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العدوان الثالثي فشل واالسد ربح .. وانتظروا الرد الروسي!
عبد الباري عطوان

مــا يُمكِــن اســتخالصُه مــن بَيــن بقايــا الصَّواريــخ 
وجَــرى  ســوريا  علــى  الثُّالثــي  العُــدوان  أطَلقهــا  التــي 
ــل  ــه، بَ ــم أهداف ــق مُعَظ ــم يُحَقِّ ــه ل ــا، أنّ ــقاط مُعَظمه إس
أعطــى نتائِــج عَكســيّة تمامًــا، أبرَزهــا أنّــه عَــزَّز شــعبيّة 
الرئيــس الســوري بشــار األســد داخِــل ســوريا وخاِرجهــا، 
ــة  ــه الرُّوســيّة واإليرانيّ ــدًا لتَحالفاتِ ــا جدي وأضــافَ زَخَمً
واللُّبنانيّــة )حــزب اهلل(، وأّكــد علــى صَالبَــة الجيــش العربي 

الســوري، وأضْعَــف الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب.
نَشــرَح أكثــر ونقــول أّن الحَليــف الرُّوســي أدار هــذهِ 
األزمــة باقتــداٍر شَــديد، وضَبــط للنَّفــس، وجَعــل هــذهِ 
الضَّربــة “االســتعراضيّة”، الرَّمزيّــة، التــي جــاَءت إلنقــاذ مــاء 
وجــه الرئيــس ترامــب تَمُــر، رغــم االنتقــادات الشَّــديدة 
ــة  ــا لهــذا الحَليــف فــي أوســاط عَربيّ ــرى توجيهه التــي جَ
ِبُقــوّة  ودَوليّــة عَديــدة، تتمحــوَر حــول عَــدم تصَدِّيــه 
لهــذا العُــدوان مِثلمــا كان يأمَــل الَكثيــرون، وهــي انتقــادات 
تَنَطــوي علــى بَعــِض الصِّحَّــة، ولكــن هُنــاك مــن يُجــادِل 
خِــالل  ومــن  مُباشَــر،  َغيــر  كاَن  الرُّوســي  الــرَّد  بــأّن 

الصَّواريــخ السُّــوريَّة الرُّوســيَّة التَّصنيــع.
الخَســائِر العَســكريّة السُّــوريّة كانَــت مَحــدودة، 
الَقواعِــد  مُعَظــم  إخــالء  جَــرى  أنّــه  األوّل  لسَــببين، 
ائِــرات  الطَّ وإرســال  مُســبًَقا،  العَســكريّة  والمَطــارات 
الحَديثــة إلــى الَقواعِــد الرُّوســيّة فــي حميميــم وطرطوس، 
ــا  ــرى إســقاطها أو حَرفِه ــخ جَ ــم الصَّواري ــي أن مُعَظ والثان

عــن أهدافهــا.

ــي  ــي واشــنطن، أناتول تصريحــات الســفير الروســي ف
أنتينــوف، التــي قــال فيهــا أّن هــذا الهُجــوم الثُّالثــي يُشَــكِّل 
شَــخصيًّا،  بوتيــن  فالديميــر  الروســي  للرئيــس  إهانَــًة 
وسَــيكون هُنــاك رد روســي عليــه، ربّمــا يُؤَشِّــر إلــى 
خَريطــة التحــرُّكات الرُّوســيّة فــي المُســتقبل فــي األزمــةِ 
ــن  ــس بوتي ــة اأُلخــرى، فالرئي ــات العالِمٍي ــوريّة واألزَم السُّ
لــم يَــرُد َفــورًا وعَســكريًّا علــى إســقاط تركيــا إلحــدى 
ُقــرب الحُــدود السُّــوريّة، واســتطاع  طائِراتــه الحَربيّــة 
عَمليًّــا،  الناتــو  حَلــف  مــن  تركيــا  يُخــِرج  أن  ِبدَهائِــه 

ويَضُمَّهــا إلــى المُعســَكر الرُّوســي.
إذا أجرينــا قــراءًة استشــرافيّة للخَريطــة المُســتقبليّة 
ــدّة  ــروج مــن خِاللهــا ِبعِ ــن الخُ ــوريا والمِنطقــة، يُمكِ لسُ

تَوقُّعــات أساســيّة:
ـ األوّل: اســتخدام األســلحة الكِيماويّــة كَذريعــةٍ 
ــي  ــك الت ــرار تِل ــى غِ ــاتٍ عَســكريّة عل ــه ضَرب لتَوجي
الــذي  فالضَّــرر  مُجدِيًــا،  يَعُــد  لــم  اليــوم  حَدَثــت 
َكبيــرًا،  ومُعســَكِرها  األمريكيّــة  بالسُّــمعة  ألحَــقَ 
خاصَّــًة أنّهــا جــاَءت فــي اليــوم الــذي كاَن مــن المَُقــرِّر 
مــة منــع اســتخدام األســلحة  أن يَبــدأ فيــه خُبــراء مُنظَّ
لمَســرح  ومُعايناتِهــم  تحقيقاتِهــم  الكيماويّــة 

ــا بــأّن هــذا  ــا أعطــى انطباعً الجَريمــة المُفتَرضــة، ممّ
المُعســَكر يُريــد إجهــاض مُِهمَّــة الخُبــراء قبــل ِبدئِهــا.

االنتقــام  أّن  الّثانــي:  ـ 
السُّــوري اإليرانــي الرُّوســي 
خِــالل  مــن  يأتــي  ربّمــا 
عِصابــات  حَــرب  شَــنِّ 
ــي  ــة ف ــوّات األمريكيّ ــد الُق ضِ
ســوريا والعِــراق التــي يَزيــد 
جُنــدي   8000 عــن  تِعدادهــا 
غيــر العَســكريين والمَدنييــن 

المُتعاقِديــن. األمريــكان 
روســيا  قِيــام  الّثالــث:  ـ 
العربــي  الجيــش  ِبتَزويــد 
الســوري بمَنظومــات دِفاعيّــة 

 ”400 و”إس   ″300 “إس  صواريــخ  تَضُــم  حَديثــة  جَويّــة 
للتَّصــدِّي ألي صــاروخ أو طائِــرة حَربيّــة تَســتهدِف ســوريا 
ائِــرات اإلســرائيليّة. فــي المُســتَقبل، وعلــى رأسِــها الطَّ
اإلســرائيليّة  الرُّوســيّة  العالقــات  تَراجُــع  الرَّاِبــع:  ـ 
“إســرائيل”  أّن  تَبيّــن  أن  بعــد  الدُّنيــا،  حُدودِهــا  إلــى 
ــده،  ــن مَوعِ ــبًَقا ع ــت مُس ــدوان، وعَلِم ــي العُ ــارَكت ف ش

ــوريّة  ــع السُّ وَقدَّمــت مَعلومــاتٍ اســتخباريّة عــن المَواقِ
الثُّالثــي. العُــدوان  لــدُول  المُســتَهدَفة 

ـ الخامِــس: احتمــال أن تُلقِــي روســيا بــُكل ُثقلِهــا 
خَلــف أي مُحاولــة قادِمــة للجيــش الســوري وحُلفائِــه 
الســتعادة مَدينــة إدلــب والمَناطــق الجنوبيّــة الغربيّــة فــي 
ــة  ــى هــذهِ الضَّرب ــرَدٍّ عل ــة، ك ــدود األردنيّ ــرب الحُ ــا ُق دِرع

األمريكيّــة الثُّالثيّــة.
ــور” العَســكري  ــار “التيف ــد قصــف مط ــادِس: بع ـ السَّ

وَضِعفهــم  إيرانييــن  سَــبعة  واستشــهاد  حِمــص  ُقــرب 
مــن الجُنــود السُّــوريين، باتَــت إيــران دَولــَة مُواجهــةٍ مــع 
دَولــة االحتــالل اإلســرائيلي التــي قامَــت بهــذا الَقصــف مــن 
األجــواء اللُّبنانيّــة، وأصبَحــت القِيــادة اإليرانيّــة مُطاَلبــة 

ــعِبها. ــدوان مــن شَ ــى هــذا العُ ــرَّد عل بال
ـ السَّــابع: كشــف الضَّربــات التــي انطلقــت مــن 
ــة فــي قطــر والســعوديّة، ومُســارعة  ــد أمريكيّ قواعِ
حُكومَتــيّ البَلديــن إلــى تأييدهــا، حجــم حُلفــاء 
أمريــكا العَــرب ودَوِرهــم، فــي الوُقــوف فــي الخَنــدق 
األمريكــي، والمُشــاركة فــي أيِّ حُــروٍب تَشــنُّها 
فــي المِنطقــة، وخاصَّــًة ضِــد إيــران فــي المُســتقبل 

المَنظــور.
ـ الثَّامــن: تَزايُــد احتمــاالت خَســارة أمريــكا للعِــراق 
التــي بَلغــت خَســائِرها فيــه مــا يَقــرُب مــن خَمســة 
ــها عــن  ــأت ِبنَفِس ــة ن ــات دوالر، فالحُكومــة العِراقيّ تريليون
العِراقــي  الشَّــعب  مُعَظــم  وكان  العُــدوان،  هــذا  تأييــد 

مُتعاطًِفــا مــع ســوريا.
“يَحتَفِلــون”  السُّــوريين  مــن  اآلالف  شــاهَد  مــن 
ــدوان  ِبصُمــود ِبالدهــم وحُكومتهــم فــي مُواجهــة هــذا العُ
واإلســرائيليّة،  األمريكيّــة  الخَســارة  ضَخامــة  يُــدِرك 

مِثلمــا يُــدِرك أيضًــا أّن الرئيــس األســد بــاٍق فــي مَوقِعــه، 
وأّن الــدُّول الُكبــرى باتــت وحُلفاؤهــا العَــرب عاِجــزًة عــن 

اإلطاحــة ِبــه وتَغييــر ِنظامــه.
هــذا العُــدوان الثُّالثــي أنهــى القِمّــة العَربيّــة 
الظهــران  فــي  األحــد  تبــدأ  أن  المَُقــرَّر  مِــن  التــي 
قبــل أن تَبــدأ، ووضــع الزُّعمــاء المُشــاِركين فيهــا فــي 
مَوقِــفٍ حَــِرج ِجــدًّا، فهــا هِــي الدَّولــة التــي جَمَّــدت 
عُضِويّتهــا تتعــرّض الســتهدافٍ أمريكــيٍّ إســرائيليّ 
ألنّهــا تَقِــف فــي مِحــور المُقاومــة، وليــس ألنّهــا 
يُــرَوِّج  مِثلمــا  كيماويّــة  أســلحًة  اســتخدمت 

اإلعالمــان العَربــيّ والغَربــيّ مَعًــا.
ــي  ــا ف ــب ُقدمً ــس ترام ال نَســتبعِد أن يَمضــي الرئي
َقــراِره سَــحب ُقوّاتــه مــن ســوريا، وربّمــا العِــراق أيضًــا، 
مــن  ويتَّخِــذ  للخَســائِر،  وتَقليصًــا  بالهَزيمــة  مُعتَِرًفــا 

ريعــة” لتَبريــر هــذا الَقــرار. هــذهِ الضَّربــة “الذَّ
الرئيــس ترامــب كان يُريــد أن يظهــر بمَظهــر القــويّ 
ويُعيــد لِبــالده هَيبتهــا، ولكنّــه َفشِــل فــي الحاليــن، وَظهــر 

كمَــن أطلــق النَّــار علــى َقدمَيــه.
عُــدواٌن ثالثــيٌّ آخــر دَخَــل تاريــخ العَــرب، انتهــى 
النِّهايــة  نُقطــَة  وَضــع  قــد  األوّل  كاَن  وإذا  باالنتصــار، 
يُسَــجِّل  قــد  الثَّانــي  فــإّن  الِبريطانيّــة،  لالمبراطوريّــة 
ِبدايــة االنســحاب األمريكــي مــن مِنطقــة الشــرق األوســط 
اعتراًفــا بالهَزيمــة، وانتصــار ســوريا علــى المُؤامَــرة واســتعادة 

عافِيَتهــا وسِــيادَتها علــى ُكل أراضيهــا.

ــة  ــة األميركي ــل الضرب ــا قب ــر م ــاعة األخي ــع الس ــآت رب مفاج
لســوريا قــد تدفــع إلــى تخفيــض ســقف العمليــة العســكرية 
ــة  ــرب مفتوح ــى ح ــرج إل ــة تتدح ــن عملي ــاحتها م ــص مس وتقلي
بيــن محــور المقاومــة وروســيا مــن جهــة، والتحالــف الغربــي الــذي 
تقــوده الواليــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا مــن جهــة أخــرى. ال 
ــول 2013 وال رائحــة مشــابهة لتلــك الصفقــة  عــودة إلــى نمــوذج أيل
الفــروف  ســيرغيي  الروســي  الخارجيــة  وزيــرا  عقدهــا  التــي 
واألميركــي جــون كيــري بمقايضــة إلغــاء الضربــة األميركيــة ضــد 
دمشــق آنــذاك بتســليمها مخــزون األســلحة الكيميائيــة. العمليــة 
األميركيــة تواجــه سلســلة تعقيــدات يمكــن اختصارهــا فــي محــاور 
خمســة أدت إلــى تأخيــر تنفيذهــا أو تأجيلهــا، فــي انتظــار أن 
ينجلــي الحــد الكافــي مــن اإلجمــاع داخــل اإلدارة األميركيــة، وبيــن 
ــة  ــي« حــول أهــداف الضرب ــن القوم ــة األم ــت األبيــض و»دول البي

ــة . ــك الضرب ــي لتل ــوم التال ــا، والي وحجمه
عبّــر »البنتاغــون« أكثــر مــن مــرة عــن اســتيائه مــن طريقــة 
الرئيــس دونالــد ترامــب فــي إدارة اإلعــداد للحملــة، ال ســيما فــي 
تغريداتــه التــي تحوّلــت إلــى قنــاة تســريب لخطــط الهجــوم 
أو عناوينهــا. االســتياء تحــوّل إلــى إشــكالية أكبــر، لجــأ فيهــا 
»البنتاغــون« إلــى جنراالتــه المتقاعديــن الذيــن يتمتعــون بحريــة 
التعبيــر، لتوجيــه رســائل أوضــح إلــى البيــت األبيــض صاحــب 

ــة المطــاف. ــي نهاي ــرة ف الكلمــة األخي
فــي المحــور األول، قالــت مصــادر مطلعــة فــي واشــنطن 
إن الخــالف بيــن »البنتاغــون« وترامــب يتمحــور حــول نتائــج 
وتداعيــات أي ضربــة عســكرية تــؤدي إلــى تغييــر موازيــن القــوى 
ــات التــي  ــة واســعة كاســرة للتوازن ــة فــي ســوريا. إن عملي الحالي
أرســاها محــور المقاومــة والتدخــل الروســي فــي األعــوام الثالثــة 
الماضيــة، ســتكون لهــا تداعيــات مباشــرة علــى ألفــي جنــدي 
ــر خطــورة أن شــظاياها  ــي قواعدهــم الســورية، واألكث ــي ف أميرك
ســتصيب الوجــود العســكري فــي العــراق، وهــو وجــود يُعــدّ بنظــر 
ــه الســورية. ويتجــاوز وزن  ــر أهميــة مــن عمليات »البنتاغــون« أكث
ــدى البنتاغــون  ــة ول ــع العراقــي فــي االســتراتيجية االميركي الموق
ــث تتداخــل خطــوط االشــتباك السياســي  ــع الســوري، حي الموق

ــا. ــه معه ــوذ في ــران، ويشــتد التنافــس لتقاســم النف مــع إي
   تواجــه العمليــة األميركيــة سلســلة تعقيــدات أدّت إلــى 

ــا ــا أو تأجيله ــر تنفيذه تأخي
محســوبة  وغيــر  واســعة  أميركيــة  عســكرية  عمليــة  إن 
ــي  ــى شــك االنتشــار اإليران ــن دون أدن ــي ســوريا ســتصيب م ف
األميركيــة  الواقعيــة  المســاكنة  جــدران  وســتصدع  والحلفــاء، 
اإليرانيــة المســتمرة فــي العــراق منــذ ســنوات، وتــؤدي إلــى نــزاع 
مفتــوح بيــن الطرفيــن، نجحــا طويــاًل فــي تفاديــه عبــر تســويات 
داخــل المؤسســات واألحــزاب العراقيــة. وكوزيــر الدفــاع جيمــس 
ــراالت مــن قدامــى المحاربيــن  ــة مــن الجن ماتيــس، تعــرف نخب
األميركييــن فــي العــراق، الثمــن المرتفــع الــذي ســتدفعه القــوات 
األميركيــة إذا مــا ســقطت هــذه المســاكنة. وهــي نخبــة علــى 
مثــال ماتيــس كبيــرة وواســعة ومؤثــرة عــادت مــن بغــداد بجثــث 
الــدرب، وذكريــات مريــرة. وال تميــل هــذه  رفــاق  المئــات مــن 
النخبــة، كمــا تقــول مصــادر عربيــة وأميركيــة لـ»األخبــار«، إلــى 
التضحيــة بالمســاكنة مــع إيــران فــي العــراق مــن أجــل عمليــة فــي 
ســوريا ال أفــق سياســيًا وال ميدانيــًا لهــا. فالعمليــة بــأي حــال تأتــي 
ــول المعارضــة، بعــد أن فرّقهــم  متأخــرة جــدًا إلنقــاذ جــزء مــن فل
الجيــش الســوري أيــدي ســبأ، ولــم يتبــقّ لهــم مــن معاقــل 

باســتثناء الجيــب الجنوبــي الــذي تحميــه إســرائيل واألردن.
فــي المحــور الثانــي، نقطــة خالفيــة أخــرى ســبقت حديــث 
العمليــة العســكرية أضيفــت إلــى الئحــة الخالفــات بيــن ترامــب 
فــي  الرئيــس  نجــح  وقــد  الخارجيــة،  ووزارة  و»البنتاغــون« 
توحيدهمــا ضــده علــى غيــر العهــد بهمــا، إذ ال تــزال مفاعيــل 
مفاجــأة ترامــب، باالعــالن عــن انســحاب وشــيك مــن ســوريا قبــل 
أســبوع، تثيــر ســجااًل بيــن البيــت األبيــض مــن جهــة، ووزارتــي 
الدفــاع والخارجيــة مــن جهــة أخــرى. كذلــك ال يــزال ترامــب، وهــو 
يســتعد إلشــعال جبهــة الحــرب الســورية وشــرق المتوســط، 
يتمســك بقــراره االنســحابي بمجــرد جــالء دخــان الضربــات. إن 
ــن  ــن متتاليتي ــي لحظتي ــحاب ف ــوم واالنس ــن الهج ــة بي المزاوج
ــن ســوريا  ــروب« م ــد »لله ــس يمهّ ــي للعســكريين أن الرئي يعن
باســتعراض احتفالــي ومفرقعــات يســتخدم فيهــا ترســانة ضخمــة 
ــة  ــه. الذاكــرة الدامي ــال فــي تغريدات ــة كمــا ق ــخ الذكي مــن الصواري
للعســكريين تطفــو علــى الســطح مجــدداً. إن هــذا االنســحاب 
إلــى  أخــرى  مــرة  والدبلوماســيين  العســكريين  يعيــد  الســريع 
انســحاب آخــر أليــم ومكلــف، عندمــا انســحبت القــوات االميركيــة 

ــى  ــاراك أوبامــا أدى إل ــرار مــن الرئيــس ب مــن العــراق عــام 2011 بق
تســليمه علــى طبــق مــن ذهــب إلى النفــوذ اإليرانــي. إن انســحابًا 
مماثــاًل بعــد حــرب كبيــرة ضــد محــور المقاومــة ســتعني تســليم 
ســوريا، بعــد العــراق، إلــى روســيا وإيــران وتركيــا، والتخلــي عمّــا 
تبّقــى للواليــات المتحــدة مــن الحلفــاء فــي شــرق الفــرات، وأكــراد 
ــدان الســوري. ــي المي ــراف بالهزيمــة ف الشــمال الســوري، واالعت

الوزيــر  كالم  مــع  ينفتــح  التعقيــدات  مــن  ثالــث  محــور 
جيمــس ماتيــس أمــام لجنــة القــوات المســلحة فــي الكونغــرس 
أمــس عــن »عملنــا إلنهــاء الحــرب األهليــة الســورية، وفــرض 
تســوية سياســية وفــق إعــالن جنيــف«، يضــع البنتاغــون مســارًا 
سياســيًا وهدفــًا سياســيًا لعمليــة عســكرية ال تــزال تفتقــد كل 
ذلــك. وبغــض النظــر عــن واقعيــة هــذا التوجــه، إال أنــه يفتــح 
خالفــًا إضافيــًا مــع ترامــب، إذ يفتــرق كثيــرًا عــن الــكالم الرئاســي 
األميركــي الــذي وضــع ســقفًا عاليــًا للعمليــة العســكرية المفترضــة 
عندمــا أوحــى بأنهــا ســتؤدي إلــى قلــب الموازيــن فــي المنطقــة 
والعالــم، وباشــر بمهاجمــة روســيا، والرئيــس بوتيــن، وحمّــل 

إيــران وروســيا مســؤولية الهجــوم الكيميائــي.
محــور رابــع مــن التعقيــدات تبلــور أيضــًا فــي شــقها المتعلــق 
بالحلفــاء، وشــركاء العمليــة العســكرية األوروبييــن، وبالتحديــد 
فــي  فبعــد مزايــدة فرنســية كبيــرة  حــول طبيعتهــا وحجمهــا. 
أهــداف العمليــة، عــاد الرئيــس إيمانويــل ماكــرون إلــى »واقعيــة« 
ــا  ــد يجــوز وصفه ــة ومســاحتها، ق ــك العملي ــاول أهــداف تل ــي تن ف
بالواقعيــة مقارنــة بالتطــرف الترامبــي. يــدرج الفرنســيون العمليــة 
الــذي يجعلهــا أكثــر مقبوليــة  التدخّــل االنســاني،  فــي خانــة 
ــات  ــم معظــم العملي ــم تقدي ــي، ت ــدى رأي عــام فرنســي وأوروب ل
العســكرية والتدخــالت الفرنســية إليــه بصفتهــا اســتجابة لواجــب 
ــة لصناعــة إجمــاع  التدخــل االنســاني. وهــي أيديولوجيــة متكامل
فرنســي مــررت كل الحــروب العدوانيــة التــي خاضتهــا فرنســا، وال 

ســيما فــي ليبيــا.
ومشــاركتهم  العمليــة  الفرنســيون  يضــع  تحديــداً،  وأكثــر 
ــة  ــة المدنييــن مــن أي هجمــة كيميائي ــوان حماي فيهــا تحــت عن
ســقف  تحــت  تبقــى  لكــي  الضربــات  ويهندســون  مفترضــة، 
نمــوذج »الشــعيرات« بتدميــر منشــآت أو مواقــع كيميائيــة ومطــار 
القذائــف  ألقــت  التــي  المروحيــات  أن  يفترضــون  مطاريــن  أو 

ــة  ــات المحتمل ــدرك فرنســا التداعي ــا. ت ــت منه ــة انطلق الكيميائي
لتلــك الضربــات إذا مــا اتســعت علــى مصالحهــا الحاليــة فــي 
الشــرق العربــي، وعلــى خططهــا بالحصــول علــى عقــود وصفقــات 
فــي العــراق وإيــران. يفتــرق المنطــق الفرنســي عــن المنطــق 
الترامبــي الــذي أوحــى أن العمليــة عقابيــة، وأنهــا ســتحطم البيــت 
الســوري ال فــرق، ومنــازل كثيــرة علــى رؤوس ســاكنيها. فهــي 
تضــم إلــى بنــك االهــداف العســكرية، أهدافــًا سياســية قــد تطــال 

ــة الحــرب. ــالت جبه ــى انف ــؤدي إل ــة الســورية، وت ــوز الدول رم
المحــور الخامــس واألخيــر مــن التعقيــدات يشــّكل إربــاكًا 
شــخصيًا للرئيــس ترامــب فــي عالقتــه بالــروس، ال ســيما 
خــالل حملتــه االنتخابيــة ومــا قبلهــا، ظهــر فــي الســاعات 
األخيــرة، بحســب معلومــات نقلتهــا مصــادر دبلوماســية مّطلعــة 
فــي العاصمــة األميركيــة لـ»األخبــار«. تقــول المعلومــات إن 
الرئيــس فالديميــر بوتيــن قــد هاتــف أمــس نظيــره األميركــي، 
ــب  ــح ترام ــواء، وكب ــد األج ــا اســتهدف تبري وأن الحــوار بينهم
نحــو الحــرب. وبحســب المصــادر، يــدرك الرئيــس األميركــي 
ــا  ــة هم ــة ثاني ــه لوالي ــادة انتخاب ــي وإع ــتقبله السياس أّن مس
هــدف يســمو علــى جميــع األهــداف، لــن يتــردد فــي دفعــه إلــى 
إعــادة النظــر بقراراتــه ومواقفــه. تقــول المعلومــات إن الــروس 
لــن يتــرددوا فــي اســتخدام ملفــات يحــاول المحقــق الخــاص 
روبــرت مولــر الحصــول عليهــا فــي ســعيه التهــام ترامــب 
بالتــورط بعالقــة مــع الــروس والحصــول علــى دعمهــم خــالل 
ــا  ــات شــخصية تملكه ــى ملف ــة إل ــة، باإلضاف ــه االنتخابي حملت
األجهــزة الروســية حــول عالقاتــه مــع بعــض النســاء، وهــو مــا 
ــه  ــتمرار عالقات ــى اس ــه عل ــر حرص ــا يفسّ ــب، وم ــه ترام يعرف
فعــل  ردود  هــدوء  يفسّــر  كمــا  بوتيــن،  بالرئيــس  الطيبــة 
ــة  ــي مواجه ــد كالمــي ف ــاده عــن أي تصعي ــر، وابتع هــذا األخي

ــي. ــي األميرك ــد الكالم التصعي
وتظهــر التطــورات األخيــرة أن التحقيــق قــد يكــون وصــل إلــى 
نقطــة حرجــة، خصوصــًا بعــد دهــم المحققيــن لمكتــب المحامــي 
الخــاص بالرئيــس، وتهديــده بإقالــة مولــر، ويتحضــر الكونغــرس 
لمواجهتــه باســتصدار تشــريع خــاص يحصــر هــذا األمــر بــه وحــده 
مــن دون الرئيــس، ليضاعــف ذلــك مــن الضغــوط علــى الرئيــس 

األميركــي لحظــة هروبــه نحــو حربــه الســورية.

عكــس العــدوان الثالثــي الصــورة الواضحــة التــي باتــت عليهــا 
منطقــة الشــرق األوســط ويمتــد تأثــر انقســامها الــى العالــم والــدول 
ــا  ــن عندم ــس االم ــي مجل ــك االنقســام ف ــى ذل ــث يتجل ــرى حي الكب

ــا الشــرق األوســط. تتصــل مشــاريع جلســاته بقضاي
وأكــدت ردود الفعــل العربيــة واإلقليميــة تجــذر المحــاور وانقســام 
المنطقــة العربيــة الــى محوريــن مقــاوم واخــر “ امريكــي يحمــل زورا 

مســمى “االعتــدال”.
فجــر الســبت شــنت كل مــن الواليــات المتحــدة وبريطانيــا 
وخارجهــا  دمشــق  فــي  مناطــق  علــى  صاروخيــا  هجومــا  وفرنســا 
وقالــت القيــادة العامــة للجيــش الســوري ان الــدول المعتديــة أطلقــت 
ــاع  ــدت وزارة الدف ــة،  وأك ــاءة عالي ــا بكف ــدي له ــرى التص ــاروخ ج 110 ص
الروســية انــه جــرى التصــدي لنحــو 71 صاروخــا مــن تلــك التــي 

أطلقــت علــى ســوريا.
الــى جانــب كيــان االحتــالل لقبلــة المســلمين األولــى فــي 
ســوريا،  علــى  الثالثــي  العــدوان  ايــدت  عربيــة  دول  فلســطين 

والبحريــن. وقطــر  كالســعودية 
وفــي الضفــة المقابلــة وقفــت دول عربيــة أخــرى منــددة بالعــدوان 
علــى بلــد عربــي مســلم تصدرتهــا الجمهوريــة اليمنيــة  وعقــب 
العــدوان  أن  العــزي  الخارجيــة حســين  نائــب وزيــر  أكــد  الهجــوم 
الثالثــي علــى ســوريا غيــر مشــروع وانتهــاك صــارخ لقواعــد ونصــوص 
القانــون الدولــي، وان لســوريا مطلــق الحــق فــي اختيــار الوســيلة 

ــرد . ــبة لل المناس
وقــال رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا: عــدم احتــرام الســيادة 

وااللتــزام بالقانــون الدولــي ســمة تتعامــل معهــا واشــنطن بعنجهيــة 
ــرة العــدوان،  ــة فت ــه الشــعب اليمنــي طيل مفرطــة وهــو مــا يعانــي من
ومــن جانبــه اســتنكر حــزب اهلل العــدوان، وعــد الهجــوم اســتكماال 

واضحــا للعــدوان الصهيونــي األخيــر علــى ســوريا، وتأييــد صريــح 
ومباشــر لعصابــات اإلجــرام والقتــل واإلرهــاب، وتدخــل لنصرتهــا كلمــا 

ــدان”. ــي المي ــوري ف ــي الس ــش العرب ــام الجي ــت أم انهزم
ــف  ــد موق ــة بتحدي ــة المرتقب ــة العربي ــداد القم ــت بغ ــا طالب فيم
ــان رفضــه اســتخدام  ــى ســوريا ، ورفــض لبن ــدوان عل واضــح مــن الع

ــى ســوريا. ــه للهجــوم عل اجوائ
ــذي  ــردد ال ــة الت ــا ويعكــس حال الموقــف المصــري ظهــر متذبذب
تعيشــها مصــر بيــن الرغبــة فــي عودتهــا لموقعهــا العروبــي الــذي 

ــى  ــة الخليجيــة عل ــد، والهيمن ــع اتفاقيــة كامــب ديفي ــه مــع توقي غادرت
قرارتهــا نتيجــة الحاجــة االقتصاديــة، فاكتفــت القاهــرة باإلعــراب عــن 

ــة بـــ “تحقيــق شــفاف” ــد فــي ســوريا والمطالب ــا مــن التصعي قلقه
يعيــد العــدوان الثالثــي علــى 
ســوريا فجــر اليــوم الــى االذهــان 
علــى  الشــهير  الثالثــي  العــدوان 
ــال  ــس جم ــرار الرئي ــب ق ــر عق مص
بتأميــم  الشــهير  الناصــر  عبــد 
فــي  واشــتركت  الســويس  قنــاة 
العــدوان آنــذاك أمريــكا وبريطانيــا 
اســتهدف  وكالهمــا  “إســرائيل”  و 
ــي ،  ــد عرب ــه بل ــاض نصــر حقق اجه
وكمــا انتصــرت مصــر علــى العــدوان 
ــام 1956 واحتفظــت  ــي ع ــي ف الثالث
مصريــة  قنــاة  الســويس  بقنــاة 
خالصــة ، اســتكملت ســوريا انتصــار علــى المجموعــات التكفيريــة 
ــي  ــا ف ــة دوم ــا دخــول مدين ــدوان بســاعات باشــرت قواته ــب الع وعق
الغوطــة الشــرقية ، تمهيــدا إلعــالن الغوطــة الشــرقية لدمشــق منطقــة 

محــررة بالكامــل مــن قبــل قيــادة الجيــش الســوري .
فــي 56م وقفــت الــدول العربيــة جميعهــا الــى جانــب مصــر فــي 
مواجهــه العــدوان الثالثــي بينمــا تقــف دول عربيــة اليــوم الــى جانــب 
“ إســرائيل “ والــدول المعتديــة فــي عدوانهــا الســافر علــى بلــد عربــي 
تصدرهــا الســعودية الــذي تقــود تحالفــا يضــم دوال عربيــة وصهيونيــا 

ــم  ــه أبشــع الجرائ ــي هــو اليمــن وترتكــب في ــد عرب ــى بل ــا عل وغربي
منــذ 2015 خدمــة لألهــداف الصهيونيــة االمريكيــة.

ــة  ــعودية ودول خليجي ــل الس ــن تحم ــر ع ــدث التقاري ــل وتتح ب
ــي  ــال جمــال الزعب ــى ســوريا، وق ــد عل ــي الجدي ــدوان الثالث ــة الع كلف
ــى  ــة دفعــت كلفــة الهجــوم عل عضــو البرلمــان الســوري ان دوال عربي
ــق  ــذي ال اف ــذ الهجــوم ال ــة لتنفي ــدول الغربي ــع ال ــت تدف ســوريا، وظل
سياســي او عســكري لــه غيــر إرضــاء الــدول العربيــة التــي تدفــع المــال 

ــاء العــدوان علــى ســوريا. لق
بينمــا وقفــت دول عربيــة أخــرى منــددة بالعــدوان علــى بلــد 
عربــي مســلم وفــي المقدمــة الجمهوريــة اليمنيــة حيــث أكــد نائــب 
وزيــر الخارجيــة حســين العــزي أن العــدوان الثالثــي علــى ســوريا 
غيــر مشــروع وانتهــاك صــارخ لقواعــد ونصــوص القانــون الدولــي، وان 

ــرد. ــار الوســيلة المناســبة لل ــي اختي ــق الحــق ف لســوريا مطل
وفــي الخالصــات يأتــي العــدوان ســوريا ليكشــف حالــة االهتــراء 
الكبيــر فــي رد الفعــل العربــي  بيــن العــدوان الثالثــي علــى مصــر 56م 
ــى مــن الطــالء  ــا تبق ــل م ــى ســوريا 2018، ويزي ــي عل ــدوان الثالث والع
بوجــه أنظمــة حملــت شــعار اإلســالم وادعــت الدفــاع عــن فلســطين، 
ويؤكــد انقســام المنطقــة الــى محوريــن ال تالقــي بينهمــا ، محــور 
 ، الهدامــة  والصهيونيــة  االمريكيــة  للمشــاريع  والممانعــة  المقاومــة 
ــراق واليمــن  ــى الع ــذي يواصــل حصــد االنتصــارات مــن ســوريا ال وال
ــاع  ال يتــورع عــن بيــع فلســطين ودفــع  ،  ومحــور انكشــف عنــه القن
األمــوال لســفك دمــاء العــرب وتقديــم الخدمــات المجانيــة للعواصــم 

ــة. ــن والهوي ــة، منســلخا عــن الدي الغربي

سوريا واليمن.. ساحتان تعكسان ازدواجية 
المعايير الدولية

علي ابراهيم مطر
لــم تتــرك الســعودية أســلوبًا للقتــل إال واســتخدمته فــي عدوانهــا علــى اليمــن فــي ســبيل كســر هــذا الشــعب 
وتحقيــق انتصــار مزعــوم عليــه، منــذ بدايــة حربهــا التــي لــم تطبّــق يومًــا القوانيــن الدوليــة، فهــي جريمــة عدوانيــة 

شُــنت دون مســوغ علــى بلــد لــم يقــم يومًــا باســتفزازها أو تهديــد أمنهــا
4 ســنوات لــم تتــرك خاللهــا الســعودية جريمــة حــرب إال ونفذتهــا، بحســب مــا أكــدت منظمــات دوليــة عــدة، أكثــر 
مــن 35415 يمنيًّــا ســقطوا مــا بيــن شــهيد وجريــح، مــا يقــارب الـــ 14 ألــف شــهيد منهــم تــم توثيــق شــهادتهم، ومنهــم مــا 
يقــرب مــن 3000 طفــل و2000 امــرأة، أمــا عــدد الجرحــى فقــد بلــغ بحســب إحصائيــة المركــز القانونــي للحقــوق والتنميــة، 
21,812، بينهــم 2,722 طفــاًل، و2,233 امــرأة، فيمــا تجــاوز عــدد النازحيــن مليونيــن وســتمئة وخمســين ألفــا. وأعــداد المنــازل 
المدمــرة والمتضــررة جــراء قصــف العــدوان جــاوزت الـــ409,356، حتــى المســاجد لــم تســلم مــن بطــش آل ســعود، فقــد 
دمــرت طائــرات العــدوان 826 مســجدًا، إضافــة إلــى مــا لحــق بالمنشــآت والمؤسســات. وهــذا مــا أكدتــه وزارة حقــوق 

اإلنســان اليمنيــة، فضــاًل عــن انعــدام األدويــة وانتشــار األوبئــة وســوء التغذيــة وأمــراض الفشــل الكلــوي.
وبحســب تقاريــر دوليــة، فــإن مــا تقــوم بــه الريــاض داخــل األراضــي اليمنيــة يعــد جرائــم حــرب ال تســقط بمــرور 
الزمــن، طبًقــا للقانــون الدولــي والمعاهــدات الدوليــة، وعلــى رأســها اتفاقيــة جنيــف 1949، وهــي بحســب نظــام رومــا 
األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة خروقــات خطيــرة التفاقيــات جنيــف الموقعــة عــام 1949 وانتهــاكات خطيــرة 

أخــرى لقوانيــن الحــرب، متــى ارتكبــت علــى نطــاق واســع فــي إطــار نــزاع مســلح دولــي أو داخلــي.
ــي اإلنســاني، وال  ــون الدول ــت أحــكام القان ــز دراســات أن الســعودية خالف ــة ومراك ــدة صحــف أجنبي ــد ع وتؤك
ســيَّما االتفاقيــة الرابعــة التــي تعنــى بحمايــة المدنييــن أثنــاء الحــروب، حيــث قــام التحالــف بقتــل متعمــد آلالف 
اليمنييــن، وشــن هجومًــا جويًّــا أســفر عــن خســائر فــي األرواح وإصابــات بيــن المدنييــن. وفــي أكثــر مــن مناســبة 

طالبــت منظمــات دوليــة منهــا "هيومــن رايتــس ووتــش" بإجــراء تحقيقــات دوليــة حــول مــا تقــوم بــه الســعودية.
كمــا ترتكــب الســعودية دون أدنــى شــك جريمــة ضــد اإلنســانية بحــق اليمنييــن النطبــاق مــا تقــوم 
بــه مــن جرائــم علــى المــادة 7 مــن نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي تقــول إن أي فعــل مــن األفعــال 
المشــار إليهــا يشــكل جريمــة ضــد اإلنســانية "متــى ارتكــب فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي 

موجــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنييــن، وعــن علــم بالهجــوم".
مــا  كل  ومــن 
مــن  يعــد  لــم  تقــدّم، 
الســكوت  المقبــول 
الجرائــم،  هــذه  عــن 
للمســؤولين  والســماح 
باإلفــالت  الســعوديين 
العقــاب.  مــن 
عــن  فالمســؤولية 
جرائــم  ارتــكاب 
الحــرب والجرائــم ضــد 
يتحملهــا،  اإلنســانية 
إلــى جانــب الحكومــات، 

األشــخاص الطبيعيــون المتهمــون بالتخطيــط الرتكابهــا، ومــع أن اليمــن لــم توقــع علــى نظــام المحكمــة الجنائيــة 
لكنــه يمكــن اللجــوء إلــى مجلــس األمــن الدولــي لعــرض هــذه الجرائــم وإحالــة ملــف الســعودية إلــى المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، أو اللجــوء إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، عبــر اســتخدام قــرار االتحــاد مــن أجــل الســالم. 
إال أن ذلــك ال يعنــي أننــا ســنرى تحقيــق العدالــة بحــق هــؤالء القتلــة، ألن المجتمــع الدولــي ليــس حاضــرًا لتحمــل 
مســؤولية هــذه المحاســبة، كمــا أن الســعودية ســتبقى علــى نهجهــا، طالمــا أن واشــنطن تقــف الــى جانبهــا وتمنــع 

"اســرائيل". مثــل  ذلــك  فــي  مثلهــا  محاســبتها 
والمفارقــة فــي هــذه األزمــة أن مجلــس األمــن الدولــي يتصــرف بشــكل متخــاذل تجــاه اليمــن، فهــو يتعاطــى مــع 
هــذا الملــف بمعاييــر مزدوجــة حيــث يتغاضــى عــن الجرائــم التــي ترتكبهــا الســعودية، فمجلــس األمــن ال يتحــرك، 
وفــي حــال تحــرك فســيواجه بالفيتــو األميركــي الــذي يكيــل بمكياليــن فــي قضايــا حقــوق اإلنســان فيتغاضــى عــن 
الســعودية التــي تشــتري ســكوت اإلدارة األميركيــة عنهــا بصفقــات الســالح واالســتثمارات الضخمــة التــي يعقدهــا 

ولــي العهــد الســعودي محمــد ابــن ســلمان مــع الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب.
وفــي حيــن يســتنفر مجلــس األمــن الدولــيّ جهــوده فــي ملفــات عــدة، يغيــب إذا مــا ارتبــط الملــف بانتهــاكات 
واشــنطن والكيــان الصهيونــي وحلفائهمــا، ويتــم التغاضــي عــن كل قواعــد القانــون الدولــي، كمــا يحصــل اليــوم مــع 
الســعودية وجرائمهــا الميوميــة فــي اليمــن، ومــع "اســرائيل" فــي جرائمهــا بحــق الشــعب الفلســطيني، مــع العلــم 
أن القانــون الدولــي يســمح لمجلــس األمــن أن يتدخــل بصفــة إنســانية لوقــف االنتهــاكات مباشــرة، والــذي يقضــي 
بالضغــط إلجبــار الدولــة المتدخــل فيهــا علــى القيــام بعمــل مــا، أو االمتنــاع عــن القيــام بــه، كمــا فعلــت أميــركا فــي 
العــراق والصومــال وكوســوفو وأخيــرًا فــي ليبيــا إلســقاط نظــام معمــار القذافــي، حيــث أصــدر مجلــس األمــن الدولــي 

القــرار رقــم 1973 والــذي يطلــب فيــه اإلرســاء الفــوري لوقــف إطــالق النــار.
مــع األســف، غــاب اليمــن ومعانــاة شــعبه عــن مجلــس األمــن الدولــي، ألن واشــنطن هــي المتحكمــة بقراراتــه، وهــي 
التــي تتدخّــل مــع حلفائهــا بحجــة حمايــة حقــوق اإلنســان، تحــت غطــاء الشــرعية التــي تحظــى بهــا األمــم للتدخــل بشــؤون 

الــدول، مســتخدمة شــعار حمايــة حقــوق اإلنســان وإرســاء الديمقراطيــة وحجــة تهديــد الســلم واألمــن الدولييــن.
ــر  ــر المنظمــات غي ــدان حقــوق اإلنســان خاصــًة عب ــدول فــي مي ــك مــن خــالل التشــهير ببعــض ال ويأتــي ذل
ــة المســتهدفة وهــذا مــا تقــوم بــه  الحكوميــة الدوليــة التــي تعتمــد تقاريرهــا وتقــدّم كمشــاريع قــرارات ضــد الدول
واشــنطن بحــق ســوريا اليــوم حيــث تضغــط الواليــات المتحــدة األميركيــة لشــن حــرب ضــد ســوريا تحــت ذريعــة 
الكيميائــي، فيمــا تتغاضــى عــن الســعودية التــي لــم تقــم أي احتــرام لحقــوق اإلنســان فــي اليمــن بــل هــي تقتــل 

أطفالــه بــدم بــارد دون رادع.
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