانيــا مــن االهــداف
االخــرى والــذي هــو فــي نفــس الوقــت ال يُخــرّب اتفــاق
سوتشــي او ال ينهيــه بشــكل كامــل الــى حــد مــا ،فتحريــر
هــذا المثلــث المتبقــي مــن ريــف حمــاه الشــمالي ،ســوف
يضــع تركيــا واالرهابييــن فــي موقــف صعــب وضاغــط نحــو

تنفيــذ بنــود االتفــاق المذكــور ،وســوف يوســع هامــش
الحمايــة اكثــر لوحــدات الجيــش العربــي الســوري ولمــدن
حمــاه التــي طالمــا تعرضــت لهجمــات ارهابيــة عنيفــة ،
كمــا وانــه ســوف يُبعــد نقــاط اطــاق الصواريــخ والطائــرات
المســيرة عــن قاعــدة حميميــم الجويــة.
لتحقيــق هــذا الهــدف انطالقــا مــن الوضعيــة
الميدانيــة والعســكرية الحاليــة لوحــدات الجيــش العربي
الســوري ،مــن الضــروري متابعــة الضغــط علــى خــان
شــيخون مــن المحــور الشــرقي (ســكيك) ومــن المحــور
الغربــي (الهبيــط) ،وذلــك مــن دون الدخــول الــى خــان
شــيخون واحــكام الســيطرة النهائيــة عليهــا قبــل توســيع
الضغــط مــن الجنــوب والشــرق والغــرب علــى بلــدات
المثلــث المذكــور :اللطامنــة وكفرزيتــا ومــورك ،والهــدف
مــن هــذه المنــاورة تــرك محــور انســحاب لالرهابييــن
باتجــاه الشــمال ،دون محاصرتهــم واجبارهــم علــى
خــوض معــارك انتحاريــة ،ســوف تكــون مُكلِفــة نظــرا
للعــدد الكبيــر بينهــم مــن االنغماســيين واالنتحارييــن
المعروفيــن (االيغــور والقوقازييــن والشيشــان وغيرهــم
مــن ارهابيــي القاعــدة االجانــب).
فــي النهايــة ،يبقــى مــا حققــه حتــى االن
الجيــش العربــي الســوري فــي ريــف حمــاه
الشــمالي مــن تقــدم ،اساســيا فــي معركــة تحريــر
ادلــب ومحيطهــا بالكامــل ،وذلــك مهمــا كانــت
أهدافــه المرحليــة المرتقبــة ،وكل اســتعادة ســيطرة
وتحريــر الي بلــدة او موقــع او تــل ،يضــاف الــى
مســيرة تحريــر كامــل الجغرافيــا الســورية االكيــدة
والثابتــة والتــي ســوف تتحقــق حتمــا بــاذن اهلل.
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يبــدو ان الضغــوط التــي تمارســها اميــركا علــى حلفائهــا فــي المنطقــة
والعالــم ،مــن اجــل عســكرة الخليــح الفارســي ،بهــدف خنــق ايــران ودفعهــا
للرضــوخ لــارادة االميركيــة ،اخــذت تعطــي نتائــج عكســية ،بعــد ان اخــذت
حالــة مــن التذمــر والتملمــل وحتــى التمــرد تتفشــى بيــن حلفــاء واصدقــاء
اميــركا ،الذيــن باتــوا يتلمســون  ،وبشــكل واضــح ،التأثيــر الطاغــي للوبــي
الصهيونــي علــى مجمــل السياســة االميركيــة.
اميــركا  ،ورغــم قيادتهــا للعالــم الغربــي ،لــم تجــد فــي هــذا العالــم
ســوى بريطانيــا ،مــن يماشــيها فــي دعوتهــا الــى تشــكيل حلــف بحــري
لـ»حمايــة خطــوط المالحــة» فــي الخليــج الفارســي ،و»ردع» ايــران ،رغــم ان
لنــدن مازالــت تعلــن انهــا ليســت فــي وارد مســايرة اميــركا فــي سياســة
الضغــوط القصــوى ضــد ايــران ،كمــا انهــا لــم تجــد ايضــا مــن ينــدك فــي
اســتراتيجيتها ضــد ايــران ،بيــن مــن كانــت تدعــي حمايتهــم مــن «الخطــر
االيرانــي» مــن دول الخليــج الفارســي ،اال الســعودية ،والتــي اخــذت تعيــد
تقييــم سياســتها ازاء ايــران بعــد ان ســبقتها االمــارات الــى ذلــك.
منطقــة الخليــج الفارســي كانــت ترفــل باالمــن واالســتقرار ،حيــث كانــت
ناقــات النفــط تنقــل  18مليــون برميــل مــن النفــط يوميــا مــن الخليــج
الفارســي الــى العالــم اجمــع ،دون ان تســجل حادثــة امنيــة واحــدة ،ولكــن
وبمجــرد وصــول الرئيــس االميركــي دونالــد ترامــب الــى البيــت االبيــض تغيــر
كل شــيء ،فقــد خــرج مــن االتفــاق النــووي  ،واعــاد فــرض الحظــر االميركــي
علــى ايــران ،وعمــل ومــازال علــى خنقهــا عبــر تصفيــر صادراتهــا النفطيــة ،
واعلــن الحــرب االقتصاديــة علــى كل مــن يتعامــل معهــا  ،فضحــى بذلــك بامــن
واســتقرار منطقــة الخليــج الفارســي  ،وبمصلحــة الــدول الخليجيــة والغربيــة،
مــن اجــل مصلحــة الكيــان االســرائيلي ،الكيــان الوحيــد فــي العالــم  ،الــذي

عــارض جهــارا نهــارا االتفــاق النــووي ،وعمــل علــى اجهاضــه.
التوتــر االمنــي الحاصــل فــي الخليــج الفارســي  ،والــذي قــد يتطــور
فــي اي لحظــة الــى حــرب مدمــرة ال يعــرف اال اهلل مدياتهــا ،ال يصــب
مطلقــا فــي مصلحــة الــدول المتشــاطئة عليــه ،الســيما بعــد ان ايقنــت
اغلــب هــذه الــدول ،ان سياســة ترامــب المتهــورة  ،والتــي ينســج
خيوطهــا امثــال مستشــار االمــن القومــي االميركــي جــون بولتــون ووزيــر
الخارجيــة االميركــي مايــك بومبيــو ،ورئيــس وزراء الكيــان االســرائيلي
بنياميــن نتنياهــو ،ال تضــع فــي حســاباتها اال المصلحــة «االســرائيلية»،
وال يضيرهــا ان تشــتعل فيهــا الحــروب ،بعــد ان فقــدت اهميتهــا
االســتراتيجية لــدى اميــركا ،اثــر تحولهــا مــن مســتورد للنفــط الــى
مصــدر لــه ،ومــا دامــت ضحاياهــا هــم مــن العــرب والمســلمين حصــرا.
كل االجــراءات التــي تتخذهــا اميــركا منــذ خروجهــا مــن االتفــاق النــووي،
لــم تكــن مــن اجــل التفــاوض علــى اتفــاق «افضــل» ،بــل هدفهــا هــو تركيــع
ايــران ،او علــى االقــل الحصــول منهــا علــى التــزام بعــدم دعــم فصائــل المقاومــة
التــي تقــارع االحتــال الصهيونــي ،وهــي ايضــا وضعــت فــي حســابها احتمــال
وقــوع حــرب فــي الخليــج الفارســي بســبب سياســة الضغــوط القصــوى التــي
تمارســها ضــد ايــران ،اال انهــا تعتقــد ان بامكانهــا حصــر نطــاق الحــرب فــي
جغرافيــا ايــران والــدول العربيــة فــي الخليــج الفارســي.
النديــة التــي تعاملــت بهــا ايــران مــع اميــركا والغــرب ،لــم تــدع مجــاال للشــك
فــي انهــا لــن تتوانــى فــي الــرد ليــس علــى اســتراتيجية ترامــب الخرقــاء بشــكل
عــام ،بــل حتــى علــى تفاصيلهــا ايضــا ،فتقليــص التزاماتهــا ،واســقاطها لطائــرة
التجســس االميركيــة العمالقــة ،واحتجــاز ناقلــة النفــط البريطانيــة وهــي فــي
حمايــة الســفن الحربيــة االميركيــة والبريطانيــة خيــر دليــل علــى ذلــك.

هــذا الموقــف االيرانــي القــوي والقاطــع فــي مواجهــة اقــوى جيــوش
العالــم ،يقابلــه موقــف ايرانــي مســؤول ازاء امــن واســتقرار المنطقــة ،وهــو
موقــف تلمســته دولهــا ،عندمــا طــوت ايــران صفحــة الحــرب التــي فرضهــا
النظــام الصدامــي المجــرم علــى ايــران ،بدعــم مــن الــدول العربيــة فــي
الخليــج الفارســي وبتحريــض مــن الغــرب والشــرق حينهــا ،ولــم تحــاول
االنتقــام وكان بمقدروهــا ذلــك  ،بعــد غــزو الطاغيــة صــدام دولــة الكويــت،
اال انهــا وضعــت المســتقبل نصــب عينهــا وتناســت الماضــي.
نفــس الموقــف االيرانــي تكــرر عندمــا غــزت اميــركا العــراق ،فكانت
مــن الرافضيــن القالئــل لهــذا الغــزو ،وســاعدت الشــعب العراقــي بــكل
مــا تملــك مــن قــوة للتحــرر مــن االحتــال االميركــي ،ومــن ثــم مــن
االحتــال «الداعشــي»  ،وهــو ذات الموقــف تكــرر ايضــا فــي ســوريا ،
عندمــا ســاعدت ايــران الحكومــة فــي دمشــق ضــد العصابــات التكفيرية
الممولــة مــن الــدول العربيــة فــي الخليــج الفارســي وبرعايــة اميركيــة،
وذات الموقــف ايضــا تكــرر عندمــا حوصــرت قطــر مــن قبــل شــقيقاتها.
الموقــف االيرانــي بيــن القــوة والمســؤولية ،هــو الــذي جعــل بعــض جيرانهــا
مــن العــرب  ،يعيــدوا حســاباتهم ،آخذيــن بنظــر االعتبــار مصالحهــم ومصالــح
منطقتهــم وشــعوبها ،بعيــدا عــن بلطجيــة ترامــب وعربــدات نتنياهــو ،فأمــن
الخليــج الفارســي هــو مســؤولية ابنائــه ،وكل دور لقــوى اجنبيــة ،وخاصــة قــوة
عــدوة مثــل «اســرائيل»  ،ال يصــب فــي صالــح امــن واســتقرار الخليــج الفارســي
 ،فهــذه القــوى ال تنظــر الــى الخليــج الفارســي اال مــن منظــار مصالحهــا الضيقــة
وغيــر المشــروعة ،ومــكان لمصلحــة دولهــا وشــعوبها فــي اطــار سياســتها،
فالخليــج الفارســي كان ومــازال بيــت االيرانييــن والعــرب ،وعلــى اهــل هــذا
البيــت ان يحفظــان امنــه واســتقراره وحرمتــه.

األحداث في الجنوب كان مخططاً لها بعناية فائقة إلستمرار أهداف اإلحتالل

إن حديــث اإلمــارات عــن اإلنســحاب لــم يكــن
وليــد ســاعته .وتزامــن مــع إفــراج اإلعــام الحربــي
فــي أنصــار اهلل عــن فيديــو إســتهداف شــاحنة
تحمــل درجــا متحــركا
لنــزول الــركاب فــي مطــار
أبــو ظبــي .وســاهم
إســتهداف  7طائــرات
مســيرة أهدافــاً حيويــة
فــي الريــاض وينبــع
ومناطــق أخــرى فــي
التأكيــد علــى اإلنســحاب
العاجــل.
وأشــارت صحيفــة
األخبــار منــذ حوالــي شــهر
إلــى أن أحــد أســباب هــذا
اإلنســحاب هــو “النزيــف االقتصــادي الــذي بــات
ا ليــس فــي أبــو ظبــي فحســب،
يســبب تملمــ ً
وإنمــا فــي بقيــة اإلمــارات مــع شــعور بــأن تبعــات
الحــرب بــدأت تتــرك تأثيــرات إســتراتيجية علــى
االقتصــاد القائــم أساســا علــى التجــارة والخدمــات”.
وكشــفت مصــادر للصحيفــة أن “إجتماعــا عقــد قبــل
أســابيع بيــن ثالثــي أوالد زايــد (محمــد وهــزاع وطحنــون)
وحاكــم دبــي محمــد بــن راشــد أبلغهــم فيــه بوضــوح أن

هنــاك ضــرورة ملحــة للخــروج مــن هــذا المســتنقع”.
وأكــدت المصــادر أن بــن راشــد قــال ألبنــاء زايــد
إن “ســقوط صــاروخ يمنــي واحــد فــي شــارع مــن

شــوارع دبــي كفيــل بانهيــار االقتصــاد والتضحيــة
بــكل مــا حققنــاه”.
وبمــا ان اإلمــارات تعمــل بالوكالــة وبالنيابــة
عــن دول اإلســتكبار العالمــي لتحقيــق اهدافهــا
اإلســتراتيجية مــن خــال إحتاللهــا لليمــن؛ وبــات
إنســحابها ضروريــاً وواجبــاً إلزاميــاً للحفــاظ علــى
مصالحهــا اإلقتصاديــة مخافــة مــن هجمــات الطائــرات
المســيرة اليمنيــة والصواريــخ المجنحــة ،فقــررت

عدنان عالمه

توكيــل مهمتهــا إلــى مقــاول مــن البطــن .فانقلبــت علــى
« شــرعية هــادي» التــي مــن المفتــرض أنهــا جــاءت
لتدعَهمــا وأمــرت المجلــس اإلنتقالــي بفتــح المعركــة
وبدعــم كامــل منهــا ضــد حليفهــم حــزب اإلصــاح بعــد
إتهامهــم بتقديــم اإلحداثيــات عــن المعســكر ألنصــار
اهلل حيــث تــم إســتهدافه اإلســبوع الماضــي.
وال بــد مــن الرجــوع إلــى تصريــح وزيــر داخليــة
حكومــة الفــار هــادي لمعرفــة هــول مــا حصــل -:
وزيــر الداخليــة اليمنــي أحمــد الميســري« :نقــر
بالهزيمــة ونبــارك لإلمــارات باالنتصــار علينــا لكنهــا
لــن تكــون المعركــة األخيــرة .وقــال أن  400عربــة
إماراتيــة شــاركت فــي المعركــة ونحــن قاتلناهــم
بأســلحتنا البدائيــة»  .وأضــاف الوزيــر اليمنــي «أن
الســعودية صمتــت علــى مــا جــرى لنــا لمــدة  4أيــام
وشــريكنا يذبحنــا مــن الوريــد للوريــد».
وقــد نقلــت قنــاة المياديــن بــأن المجلــس
اإلنتقالــي اســتلم كافــة المواقــع التــي كانــت تحتلهــا
اإلمــارات وخاصــة جزيرتــي ســقطرى وحنيــش
وعــدن وحضرمــوت وبعــض المواقــع فــي مــارب
والمهــرة ومناطــق أخــرى .ولــم تذكــر القنــاة مصيــر
جزيــرة ميــون وســط بــاب المنــدب.
وبعــد تقييــم األوضــاع قــررت الســعودية التدخــل
بقــوة حتــى ال تفلــت األمــور مَــن عقالهــا .فبعد ســيطرة

قــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي اليمــن علــى
عــدن والقصــر الرئاســي الخالــي فــي المعاشــيق .أعلن
التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية اســتهداف تلــك
القــوات فــي «إحــدى المناطــق التــي تشــكل تهديــدا
علــى أحــد المواقــع المهمــة».
وأعلــن مصــدر مســؤول فــي التحالــف العســكري
بقيــادة الســعودية فــي اليمــن ،يــوم األحــد ( 11آب/
اغســطس) ،أن قــوات المجلــس االنتقالــي بــدأت
فــي اإلنســحاب مــن المواقــع التــي ســيطرت عليهــا
فــي عــدن ،وعلــى رأســها المناطــق المحيطــة بالقصــر
الرئاســي .وقــال المصــدر« :نرحــب بخطــوات المجلس
االنتقالــي األوليــة ،ونراقــب االنســحاب بشــكل كامــل»،
وفقــا لمــا أوردتــه قنــاة العربيــة اإلخباريــة.
وكان رئيــس المجلــس االنتقالــي ،عيــدروس
الزبيــدي ،قــد أبلــغ التحالــف قبولــه لحضــور االجتمــاع
الــذي دعــت إليــه الســعودية .وقــال الزبيدي :مســتعدون
للعمــل تحــت قيــادة الســعودية لتجــاوز األزمــة .وكشــف
الزبيــدي أن معســكرات الحمايــة الرئاســية فــي عــدن
كانــت أوكاراً للمفخخــات والمتفجــرات.
ويأتــي تدخــل التحالــف فــي عــدن دعمــاً
للحكومــة اليمنيــة بعــد أن ســيطر االنفصاليــون
الجنوبيــون بشــكل فعلــي علــى تلــك المدينــة
الســاحلية الواقعــة بجنــوب البــاد ،ممــا أدى إلــى
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ماذا تريد اسرائيل من العراق؟
نعمة العبادي

لهــذا الســؤال عــدد مــن النســخ بقــدر الــدول التــي تريــد اســرائيل اقامــة عالقــات معهــا ،ومــن
المفتــرض ان تتولــى كل نســخة طــرح الســؤال والبحــث فــي حيثياتــه مــن زاويتهــا ،ولهــذا ســيقتصر
البحــث فــي النســخة العراقيــة.
فمــاذا تريــد اســرائيل مــن العــراق وهــي تســعى منــذ وجودهــا الــى ان تتحــول الــى وجــود مقبــول
ثــم شــريك نافــع ،وربمــا حتــى حليــف اســتراتيجي للعــراق بحســب تصــورات البعــض.
ال ياتــي هــذا التســاؤل فــي ســياق حديــث المؤامــرة او كجرعــة مــن كــورس زيــادة الصمــود
والممانعــة ،بــل نتيجــة لرصــد دقيــق لجهــد منظــم وموجــه ،يتحــرك بخطــوط متوازيــة ،سياســية
وامنيــة وثقافيــة ودينيــة وتجاريــة وحتــى ترفيهيــة ،وتعــد القــوة الناعمــة بمظاهرهــا المختلفــة ابــرز
ادواتــه ،ويعتمــد اســتراتيجية األلفــة عبــر تكثيــف مشــاهد االعتيــاد ،والتقــدم بلبــاس الضــد النوعــي
المكافــيء للمرفــوض واعنــي هنــا ايــران ،وتشــتغل وســائل اعــام مثــل النســخة الجديــدة مــن الحــرة
عــراق واســرائيل تتحــدث بالعربــي وآالف غيرهــا علــى خلــق نوافــذ للتواصــل واالتصــال والمقبوليــة
عبــر نوافــذ مختلفــة.
فماذا تطمح اسرائيل ان تكسبه من هذا التقارب والعالقة؟
اقدم جردة بما يتم تداوله من تفسيرات مضافا الى اجابات متصورة في البين وهي اآلتي:
 ان اســرائيلتعمــل جاهــدة علــى
ترســيخ شــرعية
فــي
وجودهــا
المنطقــة ،وتحــول
الموقــف عنهــا مــن
كيــان غاصــب الــى
دولــة جــارة كغيرهــا،
وان هــذه الشــرعية
تاتــي مــن خــال
االعتــراف اللفظــي
او العملــي بوجودهــا
وقبولهــا ،لذلــك فــان التعاطــي االيجابــي العراقــي معهــا يكســر عنهــا آخــر اطــواق العزلــة وينهــي
مقــوالت آخــر المعترضيــن ويزيــد مــن رصيــد مقبولياتهــا.
 ان الهاجــس االكبــر الــذي يــؤرق اســرائيل هــو االمــن ،فهــو وجــود تشــعر بالقلــق وعــداوة محيطهــا،وان العــراق ســبق وان قــاد خطابــا وتوجهــا يقــوم علــى ازالــة اســرائيل او تدميــر او الحــاق االذى بهــا ،لــذا فــان
ضمــان اخــراج العــراق مــن دائــرة العــداء والمواجهــة لهــا ،يوفــر لهــا اســتقرارا عميقــا ،ويبعــد عنهــا شــبح خطــر
ال يســتهان بــه ،وان وصولهــا الــى درجــة المقبوليــة والشــراكة يعنــي عمليــا انتهــاء هــذا التهديــد.
 اســرائيل بلــد صناعــي ســريع التطــور وهــو بحاجــة ماســة للطاقــة بشــكل يضمــن وصولهــا لــه بتدفقــاتثابتــة وباســعار معقولــة ،والعــراق مــن اهــم الــدول النفطيــة فــي المنطقــة ،فضــا عــن مــوارده االخــرى ،لذلــك
فــان ضمانتــه ضمانــة مصــدر حيــوي وآمــن للطاقــة ،ومــع عالقــات مقبولــة يصبــح هــذا التدفــق متاحــا الســرائيل.
 ان العــراق بلــد يشــهد تزايــد ســكاني نشــط ،ومعظــم ســكانه مــن الشــباب وفيــه رأس مــالكبيــر وســوق ســخية مفتوحــة ،تعتمــد كليــا علــى االســتيراد ،واســرائيل مــن جهتهــا بلــد صناعــي
تبحــث عــن اســواق نشــطة قريبــة منهــا ومتناســبة مــع بيئتهــا ،لذلــك يعنــي هــذا التقــارب دخــول
اســرائيل كمنافــس قــوي الــى الســوق العراقيــة ،ومــع فــارق الجــودة ســتكون اســرائيل فــي صــدارة
قائمــة المصدريــن ،وهــو مطلــب اســتراتيجي لهــا.
 ان اليهــود عمومــا ينظــرون بنظــرة خاصــة الــى العــراق مــن حيــث صلتــه بالمقــدس فــي رؤيتهــم،وهــو وارضــه وتاريخــه يحمــل لهــم الكثيــر مــن االماكــن المقدســة والمواضــع المهمــة ،لــذا فــان هــذه
العالقــة ســوف تتيــح لهــم الوصــول الــى كل هــذا المقــدس واالنتفــاع بــه برضــا وقبــول العراقييــن.
 تعــد ايــران العــدو االكثــر شــرا فــي المنظــور االســرائيلي وان وجــودا اســرائيليا علــى شــكلعالقــات طوعيــة وتحالفــات ومقبوليــة يضمــن الســرائيل عــدم توظيــف العــراق الجديــد بالضــد منهــا
بنــاء علــى التأثيــر االيرانــي ،كمــا انــه يتيــح لهــا التواجــد بالقــرب مــن ايــران ليوســع الجيبولتــك
االســرائيلي بحيــث تكــون كل اراضــي الــدول التــي تربطهــا بهــا عالقــة متاحــة علــى نحــو حريــة
التصــرف او زيــادة التمكيــن التــي تضاعــف مــن قدراتهــا فــي التواجــد الفعلــي لمواجهــة اعدائهــا.
 ان الوجــود القريــب الســرائيل يتيــح لهــا القــدرة علــى التصــرف فــي المشــهد العراقــي وتشــكيلهبنــاء علــى التوجهــات االســرائيلية ،خصوصــا وان اســرائيل تملــك مــن امكانــات وادوات واســاليب
التاثيــر فــي الــدول الكثيــر الكثيــر.
 تحمــل اســرائيل المعبــر السياســي عــن اليهــود رؤيــة ثقافيــة كونيــة للعالــم والحيــاة ،والنســقالــذي تطمــح ان تكــون عليهــا مســيرة الفعاليــات الحياتيــة للنــاس ،وان قربهــا مــن العــراق يتيــح لهــا
التغلــل فــي مجتمــع صعــب الممانعــة وربمــا يصنــف االكثــر تشــددا ثقافيــا وفكريــا تجــاه اســرائيل ،لذلك
ســيتاح لهــا اعــادة صياغــة التفكيــر الجمعــي وفقــا لرؤيتهــا مــن خــال التوظيــف الذكــي لقوتهــا الناعمــة.
 ان اســرائيل الدينيــة والثقافيــة تحمــل فــي ذاكرتهــا ووعيهــا المعرفــي ادارك عــن خطــر حقيقــي علــىوجودهــا يظهــر مــن العــراق ،وان هــذا الظهــور مؤكــدا .دقيقــا ،لــذا فــإن وجودهــا مــن قــرب العــراق يضمــن لــه
مواجهــة هــذا الخطــر ،وربمــا تفكــر فــي شــق القاعــدة التــي ســيعتمد عليهــا هــذا الخطــر المحتمــل ومحاولــة
ممارســة التحصيــن الوقائــي ضــد مــا يحملــه العــراق مــن تهديــد وجــودي واعنــي هنــا فكــرة المهــدي المنتظــر عــج.
 ان التقــارب االســرائيلي هــو فــي حقيقتــه محاولــة منظمــة لتدميــر الوجــود العراقــي دولــة وشــعبا مــنخــال عمليــات الهــدم التــي ســيتم تحفيزهــا مــن الداخــل وفــي كل قطاعــات الحيــاة عبــر خطــط وبرامــج معــدة
ســلفا ،وان هــذا التدميــر امــر ضــروري لتحقيــق نبــوءة اســرائيل الكبــرى التــي تمتــد مــن النيــل الــى الفــرات.
اتمنــى ان ينــال هــذا الرصــد متابعــة ونقــاش النخبــة وان نصــل الــى بلــورة اجابــات واعيــة يتــم
تشــكيل الــرأي العــام علــى اساســها ،الن بعــض دعــوات وتحــركات التقــارب تــكاد تتحــول الــى فتنــة
تســحب اكبــر مســاحة ممكنــة مــن الجمهــور الــى فلكهــا.
تصــدع التحالــف الــذي يركــز علــى قتــال حركــة
الحوثــي المتحالفــة مــع إيــران.
ونقــل التلفزيــون الرســمي الســعودي عــن بيــان
للتحالــف قولــه إن التحالــف «اســتهدف إحــدى
المناطــق التــي تشــكل تهديــداً مباشــراً ألحــد المواقــع
المهمــة للحكومــة الشــرعية اليمنيــة» .ودعــا البيــان
المجلــس االنتقالــي الجنوبــي الســاعي الســتقالل
جنــوب اليمــن «لالنســحاب الفــوري والكامــل مــن
المواقــع التــي اســتولى عليهــا بالقــوة» محــذرا بشــنّ
ضربــات جديــدة «فــي حــال عــدم التقيــد ببيــان قــوات
التحالــف» الداعــي لوقــف إطــاق النــار فــي عــدن.
ومــن المفارقــات أن اإلمــارات دعــت إلــى
الهــدوء .وهــي عضــو أساســي فــي التحالــف وهــي
مــن قامــت بتدريــب آالف االنفصالييــن الجنوبيين.
وســيطرت قــوات المجلس االنتقالــي الجنوبي
علــى القواعــد العســكرية الحكوميــة وحاصــرت
قصــر الرئاســة شــبه الخــاوي بعــد اشــتباكات
إســتمرت أربعــة أيــام وأســفرت عــن ســقوط مــا ال
يقــل عــن تســعة قتلــى مــن المدنييــن ومحاصــرة
آخريــن فــي ديارهــم دون إمــدادات ميــاه تذكــر.

وكانــت االشــتباكات قــد اندلعــت فــي عــدن
يــوم األربعــاء بعــد أن اتهــم االنفصاليــون حزبــاً
إســامياً حليفــا لهــادي بالتواطــؤ فــي هجــوم
صاروخــي اســتهدف عرضــاً عســكرياً فــي عــدن
وأعلــن الحوثيــون مســؤوليتهم عنــه.
إن مشــروع المجلــس اإلنتقالــي لــم يكــن
وليــد ســاعته .فقبــل إســبوع اســتلمت بيانـاً يعــرب
عــن نيتهــم فــي إعــان اإلنفصــال .وقــد تشــاورت
مــع بعــض المســؤوليين واإلعالمييــن حــول
الموضــوع فاســتبعدوا ذلــك (مرفــق طيــه) .
فمــا حصــل مــن إنقــاب اإلمــارات علــى
«شــرعية هــادي» يؤكــد بشــكل يقينــي أطمــاع
تحالــف العــدوان فــي ثــروات اليمــن وموقعــه
اإلســتراتيجي .وهــو لصالــح أنصــار اهلل الذيــن
لطالمــا أوضحــوا تلــك المطامــع.
األســبوع الحالــي سيكشــف المزيــد مــن
األوراق المســتورة لــدى قيــادة تحالــف العــدوان
ونياتهــا فــي التعامــل مــع األمــر الواقــع الجديــد .فهــل
سنشــهد مفاجــآت جديــدة؟
وإن غداً لناظره قريب

