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تحرير "خان شيخون" من اإلرهابيين.. هل سيؤدي إلى انهيار االتفاق األمريكي التركي بشأن المنطقة المنزوعة السالح ؟

تقرير للعدو اإلسرائيلي: تل ابيب مصدومة.. 
قوات إيرانية قرب حدودها بموافقة روسية 

  أفــاد موقــع ”ديبــكا“ االســتخباري اإلســرائيلي، بــأن حالــة مــن "الصدمــة" تنتــاب المؤسســة 
العســكرية اإلســرائيلية، بعــد أن ســمحت القــوات الروســية العاملــة فــي ســوريا للقــوات التابعــة 
للحــرس الثــوري اإليرانــي، بالعــودة إلــى مواقعهــا جنوبــي ســوريا علــى مقربــة مــن الحــدود مــع 

إســرائيل.
تقريــر  وذكــر 
لديــه  أن  للموقــع 
حصريــة،  معلومــات 
مــن  حالــة  بــأن 
القلــق العميــق تســود 
حاليًّــا قيــادة الجيــش 
اإلســرائيلي، بعــد أن 
األســابيع  أن  تبيــن 
األخيــرة شــهدت قيــام 
قــوات روســية قابعــة 
جنوبــي ســوريا، كان 
يفتــرض أن تشــرف علــى إقامــة منطقــة أمنيــة عازلــة جنوبــي البــالد، علــى امتــداد الحــدود الســورية مــع 
إســرائيل واألردن، بالســماح لوحــدات صغيــرة تنتمــي لـــ ”فيلــق القــدس“ التابــع للحــرس الثــوري اإليرانــي، 

إســرائيل. مــع  الحــدود  مــن  قريبــة  مواقــع  فــي  واالنتشــار  بالعــودة  اهلل،  حــزب  مــن  ووحــدات 
وأشــار الموقــع نقــاًل عــن مصــادر عســكرية واســتخبارية لــم يســمها، أن هــذه المواقــع تقــع علــى 
مســافة ال تزيــد عــن 10 إلــى 15 كيلومتــرًا مــن الحــدود مــع "إســرائيل" ، وكذلــك مــن الحــدود األردنيــة.

وأضــاف أن األيــام األخيــرة شــهدت -أيضًــا- تفاقــم األوضــاع علــى األرض، ألن الحديــث ال يتعلــق 
فقــط بعــودة القــوات اإليرانيــة وقــوات حــزب اهلل إلــى مواقعهــا الســابقة جنوبــي ســوريا بموافقــة القــوات 
ــى  ــيطرة عل ــزب اهلل الس ــن ولح ــح لإليرانيي ــا يتي ــا؛ م ــرة باخالئه ــوات األخي ــام ق ــا قي ــية، وإنم الروس

المناطــق المحيطــة بهــذه المواقــع وعلــى الســكان المحلييــن هنــاك.
ــه الرئيــس الروســي  ــذي قطع ــد ال ــع التعه ــى أن هــذا التطــور يتناقــض بشــكل كامــل م ــوه إل ون
فالديميــر بوتيــن علــى نفســه، حيــن أكــد للرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب ولرئيــس الــوزراء 

ــك. ــمح بذل ــن يس ــه ل ــو أن ــن نتنياه ــرائيلي بنيامي اإلس
ــرائيلي، أجريــت خــالل األيــام األخيــرة اتصــاالت دوريــة بيــن تــل أبيــب  وحســب الموقــع اإلس
وواشــنطن فــي هــذا الصــدد، ولــم يكــن مــن الواضــح ألجهــزة االســتخبارات األمريكيــة واإلســرائيلية مــا 
إذا كانــت هــذه السياســات الروســية الجديــدة فــي ســوريا جــاءت بمعرفــة الرئيــس بوتيــن نفســه، أم 
أنهــا تنفــذ بمعرفــة القيــادة العســكرية الروســية فــي ســوريا، والتــي تخضــع لــوزارة الدفــاع فــي موســكو، 

كمــا لــم يتــم االتفــاق بيــن واشــنطن وتــل أبيــب بعــد علــى كيفيــة الــرد.
وأضــاف أن المســتويين السياســيين األمريكــي واإلســرائيلي لــم يفهمــا بعــد مــا إذا كانــت 
الخطــوات الروســية علــى صلــة بحقيقــة أن الفــوج األول مــن قــوات الجيــش األمريكــي وصلــت هــذا 
ــة شــمال شــرق ســوريا. ــة– تركي ــة أمريكي ــة عازل ــة منطق ــدف إقام ــا، به ــوب تركي ــى جن األســبوع إل
القــوات  المســلحة وبيــن  التركيــة  القــوات  بيــن  الفصــل  العازلــة  المنطقــة  وتســتهدف هــذه 
الســورية المواليــة لواشــنطن، والتــي تتشــكل أغلبهــا مــن عناصــر كرديــة، ويطلــق عليهــا ”قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة/ SDF“، إذ يجــري حاليًّــا دراســة مــا إذا كان الموقــف الروســي العســكري الجديــد فــي 
جنــوب ســوريا، هــو الــرد علــى الخطــوة األمريكيــة– التركيــة، وعلــى مســاع أمريكيــة لتعميــق تواجدهــا 

العســكري شــمال ســوريا.
واضــاف ”ديبــكا“ أن الخطــوات العســكرية الروســية خلقــت جنوبــي ســوريا وضعًــا جديــدًا، إذ تركــز 
روســيا قواتهــا فــي األجــزاء الشــمالية الشــرقية مــن جنــوب ســوريا فقــط، فــي وقــت تقــوم فيــه بتســليم 

األجــزاء الغربيــة مــن جنــوب ســوريا إلــى قــوات عســكرية ســورية وإيرانيــة ولحــزب اهلل.
ــر مســتعدة للتســليم  ــا غي ــد أنه ــل أســبوعين، التأكي ــت قب ــأن إســرائيل حاول ــع ب ــم الموق واختت
بحــدوث هــذه التطــورات، حيــن قامــت بإطــالق صواريــخ أرض– أرض علــى منشــآت اســتخبارية 
إيرانيــة فــي منطقــة تــل الحــارة الواقعــة علــى مســافة 10 كيلومتــرات فقــط مــن الحــدود فــي الجــوالن، 

ــدة. ــى وقــف الخطــوات الروســية الجدي ــا إل ــم يؤدي ــره، ل ــا أن هــذا الهجــوم وغي مضيًف

رسائل السيد الحوثي في خطاب الردع ضد السعودية بعد "الشيبة"
حميد رزق

نصر اهلل اإلقليمي: انتقال الردع إلى محور المقاومة
 ناصر قنديل

– الجديد في خطاب السيد حسن نصراهلل في خطاب النصر والكرامة ، بعد تزخيم معادلته األصلية 
عــن معــادالت الــردع الراســخة التــي فرضتهــا المقاومــة علــى الحســابات اإلســرائيلية تجــاه فرضيّات شــنّ 
حــرب علــى المقاومــة ولبنــان، رســمه لمعادلــة الــردع اإلقليمــي الــذي جعــل الحــرب علــى إيــران وبالتالــي 

المنطقــة  إشــعال 
فالــذي  مســتحياًل، 
فصائــل  قالتــه 
المقاومــة عــن فرضية 
الحــرب  شــنّ 
وفــي  إيــران  علــى 
وأهمهــا  طليعتهــا 
اهلل،  حــزب  قالــه  مــا 
الســيد  قالــه  ومــا 
شــخصيًا،  نصــراهلل 
مــن أن تلــك الحــرب 
المنطقــة  ستشــعل 

وأنهــا ســتكون حربــًا علــى محــور المقاومــة الــذي لــن يكــون بعيــداً عــن خوضهــا، هــو الــذي أوقــف التفكيــر 
ــتقع إذا  ــة س ــة طبيعي ــذي كان نتيج ــة ال ــعال المنطق ــي إش ــتحياًل، وبالتال ــا مس ــل وقوعه ــرب، وجع بالح

لردعهــم. ســببًا  الحــرب  لدعــاة  واقعــي  كتهديــد  اســتحضاره  فشــكل  الحــرب،  هــذه  شــنّت 
– عمليــًا الــذي قالــه الســيد نصــراهلل إن الــردع الــذي بدأتــه المقاومــة علــى جبهتهــا اللبنانيــة، فصــار إجماعــًا 
ــا الفلســطينية  ــى جبهته ــه عل ــم عمّمت ــه مســتحياًل، ث ــان ومقاومت ــى لبن ــار الحــرب عل ــى اعتب إســرائيليًا عل
وصــارت الحــرب علــى غــزة كالحــرب علــى لبنــان مســتحيلة، ثــم عمّمتــه علــى جبهتهــا الســورية ووضعــت 
لالشــتباك قواعــد يشــكل تخطيهــا مخاطــرة بوقــوع حــرب لــن تبقــى تحــت الســيطرة ولــن تحكمهــا حــدود 
الجغرافيــا واألطــراف المشــاركة، فجعــل الحــرب مســتحيلة، هــي المقاومــة التــي عمّمــت هــذه المعادلــة الرادعــة 
ــول الحــرب، فصــارت الحــرب مســتحيلة،  ــرع طب ــة وق ــج الفارســي مــع الحشــود األميركي ــات الخلي ــى جبه عل
ــواه  ــة، بــل محــور المقاومــة بق ــا الرئيســية ليســت المقاومــة اللبناني والمقاومــة التــي يشــّكل حــزب اهلل قوته
ودولــه، الــذي توافــق قادتــه علــى معادلــة الواحــد بالــكل والــكل بالواحــد، حيــث ال معــارك متفرقــة علــى طــرف 
دون مواجهــة المحــور بــكل قــواه، فــكل مــن أطــراف المحــور يســند المحــور بقوتــه ويســتقوي بــه، حتــى صــار 

الــردع الــذي كان لبنانيــًا، فلســطينيًا وســوريًا وإيرانيــاً، فصــار هــو صانــع معادلــة اإلقليــم.
– قــدرات المحــور مقارنــة بالعــام 2006، واضحــة وبائنــة، فإيــران طــوّرت ترســانتها الصاروخيــة 
ــات  ــد مئ ــا يزي ــة بم ــة العمالق ــس األميركي ــرة التجس ــقاط طائ ــر إس ــا أظه ــكرية كم ــا العس ومفاجآته
األضعــاف عمــا كان عليــه الحــال عــام 2006، والمقاومــة فــي فلســطين التــي كانــت تتفــادى مواجهــة خطــر 
حــرب إســرائيلية تملــك اليــوم معادلــة الــردع بقصــف تــل أبيــب ومــا بعــد تــل أبيــب، وســورية باتــت 
بجيشــها الــذي ال يُقهــر أقــوى دول المنطقــة، وقــد تــزوّدت بــكل صنــوف الســالح وصــواًل لشــبكات 
الدفــاع الجــوي الحديثــة التــي حُرمــت منهــا منــذ زمــن طويــل، والعــراق واليمــن لــم يكونــا بعــد علــى 
جــدول حســابات القــوة فــي محــور المقاومــة وهمــا اليــوم أرقامــًا صعبــة يصعــب كســرها، والمقاومــة فــي 
لبنــان تفوّقــت علــى ذاتهــا وضاعفــت إمكاناتهــا وجهوزيتهــا مئــات المــرات، وبقيــاس مــا تحّقــق عــام 
2006 عندمــا كانــت أميــركا بجبروتهــا صاحبــة قــرار الحــرب، وكانــت المقاومــة طريــة العــود، فــإن أي حــرب 

مقبلــة ســتحمل نتائــج حــرب تمــوز مضاعفــة مئــات المــرات.
-الســيد نصــراهلل تكّلــم لمــرات عديــدة عــن محــور المقاومــة وصــاغ رســائل إقليميــة ودولية بلســان 
محــور المقاومــة تجــاه مــا يجــري فــي جبهــات ســورية وفلســطين واليمــن، لكنــه فــي خطــاب األمــس 
تحــدّث بمــا ال يحتمــل التأويــل بصفتــه األميــن العــام لمحــور المقاومــة، بتفويــض اإلجمــاع والتزكيــة.

بعــد عمليــة حقــل الشــيبة، اليمــن علــى عتبــات 
مرحلــة الــردع والتكافــؤ العســكري مــع تحالــف الســعودية 
وقائــد الثــورة اليمنيــة يبعــث رســائل هامــة واســتراتيجية 

فــي االتجاهــات الداخليــة والخارجيــة.
 للمــرة االولــى يظهــر الســيد عبــد الملــك بــدر الديــن 
الحوثــي اللقــاء كلمــة او خطــاب بالتزامــن مــع عمليــة 
ــي  ــع الخال ــة الرب ــرى كالتــي شــهدتها منطق عســكرية كب
عبــر اســتهداف حقــل الشــيبة النفطــي االســتراتيجي 
جنــوب شــرق الســعودية، كلمــة الســيد عبــد الملــك لــم 
تخــل مــن البعــد االقليمــي ال ســيما فــي ظــل تســارع 
اليمــن  بيــن  العالقــات  وتنامــي  بالمنطقــة  االحــداث 
ومحــور المقاومــة ممثــال بايــران وحــزب اهلل، وهــو المحــور 
الــذي يعيــش  حالــة اشــتباك سياســية وميدانيــة متقطعة 

ــي االســرائيلي. ــع المشــروع االمريك م
الســيد عبــد الملــك اســتفاض فــي الحديــث عــن 
البعــد االقتصــادي للعمليــة االخيــرة التــي طالــت حقــل 
وكعادتــه  الســعودية،  شــرق  جنــوب  الشــيبه  ومصفــاة 
ــه النصــح للنظــام الســعودي الســيما  ــى توجي حــرص عل
والجميــع يعــرف ان االهــداف االقتصاديــة والنفطيــة علــى 
بالنســبة  وحساســية  خطــورة  اكثــر  الخصــوص  وجــه 
االهــداف  مــن  الغربييــن  وحلفائــه  الســعودي  للنظــام 
العســكرية، والعمليــة تمثــل رســالة تتجــاوز المملكــة الــى 
امريــكا وبقيــة الــدول الغربيــة الداعمــة سياســيا وعســكريا 
لعاصفــة الحــزم، وقــد اشــار قائــد الثــورة الــى محوريــة 
ــذي يتصــدر اســباب الحــرب نتيجــة حســابات  ــط ال النف
امريــكا والغــرب الــذي يــرى فــي ورطــة ال ســعود فرصــة ال 
تعــوض لحلــب االمــوال مــن خزائــن المملكــة وتبعــا لذلــك 
صــار اســتهداف الضــرع »النفــط« فــي الســعودية ضــرورة 
دفاعيــة لوقــف نزيــف الــدم فــي اليمــن والمنطقــة عمومــا.

اليمنيــة  الثــورة  لقائــد  االخيــر  الخطــاب  وألهميــة 
نقاطــه ومحطاتــه كالتالــي: ابــرز  مــع  نتوقــف 

اوال: ظهــر الســيد عبــد الملــك باعتبــاره اخ ألحــد 

الشــهداء الذيــن طالتهــم يــد الغــدر التابعــة لتحالــف 
العــدوان وفــي االمــر داللــة علــى اننــا امــام قيــادة يمنيــة 
تقــدم التضحيــة وتصــاب فــي اهلهــا ورجالهــا مثــل 
بقيــة اليمنييــن ال فــرق بيــن القائــد الــذي ظهــر ينعــي 
اخــاه وبيــن اي مواطــن يمنــي عــادي يقــدم فلــذة كبــده 

او احــد اشــقاءه وافــراد اســرته علــى مذبــح الحريــة 
والكرامــة التــي يســعى تحالــف ال ســعود لمصادرتهــا 

مــن جيرانــه فــي اليمــن.
 ثانيــا: فــي البعــد المحلــي تأتــي كلمــة الســيد والول 
ــر  ــذ اهــم واكب ــذي يشــهد تنفي ــوم ال ــي نفــس الي ــرة ف م
عمليــة عســكرية تطــال العمــق الســعودي وتتزامــن كلمــة 
ــي  ــة ورســائله بخصــوص االحــداث ف ــورة اليمني ــد الث قائ
المناطــق المحتلــة  مــع حالــة االضطــراب والتصــدع الــذي 
تعيشــه جبهــة العــدو وادواتــه كمــا هــو حاصــل فــي عــدن 

وبعــض المحافظــات الوســطى والجنوبيــة.
عبــد  الســيد  تطــرق  االقليمــي  البعــد  فــي  ثالثــا: 
الملــك الحوثــي وألول مــرة عــن العالقــة اليمنيــة مــع 
ايــران وبقيــة اعضــاء محــور المقاومــة وكان االميــن العــام 
لحــزب اهلل الســيد حســن نصــر اهلل الــذي اكــد فــي كلمتــه 
ــى وحــدة محــور  ــوز عل ــوم امــس بمناســبة انتصــار تم ي

المقاومــة وقوتــه وجاهزيتــه للدفــاع عــن كافــة اعضائــه مــن 
ايــران شــرقا الــى ســوريا ولبنــان غربــا الــى وليــس انتهــاء 
باليمــن جنوبــا ، مــا يعنــي ان اليمــن لــم يعــد وحيــدا 
فــي المعركــة المفتوحــة مــع مشــروع الهيمنــة االمريكيــة 
واذرعتــه الســعودية والعربيــة واصبــح  اليمانيــون جــزء مــن 
محــور المقاومــة ومثلمــا لــدى 
الســعودية تحالفهــا الخــاص 
ــون  ــن ان يك ــق اليم ــن ح فم

ــه. ــه تحالفات ل
ــة  ــا: تكتســب عملي رابع
الشــيبة وقبــل ذلــك  حقــل 
الدمــام  مدينــة  قصــف 
مجنــح  بالســتي  بصــاروخ 
لتســقط  تأتــي  كونهــا 
ماتبقــى مــن هيبــة للنظــام 
ايضــا  وتتزامــن  الســعودي 
ــب  ــع انكســار شــوكة ترام م
هرمــز  مضيــق  فــي  ايــران  امــام  امريــكا  وغطرســة 
وميــاه الخليــج ، وتكتســب القــوة العســكرية اليمنيــة 
اصبحــت  لكونهــا  نظــرا  اضافيــة  اهميــة  المتصاعــدة 
بمثابــة التــوأم للقــوة العســكرية الكبيــرة واالســتراتيجية 
التــي يمتلكهــا حــزب اهلل فــي لبنــان ويرســي مــن 

االســرائيلي. الكيــان  مــع  الــردع  معادلــة  خاللهــا 
خامســا: عمليــة حقــل الشــيبة تتــوج انتقــال الجيــش 
اليمنــي بشــكل شــبه كامــل مــن الدفــاع الــى الهجــوم 
عبــر االســلحة غيــر التقليديــة ولــم يعــد العالــم ينتظــر اي 
مفاجئــات مــن قبــل الســعودية ســوى ارتــكاب مجــازر ضــد 
المدنييــن بينمــا يتطلــع الجميــع الــى طبيعــة المفاجئــات 
ســالح  ســيطالها  التــي  االضافيــة  واالهــداف  الجديــدة 

ــة. ــخ البالســتية اليمني ــران المســير او الصواي الطي
    وفــي ســياق كلمتــه الهامــة واالســتراتيجية 
المتزامنــة مــع اكبــر العمليــات العســكرية لســالح 
النفطيــة  االهــاف  باتجــاه  المســير  الطيــران 
الســعدودية خلــص الســيد عبــد الملــك بــدر الديــن 

ابرزهــا: الــى نتائــج مهمــة  الحوثــي 
الوصايــة  ســابق  الــى  يعــود  لــن  اليمــن  ان  اوال: 
الســعودية مهمــا ارتكــب تحالــف العــدوان مــن جرائــم 

الحــرب. اســتمرار  علــى  راهــن  ومهمــا 
ثانيــا: اكــد قائــد الثــورة اليمنيــة ان اســتمرار الحــرب 
ــتزيدها  ــل س ــن ب ــكرية لليم ــدرات العس ــف الق ــن تضع ل

تطــورا وتقدمــا فــي الكــم والنــوع.
ثالثــا: اســتمرار الســعودية فــي الحــرب لــن يوفــر لهــا 
األمــن والطمأنينــة ولكنــه  اصبــح اهــم اســباب الخطــر 

ــذي يحــدق بمســتقبل المملكــة. ال
رابعــا: اســتمرار محمــد بــن ســلمان ووالــده فــي 
الرهــان علــى الحــرب لــن يوفــر لهمــا الزعامــة االقليميــة 
وال الهيبــة فــي المنطقــة  بقدرمــا يبعــد هــذه االهــداف 

عنهمــا ويبعدهمــا عنهــا مســافات طويلــة.  
سيســتمر  االقتصــادي  المســتوى  علــى  خامســا: 
الحلــب  عمليــات  الــى  باالضافــة  الســعودي  النزيــف 
الترامبيــة التــي تــؤدي فــي المســتقبل الــى مضاعفــة 
بعــد خمــس  المنهكــة  للمملكــة  االقتصاديــة  الخســارة 

المســحوبة. غيــر  المغامــرة  مــن  ســنوات 
ــى الداخــل  خاصــة لجهــة االحــداث  وفــي رســائله ال
االخيــرة فــي عــدن اكــد الســيد عبــد الملــك بــدر الديــن 

ــة: ــاط التالي ــى النق الحوثــي عل
حققتمــوه  بمــا  تفرحــوا  اال  االنتقالــي  للمجلــس 
ــي  ــدى االجنب ــن وادوات ل ــم تابعي ــا وانت ــدن طالم ــي ع ف
)االماراتــي( الــذي يمتلــك حــق االمــر والنهــي ويقتصــر 

دوركــم علــى التنفيــذ والطاعــة.
اكــد ان ليــس مــن حــق اي جماعــة او طــرف ان 
يحلــم باقتطــاع اي جــزء مــن االرض اليمنيــة او اقامــة 
ــوان او  ــالل تحــت اي عن ــي ظــل االحت ــه الخاصــة ف دولت

شــعارات مناطقيــة او جهويــة.
بهــم  المغــرر  الملــك  عبــد  الســيد  دعــا   
والمخدوعيــن مــن ابنــاء اليمــن للعــودة الــى حضــن 
الوطــن حيــث العــزة والكرامــة والحريــة واالســتقالل، 
وفيمــا يخــص العالقــات مــع الخــارج اشــاد الســيد 
القائــد بالزيــارة التــي يجريهــا الوفــد اليمنــي الــى 
طهــران مشــيرا مرحلــة جديــدة مــن التحــرك فــي 
والجمهوريــة  اليمــن  بيــن  الخارجيــة  العالقــات 
االســالمية فــي ايــران مؤكــدا انفتــاح اليمــن علــى كل 

بلــدان العالــم مــن موقــع التكافــؤ والنديــة.
الســيد  نصائــح  مــن  واضــح  كلــه  ذلــك  وبرغــم   
عبدالملــك وكالمــه الموجــه بحــرص صــادق نحــو النظــام 
الســعودي ان اليمــن لــم يصــل فــي حســابات الحــرب 
الطيــران  تــزال عمليــات  ، وال  الــال عــودة  الــى مرحلــة 
ــاظ النظــام  ــخ البالســتية تســتهدف ايق المســير والصواري
الســعودي وردعــه واعادتــه الــى جــادة الصــواب للكــف عــن 
ســفك الــدم اليمنــي والمقامــرة بمســتقبل المنطقــة ..

ــا حــول  ــكا وتركي ــن أمري ــزاع بي ــع تصاعــد الن م
ومســاحتها شــمال  الســالح  المنزوعــة  المنطقــة 
»رجــب  التركــي  الرئيــس  وقيــام  شــرق ســوريا، 
ــى  طيــب أردوغــان«، بهجــوم أحــادي وعســكري عل
المنطقــة إلجبــار أمريــكا علــى اإلســراع فــي تنفيــذ 
ذلــك االتفــاق، تمّكنــت قــوات الجيــش الســوري 
مــن تحريــر خمــس قــرى فــي ضواحــي مدينــة 
ــة وأصبحــت  ــات اإلرهابي ــدي الجماع ــن أي ــب م إدل
ــة »خــان  ــن مدين ــرات م ــد 3 كيلومت ــى بُع اآلن عل

االســتراتيجية.  شــيخون« 
ــن  ــوم م ــدّم الســوري المدع ــدف هــذا التق ويه
ــة  ــع جماع ــى قم ــية إل ــش الروس ــوات الجي ــل ق قب
»جبهــة النصــرة« اإلرهابيــة وغيرهــا مــن الجماعــات 
التابعــة لهــا فــي المنطقــة، فضــاًل عــن اســتعادة 
الطريــق الدولــي الــذي يربــط العاصمــة السياســية 

ــورية. ــة الس ــمالية الغربي ــق الش ــق بالمناط دمش
مــن  العديــد  كشــفت  الســياق،  هــذا  وحــول 
ــوات الجيــش الســوري  ــأن ق ــة ب المصــادر اإلخباري
العديــد  الماضيــة  القليلــة  األيــام  خــالل  شــنّت 
الكثيــر مــن  العمليــات العســكرية وأطلقــت  مــن 
مناطــق  علــى  المدفعيــة  والقذائــف  الصواريــخ 
»إدلــب« وتمّكنــت  اإلرهابييــن جنــوب محافظــة 
مــن الوصــول إلــى الضواحــي الشــمالية لمدينــة 

االســتراتيجية. شــيخون«  »خــان 
ولفتــت تلــك المصــادر بــأن قــوات الجيــش 
يــوم  الجهــود  مــن  الكثيــر  بذلــت  الســوري 
»خــان  مدينــة  لمحاصــرة  الماضــي  الخميــس 
شــيخون« التــي تقــع علــى طريــق ســريع رئيــس، 
ــي  ــن مدينت ــط بي ــب« ويرب ــرّ بمحافظــة »إدل يم
إلــى  المصــادر  تلــك  وأشــارت  وحلــب،  دمشــق 
ــة  ــذ ثالث ــًا من ــدم ميداني ــوات الســورية تتق أن الق
أيــام، وباتــت علــى مســافة ثالثــة كيلومتــرات مــن 
»خــان شــيخون« مــن الجهــة الشــمالية الغربيــة، 
وذلــك بعدمــا ســيطرت يــوم الخميــس الماضــي 

ــا. ــة منه ــرى قريب ــس ق ــى خم عل
وتكتســب مدينــة »خــان شــيخون« أهميــة 
اســتراتيجية كبيــرة نظــراً إلشــرافها علــى الطــرق 
بيــن  نقطــة وصــل  منهــا  مــا يجعــل  الحيويــة، 

أريــاف »إدلــب« الشــرقية والغربيــة والشــمالية، 
األولــى  الخطــوة  عليهــا  الســيطرة  تعــدّ  كمــا 
فــي إعــادة فتــح الطريــق الحيويــة التــي تصــل 

والسياســية  حلــب  االقتصاديــة  العاصمــة  بيــن 
ــإن ســيطرة  ــة العســكرية ف ــن الناحي دمشــق، وم
الجيــش الســوري علــى مدينــة »خــان شــيخون« 
ســتمهّد الطريــق أمــام قواتــه لتحقيــق مكاســب 
ــح« و  ــاه »الت ــى األرض باتج ــرة عل ــازات كبي وإنج

النعمــان«. »كفرســجنة« و»معــرة 
وفــي ســياق متصــل، ذكــر مصــدر ميدانــي، بــأن 
اســتراتيجية »االلتهــام التدريجــي« التــي اتبعهــا 
ميدانيــة  نجاحــات  حقّقــت  الســوري  الجيــش 
متعــددة، حيــث أعــرب عدد مــن المراقبيــن والخبراء 
العســكريين بــأن الجيــش الســوري ســيتمّكن مــن 
الســيطرة علــى بلــدة »خــان شــيخون« المحاصــرة 

مــن جميــع المحــاور فــي غضــون أيــام قليلــة. 
يذكــر أن القيــادة الروســية وضعــت حــدًّا لهــذه 
المســألة وقــرّرت أن تضــع كل ثقلهــا العســكري 
لدعــم خطــة الجيــش الســوري الســتعادة محافظــة 
وهنــا  اإلرهابيــة  الجماعــات  أيــدي  مــن  »إدلــب« 
ــة أســباب وراء  ــاك ثالث ــى أن هن تجــدر اإلشــارة إل

ــر فــي النهــج: هــذا التغّي
قبــل  اإلرهابيــة  النصــرة  جبهــة  قامــت  أواًل: 

أســبوعين باســتهداف قاعــدة »حميميــم« الجويــة 
الروســية الواقعــة فــي منطقــة الالذقيــة بعــدد مــن 

الصواريــخ وطائــرات مــن دون طيــار.

ثانيــًا: فشــل كل المفاوضــات مــع تركيــا فــي 
حــّل  إلــى  للتوصــل  بالتزاماتهــا  بالوفــاء  إقناعهــا 
ــات األخــرى  ــة النصــرة والجماع ــع جبه سياســي م

معهــا. المتحالفــة 
ثالًثــا: اقتــراب موعــد انتهــاء عمل لجنــة مراجعة 
مؤتمــر  إلــى  تســتند  التــي  الســوري،  الدســتور 
ــي لعــب دور  ــة روســيا ف ــك رغب »سوتشــي«، وكذل
ــرة  ــي تقــف حجــر عث ــات الت ــة العقب ــب إلزال المراق

ــى حــّل سياســي. ــة التوصــل إل أمــام عملي
ــي،  ــي ســياق متصــل، كشــف مصــدر ميدان وف
النصــرة«  »جبهــة  مقاتلــي  إســقاط  عمليــة  بــأن 
اإلرهابيــة لمقاتلــة »ســوخوي 22« التابعــة للجيــش 
الســوري علــى مشــارف مدينــة »إدلــب« والقبــض 
بالــغ  تطــوّرًا  يكــون  أن  يمكــن  طيارهــا،  علــى 
الخطــورة، ألنــه حتــى اللحظــة لــم تتضــح بعــد 
كيــف تمّكــن أولئــك اإلرهابييــن مــن إســقاط تلــك 
ــي  ــع الت ــخ أو المدف ــوع الصواري ــا هــي ن ــرة وم الطائ
تــم اســتخدامها ومــن أيــن حصلــوا علــى ذلــك 

النــوع مــن األســلحة؟.
الروســي والســوري  إن مخــاوف الحليفيــن 

هــي أن يكــون مصــدر تلــك الصواريــخ، تركيــا 
ذلــك  فــإن  صحيحــًا،  ذلــك  كان  وإذا  قطــر،  أو 
ــي  ــر ف ــن التوت ــدًا م ــر ســيخلق موســمًا جدي األم
بــذال  الحليفيــن  هذيــن  ألن  وذلــك  المنطقــة، 
الكثيــر مــن الجهــود خــالل الفتــرة الماضيــة إلعــادة 

األمــن واألمــان لســوريا. 
األســلحة  أن مصــدر  المعلومــات  أثبتــت  وإذا 
الجويــة التــي تــم اســتخدامها إلســقاط الطائــرة 
ــر،  ــا أو قط ــكا أو تركي ــي أمري ــة الســورية، ه الحربي
الحمــراء  الخطــوط  جميــع  انهيــار  يعنــي  فهــذا 
مــع  المنفصلــة  األمريكيــة  الروســية  واالتفاقيــات 
تركيــا، وممــا ال شــك فيــه بــأن هــذا األمــر ســيكون 
ــي  ــول ف ــى الدخ ــل إل ــد تص ــة ق ــب وخيم ــه عواق ل

نزاعــات عســكرية فــي المنطقــة.
العمليــة  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر  وهنــا 
ــش الســوري  ــا الجي ــوم به ــي يق العســكرية الت
»خــان  مدينــة  علــى  الســيطرة  الســتعادة 
شــيخون« االســتراتيجية هــي خطــوة أساســية 
الســتعادة  أكبــر،  معركــة  فــي  قدمــًا  للمضــي 
بدعــم  »إدلــب«،  مدينــة  علــى  الســيطرة 
ومســاندة مــن القــوات الروســية، وممــا ال شــك 
ســوف  الســوري  الجيــش  قــوات  بــأن  فيــه 
العســكرية  الهجمــات  مــن  العديــد  تشــنّ 
اإلرهابيــة  الجماعــات  مواقــع  علــى  الشرســة 
خــالل األيــام القليلــة القادمــة، ومــا قــد يزيــد 
ــد  ــكرية ق ــات العس ــذه العملي ــة أن ه ــن بل الطي
تجبــر الرئيــس التركــي »أردوغــان« علــى إنشــاء 
جبهــة جديــدة فــي شــمال شــرق ســوريا، وإذا مــا 
ــب«،  ــة »إدل ــزو مدين ــوري غ ــش الس ــرّر الجي ق
ــإن تلــك الجبهــة ســتكون بمثابــة مــالذ آمــن  ف
لالجئيــن الســوريين الجــدد الذيــن ســينزحون 
مــن مدينــة »إدلــب« وســتكون خيــاراً آخــر لهــم 
تركيــا،  مــع  المغلقــة  الحــدود  مهاجمــة  لعــدم 
وهنــا يمكــن القــول بأنــه يبــدو أن قــرار الجيــش 
عمليــة  وبــدأت  بالفعــل  اتخــذ  قــد  الســوري 
ــام  ــذ الميدانــي والتــي حققــت خــالل األي التنفي
الماضيــة الكثيــر مــن النجاحــات علــى الســاحة 

الســورية. الوقتالميدانيــة 


