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فجــر الســبت شــنت الواليــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا عدوانــا عســكريا علــى مواقــع للجيــش 
العربــي الســوري وقــد تصــدت قــوات الدفــاع الجــوي الســورية للصواريــخ المعاديــة التــي اطلقــت مــن 
البحــر والجــو كمــا أفــادت المعلومــات وتــم إســقاط بعــض تلــك الصواريــخ وحــرف بعضهــا اآلخــر عــن 

مســاره.
لــم يحقــق العــدوان إصابــات تذكــر وقــد انطلقــت حملــة إعالميــة غربيــة لتســويق مــا جــرى بوصفــه 
عمــال يســتهدف برنامــج الســالح الكيمــاوي الســوري الــذي أعلــن عــن تصفيتــه وتفكيكــه منــذ العــام 
ــدة والوكالــة الدوليــة لحظــر األســلحة الكيماويــة وجــاء توقيــت العــدوان  2013 بإشــراف األمــم المتح
اســتباقا لمباشــرة محققــي هــذه الوكالــة عملهــم فــي بلــدة دومــا وبعدمــا أعلنــت روســيا ان الفحوصــات 
التــي أجراهــا خبــراء روس تثبــت عــدم وجــود أي أثــر الســتخدام أســلحة كيماويــة فــي حيــن تــرددت 
معلومــات عــن وجــود شــهود ووقائــع تشــير إلــى مســرحية كيماويــة خططتهــا المخابــرات البريطانيــة 

مــع عمــالء لهــا مــن الجماعــات المســلحة فــي دومــا.
التصــدي للعــدوان الثالثــي أثبــت اإلرادة والقــدرة لــدى الجيــش العربــي الســوري وقــوات الدفــاع 
الجــوي التــي منعــت المعتديــن مــن تحقيــق أهدافهــم وهــذا مــا اطلــق موجــة احتفاليــة فــي الشــارع 
الســوري تذكــر بهــا البعــض مــا جــرى خــالل حــرب تشــرين عندمــا تســاقطت الطائــرات الصهيونيــة 
ــي  ــدن الســورية والســيما ف ــي الم ــرح ف ــاج وف ــواء ابته ــت اج ــد عم ــخ المضــادات الســورية وق بصواري
ــرض  ــوي افت ــل أي هــدف معن ــة يبط ــرا للمواجه ــا كبي ــرا معنوي ــف أث ــورة تكش ــق بص ــة دمش العاصم

تحقيقــه قــادة العــدوان الراغبــون فــي المزيــد مــن ترهيــب الشــعب الســوري وتوهيــن صالبتــه والنيــل 
ــوارع  ــد بــرزت فــي ش ــوري وق ــس الس ــش والرئي ــة والجي ــول الدول ــه والتفافــه ح ــوده وثبات مــن صم

ــران وحــزب اهلل وروســيا. ــاء ســورية والســيما إلي ــات لحلف دمشــق هتاف
مــن الواضــح ان العــدوان االســتعماري الثالثــي حقــق غايــة سياســية صفقــت لهــا وســائل اإلعــالم 
الســعودية الخليجيــة والصهيونيــة وتفاخــرت إســرائيل بشــراكتها االســتخباراتية فــي تحضيــر العــدوان 
فــي البدايــة ثــم تــداول اإلعــالم الصهيونــي تقاريــر عــن إحبــاط صواريــخ العــدوان ومنعهــا مــن إصابــة 

اهدافهــا نتيجــة مقاومــة الدفاعــات الجويــة الســورية للعــدوان بفاعليــة ودقــة.
بعــض الخبــراء تحدثــوا عــن حجــم العــدوان المحــدود ومنهــم مــن زعــم ان العمليــة اتفــق عليهــا 
ــن  ــرت ضم ــاالت ج ــن اتص ــن ع ــؤولين األميركيي ــه كالم المس ــى ب ــا اوح ــو م ــيا وه ــع روس ــبقا م مس
ــة  ــة المركزي ــض ان الغاي ــتنتج البع ــية واس ــكرية الروس ــادة العس ــع القي ــران م ــيق الطي ــات تنس ترتيب
ــة القصــف الجــوي  ــع ان عملي ــي الواق ــه وف ــد تهديدات ــي بع ــس األميرك ــه الرئي ــاء وج ــظ م ــت حف كان
ــا  ــورية بعضه ــة الس ــوري وللدول ــش الس ــع للجي ــتهدف مواق ــت لتس ــذت صمم ــي نف ــي الت والصاروخ
للبحــث العلمــي والتقنــي وقــد تحاشــى المعتــدون أن يطالــوا أهدافــا روســية او إيرانيــة خشــية الــردود 
التــي الحــت نذرهــا منــذ انطــالق التهديــدات األميركيــة بالعــدوان وقــد تكفــل الجيــش العربــي الســوري 

ــه الموجوديــن فــي ســورية. ــرد منفــردا دون الحاجــة لمــؤازرة أي مــن حلفائ بال
ليــس إحبــاط العــدوان رد ســورية الوحيــد على الغطرســة االســتعمارية فالمعركة السياســية الدبلوماســية 
مفتوحــة وكذلــك الــردود العســكرية المتوقعــة بمواصلــة ســحق عصابــات اإلرهــاب واســتكمال تحريــر األرض 
الســورية مــن اوكارهــا وثمــة مــكان راســخ فــي حســابات القيــادة السياســية والعســكرية الســورية لتحريــر 

التــراب الوطنــي مــن االحتــالل األميركــي وتلــك معركــة لهــا اوانهــا وتوقيتهــا الــذي تختــاره دمشــق.
ــة  ــة المناضل ــروح للعروب ــرد ال ــي ت ــدوان االســتعماري الثالث ــة وإفشــالها للع ــة ســورية البطولي وقف
ولفكــرة التحــرر مــن الهيمنــة االســتعمارية وتعيــد تأكيــد حقيقــة ان الحكومــات العربيــة الرجعيــة التابعــة 
لالســتعمار هــي جــزء ال يتجــزأ مــن معســكر أعــداء األمــة وهــي منخرطــة فــي شــراكة مباشــرة مــع 
دول الغــرب االســتعماري والكيــان الصهيونــي ومــن هنــا تآمرهــا علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية.

ــا  ــذي دبره ــرب االســتعماري ال ــرى الغ ــري وانب ــاب التكفي ــة بواســطة اإلره ترنحــت حــرب الوكال
ــة ليشــن العــدوان مباشــرة وكمــا صمــدت  ــالد العربي ــي الب ــه وأســاطيله وقواعــده ف بجيوشــه وطائرات
ســورية وقاومــت تصــدت لهــذا العــدوان وهــي بالمرصــاد للغطرســة االســتعمارية لــن تهــون ولــن تنثنــي 

فهــي كانــت وســتبقى قلعــة العروبــة وقلبهــا النابــض بقيــادة الرئيــس بشــار األســد.

ــن تابــع المؤتمــر  بعــد لنــدن وواشــنطن، حــّط الرحــال بمحمــد بــن ســلمان مؤخــرًا فــي باريــس، ومَ
ــه  ــرون، اختلطــت علي ــل ماك ــس الفرنســي إيمانوي ــن ســلمان بالرئي ــع ب ــذي جم ــي المُشــترك ال الصحف

األمــور، وبــدا ماكــرون بمظهــر المتعاطــف مــع المأســاة 
اإلتفــاق  مــن  موقفــه  فــي  وعقالنيــًا  اليمــن،  فــي 
النــووي اإليرانــي، فيمــا بــدا بــن ســلمان عربيــًا فقــط 
التــي  اإلنســانية  الكــوارث  مُتجاهــاًل  اللغــة،  فــي 
تُســببها مملكتــه للشــعب اليمنــي، وحالمــًا ربمــا 
أنــه بالصفقــات التــي يُبرمهــا مــع الغــرب ســتغدو 
بــالده بالحجــم اإلقليمــي إليــران، وأن الســعودية 2030 

ــدن. ــة ع ــتُصبح جنَّ س
المنطقــة  ميــاه  فــي  البــوارج  تحــرُّك  ووســط 
اســتدعى  أميركــي  إســتعراضيٍّ  فيلــٍم  ضمــن 
اســتنفارًا روســيًا، قــد يبــدو مسلســل زيــارات بــن 
ســلمان الــذي انتهــى اآلن فــي مدريــد غريبــًا للبعــض 
ــالث دول  ــى ث ــة عل ــد جول ــه بع ــاة للتســاؤل، أن ومدع
كبــرى بريطانيــا والواليــات المتحدة وفرنســا يختتمها 

فــي اســبانيا التــي قــد تكــون محطــة ترفيــه، ألن الســعوديين المُترفيــن يعشــقون قضــاء عطالتهــم علــى 
ــة  ــا اآلن رمزي ــلمان اليه ــن س ــارة ب ــن لزي ــاك، لك ــات هن ــور والمنتجع ــون القص ــا” ويمتلك ــواطىء “ماربي ش
إيحائيــة، ألنهــا المــالذ اآلمــن لكافــة العائــالت الســعودية الميســورة التــي ســبق لهــا وهربــت اليهــا خــالل 

الحــرب العراقيــة اإليرانيــة عــام 1980، وأيضــًا خــالل اجتيــاح صــدام حســين للكويــت عــام 1990.
ــر المســبوقة التــي  وتتســاءل بعــض مصــادر المعارضــة الســعودية عــن جــدوى صفقــات شــراء األســلحة غي
ر المليــارات بصفقــات هامشــية لشــراء صمــت المنظمــات الحقوقيــة وشــرائح  يُبِرمهــا بــن ســلمان، لدرجــة أنــه يُبــذِّ
ــا، هــل أن  ــا - ، وتســاءل مُعارضــون ســعوديون مُقيمــون فــي بريطاني المجتمــع المدنــي – خاصــة فــي بريطاني
ــراق  ــن الع ــران أو بي ــراق وإي ــن الع ــات حــروب الجــوار بي ــة تداعي ــم يحتمــل مواجه ــذي ل المجتمــع الســعودي، ال
والكويــت، ويدفــع األثمــان اآلن صواريــخ باليســتية يمنيــة نتيجــة غــرق نظامــه فــي حــرب األفــق المســدود هنــاك، 

هــذا المجتمــع، هــل يحتمــل إرهاصــات صراعــات دوليــة، نظامــه هــو أحــد أبــرز أدواتهــا فــي المنطقــة؟
وإذا كان بــن محمــد بــن ســلمان، قــد بــاع الرئيــس األميركــي صفقــات ضاهــت الموازنــة الســنوية للمملكة 
إســكات  مُقابــل  دوالر،  تريليــون  نصــف  البالغــة 
البراغماتيــة  فــإن  الحلــوب”،  “البقــرة  عــن  ترامــب 
التجاريــة لــدى ترامــب ال تشــبع، وعــاد مؤخــرًا ولــوَّح 
باإلنســحاب مــن ســوريا وإاّل فــإن الســعودية مُلزمــة 
بدفــع كلفــة البقــاء لفتــرة أطــول، وإذا كان بــن ســلمان 
مجــال  فــي  غالبيتهــا  بريطانيــا  مــع  عقــد صفقــات 
ــة  ــة البريطاني التســليح، واســتفاد مــن حاجــة الحكوم
الــى أســواق جديــدة بعــد اإلنســحاب مــن اإلتحــاد 
ــن مــن شــراء  ــم يتمكَّ ــن ســلمان ل ــإن ب ــي، ف األوروب
الموقــف الفرنســي مقابــل الصفقــات التــي أبرمهــا، أو 
التــي ســوف يُبرمهــا خــالل زيــارة الرئيــس الفرنســي 
الــى الســعودية المقــررة بنهايــة العــام الحالــي.  ومــن 
جهــة أخــرى أتــى موقــف ماكــرون ِنتــاج اســتجابة 
للداخــل الفرنســي بعــد أن طالبــت عــدة منظمــات 
غيــر حكوميــة الرئيــس الفرنســي بالتوقــف عــن بيــع الســعودية أســلحة فرنســية قــد تُســتخدم فــي اليمــن، 
وأعــالن مديــرة “هيومــن رايتــس ووتــش” فــي فرنســا بينيديكــت جانــرود أن الريــاض علــى رأس تحالــف 

ــم حــرب. ــى جرائ ــى إل ــات يرق ــذه الهجم ــن ه ــد م ــن والعدي ــي اليم ــن ف ــل وجــرح آالف المدنيي قت
وفــي الخالصــة، بإمــكان محمــد بــن ســلمان بيــع صفقــات تهــدُر موازنــات المملكــة مــن أجــل عــرٍش 
مُهــدَّد داخليــًا وملعــون خارجيــًا ولكــن، أيــن مملكــة ترســانات الســالح مــن الــذي يحصــل واســتجلب 
تحريــك البــوارج واســتنفار قواعــد الصواريــخ، وإذا كانــت ســوريا تتوقَّــع ضربــة أميركيــة محــدودة لحفــظ مــاء 
وجــه ترامــب، فــأن ترامــب براغماتــي حتــى فــي عدوانــه ويحِســبها جيــدًا لعــدم اســتفزاز الــروس، وألن أيــة 
حــرٍب بيــن الجبَّاريــن قــد تــورِّط كل الــدول اإلقليميــة بمــا فيهــا إيــران، وإيــران القــارة فــي المســاحة، والقــرار 

فــي شــعبها، ســتكون الغلبــة لهــا لــو قــرَّر بــن ســلمان اعتبارهــا العــدو األول لــه...

التهديــدات اإليرانيــة بالــرد علــى االعتــداءات اإلســرائيلية علــى 
ــي أكــدت  ــب، الت ــل أبي ــي ت مطــار »T4« العســكري، وجــدت صداهــا ف
ــدات  ــع التهدي ــة م ــل بجدي ــا تتعام ــة،  أنه ــر مصــادر عســكرية رفيع عب
وجهوزيــة  عســكري  اســتنفار  إلــى  ودفعتهــا  إيــران،  مــن  الــواردة 

اســتخبارية، علــى طــول الجبهــة الشــمالية .
انتظــار تلقــي الــرد لــم يمنع إســرائيل مــن توجيه تهديــدات مقابلة، 
أظهــرت نتيجــة إفراطهــا حجــم الخشــية والتوجــس اإلســرائيليين فــي 
أعقــاب التهديــدات اإليرانيــة، إذ وصلــت إلــى حــد التلويــح بإســقاط 
النظــام الســوري والرئيــس بشــار األســد، الخــط األحمــر الروســي، 

الــذي ال تقــوى تــل أبيــب مــن ناحيــة عمليــة علــى تجــاوزه.
فــي حديــث إلــى صحيفــة »معاريــف«، قالــت مصــادر فــي »القيــادة 
العليــا« للمؤسســة األمنيــة والجيــش اإلســرائيلي، إنّــه فــي حــال نفــذ 
األراضــي  مــن  انطالقــًا  إســرائيل،  ضــد  »عدائيــة«  عمليــة  اإليرانيــون 
الســورية، فــإن األســد ونظامــه ســيدفعان الثمــن: »هــو ونظامــه، أي األســد 
بشــخصه وذاتــه، ســيدفع الثمــن، ويختفــي مــع نظامــه مــن الخريطــة 
ــدات، أكــدت المصــادر نفســها أن  ــوازاة هــذه التهدي ــي م ــم«. لكــن ف والعال
»إســرائيل غيــر معنيــة بالتصعيــد«، لتعيــد وتســتأنف التهديــد باتجــاه 
الســاحة اللبنانيــة: »لكــن فــي حــال انضــم حــزب اهلل الــى الــرد اإليرانــي، 
فعلــى األميــن العــام لحــزب اهلل )الســيد حســن( نصــر اهلل أن يــدرك أنّــه 
ســيدفع ثمنــًا باهظــًا جــداً، وأن مصيــره ســيكون مشــابهًا لمصيــر األســد«.

الــى  والواضــح مــن اإلفــراط بالتهديــدات أن إســرائيل تســعى 
التأثيــر علــى قــرار إيــران بالــرد علــى اعتداءاتهــا، وإن لــم يكــن باتجــاه 
ــه  ــدر اإلمــكان، أو التخفيــف مــن مســتواه ووطأت ــه ق ــرد فتأجيل ــاء ال إلغ
علــى إســرائيل، رغــم التأكيــد اإلســرائيلي علــى جديــة التهديــدات 
ــن  ــرت ع ــة عبّ ــن. جدي ــن الماضيي ــي اليومي ــران ف ــن طه ــادرة ع الص
نفســها اســتنفارًا واســتعدادًا عســكريين مــع جهوزيــة اســتخبارية علــى 
ــل أبيــب  ــة فــي ت ــا مصــادر عســكرية رفيع مــدار الســاعة، أكــدت عليه

ــان. ــة الشــمالية مــع ســوريا ولبن ــى طــول الجبه عل

ــر فــي  ــى التأثي ــدات إل ــراط بالتهدي ــر اإلف    تســعى تــل أبيــب عب
ــى اعتداءاتهــا ــرد عل ــران بال ــرار إي ق

مــع ذلــك، تهديــدات إســرائيل بالــرد علــى الــرد اإليرانــي مــن 

خــالل اســتهداف النظــام فــي ســوريا وكذلــك األســد، ســالح ذو حديــن، 
ويؤثــر ســلبًا علــى الجانــب الروســي ويتجــاوز خطوطــًا حمــراء وضعتهــا 
موســكو لــكل الجهــات المؤثــرة فــي الســاحة الســورية، وإن قابلــه أمــل 
إســرائيلي بــأّن يؤثــر تراجعــًا فــي التوثــب اإليرانــي للــرد، األمــر الــذي 
دفــع نتنياهــو الــى الطلــب مــن وزرائــه فــي مســتهل جلســة المجلــس 
الــوزاري المصغــر للشــؤون األمنيــة والسياســية، التــي عقــدت لبحــث 
»تعقيــدات وتطــورات« الوضــع فــي ســوريا، إلــى وقــف التعليقــات علــى 
ــر وحســاس،  ــى أّن الوضــع متوت ــًا إل ــاك، الفت األحــداث المتســارعة هن
ويجــب االمتنــاع عــن التصريــح أمــام اإلعــالم فــي كل مــا يتعلــق 

بموضــوع التوتــر مقابــل ســوريا.
ــة  ــر صحيف ــرائيل عب ــرت إس ــدات، عبّ ــية والتهدي ــوازاة الخش ــي م وف
»يديعــوت أحرونــوت«، عمّــا كانــت فــي العــادة تتجنبــه، وهــو الحديــث عــن 

»جهوزيــة مواجهــة« ضــد الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن، وإن شــدّدت 
الصحيفــة علــى شــكل المواجهــة الدبلوماســية، مــع التشــديد علــى الوقــوف 

صّفــًا واحــدًا إلــى جانــب الواليــات المتحــدة ضــد المصالــح الروســية.
ــي اإلســرائيلي  ــف العدائ ــن الموق ــر ع ــة، التعبي بحســب الصحيف
ــدًا  ــة، وتأكي ــن وزارة الخارجي ــادر ع ــان الص ــي البي ــرز ف ــيا ب ــاه روس تج
ــى اســتخدام الســالح الكيميائــي فــي ســوريا، المســتند بحســب  عل
االدعــاء اإلســرائيلي الــى تقديــرات اســتخبارية عســكرية للجيــش، 
علمــًا بــأن صحيفــة »هآرتــس«، وتحــت عنــوان بــارز، أشــارت نقــاًل عــن 
مصــادر اســتخبارية إســرائيلية الــى أنّــه ال يوجــد أدلــة راســخة علــى 
اســتخدام الكيميائــي فــي دومــا، وإن تبنــت إســرائيل الروايــة المتداولــة 

لــدى الغــرب.
اإلســرائيلي  البيــان  أحرونــوت«،  »يديعــوت  صحيفــة  بحســب 
ــى البيــان  الموجــه ضــد موســكو، ســبب آخــر، وهــو رد دبلوماســي عل
 ،T4 ــى مطــار ــة: الهجــوم عل ــي اتجاهــي إدان ــن ف الصــادر عــن الكرملي
وكذلــك اإلفــراط فــي اســتخدام القــوة ضــد المدنييــن فــي غــزة. و»مــن 
جهــة المحافــل السياســية واألمنيــة فــي إســرائيل، الغطــاء الدبلوماســي 
الروســي للنظــام الســوري ومنحــه شــرعية اســتخدام ســالح كيميائــي، 
يعــد تهديــدًا خطيــرًا وحقيقيــًا إلســرائيل. وعليــه، فــإن إســرائيل علــى 

اســتعداد لمواجهــة مباشــرة مــع روســيا«.
االســتخبارات  شــعبة  رئيــس  تجــاوز  نفســه،  الســياق  فــي 
العســكرية اإلســرائيلية الســابق، رئيــس مركــز أبحــاث األمــن القومــي 
الحالــي، اللــواء عامــوس يدليــن، المواجهــة الدبلوماســية مــع الــروس، 
ليلمــح إلــى إمــكان المواجهــة العســكرية، الفتــًا الــى أن إســرائيل قــادرة 
علــى مواجهــة أعــداء كثــر وحدهــا، وإن اســتلزم األمــر إســقاط النظــام 
ــااًل مباشــرًا  الســوري، لكــن فــي حــال توســعت المواجهــة لتشــمل قت
ــى  ــان إســرائيل بحاجــة إل ــل روســي، ف ــى تدخّ ــران، أو أدت إل ضــد إي
الواليــات المتحــدة لمســاعدتها، ومــن المهــم لــكال الطرفيــن )األميركي 

ــابهة. ــيناريوات مش ــتعداد لس ــرائيلي( االس واإلس

دخلــت عبــارة “العــدوان الثالثــي” الــى التاريــخ 
وفرنســا  بريطانيــا  شــنته  الــذي  العــدوان  بعــد   ،
و”اســرائيل” ضــد مصــر خــالل حــرب الســويس عــام 

1956 ، واليــوم تدخــل هــذه العبــارة مــرة اخــرى الــى 
التاريــخ بعــد العــدوان الثالثــي الــذي شــنته بريطانيــا 
وفرنســا الــى جانــب امريــكا علــى ســوريا تحــت ذريعــة 

مســرحية “كيميــاوي دومــا”.
الملفــت ان العــدوان الثالثــي الجديــد حصــل فــي 
ــراء االســلحة  ــد خب ــه وف ــذي وصــل في ــوم ال نفــس الي
فــي  التحقيــق  اجــل  الــى دمشــق مــن  الكيمياويــة 
حقيقــة الهجــوم الكيميــاوي علــى منطقــة دومــا فــي 
الغوطــة الشــرقية لدمشــق ، االمــر الــذي يكشــف مــدى 
اســتهتار الغــرب وعلــى راســه امريــكا باالمــم المتحــدة 
والقانــون الدولــي ، وعــدم اكتــراث واضــح بمهمــة الوفــد 

ــا. االممــي وال بنتائجه
والعــدوان  االول  الثالثــي  العــدوان  بيــن  الفــرق 
الثالثــي الثانــي مــن ناحيــة القواعــد التــي انطلــق 
لــم  االول  الثالثــي  العــدوان  ففــي   ، العــدوان  منهــا 
المنطقــة ينطلــق  فــي  قاعــدة  الغــرب حينهــا  يجــد 
منهــا للعــدوان علــى مصــر ، امــا اليــوم فالحجــم االكبــر 
ــة ،  ــد عربي ــن قواع ــت م ــى ســوريا انطلق ــدوان عل للع
بــل ان التكلفــة الماديــة الباهضــة للعــدوان قــد تــم 
تغطيتهــا ســلفا مــن قبــل خزائــن االنظمــة الخليجيــة 
، كمــا خرجــت المــدن العربيــة علــى بكــرة ابيهــا الــى 
 ، مصــر  علــى  الثالثــي  بالعــدوان  تنديــدا  الشــوارع 
امــا فــي العــدوان الثالثــي علــى ســوريا فالطيــر علــى 
رؤوس هــذه المــدن وســكانها ، كمــا لــم يُســمع فــي 
حيــادي  عربــي  صــوت  اي  االول  الثالثــي  العــدوان 
فالجميــع مــع مصــر ، امــا فــي العــدوان الثالثــي الثانــي 
، فهنــاك اصــوات عربيــة عاليــة ومعروفــة تأســف علــى 
ــدم مشــاركة “اســرائيل” “شــرف قصــف” ســوريا!!. ع
الغــرب الــذي يرفــع لــواء حقــوق االنســان والقانــون 
، شــن عدوانــه علــى دولــة ذات ســيادة ، ضاربــا باالمــم 
ــي بعــرض  ــون الدول المتحــدة ومجلــس االمــن والقان
التــي  االفــالم   ” اعتبــرت  فرنســا  هــذه   ، الحائــط 
تناقلتهــا وســائل االعــالم عــن الهجــوم الكيميــاوي” 
، كافيــة لتبريــر مشــاركتها بالعــدوان ، امــا بريطانيــا 
وعلــى لســان رئيســة وزرائهــا تيريــزا مــاي ، فقــد بــررت 
مشــاركتها بالعــدوان ، بالقــول ان “النظــام الســوري هــو 
الــذي نفــذ الهجــوم النــه تــم مشــاهدة مروحيــة تحلــق 

ــل  ــد حم ــكا فق ــا امري ــا خــالل الهجــوم”! ، ام ــوق دوم ف
رئيســها النظــام الســوري فــور ســماعه بالهجــوم ولــم 

ــق. ــق والتدقي ــاء التحقي ــف نفســه عن يكل
ال  ان  الواضــح  مــن 
هجــوم وال مــواد كيمياويــة 
اســتخدمت فــي دومــا ، وانــه 
لــم يكــن الجيــش الســوري 
بحاجــة لهــذا الهجــوم ، فهــو 
مــن  مــع  يتفــاوض  كان 
تبقــى مــن جماعــة “جيــش 
االســالم” االرهابيــة للخروج 
شــمال  الــى  دومــا  مــن 
العــدوان  ان  اال   ، ســوريا 
كان ســيحصل فــي جميــع 
االحــوال انتقامــا لالنتصارات 
ــا ،  ــي دوم ــاؤه ف ــش الســوري وحلف ــا الجي ــي حققه الت
لكــن ترامــب كعادتــه احــرج قادتــه العســكريين عندمــا 
رفــع مــن حجــم توقعــات “اعــداء ســوريا” مــن العــدوان 
، بتغريداتــه التــي ارعــد فيهــا وازبــد ، وهــو مــا يفســر 
الفجــوة الزمنيــة بيــن تهديــدات ترامــب القويــة وبيــن 
شــن العــدوان الفاشــل ، حيــث اخــر القــادة العســكريون 
موعــد العــدوان مــن اجــل اشــراك دول غربيــة فيــه 
للتقليــل مــن مســؤولية العــدوان علــى امريــكا ، الســيما 
انــه جــاء دون اي غطــاء قانونــي او دولــي ، وكذلــك مــن 
اجــل التنســيق مــع روســيا ، للحيلولــة دون تعــرض 
ــو  ــن للخطــر ، وه ــود روس او مستشــارين ايرانيي جن
ــك  ــكا ، لذل ــى امري ــم عل ــواب جهن ــا كان ســيفتح  اب م
لــم يســقط وال شــهيد واحــد فــي ســوريا رغــم انــه تــم 

اســتخدام 110 صواريــخ فــي هــذا العــدوان.
امريــكا  قــادة  اطلقهــا  التــي  التصريحــات  ان 
وبريطانيــا وفرنســا وخاصــة القــادة العســكريين ، والتــي 
جــاء بعــض منهــا متزامنــا مــع العــدوان ، والتــي اكــدت 
انتهــى  العــدوان  ان  علــى  جميعهــا وبشــكل الفــت 
وان الهجمــات تمــت بدفعــة واحــدة ، وان الهجمــات 
ــدوان  ــة ، وان دول الع ــات الكيمياوي ــتهدفت المنش اس

ليســت بصــدد تغييــر النظــام الســوري.
انــزال  بهــدف  منــه  جانــب  فــي  جــاء  العــدوان 
ترامــب مــن اعلــى الشــجرة التــي صعــد اليهــا بدوافــع 
التحقيقــات  تالحقــه  فالرجــل   ، وداخليــة  شــخصية 
التــي يجريهــا المحقــق الخــاص مولــر ، حــول التدخــل 
الفســاد  وقضايــا  االنتخابيــة  حملتــه  فــي  الروســي 
االخالقيــة والماليــة ، كمــا جــاء ايضــا لالنتقــام لهزيمــة 
مشــروع الغــرب فــي ســوريا ، وكذلــك الرضــاء الدافعين 

الخليجييــن “الكرمــاء”.
او  ترامــب  وليــس   ، االمريكيــون  العســكريون 
وزيــر خارجيتــه بومبيــو او مستشــاره لالمــن القومــي 
بولتــون ، يعرفــون جيــدا ان تحركهــم فــي ســوريا لــم 
يعــد ســهال بعــد انتصــارات محــور المقاومــة، وفــي حال 
ــاك ،  ــر محســوبة هن ــرة غي ــه مغام ــذ ترامــب وفريق نف
ــاالالف  ــم ب ــي ســوريا وه ــن ف ــود االمريكيي ــان الجن ف
ســيتحولون الــى رهائــن لــدى الــروس وااليرانييــن 
ــر  ــذا االم ــة ، وه ــل المقاوم ــوري وفصائ ــش الس والجي

بالــذات هــو الــذي دفــع جنــراالت امريــكا الــى كبــح 
ــرف. ــي المتط ــه السياس ــب وفريق ــاح ترام جم

ذاتــه  بحــد   ، ســوريا  علــى  الثالثــي  العــدوان 
ــدف  ــو ان ه ــن ه ــرب ، فالمعل ــة للغ ــر ادان ــكل اكب يش
ــو  ــوريا ، وه ــة لس ــدرات الكيمياوي ــر الق ــدوان تدمي الع
ــر الدفــاع االمريكــي ماتيــس عندمــا  مــا صــرح بــه وزي
الكيمياويــة  التحتيــة  البنيــة  دمــر  العــدوان  ان  قــال 
ــهد  ــم نش ــاذا ل ــك ، فلم ــر كذل ــاذا كان االم لســوريا ، ف
اي اثــار للمــواد الكيمياويــة فــي االهــداف التــي قصفهــا 
ــكان ســوريا ،  ــان بام ــك ف ــخ ؟ ، لذل ــران والصواري الطي
ومــن اجــل فضــح مــن وقــف وراء العــدوان ومــن نفــذه 
فــي  بارســال خبــراء  المتحــدة  االمــم  تطالــب  ان   ،
االســلحة الكيمياويــة للتحقيــق فــي االهــداف التــي 
ــى  ــوي عل ــا تحت ــت حق ــل كان ــدوان وه ــتهدفها الع اس

اســلحة او مــواد كيمياويــة كمــا يدعــي الغــرب؟.
المضحــك المبكــي هــو لجــوء مندوبــي امريــكا 
ــى عــذر  ــس االمــن ال ــي مجل ــا ف وفرنســا وبريطاني
الغاشــم  عدوانهــم  لتبريــر  ذنــب  مــن  اقبــح  هــو 
منــدوب  اتهمهــم  ان  بعــد  وذلــك   ، علــى ســوريا 
روســيا فــي مجلــس االمــن بانهــم “داســوا علــى 
ميثــاق االمــم المتحــدة” ، فقــد اعلنــوا صراحــة ان 
فــي   ، المجرميــن”  يحمــي  ال  الدولــي  “الميثــاق 

اعتــراف واضــح بانتهاكــم هــذا الميثــاق ، ولــم يخطــر 
سيســتحضر  العالمــي  العــام  الــراي  ان  ببالهــم 
المتواصــل منــذ  الفــور االجــرام الصهيونــي  علــى 
ــا بحــق الشــعب الفلســطيني ، وهــو اجــرام  70 عام
لــم يحــرك شــعرة واحــدة مــن الجســد الغربــي 
الميــت ، كمــا سيســتحضر جرائــم الطاغيــة صــدام 
ــان  ــي اب ــي وااليران حســين بحــق الشــعبين العراق
الحــرب التــي فرضهــا علــى الجمهوريــة االســالمية ، 
والتــي اســتخدم فيهــا االســلحة الكيمياويــة وبشــكل 
استشــهاد  عــن  اســفرت  والتــي  وواســع  مكثــف 
وتغطيــة  وتمويــل  بدعــم   ، االبريــاء  مــن  االالف 

غربيــة واضحــة وفاضحــة.
العــدوان علــى ســوريا كشــف ان قــادة الغــرب 
هــم ارخــص بكثيــر ممــا كنــا نتصــور ، فترامــب الــذي 
يعتبــر رئيــس اكبــر دولــة غربيــة ،  تبيــن انــه  ليــس 
بعــض  تســتخدمها   ، لاليجــار”  “بندقيــة  ســوى  
ــدول الثريــة فــي مقابــل المــال ، وليــس فــي هــذا  ال
الوصــف مــن اهانــة او افتــراء ، فترامــب نفســه وصــف 
الجيــش االمريكــي بانــه مجموعــة مــن المرتزقــة  
“اذا رغبــت   :، قــال بعظمــة لســانه  وذلــك عندمــا 
الســعودية ان يبقــى الجنــود االمريكييــن فــي ســوريا 

ــع”. ــا ان تدف شفقناعليه


