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ــر مــن الشــهداء فــي صفــوف الجيــش  ــال المريــر ســقط عــدد كبي خــالل ســبع ســنوات مــن القت
الســوري وحلفائــه، ومــن المدنيّيــن، ذلــك ألّن حربــًا شــعواء شُــنّت مــن أكثــر مــن ثمانيــن دولــة فــي 
العالــم. وفــي مقدّمــة هــذه الــدول الواليــات المتحــدة األميركيــة مــع حلفائهــا الغربييــن كافــة والدولــة 
ــي  ــة إلســقاط ســورية، وف ــن مــن وجــه العدال ــع الفارّي ــدول جمي ــة، بحيــث أرســلت كّل هــذه ال التركي
المقدمــة نظامهــا، وذلــك ألســباب عديــدة أبرزهــا أّن الغــرب االســتعماري حــاول إســقاط الدولــة الســورية، 
ألنهــا وقفــت إلــى جانــب فلســطين وقضيتهــا المركزيــة. وقــد حــاول الغــرب إســقاط هــذه القضيــة مــن 
الذهــن الغربــي ومــن ذاكــرة األجيــال الســابقة والالحقــة. وحــده الرئيــس المرحــوم حافــظ األســد، ومــن 
ــي  ــة ف ــة الفلســطينية. إذن فلســطين هــي القضي ــة القضي ــدا مركزي ــس بشــار األســد، أك ــده الرئي بع

الحــرب وفــي الســلم، ألنهــا جوهــر القضيــة القوميــة .
فالحــرب علــى ســورية هــي فــي جوهرهــا حــرب علــى الحضــارة آلالف الســنين. إّن دمشــق ليســت 
فقــط مدينــة قديمــة. إنهــا مدينــة المدائــن فــي أصالتهــا وفــي اســتمرارها فــي العطــاء والتشــبّث 

بــاألرض وفــي التشــبّث بالحريــة وبحركــة الصــراع.
إّن حركــة الصــراع فــي ســورية تشــارف علــى نهايتهــا. اإلرهابيــون يقتلــون فــي كّل مــكان ويهربــون 
مــن حــي إلــى حــي ومــن منطقــة إلــى منطقــة، بمــا يعنــي أّن ســورية قــادت حربــًا طاحنــة ضــدّ 
اإلرهــاب. وأخطــر مــا فــي األمــر أّن الغــرب الــذي يدّعــي مقاتلــة اإلرهــاب، وبجانبــه األنظمــة الرجعيــة 
العربيــة وفــي مقدّمتهــا المملكــة العربيــة الســعودية، وجميعهــم يدّعــون مواجهــة اإلرهــاب بينمــا هــم 
الذيــن يدعمونــه فــي ســورية. إال اّن حركــة اإلرهــاب التــي تمّــت تصفيتهــا فــي القلمــون ورأس بعلبــك 
وعرســال بــدأت تنتقــل مــن مدينــة إلــى أخــرى، حتــى بلغــت الغــرب ذاتــه فــي ألمانيــا وفرنســا وهولنــدا 
وبريطانيــا. وليــس غريبــًا مــا يحصــل فــي المــدن األميركيــة مــن جرائــم واعتــداءات علــى أطفــال 

المــدارس واألبريــاء فــي البيــوت اآلمنــة. كّل ذلــك مــن صناعــة الغــرب االســتعماري، حتــى أّن مفهــوم 
هــذا الغــرب االســتعماري بــدأ يتســاوى ومفهــوم اإلرهــاب.

ســورية تنتصــر رويــدًا رويــداً علــى المؤامــرة. إنهــا اآلن علــى مشــارف انتصــارات كبــرى فــي 
جميــع المحافظــات، ولذلــك ســوف تكــون كبــرى هــذه النتائــج بدالالتهــا المتعــدّدة. وأوالهــا أّن 
ــة أّن األرض هــي لشــعبنا  ــر عــن حقيق ــه تعبي ــه أن ــرز وجوه ــي الصــراع، وأب ــن ف ــة تكم الحري
ــاك  ــس هن ــراء الســعوديين. فلي ــض األم ــول اآلن بع ــا يق ــود. كم ــي فلســطين وليســت لليه ف
حــق لليهــود فــي فلســطين. األرض تعــود للشــعب الفلســطيني وال تعــود لليهــود. فــإذا كانــت 
هنــاك مصالــح تجاريــة واقتصاديــة بيــن دولــة العــدو اإلســرائيلي وبعــض الــدول العربيــة وفــي 
مقدّمتهــا المملكــة العربيــة الســعودية، فهــذا ال يعنــي أّن ملكيــة األرض تغيّــرت. فــال يغيّرهــا 
أحــد فــي هــذا العالــم، ألّن فــي ذلــك تغييــرًا لحقيقــة الجغرافيــا ولحقيقــة التاريــخ. فالســعوديون 
اآلن بموقفهــم هــذا يشــكلون اعتــداء كبيــرًا علــى الواقــع والتاريــخ. األرض لفلســطين وفلســطين 

للفلســطينيين وليســت لليهــود.
تتمثــل فــي ذهــن األجيــال العربيــة الجديــدة واقعــة النضــال الــذي خاضــه الجيــل القديــم المتمســك 
بالحــق التاريخــي فــي أرض فلســطين. وهــذا الحــق ال يمكــن ألحــد أن يمسّــه حتــى ولــو كان أميــرًا 
أو ملــكًا او ســلطانًا، إال أّن المعركــة الراهنــة بيــن العــرب واليهــود ال تقتصــر علــى أرض فلســطين. اآلن 
تتــمّ المواجهــة الحقيقيــة بيــن الشــعب الفلســطيني الــذي يتظاهــر كّل يــوم ويقاتــل فــي ســيناء وفــي 
غــزة وفــي أراضــي 1948. إنــه يقاتــل فــي كّل مــكان ألّن عــودة فلســطين إلــى شــعبها ال تتــمّ إال بالقتــال. 
إّن الشــباب والشــابات الفلســطينيين يواجهــون كّل يــوم وال يُقهــرون، ولــو سُــجن بعضهــم. فالســجن 
ــي  ــالل اإلســرائيلي. فه ــم االحت ــام محاك ــع أم ــي تتراج ــد التميم ــة الفلســطينية عه ــل البطل ــم يجع ل
ــك المحاكــم مهمــا  ــوم قضــاة تل ــع كّل ي ــم تهَبْهــم، فهــي تصف ــود اإلســرائيليين ول كمــا صفعــت الجن
عــال شــأنهم. التميمــي وغيرهــا مــن المناضــالت والمناضليــن والمقاتليــن والشــهداء ســوف يصنعــون 

الحريــة لفلســطين.
ــا فــي تآمرهــا هــو تعميمــه  ــة فحــدّث وال حــرج. تتآمــر بــال حــدود، وأخطــر م ــا األنظمــة العربي أم
علــى األنظمــة العربيــة كافــة عّلهــم يقهــرون الشــعوب العربيــة التــي مــا زالــت تعتقــد أّن الحقــوق فــي 

فلســطين غيــر قابلــة للتصــرف وليــس أليّ نظــام أو حاكــم ان يلغيهــا مــن التاريــخ.
يقــول نيتشــه: إّن التاريــخ يكتــب نفســه مرتيــن. مــرة بشــكل مأســاة ومــرة بشــكل مهزلــة. الحــكام 

العــرب فــي هــذه الظــروف التاريخيــة يصنعــون المآســي والمهــازل علــى الســواء.

الضربة شكلية و"المهمة أنجزت"... والصواريخ السورية قهرت التوماهوك األطلسية

انتصاراُت سوريا و حلفائها سبب صراع الداخل األمريكي والتهديدات بالعدوان
علي حسن

تحريــر الغوطــة الشــرقية تــرك آثــارًا وتداعيــات سياســية هامــة، ليــس فقــط ألّن معركــة تحريــر الغوطــة 
ألحقــت الهزيمــة بأكبــر تجمــع عســكري لإلرهابييــن يرابــط علــى أســوار العاصمــة دمشــق، وبالتالــي دفــع 

الــدول التــي موّلــت وقــادت الحــرب إلــى مراجعــة 
ــر  ــة تحري ــًا ألّن معرك ــل وأيض ــب، ب ــاباتها وحس حس
الغوطــة عســكريًا فــي أســبوعيها األوَّليــن رافقتهــا 
أوشــكت  كبــرى  ودبلوماســية  سياســية  معــارك 
الغربيــة،  والــدول  بيــن روســيا  العالقــة  أن توصــل 
ــدًا الواليــات المتّحــدة، إلــى حــدود المواجهــة  وتحدي
العســكرية المباشــرة فــي ســورية، عندمــا لوّحــت 
واشــنطن بالتحــرك العســكري مــن دون تفويــض 
النصــرة،  إرهابيّــي  لدعــم  األمــن  مجلــس  مــن 
دمشــق،  ومدينــة  الســوري  الجيــش  واســتهداف 
االعتــداء،  مصــادر  بضــرب  بالتهديــد  روســيا  وردّ 
ــة، أو مــن القواعــد  ــوارج البحري ــت مــن الب ســواء كان

العســكرية األميركيــة المنتشــرة فــي المنطقــة .
يمكــن االســتنتاج مــن دون مبالغــة أّن مــا جــرى فــي األســبوعين األوَّليــن مــن معــارك الغوطــة 
ــر  ــج الخنازي ــي خلي ــرى ف ــا ج ــبه م ــيا، يش ــدة وروس ــات المتح ــن الوالي ــة بي ــى مســتوى العالق عل
بيــن االتحــاد الســوفياتي والواليــات المتحــدة عندمــا حاولــت واشــنطن غــزو كوبــا فــي مطلــع عقــد 

الســتينات مــن القــرن الماضــي.
التداعيــات واآلثــار هنــا علــى المســتوى االســتراتيجي، أيّ أّن واشــنطن باتــت أمــام الحســابات اآلتيــة: 

إمــا االنســحاب مــن ســورية آجــاًل أم عاجــاًل مــن طــرف واحــد مــن خــالل تفاهــم وحــوار سياســي مــع روســيا 
للتوصــل إلــى مــا يحفــظ مــاء وجــه الواليــات المتحــدة ويســهل عليهــا االنســحاب مــن الحــرب علــى ســورية، 
ــة،  ــرى مكلف ــة عســكرية كب ــات مواجه ــل تبع أو تحم

مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
القــوات  صــدام  خــالل  مــن  مباشــرة  مواجهــة 
مــن  مدعومــًا  الســوري  الجيــش  مــع  األميركيــة 
روســيا وإيــران والمقاومــة اللبنانيــة بقيــادة حــزب اهلل، 
ــر مباشــرة مــن خــالل مقاومــة شــعبية  ــة غي ومواجه
ــي  ــة الوجــود العســكري األميرك ــع كلف ــدة ترف متصاع
والغربــي فــي ســورية مــن خــالل زيــادة االنخــراط 
العســكري المباشــر للوقــوف فــي وجــه هــذه المقاومــة 
الشــعبية التــي هــي خيــار الســوريين الوحيــد لطــرد 

المحتليــن مــن أراضيهــم.
الواليــات  حــروب  نتائــج  خــالل  مــن  واضــح 
المتحــدة والناتــو فــي أفغانســتان والعــراق وكلفــة هــذه 
الحــرب، ومــا آلــت إليــه مــن نتائــج، ومــا ينشــر فــي وســائل اإلعــالم األميركيــة ومراكــز األبحــاث الرئيســية 
مــن انقســام حــول الخيــارات فــي ســورية، أّن احتمــال االنكفــاء والتخلــي عــن المطامــع الطموحــة للواليــات 
المتحــدة فــي ســورية، هــو احتمــال متقــدّم علــى احتمــال التــورّط فــي مواجهــة كبــرى فــي ســورية، ولعــّل 
ــر، التوجــه وليــس القــرار، باالنســحاب مــن ســورية الــذي تحــدث عنــه الرئيــس األميركــي  هــذا مــا يفسّ

ــد ترامــب. دونال

انقلــب مضمــون تصريحــات الرئيــس األمريكــي 
دونالــد ترامــب حــول ســوريا رأســًا علــى عقــب، قبــل 
ــم  ــالده و ل ــوات ب ــحب ق ــد س ــزة كان يري ــرة وجي فت
يمــِض يومــان حتــى مــدّدَ بقــاء تلــك القــوات لعــدة 
أشــهر مُلوّحــًا بنيتــه بعــدم تمديــد تلــك الفتــرة، 
و اليــوم يهــدد ســوريا بقصــف مواقــع عســكرية و 
حكوميــة تحــت ذريعــة اســتخدام الحكومــة الســورية 
للســالح الكيميائــي، و رغــم تعقيــدات المشــهد إاّل أّن 
االنقســام الحاصــل فــي الداخــل األمريكــي يبــدو جليــًا 

ــة. ــن أقطــاب السياســية األمريكي و واضحــًا بي
وفــي هــذا الســياق قــال مصــدر سياســي ســوري 
لموقــع »العهــد« اإلخبــاري أّن » االنقســام فــي الداخــل 
األمريكــي بــات اليــوم فــي أعلــى مســتوياته، بيــن 
ــه  ــع ل ــذي تتب ــي ال ــن القوم ــار األم ــب و تي ــار ترام تي
أصبــح  و  األمريكيتيــن،  الخارجيــة  و  الدفــاع  وزارتــا 
جــدًا حــول  كبيــرًا  التياريــن  بيــن هذيــن  الصــراع 
ســوريا، إذ كان ترامــب قبــل الثالــث مــن نيســان 
أنــه سيســحب قــوات بــالده مــن  الجــاري يقــول 
ســوريا و بشــكل مفاجــئ أعلــن عــن ضربــة عســكرية 
ــزااًل مدمــرًا بالنســبة  وشــيكة، و هــذا األمــر شــّكل زل
لتيــار األمــن القومــي الــذي يرفــض االنســحاب مــن 
ســوريا كمــا يرفــض أيضــًا االنــزالق مباشــرة نحــو 
المشــهد الــذي فعلــه ترامــب، إاّل أّن األخيــر يــرى 
فــي ذريعــة اســتخدام الســالح الكيميائــي فرصتــه 
الذهبيــة لتلقيــن تيــار األمــن القومــي درســًا كبيــرًا و 
ــوة  ــام و صــرّح باســتخدام الق ــى األم ــك هــرب إل لذل
ضــد ســوريا األمــر الــذي يعنــي احتمــال المواجهــة 
ــة أو  ــة العمال ــع تهم ــدف رف ــع االتحــاد الروســي به م
ــي  ــم الروس ــالل الدع ــن خ ــم م ــى الحك ــول إل الوص
ــار األمــن القومــي، و  ــل تي ــه مــن قب ــي تُوجــه إلي الت
بالتالــي فــإذا ردت روســيا فليتحمــل األخيــر مســؤولية 
بقــاء القــوات األمريكيــة فــي ســوريا و إذا لــم تــرد 
روســيا و اكتفــت بإســقاط الصواريــخ األمريكيــة يكــون 
ترامــب قــد قــزّم الــدور الروســي و أســقَط تهــم تيــار 

ــا يظــن«. ــه بحســب م ــن القومــي عن األم
وأضــاف المصــدر السياســي قائــاًل أّن » تصريــح 
وزيــر الدفــاع األمريكــي األخيــر جيمــس ماتيــس 
المحســوب علــى تيــار األمــن القومــي هــي محاولــة 

لوضــع العجــالت أمــام ترامــب، أي أّن تيــار األمــن 
القومــي يريــد أن يُفرمــل هــذه النزعــة الترامبيــة 

التــي أذهلتــه إاّل أّن ترامــب علــى مــا يبــدو يريــد 
إفشــال  يســعون  ألنهــم  الزاويــة  فــي  حشــرهم 
أواًل« و  بـ«أمريــكا  المُعَنــون  االنتخابــي  مشــروعه 
يريــدون الذهــاب فــي تطويــق مشــروعه االقتصــادي 
بحســب نظرتهــم التــي تقــول أّن المــكان الجيــد 
فــي الجيوبوليتيــك و الجغرافيــة السياســية يُعطــي 
و  الترامبيــة  النظرتــان  هاتــان  و  الجيــد،  االقتصــاد 
القوميــة مختلفتــان  اليــوم فــي إدارة العالــم و إدارة 
الحكــم فــي الواليــات المتحــدة و مــن هــذا االختــالف 
أتــت لحظــة الصــراع الداخلــي فيهــا و التــي تنعكــس 

اليــوم علــى الملــف الســوري«.
المشهد اليوم أمام ثالث سيناريوهات:

 األول أن تحــدث الضربــة فعــاًل و يــرد عليهــا 
الــروس

الثاني أاّل يتم هذا العدوان العسكري 
الثالــث يُفرمــل تيــار األمــن القومــي العــدوان 

علــى ســوريا
وتابــع أّن » دولــة األمــن القومــي تعتبــر أي إنجــاٍز 
ميدانــي جديــد فــي ســوريا لصالــح روســيا و ســوريا 
و حلفائهمــا يُفقدهــا إمكانيــة أن تكــون لهــا حصــة 
فــي مســتقبل ســوريا و هــذه المســألة بالنســبة لهــذا 

التيــار مهمــة جــداً، لكــن ترامــب يــرى أن األمــور فــي 
الميــدان الســوري قــد خرجــت مــن أيــدي واشــنطن 

ــذ عــام 2015 أي بعــد التدخــل العســكري  ــًا من تدريجي
ــد  ــنطن تُع ــت واش ــن كان ــوريا حي ــي س ــي ف الروس
نفســها منتصــرًة فيمــا قبــل هــذا التدخــل الــذي عــدّل 
الميــزان مــع اســتعادة حلــب إلــى مــا يشــبه الفــوز و 
ليــس االنتصــار، و مــع فقــدان الغوطــة الشــرقية و 
اســتعادة الدولــة الســورية لهــا رأى ترامــب أن أمريــكا 
ــه مــن  خســرت كل شــئ و يجــب أن يســحب قوات
ســوريا بعكــس تيــار األمــن القومــي الــذي يُصــر 
علــى المتابعــة، و مــن هــذه اللحظــة بــدأ الشــرخ 
و  عالنيــًة،  يظهــر  األمريكــي  الداخــل  فــي  الكبيــر 
وصــل األمــر بترامــب إلــى إعــالنٍ وشــيك لضربــة 
عســكرية علــى ســوريا، و بــات المشــهد اليــوم أمــام 
ثــالث ســيناريوهات، األول أن تحــدث الضربــة فعــاًل 
و يــرد عليهــا الــروس و تصــل األمــور إلــى أن يجلــس 
الكبــار علــى طاولــة التفاهــم بمعنــى أن تتــم الضربــة 
لنفســها  واشــنطن  تُعيــد  حتــى  محــدود  بشــكل 
دورهــا التفاوضــي فــي الملــف الســوري، و الثانــي أاّل 
يتــم هــذا العــدوان العســكري و تتــم التســويات فــي 
األروقــة المخفيــة و االتصــاالت الدبلوماســية بمعنــى 
أن  يُفرمــل تيــار األمــن القومــي العــدوان على ســوريا 
ــة ال مصلحــة  ــى حــرب عالمي ــؤدي إل ــد ي ــك ق ألن ذل

لهــم فيهــا، و هــذا هــو الســيناريو الثالــث«، مؤكــدًا 
أّن » تيــار األمــن القومــي حتــى اللحظــة يُفرمــل 
التهــور الــذي فعلــه ترامــب لتوريطــه و دفعــه نحــو 
حــرب و مواجهــة مــع روســيا، لكــن حتــى اللحظــة 
ال يمكــن ألحــد أن يُرجّــح حــدوث أي مــن تلــك 

الســيناريوهات الثــالث«.
العدوانيــة  الضربــة  نــوع  مــن  ضربــة  أيُّ 
ــد  ــى مطــار الشــعيرات العســكري ق ــة عل األمريكي
ــي  ــن القوم ــار األم ــب و ال تي ــا ال ترام ــل به ال يقب
ــات المتحــدة  ــًة لوضــع الوالي ألنهــا ســتكون مُهين
و ثقلهــا العــام ألن الطائــرات الســورية قــد أقلعــت 
حينهــا مــن مطــار الشــعيرات بعــد ســاعتين مــن 
عدوانــي مشــابه  عمــل  أي  بالتالــي  و  العــدوان 
لذلــك لــن يكــون لــه أي  قيمــة و ذلــك حســب 
ــد  ــذي أك ــث المصــدر السياســي الســوري ال حدي
ــي  ــون الترامب ــذا الجن » ماتيــس يحــاول لجــم ه
ألنــه أكثــر واقعيــة رغــم نوايــاه الســيئة أيضــًا اتجــاه 
دمشــق لكنــه بــكل تأكيــد ال يريــد التدحــرج إلــى 
و  ثالثــة  عالميــة  إلــى حــرب  الوصــول  و  األمــام 
وضــع المشــهد فــي غايــة مــن الخطــورة بالنســبة 
اليــوم يحاولــون  باتــوا  و  القومــي،  األمــن  لتيــار 
النــزول مــن أعلــى الشــجرة التــي تســلقتها أمريــكا 
بتصريحــات ترامــب و تغريداتــه المتتاليــة علــى 
تويتــر التــي ال تــدل علــى خروجهــا مــن فــم رجــل 

ــى«. ــة عظم دول
وختــم المصــدر السياســي الســوري ذاتــه قائــاًل 
ــار  ــط جــرّ تي ــم يحــاول فق ــد« أّن » ترامــب ل لـ«العه
يحــاول  بــل  عالميــة  حــرب  إلــى  القومــي  األمــن 
ــه فــي هــذا العــدوان علــى ســوريا  ــم كل توريــط العال
لتربيــط أيــدي روســيا عــن الــرد، لكــن هــذا األمــر لــن 
يحصــل مــع الضبابيــة مــن قبــل الطــرف البريطانــي و 
الرفــض األلمانــي و التــردد الفرنســي إذ يستشــعرون 
أن المســألة كبيــرة جــداً بينمــا تظهــر روســيا بموقــف 
ــواًل دبلوماســية مــن موقــع القــوي  عقالنــي يريــد حل
بمعنــى أنهــا تريــد الجلــوس مــع أمريــكا علــى طاولــة 
األمريكــي  لجــم  و  القــوة  موقــع  مــن  المفاوضــات 
علــى  الطريــق  تقطــع  ال  مســتفزة  غيــر  بطريقــة 

المفاوضــات الدبلوماســية«.

اإلســتراتيجي  العســكري  االكتســاح  شــكل 
فــي  الســوري  الجيــش  الــذي حققــه  والخاطــف 

الغوطــة الشــرقية، التــي كانــت تشــكل أكبــر وأهــم 
ــي ســوريا،  ــاء واشــنطن واألطلســي ف ــل لحلف معق

صدمــة للمحــور األطلســي وحلفائــه.
الجيــش  لصالــح  المعركــة  إن حســمت  ومــا 
الســوري وحلفائــه، بــدأ المحــور األمريكــي بالتهديــد 

ــة ضــد ســوريا. بشــن ضرب
ومراكــز  والغربــي  األمريكــي  القــرار  دوائــر 
دراســاتها تــدرك تداعيــات شــن هجوم على ســوريا، 
وأولهــا إشــعال الشــرق األوســط، وأنــه ســيكلفها مــا 
ال تســتطيع تحملــه مــن الناحيــة اإلســتراتيجية، 
وذكــرت مصــادر فــي تصريحــات خاصــة إلــى شــبكة 
»CNN« األمريكيــة أن كبــار القــادة العســكريين 
األمريكييــن، بينهــم وزيــر الدفــاع جيمــس ماتيــس، 
الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب مــن  حــذروا 

ــي ســوريا. ــي ف ــد التدخــل األمريك تصعي
ــرر ترامــب إغــالق الملــف، وحفاظــا  ــي ق وبالتال
علــى مــاء الوجــه بعــد كل هــذا التصعيــد اإلعالمــي، 
وفرنســا،  وبريطانيــا  المتحــدة  الواليــات  قامــت 
ــخ  ــن صواري ــدد م ــه ع ــبت، بتوجي ــوم الس ــر الي فج
التوماهــوك إلــى ســوريا وأســفرت عــن إصابــة 3 
ليعلــن  دقيقــة،   50 العمليــة  واســتمرت  أشــخاص 

بعدهــا البنتاغــون انتهــاء الهجــوم علــى ســوريا.
بعــد هــذه الضربــة االســتعراضية المحــدودة، 
صــرح وزيــر الخارجيــة الفرنســي جان إيــف لودريان 
فــي بــث تلفزيــون »بــي إف إم تــي فــي«، أنــه لــن 
تكــون هنــاك ضربــة ثانيــة موجهــة لدمشــق، إذ أن 
الضربــة األولــى حققــت أهدافهــا، وأن هــذه العمليــة 

ــال  ــك ق ــى »إســقاط النظــام«، وبعــد ذل ال تهــدف إل
الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب إن »المهمــة 
مــع  بالتزامــن  أنجــزت«، 
اســتمرار الحيــاة الطبيعيــة 
حــزن  ومــع  فــي ســوريا، 
وامتعــاض عــام خيــم علــى 
»المعارضــة«  صفحــات 
الضربــة  ألن  وجمهورهــا 
بثالثــة  فقــط  انتهــت 
قصيــر،  وبوقــت  جرحــى 
فقــد كان مفكــرو المعارضة 
والعربيــة  الســورية 
يتوقعــون هجومــا أطلســيا 
بالدولــة  يطيــح  كاســحا 

الســوري. والجيــش  واألســد  الســورية 
ــالح  ــة س ــوة وفعالي ــرزت ق ــرى ب ــة أخ ــن جه م
الصواريــخ الســوري فــي صــد الصواريــخ األطلســية، 
ــخ الســوريون أداء  ــراء الصواري ــرز مهندســو وخب وأب
ــر مــن  ــخ وأســقطوا أكث ــة الصواري ــي مواجه ــا ف رائع
70 صاروخــا فيمــا تمكــن عــدد قليــل فقــط مــن 
األرض  إلــى  الوصــول  مــن  المهاجمــة  الصواريــخ 
ــس  ــن رئي ــوريين، وأعل ــة س ــرح ثالث ــورية وج الس
الروســية،  األركان  فــي  العامــة  العمليــات  إدارة 
الفريــق أول ســيرغي رودســكوي، اليــوم الســبت، 
ــة اســتخدمت بضــرب ســوريا 103  ــدول الغربي أن ال

صواريــخ كــروز بمــا فــي ذلــك »توماهــوك.
وأضــاف رودســكوي: »تــم اعتــراض 71 صاروخــا 
ــة  ــات الجوي ــتخدمت الدفاع ــروز، واس ــراز ك ــن ط م
وبــوك  وأس200  أس-125  منظومــات  الســورية 
وكفــادرات وأوســا فــي صــد الهجــوم الصاروخــي.

للقــوات  العاليــة  الكفــاءة  علــى  يــدل  هــذا 
الســورية المجهــزة والمدربــة بشــكل عالــي مــن 
قبــل المتخصصيــن لدينــا، وقــال »منظومــات الدفــاع 
الجويــة الروســية فــي حميميــم وفــي طرطــوس 
رصــدت وتابعــت مســار جميــع الصواريــخ«. وأكــد 
رودســكوي أن »المواقــع التــي تــم تدميرهــا فــي 

ســوريا كانــت مدمــرة أصــال«.
خبــراء الصواريــخ الســوريون تصــدوا للهجــوم 
للقــوة  رديفــة  بمنظومــات  األطلســي  الصاروخــي 
الصاروخيــة الســورية األساســية والمتطــورة، حيــث 
الوســائط  أن  إلــى  الروســية  الدفــاع  لفتــت وزارة 

للهجــوم  تصــدت  التــي  الســورية  الصاروخيــة 
صُنعــت فــي االتحــاد الســوفيتي قبــل مــا يزيــد 
علــى 30 عامــا، وهــذا أيضــا يحمل رســالة تكنولوجية 
أنــه فــي حــال التصعيــد ســوريا ســتكون جاهــزة ألي 

مواجهــة صاروخيــة مفتوحــة.
ــي  ــد فاجــئ إســرائيل ف إذا كان »حــزب اهلل« ق
عــام 2006 بصواريــخ أصابــت نقطــة الصفــر فــي حيفــا 
وضربــت البارجــة اإلســرائيلية »ســاعر« فــي البحــر، 
وفاجأهــا بكميــات الصواريــخ خــالل 33 يــوم مــن 
واشــنطن  فهــل ســتكون  الصاروخــي،  االشــتباك 
وحلفاؤهــا جاهزيــن لمفاجئــات صاروخيــة ســوريا 
فــي حــال التصعيــد؟؟.. أعتقــد أنهــم يدركــون ذلــك 

ــوم. ــة أنجــزت« الي ــوا أن »المهم ــك صرح ولذل
ــا مــن  ــر ســاعة خروجه واشــنطن تحــاول تأخي
ســوريا مــن خــالل هــذه األعمــال والتصعيــد، لكنهــا 
بالمطلــق لــن تســتفيد مــن هــذا التصعيــد، فدورهــا 

فــي تلقــي المفاجئــات فــي قواعدهــا العســكرية فــي 
ــدا  ــك، وبعي ــدرك ذل ــادم ال محــال، وهــي ت ســوريا ق
عــن ضجيــج وزخــم اإلعــالم والتصريحــات، فــإن 
المحــور  واســتقرار  قــوة  هــي  المطلقــة  الحقيقــة 

ــي »حــزب اهلل«. الســوري الروســي اإليران
ــتعادة  ــوري الس ــش الس ــيتقدم الجي اآلن س
التضامــن  واليرمــوك  )القــدم  دمشــق  جنــوب 
وببيــال(، ثــم لــه وجهــات جديــدة قــد تكــون فــي 
ــال  ــف واالنتق ــذا المل ــوب إلغــالق ه ــا والجن درع
ــن  ــب وعفري ــى الشــمال الســتعادة إدل ــا إل بعده
ــتكون  ــا س ــابق أنه ــال س ــي مق ــت ف ــي توقع الت
ــى  ــراء إل ــا يشــير خب ــام فيم ــذا الع ــة ه ــي نهاي ف
أن معركــة اســتعادة إدلــب قــد تنطلــق خــالل 
4 شــهور، وبعــد ذلــك ســتكون عفريــن وباقــي 
الشــمال هــو الهــدف المطلــوب إعادتــه لســيطرة 

العالمالدولــة الســورية.


