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سوريا

على الغالف

أول لقاء رسمي بين حزب الله وضباط روس في حلب
شهدت مدينة حلب قبل أسبوع أول لقاء
مباشر بين قــادة ميدانيين من حــزب الله
ّ
وضباط من الجيش الروسي الموجودين
فــي ســوري ـا .الـلـقــاء جــاء بطلب مــن جانب
موسكو وسببه حـضــور حــزب الـلــه الكبير
في معركة حلب األخيرة ،وسيفضي إلى
تواصل دائم عبر القنوات األمنية في سوريا
إيلي حنا
لم يكن لفشل «غــزوة حلب» األخيرة
(انطلقت في  28تشرين األول) مفاعيل
ميدانية ومعنوية فقط .فبعد الخرق
ال ـك ـب ـيــر الـ ـ ــذي ن ـج ــح امل ـس ـل ـح ــون فــي
تحقيقه في خاصرة األحياء الغربية
عبر السيطرة على «ضاحية األسد»
ومنيان وكامل مشروع « 1070شقة»
ون ـ ـقـ ــاط م ـح ـي ـطــة ووصـ ـ ـ ــول ال ـخ ـطــر
إلـ ــى ت ـخ ــوم األك ــادي ـم ـي ــة الـعـسـكــريــة
(حامية املدينة األساسية) ،استطاع
الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري وح ـ ـل ـ ـفـ ــاؤه قـلــب
املوازين وخلق معادلة جديدة كانت
دول اقليمية تـجــري حـســابــات على
أســاس ـهــا ،كـمــا كــانــت أطـ ــراف حليفة
ُ
ل ــدم ـش ــق ت ـع ــد «ال ـخ ـط ــة ب» لـكـيـفـيــة

الضباط الروس أثنوا على
القدرات الكبيرة التي أبداها
عناصر الحزب في المعركة
ال ـت ـعــامــل م ــع تـغـلـغــل م ــؤث ــر وطــويــل
األمــد للمسلحني داخــل مدينة حلب،
ونقل الجهد اللوجستي والعملياتي
ملكان لم يكن في الحسبان بعد كسب
م ـع ــرك ــة «فـ ــك ال ـح ـص ــار ع ــن األح ـي ــاء
الشرقية» ( 31تموز).
الجيد بالنسبة لروسيا ،كان حضور
ع ـن ــاص ــر ح ـ ــزب الـ ـل ــه ف ــي اس ـت ـي ـعــاب
املــوجــة األولـ ــى مــن الـهـجــوم ثــم صـ ّـد
املــوجــة الـثــانـيــة ،وبـعــدهــا املساهمة
عـلــى نـحــو كـبـيــر ف ــي إدارة الـهـجــوم
امل ـضــاد (بـعــد قـتــال ش ــرس استخدم
فيه  12مفخخة ،واشتباك من مبنى
إل ــى م ـب ـنــى) م ــا أف ـض ــى ســري ـعــا إلــى
انـهـيــار فــي صـفــوف «جـيــش الفتح»
وإخ ــوان ــه واس ـت ـعــادة جميع النقاط
وع ـ ــودة مـحـيــط حـلــب إل ــى م ــا كــانــت
عليه الوضعية بعد اكمال الطوق من

ّ
ً
جهة طريق الكاستيلو شماال.
ّ
ال ـكــرم ـلــن ال ـ ــذي كـ ــان م ـصــم ـمــا على
قـ ــراره وق ــف الـطـلـعــات ال ـجــويــة فــوق
مــديـنــة ح ـلــب ،وح ـيــث كــانــت امل ـعــارك
ف ــي م ـك ــان ي ـح ـ ّـد م ــن فــاع ـل ـيــة س ــاح
َ
ال ـ ـجـ ــو طـ ـلـ ـب ــت لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى مـنــذ
ً
حــوالــى األسـبــوع لـقــاء مــع مسؤولني
م ـيــدان ـيــن ف ــي حـ ــزب ال ـل ــه ف ــي حلب
عبر القنوات العسكرية املشتركة ،اثر
رؤيتها للنتيجة النهائية لــ«غــزوة
أبو عمر سراقب».
ال ـل ـق ــاء ال ـ ــذي جـ ــرى ف ــي مــدي ـنــة حـلــب
ُيعد اللقاء «الرسمي واملباشر األول»،
ب ـع ــد اقـ ـتـ ـص ــار الـ ـع ــاق ــة س ــاب ـق ــا عـلــى
حضور ممثلني عن الطرفني في «غرفة
عمليات بـغــداد» أو في غــرف عمليات
في سوريا .وكان أي تبادل معلومات
ّ
بشأن جبهة ميدانية ما يجري
متعلق ّ
عبر منسقني من الجيش الـســوري أو
من اإليرانيني.
ال ـل ـق ــاء حـ ـض ــره ضـ ـب ــاط روس ك ـب ــار،
وأثنوا فيه على القدرات الكبيرة التي
أب ــداه ــا ع ـنــاصــر امل ـق ــاوم ــة االســام ـيــة
فــي املعركة وعــن تفاجئهم بميزاتهم
القتالية واالستعالمية ،رغم معرفتهم
ّ
أن التطورات امليدانية السريعة كانت
توحي بخسائر متدحرجة بعد الخرق
ً
الكبير .هــذا الـلـقــاء سـيـكـ ّ
ـرس تــواصــا
دائ ـ ـمـ ــا ع ـب ــر ق ـ ـنـ ــوات م ـش ـت ــرك ــة داخـ ــل
س ــوري ــا ،وهـ ــو م ـت ـصــل ب ــامل ـي ــدان ومــا
ستؤول إليه األمور املتعلقة بالخطط
العسكرية.
وم ـنــذ ال ــدخ ــول ال ــروس ــي إل ــى ســوريــا
آثـ ـ ــرت املـ ـق ــاوم ــة هـ ـن ــاك االبـ ـتـ ـع ــاد عــن
أي تـ ــواصـ ــل مـ ــع الـ ـج ــان ــب الـ ــروسـ ــي،
وك ــان «االح ـت ـك ــاك» فــي ح ـ ّـده األقـصــى
ّ
مترتبا عــن وج ــود الطرفني فــي غرفة
ّ
عمليات سورية كتلك املتعلقة ببعض
العمليات فــي محافظة درعــا (معركة
ال ـش ـي ــخ م ـس ـك ــن ن ـ ـمـ ــوذجـ ــا) .يــوم ـهــا
ط ـل ــب ال ـ ـ ــروس خ ـط ــة ت ـح ــري ــر املــدي ـنــة
وت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا ال ـع ـس ـك ــري ــة ،واب ـل ـغ ــوا
مندوب حزب الله أنه ّ
تقرر اعتمادها
للتدريس في كليات الجيش الروسي.
ل ـك ــن ت ــدح ــرج األخ ـ ـطـ ــار ،وخ ـصــوصــا
ف ــي خ ــال م ـي ــدان حـلــب امل ـف ـتــوح على
م ـصــراع ـيــه ،ودور الـ ـح ــزب الــرئـيـســي
ف ــي ج ــوان ــب عـ ــدة م ـت ـع ـل ـقــة بــامل ـعــركــة
وم ـت ـط ـل ـبــات ـهــا ،أف ـض ـيــا إلـ ــى املــواف ـقــة
على اللقاء األخير وتأطيره في شكل
مختلف عن السابق.
ه ــذه ال ـق ـنــاة املـفـتــوحــة ال ـيــوم جــاءت
نتيجة مسألة عملياتية بحتة ،وال
ّ
ت ـت ــرت ــب عـلـيـهــا م ـل ـفــات أو خــافــات

ساهمت المقاومة على نحو كبير في إدارة الهجوم المضاد على تخوم المدينة (أ ف ب)

أســاسـيــة فــي نـظــرة كــل مــن الطرفني
ل ـل ـص ــراع م ــع إس ــرائ ـي ــل ع ـلــى سبيل
املـ ـ ـث ـ ــال .وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ت ـجــدر
اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ملـ ـ ــا ق ـ ــال ـ ــه رئـ ـ ـي ـ ــس ل ـج ـنــة
الخارجية واألمن التابعة للكنيست
اإلسرائيلي آفــي ديختر بعد زيارته
م ـن ــذ أسـ ـب ــوع ملــوس ـكــو ب ـم ــا يــوضــح

خ ــاف روس ـي ــا م ــع ت ــل أب ـيــب ف ــي ما
ي ـ ـخـ ـ ّـص ت ـف ــاص ـي ــل م ـش ــارك ـت ـه ــا فــي
الحرب السورية.
ديـخـتــر ص ـ ّـرح فــي مقابلة مــع موقع
«والال» العبري بأن «الجانب الروسي
ي ـع ــارض إس ــرائ ـي ــل ف ــي مــوقـفـهــا من
أعدائها ،وتحديدًا ما يتعلق بإيران

ّ
وحزب الله» .وأشــار إلى أن «الروس
أعــربــوا لــه عــن تقديرهم إلســرائـيــل...
لكنهم أضافوا أن من ناحيتنا حزب
الـلــه لـيــس منظمة إرهــاب ـيــة ،وإي ــران
ليست دولة عدوة ،والجانبان (إيران
وحـ ـ ــزب الـ ـل ــه) ش ــرك ــاء ل ــروس ـي ــا فــي
قتالها في سوريا».

العالم

نتنياهو :شعوب عربية تعد إسرائيل حليفًا
يتجنب الثالثي اإلسرائيلي
البارز ،بنيامين نتنياهو
وأفيغدور ليبرمان ونفتالي
بينت ،أن يبدأوا العهد الجديد
دونالد ترامب بأي صدام
مع
ّ
إعالمي ،وخاصة في الملف
اإليراني ،لكنهم يرون أن ثمة
مكسبًا كبيرًا يتحقق اآلن
في مسار آخر ،هو العالقة
بالدول العربية ،التي تقفز
عن اشتراطات السلطة
الفلسطينية

يحيى دبوق
طمأن رئيس حكومة الـعـ ّ
ـدو ،بنيامني
نتنياهو ،اإلسرائيليني إلــى أن املزيد
من الــدول والشعوب العربية ،لم تعد
ترى إسرائيل كيانًا عــدوًا ،بل «حليفًا
ال غ ـن ــى عـ ـن ــه» ،مـ ـك ــررًا ن ـظ ــري ــة «ق ـلــب
مـعــادلــة الـتـســويــة» عـبــر «ال ـســام» مع
ً
الـ ــدول الـعــربـيــة أوال ،ث ــم م ــع الـجــانــب
الفلسطيني.
ّ
نتنياهو أكد أن املواقف والتصريحات
اإلي ـج ــاب ـي ــة ع ــن إس ــرائ ـي ــل ومـكــانـتـهــا
ودورها في العالم العربي ال تأتي من
الـحـكــومــات والـحـكــام الـعــرب فـقــط ،بل
إن «املــزيــد واملــزيــد مــن ال ــدول العربية
وشعوبها تـعــرب عــن مــوقــف إيجابي
من إسرائيل ،ويكفي للداللة على ذلك
ما يرد في مواقع التواصل االجتماعي
واملدونات ،عن نظرة الشعوب العربية
إلى إسرائيل».

مواقف نتنياهو واحتفاؤه بالتحوالت
التي طــرأت على حكام الــدول العربية
وش ـع ــوب ـه ــا ،وردت ف ــي ك ـل ـمــة أل ـقــاهــا
ي ــوم أم ــس ف ــي املــؤت ـمــر الــدبـلــومــاســي
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي ل ـص ـح ـي ـف ــة «ج ـ ـيـ ــروزال ـ ـيـ ــم
ب ــوس ــت» ،ف ــي الـ ـق ــدس امل ـح ـت ـلــة .وهــو
واق ــع يــؤكــد ،كـمــا ق ــال« ،ض ـ ــرورة قلب
مـعــادلــة الـتـســويــة مــع الفلسطينيني»
بـ ـع ــد ال ـت ـغ ـي ـي ــر فـ ــي الـ ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي
وانـقــاب املــوقــف مــن إســرائـيــل ،معربًا
عن اعتقاده بأن النموذج الذي يصنع
ً
التسوية سيكون معكوسًا ،فبدال من
العمل على «اخ ـتــراق فــي املـفــاوضــات
مــع الفلسطينيني يــوصــل إل ــى ســام،
علينا الـعـمــل للتوصل إلــى ســام مع
العالم العربي ،الذي من خالله سيأتي
السالم مع الجانب الفلسطيني».
ً
وتابع قائال إن عــددًا من الــدول تطلب
مــن إســرائـيــل تــزويــدهــا بتكنولوجيا
متطورة ومشورة في مسائل مواجهة

ليبرمان :لن نقدم
المشورة لترامب
بشأن التعامل مع
التهديد اإليراني

اإلره ـ ـ ـ ــاب ،م ـض ـي ـفــا« :خـ ـ ــال ل ـق ــاءات ــي
مــع عــدد كبير مــن زعـمــاء ال ــدول أعــرب
عن استعدادي للقاء (رئيس السلطة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة م ـح ـم ــود عـ ـب ــاس) أب ــو
م ــازن ،لـكــن عـنــدمــا يـقــابـلــونــه يتلقون
م ـنــه رف ـض ــا ل ـلــرســالــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة».
ك ـمــا قـ ــال إن «يـ ــد إس ــرائ ـي ــل م ـم ــدودة

للسالم ،ونحن ال نشكل عقبة أمامه...
هــذه الــرســالــة اإلســرائـيـلـيــة تصل إلى
الجميع ،وأفضل الــدول التي تتلقاها
بوضوح ،هي الدول العربية».
أيضًا ،كرر نتنياهو اإلعــراب عن أمله
ف ــي «مـسـتـقـبــل أف ـض ــل إلس ــرائ ـي ــل في
محيط لــم يـعــد يــراهــا ع ـ ـ ّ
ـدوة»ّ ،
مبينًا
أن «ه ـن ــاك فــرصــا هــائـلــة لـلــدفــع قــدمــا
بـعــاقــات إســرائ ـيــل فــي املـنـطـقــة ،وأنــا
اآلن مفعم باألمل أكثر من ذي قبل».
فــي غضون ذلــك ،ذكــر اإلع ــام العبري
وم ـع ـل ـقــوه أن كـلـمــة نـتـنـيــاهــو ج ــاءت
م ــدروس ــة ومــوج ـهــة جـ ـدًا ،ومتناسقة
مـ ــع ال ـت ـع ـم ـي ــم ال ـ ـ ــذي أصـ ـ ـ ــدره مـكـتـبــه
ح ـ ــول ض ـ ـ ــرورة االبـ ـتـ ـع ــاد ع ــن إط ــاق
مواقف علنية اتجاه اإلدارة األميركية
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـف ـس ــر خ ـلـ ّـو
ك ـل ـم ـتــه م ــن م ـس ــأل ــة االت ـ ـفـ ــاق ال ـن ــووي
اإليــرانــي واملـقــاربــة اإلسرائيلية حول
مــواجـهــة «مـحــور املـقــاومــة» وض ــرورة

