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م��ا يُنش��ر ف��ي ه��ذه الصفح��ة يع ّب��ر ع��ن رأي كاتبه ولي��س بالضرورة ع��ن رأي الصحيفة

هنا سورية أيها الجهلة

ت��روج بع��ض األب��واق المنفوط��ة ص��ورة ع��ن
مداوالت دعوة س��ورية للقمة العربية تنطوي على
الص��دى المبرمج لمحاولة طمس هزيمة العدوان
وتحوي��ل خيب��ة الخاس��رين إل��ى مكس��ب سياس��ي
موهوم .
يخف��ي المبرمج��ون حقيق��ة ان س��ورية ل��م
تب��ادر لطل��ب الع��ودة إل��ى الجامع��ة العربي��ة الت��ي
أقحمه��ا الثنائ��ي الس��عودي القط��ري ف��ي عملي��ة
الغ��در بس��ورية واس��تعملها باألم��ر األميركي في
تنظي��م فصول العدوان على س��ورية ولمحاصرتها
بالعقوبات والتدابير العدائية بل كانت الجامعة
الت��ي تش��كل معاه��دة الدف��اع العرب��ي المش��ترك
إح��دى وثائقه��ا المقتول��ة لحس��اب الكي��ان
الصهيوني أشرس وأشد سعارا من جميع حكومات
العدوان وقادتها في عواصم الغرب األطلس��ي وفي
تل أبيب وفي عاصمة التآمر العثماني اسطنبول.
الحقيق��ة الت��ي يتكتم��ون عليه��ا الي��وم ه��ي ان
الحكوم��ات العربية التابعة للهيمنة االس��تعمارية
الت��ي تآم��رت على س��ورية أغلقت س��فاراتها باألمر
األميرك��ي الصهيوني م��ع انخراطها في العدوان
عل��ى قلع��ة العروب��ة ه��ي تتح��رك الي��وم باألم��ر
األميركي الستكش��اف س��بل إعادة فتح س��فاراتها
بعدم��ا ه��زم الع��دوان وفش��ل ،ولما ش��رعت س��ورية
م��ع حلفائه��ا الش��رفاء تكت��ب فص��ول انتصاره��ا
الختامية.
التقدي��ر األميرك��ي بع��د الفش��ل والهزيم��ة
يقض��ي بض��رورة هرول��ة المتورطي��ن إل��ى دمش��ق
لموازن��ة الحض��ور السياس��ي الفاع��ل والمكث��ف
لحلف��اء س��ورية ف��ي المي��دان وف��ي العالق��ات
السياس��ة واالقتصادي��ة المتطورة مع س��ورية ،وقد
تعم��دت بالدم��اء تل��ك التحالف��ات ف��ي مالح��م
الصمود والمقاومة التي ما تزال مستمرة.
تم إرس��اء جسور ش��راكة اس��تراتيجية متكاملة
اقتصادي��ة وعس��كرية مفتوح��ة عل��ى ف��رص نم��و
وتط��ور لبن��اء كتل��ة ش��رقية تحرري��ة مناهض��ة
للهيمنة األميركية الصهيونية .وبدون شك فإن
القيادة الس��ورية التحررية عالم��ة بخفايا كثيرة
ع��ن كواليس الدبلوماس��ية العالمي��ة واإلقليمية

وبما يتداول فيها مما يفس��ر ذلك الش��بق الغربي
والخليجي الس��تئناف العالقات الدبلوماس��ية مع
س��ورية .ومن دروس التجربة المريرة التي عاشتها
س��ورية في الس��نوات الماضية هو الس��ؤال المتكرر
عم��ا يري��ده األميرك��ي بع��د أي ب��ادرة تص��در ع��ن
حكوم��ات الع��دوان الخائب��ة والمهزوم��ة حت��ى ل��و
تغيرت أسماء المسؤولين والموفدين تكيفا.
التكي��ف م��ع الهزيم��ة ام��ام س��ورية أمل��ى ف��ي
الس��ابق وس��يملي مس��تقبال تغيي��رات وتعدي�لات
سياس��ية في هياكل الحك��م الخليجية والفواتير
السياس��ية للهزيم��ة س��يدفعها كثي��رون مم��ن
مارس��وا النب��اح العدواني ضد القائد بش��ار األس��د
ومم��ن حاول��وا تس��جيل الس��بق ف��ي المطالب��ة
بح��رب اميركي��ة صهيوني��ة تجه��ز عل��ى جمي��ع
وجوه الحياة في دمش��ق وس��عوا إلى تطويق سورية
لخنقه��ا وتركيعه��ا بعدم��ا اس��تعصى تدميره��ا
وكس��ر إرادته��ا وه��م يعلم��ون أي إرادة صلبة وروح
اس��تقاللية مقاوم��ة وح��رة يمتلكه��ا القائ��د بش��ار
األس��د م��ن ش��واهد التج��ارب طيل��ة ثماني��ة عش��ر
عام��ا فكيف وه��و اليوم في موقع الزعامة القومية
الباسقة المنتصرة.
العب��ر الت��ي حملته��ا التج��ارب الس��ابقة حاضرة
ف��ي العق��ل القي��ادي الس��وري وحس��اباته فه��ؤالء
انفس��هم كان��وا موف��دي األميرك��ي والصهيوني
لمراودة س��ورية ولغوايتها بنعم الخضوع للمشيئة
األميركي��ة الصهيوني��ة وهم من دبج��وا البيانات
المس��مومة ومولوا عصابات اإلرهاب وأقاموا غرف
العملي��ات المخابراتي��ة حي��ث اس��تطاعوا وه��م
انفس��هم الذي��ن مول��وا ونف��ذوا خط��ط الش��يطنة
اإلعالمي��ة والدج��ل المنظ��م ع��ن أق��ذع كذب��ة
ف��ي ه��ذا العصر وس��اهموا ف��ي تغطية اح��ط انواع
الجرائ��م الجماعية المنظمة تحت مس��مى الثورة
الس��ورية واطلقوا وحوش التكفير والقتل الدموي
بقي��ادة بيتراي��وس رئي��س المخاب��رات األميركية
المركزية وبالش��راكة مع الموس��اد ورجب طيب
أردوغان.
س��ورية دافع��ت دائم��ا ع��ن مصال��ح ش��عبها وع��ن
امته��ا وه��ي ف��ي مجابه��ة الع��دوان كان��ت تفتدي

كل عرب��ي بي��ن المحي��ط والخليج(الفارس��ي)
بتضحي��ات ش��عبها وجيش��ها البط��ل وكذل��ك
بتضحي��ات ش��ركائها م��ن أبط��ال ح��زب اهلل
والمستشارين اإليرانيين والحلفاء الروس.
ساذج واخرق كل من يتخيل في العالم ان لديه
م��ا يس��اوم ب��ه مع س��ورية على ه��ذه الش��راكات او
م��ا يغريه��ا به لتف��ك تحالفاتها ويص��ح التعقيب
بالق��ول ان م��ا ل��م تحصلوا عليه قب��ل العدوان وما
اس��تمتم لصنع��ه خ�لال الع��دوان ل��ن يك��ون لك��م
بعده فس��ورية لم تطلب العودة إلى جامعتكم رغم
حرصها المس��تمر على الحد األدنى من التواصل
بين الدول العربية رغم االختالف السياسي ألنها
معني��ة بالتواصل الش��عبي والمجتمعي اقتصاديا
وثقافي��ا م��ع كل الع��رب وألنه��ا تع��رف ان بع��ض
الحكوم��ات اتخ��ذت تدابي��ر الحظ��ر ض��د اإلع�لام
العربي الس��وري حتى ال يكتش��ف الناس الحقائق
وه��ي ت��درك أيض��ا ان اوس��اطا عربي��ة واس��عة على
الصعي��د الش��عبي ت��درك مغ��زى انتص��ار س��ورية
ومحوره��ا المق��اوم في المنطقة وحلفها الش��رقي
المناه��ض للهيمنة وتتعاطف مع دمش��ق والقائد
األسد رمز العروبة والصمود في هذا الشرق.
تس��تعد س��ورية لتحوي��ل عالقته��ا بحلفائه��ا
ف��ي التص��دي للع��دوان إلى ش��راكة اس��تراتيجية
كامل��ة وه��ذا ه��و مغ��زى الش��راكات الدفاعي��ة
واالقتصادي��ة طويل��ة األم��د م��ع روس��يا وإي��ران
والصي��ن والهند التي ترس��يها الجمهورية العربية
الس��ورية الت��ي تتمس��ك بهدفه��ا الوطن��ي العزيز
بتحري��ر الج��والن وبقضية فلس��طين وبدعم قوى
المقاوم��ة اللبناني��ة الفلس��طينية وتضعه��ا ف��ي
رأس اولوياته��ا رغ��م كل م��ا ج��رى فم��ا صانت��ه
التضحي��ات لي��س معروض��ا ألي مس��اومة م��ع أي
كان في العلم كله.
م��ن المه��ازل المتوقع��ة ان يترك��ز مؤخ��را
الهج��وم األميركي الصهيون��ي والوهم الخليجي
عل��ى إمكاني��ة إضع��اف العالقة اإليرانية الس��ورية
وه��ي حلف وثيق وراس��خ وممتد من��ذ أربعين عاما
ل��م ته��زه المؤام��رات المتواصل��ة وق��د اختب��رت
تل��ك العالق��ة الوثيق��ة ظروف��ا عاصف��ة وصعب��ة
وضغوط��ا كثيف��ة وافتراق��ا تكتيكيا عاب��را أحيانا
ولم تتزحزح س��ورية وال إيران عن ميثاق التحالف
ال��ذي انطل��ق بمب��ادرات س��ورية ش��جاعة ومكلف��ة
ج��دا ف��ور انتص��ار الث��ورة في مث��ل هذه األي��ام قبل
أربع��ة عق��ود انطالق��ا م��ن اعتب��ار التناق��ض م��ع
محور الهيمنة اإلستعماري الصهيوني ومع العدو
الصهيون��ي بالتحدي��د اولوي��ة تبن��ى عليه��ا قاعدة
التحرر واالستقالل السياسي لدول المنطقة فبم
يغ��ري الخاضع��ون الزاحف��ون إل��ى صهي��ون قائدا
مقاوما بطال ومنتصرا ودولة أبية صلبة وطموحة
لف��ك التحال��ف م��ع إيران او ح��زب اهلل المضحي
والمتمس��ك بنهج��ه التح��رري وس��ائر الق��وى
الوطني��ة اللبناني��ة الت��ي تعيش وه��ج االنتصارات
الس��ورية بوصفه��ا انتصارا لها عل��ى منطق القوى
اللبناني��ة التابع��ة الت��ي تورط��ت ف��ي الخي��ارات
األميركي��ة والعربي��ة والصهيوني��ة البائس��ة وهي
تكابر باجترار أحقادها لكي ال تعترف.
غالب قنديل

ملاذا يكرهون املقاومة؟
لع� ّ�ل من أبرز وأش��هر مش��اريع المقاوم��ة العربية
الت��ي أص ّلت ِق َيم المقاومة الح ّقة وغير المرتبطة
ّ
بمخطط��ات الغ��رب يأت��ي المش��روع الناصري في
زم��ن الزعي��م الراح��ل جم��ال عب��د الناص��ر ،ويأتي
مش��روع حرك��ة الجه��اد اإلس�لامي في فلس��طين
أسس��ها الش��هيد القائد فتحي الش��قاقي ،ثم
من��ذ ّ
يأت��ي – كما س��بق وأش��رنا_حزب اهلل كأحد أبرز
تل��ك المقاوم��ات وأكثرها نصوع �اً وتأثيراً .هذه
مم��ن ّ
رك��ز عل��ى اس��تراتيجية
النم��اذج وغيره��ا َ
المقاوم��ة المس � ّلحة ول��م ين��اور أو يزاوجه��ا م��ع
السياس��ة بمعناه��ا المبت��ذل اس��تحقت أن تنتصر
أمتها.
وأن تبقى حية في ضمير ّ
إن م��ن نعنيه��م هن��ا بـ(الكارهي��ن للمقاوم��ة)
ه��م كل َم��ن يق��ف الي��وم م��ع الح��روب الطائفي��ة
والمذهبي��ة ف��ي المنطق��ة العربي��ة ،وكل َم��ن
يؤ ّي��د التطبي��ع م��ع الع��دو الصهيون��ي ،ويب��ارك
ّ
ومخططات��ه ف��ي تفجي��ر
اإلره��اب األميرك��ي
الب�لاد المركزي��ة ف��ي المنطق��ة بإس��م ث��ورات
الربي��ع ،وفي مقدمها العراق وس��وريا وليبيا وربما
تلح��ق به��م مص��ر؛ كل ه��ؤالء من حي��ث يعلمون
أو ال يعلم��ون ،يع �دّون بحك��م ال��دور والوظيف��ة،
كارهون للمقاومة العربية والتي قلبها فلسطين
وأجنحته��ا ف��ي لبنان وس��وريا ،ح��ول دالالت تلك
ونتأم��ل
الكراهي��ة ومآالته��ا ينبغ��ي أن نتو ّق��ف
ّ
الواق��ع العرب��ي ب��كل مرارات��ه .إن التاري��خ يحدّثن��ا
أن ثم��ة لحظ��ات تاريخي��ة تتم ّي��ز بأنه��ا كاش��فة
ويتح ّق��ق به��ا ق��در كبير من الفرز عل��ى النقيض
من مراحل تاريخية أخرى ،تتداخل فيها الخيوط
وتصبح الصوَر غائمة فتكون المناورات بها ممكنة
وتكون اللحظات التاريخية بها ُملتبسة والمواقف
– حت��ى ول��و كان��ت ُمخزي��ة -س��يجد أصحابه��ا
م��ن المهزومي��ن داخلي �اً ،تبريراته��ا وتس��تخدم
له��ا الغط��اءات الالزم��ة ،أم��ا المراح��ل الحاس��مة
األم��ة حالي �اً ،فعلى
مث��ل المرحل��ة الت��ي تم��ر به��ا ّ
الرغ��م م��ن ح �دّة وتش��ابك الصراعات ف��إن الصوَر
والحقائ��ق الم ّتصل��ة بالمقاوم��ة مفهوم �اً وقيم �اً،
واضح��ة وال تج��وز فيه��ا المن��اورات ولحظاته��ا
التاريخية من النوع الكاشف فال يوجد سماح ألي
ق��در من اإللتباس أو المب ّررات فاالس��تقطاب حاد،
إم��ا (مع) وإما (ضد) ونظ��راً ألن العدو الصهيوني

قمة فجاجته في العدوان،
واألميرك��ي أصب��ح في ّ
ومستكينة وفاقدة لقدرتها
األمة تبدو ضعيفة ُ
فإن ّ
حتى على االستنكار والشجب ،إال من بؤر ُمضيئة
ه��ي الب��ؤر المقاوم��ة والتي تحظى رغ��م محاوالت
ش��يطنتها ،بتأييد غالبية الشعوب المقهورة تحت
ني��ر االس��تبداد ،إن الفرز اآلن وبعد إنتصار س��وريا
ّ
الموظفة من ِق َبل تل أبيب وواش��نطن،
على داعش
أصبح بين معس��كرين ،إما معس��كر المقاومة وإما
معس��كر التخ��اذل وربما التواط��ؤ وال يوجد طريق
ثالث.
إن المقاوم��ة اآلن ( )2018ف��ي منطقتنا العربية
تعن��ي باألس��اس التمس��ك بالثواب��ت والحق��وق
العربي��ة ف��ي فلس��طين وتعن��ي اس��تكمال مش��روع
وم��ن يق��ف خلفهم من
مواجه��ة داع��ش وأخواته��ا َ
أنظم��ة عربي��ة ودولي��ة ،وتعني أيضاً ع��دم الرضوخ
ألية قوة مهما كانت ش �دّة ضغوطها للتخ ّلي عن
هذه الثوابت وتلك الحقوق .والمقاومة تاريخياً-
وبخاص��ة المقاوم��ة العربي��ة -تتن �وّع أس��اليبها
وأدواته��ا بداية م��ن المقاومة الس��لمية والممانعة
ووص��و ً
ال إل��ى المقاومة المس � ّلحة ومجابهة القوّة
بالق �وّة حت��ى ف��ي ح��ال تف��اوت موازي��ن الق��وى ،
وأصل��ه الكات��ب الراح��ل
وهن��اك اصط�لاح س��بق ّ
يختص ب �ـ (الحروب غير
(محم��د حس��نين هيكل)
ّ
ّ
المتوازي��ة) ويتع ّل��ق بأن��ه مهم��ا تفاوت��ت موازي��ن
الق��وى فهن��اك أس��اليب ف��ي ي��د الق��وى الصغي��رة
يمك��ن م��ن خاللها إيالم الق��وى الكبرى والجيوش
المس � ّلحة بأرق��ى وأق��وى األس��لحة التكنولوجي��ة
والفتاك��ة وربم��ا دحره��ا وهزيمته��ا ،ولع��ل حزب
اهلل في قصة جهاده الطويلة ضد العدو الصهيوني
من��ذ  1982وحت��ى الي��وم  ،خي��ر مثال عل��ى ذلك .
وق��د ع��رف التاريخ عل��ى مداره األش��كال المتنوّعة
للمقاوم��ة ألن الصراع��ات م��ن الثواب��ت التاريخية
 ،وهن��اك دائم �اً ق��وى مهاجم��ة وغاصب��ة تتح � ّرك
بدافع الطمع وغرور القوّة لالس��تيالء على حقوق
الغي��ر  ،وهن��اك دائماً ق��وى ممانعة ومقاومة تعمل
على مقاومة تلك المطامع ،وتدافع عن الحقوق
ضح��ت ف��ي س��بيل ه��ذه الحقوق
والثواب��ت مهم��ا ّ
وتل��ك الثواب��ت ،ومهم��ا اختلف��ت أيديولوجياتها
ومهما اختلفت أدواتها.
إن تاري��خ اإلنس��انية ّ
يؤك��د عب��ر تجارب��ه أن��ه

كم��ا أن هن��اك أنص��اراً للق��وى الغاصب��ة م��ن
الغاصبي��ن أمثالهم للدفاع عن المش��روع الغاصب
واإلمبريال��ي كمش��روع ف��ي حد ذات��ه أو للحصول
على منافع ووجود مصالح مش��تركة،هناك دائماً
أنص��ار لمش��روع المقاوم��ة  ،وكما أن ثم��ة صغاراً
متحالفين مع المشاريع االستعمارية كما جري
ف��ي الربي��ع العرب��ي الزائ��ف وكم��ا تب �دّى واضحاً
ممن أس��موا انفس��هم بالمعارضة
في قطاع واس��ع َ
الس��ورية  ،وكان��وا ف��ي الوقت نفس��ه يم �دّون اليد
في خنوع لفضالت إحسان أنظمة ملكية خليجية
فاس��دة  ،ومخاب��رات غربي��ة تعم��ل لصال��ح الكي��ان
الصهيوني  .في المقابل كان لمش��روع المقاومة
أنصاره من الشرفاء الذين أرادوا اإلصالح والتغيير
ولك��ن لي��س عب��ر البواب��ة الخليجي��ة واألميركية
واإلس��رائيلية  ،فاس��تحق ه��ذا المش��روع المق��اوم
وأنص��اره أن ينتص��روا عل��ى عدوي��ن ف��ي آن واح��د
،العدو الصهيوني والعدو الداعشي.
ّ
ولعل من أبرز وأشهر مشاريع المقاومة العربية
الت��ي أص ّلت ِق َيم المقاومة الح ّقة وغير المرتبطة
ّ
بمخطط��ات الغ��رب يأت��ي المش��روع الناصري في
زم��ن الزعي��م الراح��ل جم��ال عب��د الناص��ر ،ويأتي
مش��روع حرك��ة الجه��اد اإلس�لامي في فلس��طين
أسس��ها الش��هيد القائد فتحي الش��قاقي ،ثم
من��ذ ّ
يأت��ي – كما س��بق وأش��رنا_حزب اهلل كأحد أبرز
تل��ك المقاوم��ات وأكثرها نصوع �اً وتأثيراً .هذه
مم��ن ّ
رك��ز عل��ى اس��تراتيجية
النم��اذج وغيره��ا َ
المقاوم��ة المس � ّلحة ول��م ين��اور أو يزاوجه��ا م��ع
السياس��ة بمعناه��ا المبت��ذل اس��تحقت أن تنتصر
أمتها ،ولذلك كرهها
وأن تبق��ى حية ف��ي ضمير ّ
أنص��ار التبعي��ة ومش��اريع التس��وية ف��ي وطنن��ا
العرب��ي؛ لم��اذا ؟ألن مقاومته��ا كان��ت صافي��ة
وجذري��ة ومتطه � ّرة م��ن دن��س التس��وية البائس��ة
والس�لام الم ّدن��س ،وطبيع��ي أن هك��ذا مقاوم��ة
حتم �اً تخلق لنفس��ها أعداء  ،وه��ؤالء هم أعداؤها
وس��يظ ّلون كذل��ك ،ألن تلك المقاوم��ة النقية،
تع ّريه��م وتفض��ح أالعيبه��م وتناقضاته��م ،وألنه��ا
وه��ذا ه��و األه��م دائم �اً تنتص��ر رغ��م التضحي��ات
واألثم��ان .وهل تح ّرر فلس��طين وتحمي األوطان،
من غير ثمن؟
رفعت سيد أحمد

انسحاب اميركا من سوريا بني تخبط واشنطن ومصالح حلفائها
م��ن المعل��وم ان الرئي��س االميرك��ي دونال��د ترام��ب
تعه��د بس��حب ق��وات ب�لاده م��ن س��وريا ف��ي حملت��ه
االنتخابية ،لكن قرار سحب هذه القوات الذي اعلنه في
التاس��ع عش��ر من كانون االول ديس��مبر الماضي ش��كل
مفاجأة الطراف عديدة داخل البيت االبيض وفي دائرة
حلفاء واشنطن.
اوال :اط��اح قرار ترامب باس��ماء داخ��ل ادارته وتحديدا
وزارة الدف��اع احتجاج��ا على قراره ال��ذي يبدو انه فردي
او محص��ور باس��ماء قليل��ة تحيط بترام��ب ..وعلى رأس
المغادري��ن احتجاج��ا عل��ى القرار جيم��س ماتيس وزير
الدف��اع .م��ا ترك البيت االبيض ش��به خال من االصوات
لنسبة التخاذ القرار االميركي.
ثاني��ا :كان التخب��ط واضحا في الموقف االميركي
من��ذ البداي��ة ،ان م��ن حي��ث تبري��ر الق��رار ب��أن جماع��ة
داع��ش ق��د انتهت وال مب��رر لوجود الق��وات االميركية،
او م��ن حي��ث تغير التبريرات بالقول ان الس��حب الكامل
لن يكون سريعا ولن يتم اال اذا تلقت واشنطن ضمانات
بالنس��بة للق��وات الكردي��ة الحليف��ة له��ا ف��ي الش��مال

السوري اي ما يعرف (بقوات سوريا الديمقراطية)
ثالث��ا :هن��ا يأت��ي ال��كالم ع��ن مصالح حلف��اء الواليات
المتح��دة وتحدي��دا تركي��ا .فاالخي��رة وجدت ف��ي قرار
االنسحاب االميركي فرصة مهمة الغالق ملف القوات
الكردية التي تصنفها تركيا باالرهابية ..وانقرة كانت
المح��ت قب��ل اس��ابيع ال��ى ش��ن عملي��ة عس��كرية ش��رقي
الف��رات ض��د االك��راد ..لك��ن تصريح��ات المس��ؤولين
االميركيين حول ضمانات بالنس��بة لالكراد اغضبت

االت��راك ..فيم��ا تش��ير التقاري��ر ال��ى ان االتف��اق بي��ن
الرئيس��ين االميرك��ي والترك��ي لم يتضم��ن ضمانات
تركي��ة ..م��ا ي��دل عل��ى خالف��ات ح��ول االتف��اق ال��ذي
توصل اليه الرجالن في اتصالين هاتفيين بينهما ،وهو
ما اشار اليه المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم
كالين.
الملف��ت ف��ي كالم كالي��ن كان ان انق��رة تلت��زم
بم��ا اتفق��ت علي��ه م��ع ترام��ب وان مرجعها ف��ي موضوع
الش��مال الس��وري ه��و اع�لان ترام��ب س��حب قوات��ه .لكن
التخب��ط ف��ي المواق��ف االميركي��ة ال ب��د ان يؤثر على
التعاطي في هذا الموضوع .فترامب لم يذكر موضوع
االك��راد ف��ي س��ياق كالم��ه ع��ن االنس��حاب ،بينم��ا
خ��رج مستش��اره لالم��ن القوم��ي ج��ون بولت��ون ليرب��ط
االنس��حاب بالضمان��ات ح��ول االك��راد .ليع��ود ترام��ب
ويربط االنسحاب بهزيمة داعش نهائيا.
كل ذل��ك م��ن المؤك��د انه س��ينعكس عل��ى العالقة
بي��ن واش��نطن وحلفائه��ا وخاص��ة االت��راك .وبالتالي ال
بد وان يكون لديه انعكاس��ات على الميدان في الش��مال
الس��وري .فالرئي��س الترك��ي رج��ب
طي��ب اردوغ��ان اعل��ن ان المعرك��ة
ض��د الق��وات الكردية س��تبدأ قريبا.
موق��ف يأت��ي ف��ي اط��ار الضغ��ط
عل��ى الحلي��ف االميرك��ي لتنفي��ذ
م��ا اتف��ق علي��ه .وس��ط كل ه��ذه
المس��تجدات ،يب��رز تح��رك وزي��ر
الخارجي��ة االميرك��ي ماي��ك
بومبي��و ال��ذي يس��عى للملم��ة
التش��رذم االميرك��ي حي��ال
االنس��حاب م��ن س��وريا ،حي��ث يق��وم
بجول��ة اقليمي��ة عل��ى رأس اجندتها
الموض��وع الس��وري ،خاص��ة وان
زي��ارة بولت��ون ال��ى انقرة الس��تدراك
الوض��ع وطمأن��ة االت��راك ل��م تك��ن
كما ارادها ،حيث اقتصرت لقاءاته
عل��ى كالين فقط .ومهم��ة بومبيو
تب��دو صعبة في ظل التنس��يق الذي يب��دو ضعيفا داخل
االدارة االميركية حيال االنس��حاب ،اضافة الى كثرة
المصال��ح الخاص��ة لحلف��اء واش��نطن ف��ي المي��دان
الس��وري ،فيما ال يغيب عن كل ذلك العامل المتعلق
بسوريا وحلفائها والعمل على مستوى تسليم المناطق
التي تسيطر عليها القوات الكردية للجيش السوري في
مسعى لمواجهة اي خطوة تركية على االرض.
حسين الموسوي

ضربة العند الجوية ُتدخل معسكر العدوان في حالة ذهول
تتوال��ى المعلوم��ات تباع��ا بش��أن نتائج الهج��وم الذي
ش��نه الطي��ران اليمن��ي المس��ير عل��ى قاع��دة لحج حيث
كان��ت قي��ادات كبي��رة لمرتزق��ة الع��دوان الس��عودي
األمريكي تش��هد حفل تدش��ين الع��ام التدريبي الجديد
لوحدات عسكرية تابعة للمرتزقة.
مص��در عس��كري أف��اد للمس��يرة بأن الهجوم اس��تهدف
منص��ة الع��رض ف��ي قاع��دة العند حي��ث كان��ت قيادات
كبي��رة م��ن مرتزق��ة الغ��زو واالحت�لال يحض��رون حفل
تخري��ج دفع��ات عس��كرية لزجه��ا ف��ي القت��ال ض��د أبناء
الشعب اليمني.
وأضاف أن الهجوم وقع عند التاسعة والنصف صباحا،
عند بداية العرض.

استنفار كبيرة في شوارع عدن.
موقع عدن الغد نقل عن شاهد عيان قوله إن الطائرة
حلق��ت ف��ي س��ماء المنطق��ة وقام��ت بقص��ف المنص��ة
لحظ��ة دخول القيادات العس��كرية لها ،وه��و ما يتطابق
مع ما أورده المصدر العسكري ل (المسيرة نت).
م��ن جانب��ه نق��ل موق��ع ( ياف��ع ني��وز) ع��ن مص��ور
صحف��ي كان حاض��را تصوي��ر االحتف��ال العس��كري
قول��ه :االنفج��ار كان كبيرا وضخما ،ش��اهدت لحظة
س��قوط 15ش��خصا ف��ي منص��ة الع��رض الت��ي وق��ع فيها
االنفجار.
وأن طائ��رة ب��دون طي��ار ش��وهدت تقت��رب م��ن منص��ة
االحتفال بتدشين العام التدريبي في قاعدة العند دون

وف��ي ذات الس��ياق كش��فت وس��ائل إعالم الع��دوان عن
هوي��ة ع��دد من القيادات العس��كرية الكبي��رة في صفوف
المرتزقة س��قطوا قتلى وجرحى باإلضافة إلى محافظ
لح��ج المعي��ن م��ن قب��ل حكوم��ة الخون��ة الل��واء احم��د
التركي.
وم��ن بي��ن القتل��ى والمصابين أكدت وس��ائل اإلعالم
المعادي��ة س��قوطهم بي��ن قتي��ل وجري��ح الفري��ق بحري
عب��د اهلل س��الم النخع��ي رئي��س هيئ��ة األركان العام��ة؛
الل��واء الرك��ن صالح قائ��د الزنداني نائ��ب رئيس هيئة
األركان العام��ة؛ الل��واء الرك��ن س��يف صالح محس��ن
الزندان��ي نائ��ب رئي��س هيئ��ة األركان العام��ة للش��ؤون
الفني��ة؛ الل��واء الرك��ن محم��د صال��ح طم��اح رئي��س
هيئ��ة االس��تخبارات واالس��تطالع؛ الل��واء الركن فضل
حس��ن محم��د قائ��د المنطق��ة العس��كرية الرابع��ة قائد
الل��واء الثان��ي ح��زم؛ الل��واء الركن ثاب��ت مثنى جواس
قائ��د مح��ور العن��د قائ��د الل��واء؛ العمي��د الرك��ن عل��ي
منص��ور الوليدي مدير دائ��رة التوجيه المعنوي للقوات
المسلحة ،والمتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة
محمد النقيب .
وس��ائل إع�لام الع��دوان أفادت عن نقل ع��دد كبير من
القتل��ى والمصابي��ن إل��ى  6مستش��فيات بداخ��ل ع��دن،
والت��ي أطلقت ن��داءات للتبرع بال��دم بالتزامن مع حالة

أن يت��م اعتراضه��ا ،حت��ى هبط��ت داخ��ل منص��ة الحف��ل
وأحدثت انفجارا ضخما وكبيرا.
واستراتيجيا وضع الخبير العسكري اإلقليمي ضربة
قاع��دة العن��د والت��ي أودت ب��رؤوس كبي��رة ف��ي معس��كر
المرتزق��ة في إطار تعزيز ص��ورة المناعة الدفاعية التي
يمتلكها الجيش اليمني واللجان الشعبية.
وأش��ار إل��ى أن ضرب��ة قاع��دة العند تؤك��د على  3أمور
أساس��ية ،أوال :باالتف��اق في الس��ويد ل��م يكن عن ضعف
حكوم��ة صنع��اء ،وج��رى إبرامه بالطريق��ة التي تحفظ
للجي��ش اليمن��ي الق��درات العس��كرية الرادع��ة ،وه��ذه
إحداها.
وثاني��ا :محاول��ة االنق�لاب عل��ى االتف��اق والت��ردد ف��ي
تنفي��ذه من قبل العدوان س��يرد عليه بالقوة العس��كرية،
وبش��كل يفه��م من��ه الع��دوان أن مصلحت��ه ف��ي تنفي��ذ
االتفاق وعدم المماطلة.
واألمر الثالث :أن العمل العسكري لم يخرج عن إطار
االتفاق الذي ال يزال الجيش واللجان يحترمونه.
وعق��ب الضرب��ة الجوية في قاع��دة العند خيمت حالة
م��ن الهل��ع الكبير والصدمة على معس��كر ق��وى العدوان
والمرتزقة ،وتش��هد عدن وفق وسائل إعالم محلية حالة
استنفار كبيرة.
إبراهيم الوادعي

