
وضعــًا لألمــور فــي نصابهــا نقــول إن قــرار 
فــي  اتخــذ  ســورية  علــى  الثالثــي  العــدوان 
األيــام األولــى لنجــاح الجيــش العربــي الســوري 
ــم  ــن ث ــى جزءي ــراق الغوطــة وشــقها ال ــي اخت ف
ــاع  ــة الدف ــد أن منظوم ــهد يؤك ــي مش ــة، ف ثالث
وأن  ســقطت  قــد  المنطقــة  فــي  اإلرهابــي 
فــوق  بإتقــان  المحضّــرة  الحصينــة  المواقــع 
ــم  ــًا ول ــا نفع ــم تجــدِ أصحابه ــا ل األرض وتحته

ــي  ــات العســكرية الت ــم خطــر العملي ــع عنه تدف
ينّفذهــا الجيــش العربــي الســوري وحلفــاؤه وفقــًا 
ــة  ــة عالي ــة تنفيذي ــة وخط ــتراتيجية محكم الس

اإلتقــان وأداء ميدانــي محتــرف قــّل نظيــره .
بقيــادة  العــدوان  معســكر  راهــن  لقــد 
كورقــة  الشــرقية  بالغوطــة  لالحتفــاظ  أميــركا 

أمريــن: علــى  هامــة  اســتراتيجية 
ــات،  ــرح العملي ــي لمس ــع الميدان األول الوض
حيــث تــمّ ترتيبــه وتعزيــزه وتجهيــزه وتحصينــه 
ــا  ــش مهم ــى أي جي ــب عل ــز يصع بشــكل مميّ
اقتحامــه مــن دون أن يتكبّــد  كانــت قدراتــه 
خســائر ال تُحتمــل. ففــي 120 كلــم2 مــن األرض 
ــة  ــا غاب ــي معظمه ــكاد تكــون ف ــي ت ــة الت المبني
األرض  فــوق  المســلح  مــن  الباطــون  مــن 
ثــم جهّــزت  قتــال حصينــة  وتحوّلــت مواقــع 
باألنفــاق ومراكــز القتــال علــى مســاحة 80 كلــم2 
تحــت األرض وزوّد اإلرهابيــون الـــ 25 ألفــًا فيهــا 
بأفضــل منظومــات القيــادة والســيطرة واألســلحة 
العســكرية  العمليــات  إدارة  وتوّلــى  والذخائــر، 
وكّلــف  وإقليمــي  أطلســي  خبيــر   300 فيهــا 
ــم اإلســناد الجــوي  ــران اإلســرائيلي بتقدي الطي

عنــد االقتضــاء.
أمــا الثانــي، فقــد كان رهــان علــى »الهيبــة« 

ــية  ــية والدبلوماس ــدرات السياس ــة والق األميركي
ــن  ــي الســوري م ــش العرب ــي ســتمنع الجي الت
اقتحــام المنطقــة وتطهيرهــا مــن اإلرهــاب حتــى 
آخــر شــبر منهــا، لقــد توّقعــوا عمليــات محــدودة 
مــن  الكلــم  تتجــاوز  ال  الغوطــة  حــدود  علــى 
العمــق. وظــل رهانهــم هــذا قائمــًا بعــد ســقوط 
رهانهــم األول حتــى وصلــت طالئــع الجيــش 
ــًا  ــا 12 الف ــي فيه ــا الت ــى دوم ــي الســوري ال العرب

ــن  ــي منظمــة جيــش اإلســالم الذي مــن إرهابي
باقــي  مــن  وتســليحًا  تنظيمــًا  األفضــل  هــم 
اإلرهابييــن ويعملــون فــي مدينــة يتطّلــب قتــال 
الشــوارع فيهــا لتطهيرهــا أشــهراً طويلــة مــن 

ــر شــك. غي
ــا  ــرب ســقطت بوجهيه ــات الغ ــد أن رهان بي
السياســي والعســكري وأكدت ســورية وحلفاؤها 
امتالكهــم قــدرة مركبــة فــي الميدان والسياســة، 
النفســية  الحــرب  فــي  االقتــدار  عــن  فضــاًل 
العســكرية  العمليــة  فــي  المضــيّ  وقــرّروا 
ــر الغوطــة مــن دون أن يكــون فــي األمــر  لتطهي

تراجــع أو بديــل.
هنــا أدرك الغــرب القــرار الســوري وهالــه أن 
يُنفــذ، وألنــه يعــرف تداعياتــه االســتراتيجية 
علــى مســار االزمــة الســورية برمّتهــا بوجهيهــا 
القــرار  اتخــذ  فإنــه  والميدانــي،  العســكري 
بالتدخــل العســكري ليــس لوقــف تنفيــذ القــرار 
الســوري وقــد بــات مســتحياًل، بــل لمنع ســورية 
وحلفائهــا مــن اســتثمار االنتصــار االســتراتيجي 
هــذا، ورســم مشــهد يعيــد التــوازن الــى الميــدان 
ويفتــح الطريــق إلــى عمليــة سياســية متكافئــة 
بيــن المعتــدي والمدافــع المعتــدى عليــه تتجــاوز 

ــرة. ــي الســنوات األخي مكتســبات ســورية ف

للعــدوان  خّطــط  األســاس  هــذا  وعلــى 
أهدافــًا  ليحقــق  األطلســي  العســكري 
إنجــازات  عبــر  تمــر  كبــرى  اســتراتيجية 
كانــت  فقــد  األهــداف  أمــا  مؤّكــدة  عســكرية 
ــات  ــن فلت ــداورة أو م ــا تســرّب صراحــة أو م كم
اللســان، تتضمّــن إلــزام إيــران والقــوى المقاومــة 
ــف  ــا بالخــروج مــن ســورية ووق ــة معه المتحالف
إلــى  والعــودة  وسوتشــي  اســتنا  مســارات 
جنيــف  لمســار  وفقــًا  السياســية،  العمليــة 
بصيغتــه األولــى أي بيــان 30 حزيــران 2012 وهــذا 
مــا أكــدت عليــه القمــة العربيــة فــي الظهــران 
والتــي لــم تقــرأ مــا حصــل وقــرّرت كمــا كانــت 
ــى أســاس  ــركا عل ــا خططــت أمي ــى، وكم تتمنّ
أن العــدوان حقــق أهدافــه . لقــد خّططــوا لألمــر 
ســورية  انتصــارات  كل  تجــاوز  أســاس  علــى 
وهــو  الماضيــة.  الثــالث  الســنوات  خــالل 
ــون  ــوا يعوّل ــه حمــق، لكنهــم كان حمــق ال يقارب
ــذي ســيلزم ســورية  ــل العســكري ال ــى العم عل

ظنهــم. حســب  باإلذعــان، 
ــي كان مخططــًا  ــة العســكرية الت ــا العملي ام
لهــا فقــد كانــت تشــمل عمليــات تدميــر أهــداف 
ــل  ــى ش ــؤدي إل ــة ت ــية وإداري ــكرية وسياس عس
قــدرات الدولــة الســورية وتنفــذ خــالل أيــام ال 
تقــّل عــن أســبوع. وقــد تتجــاوز عشــرة أيــام 
الشــاملة  الحــرب  دون  تكــون  عمليــة  بقليــل، 
ــة المحــدودة الســريعة.  ــوق العملي المفتوحــة وف
متوســطة  بعمليــة  يومهــا  أســميناها  ولهــذا 

الشــدّة.
ومــع وضــع القــرار العدوانــي موضــع التنفيــذ 
العوائــق  وبــدأت  تظهــر  الصعوبــات  بــدأت 
تتشــكل بســبب المواقــف الصلبــة والحازمــة 
التــي اتخذتهــا ســورية وحلفاؤهــا فــي محــور 
المقاومــة وروســيا، مواقــف فرضــت هــذا التراجــع 
علــى المخطــط الــى درجــة حشــر فيهــا فــي 

زاويــة اإلحــراج الشــديد.
فبعــد  التوقيــت،  فــي  األول  التراجــع  كان 
أن كانــت الخطــة تقضــي بشــن شــبه حــرب 
الثالــث  للخيــار  الحــرب  بمصطلــح  نحتفــظ 
ــع األســبوع وتســتبق جلســة  ــي مطل ــق ف تنطل
مجلــس األمــن التــي دعــت اليهــا روســيا، اجــل 
االمــر لمــا بعــد الجلســة والــذي تابــع مجريــات 
جلســة الثالثــاء وإقفــال بــاب الدبلوماســية فيهــا 
بعــد إســقاط 3 مشــاريع قــرارات تتعلــق بســورية 
العســكرية  العمليــات  بــدء  أن  بانطبــاع  خــرج 
ــس  ــالق مجل ــن إغ ــاعات م ــالل س ــيكون خ س

ــم  ــة الجلســة، لكــن اإلطــالق ل ــي نهاي االمــن ف
يحصــل. وهــذا مــا حــاول تبريــره ترامــب عندمــا 
قــال أنــا لــم أحــدد موعــدًا لبــدء العمليــات بعــد.
ــو األخطــر واألهــم،  ــي، وه ــا التراجــع الثان أم
فقــد كان فــي طبيعــة العمليــة بذاتهــا، وهنــا كان 
االنقــالب المفصلــي وكانــت الصفعــة المدويــة 
التــي ســّفهت أحــالم بولتــون فــي الشــهر األول 
القومــي  لألمــن  مستشــارًا  منصبــه  لتوليــه 
األميركــي. فبعــد أن كانــت العمليــة مخططــة 
االســتراتيجية  العمليــات  فئــة  مــن  لتكــون 
العســكرية  ســورية  قــدرات  علــى  المؤثــرة 
وتقلــب موازيــن القــوى تبدّلــت لتصبــح مــن 
بــل  ال  الشــدة  المنخفضــة  العمليــات  طبيعــة 
فــي الدرجــة األدنــى مــن االنخفــاض األقــرب 
الــى االســتعراضية، وإال كيــف نفسّــر اقتصــار 
األهــداف علــى أربعــة، فيهــا اثنــان مــن األهــداف 
المدمّــرة أو المقصوفــة ســابقًا. وبالتالــي يمكــن 
القــول إن العمليــة التــي هــدد بهــا لــم تنفــذ، وان 
الضربــة العدوانيــة التــي لجــئ اليهــا هــي فعــل 
ضــرورة لحفــظ مــاء الوجــه وتحديــد الخســارة 
المعنويــة والحــدّ مــن تــآكل الهيبــة األطلســية. 
ــا القــول إن تهديــد أميــركا  مــا يعنــي أن بإمكانن
بالضربــة لــم ينفــذ، بــل نّفــذ عمــل آخــر ال صلــة 

لــه بــه.
ــد كانــت مشــرّفة لســورية  ــا النتيجــة فق أم
وحلفائهــا وكارثيــة علــى حلــف العــدوان الثالثــي. 
ففــي حيــن لــم تحقــق الضربــة شــيئًا علــى 
الماديــة  الخســائر  ذلــك  فــي  بمــا  اإلطــالق 
ــات التصــدي  ــر الموجــع، رســمت عملي ذات األث
فــي  لســورية  مشــرقة  صــورة  الفعــل  وردود 
أبعادهــا األربعــة، البعــد العســكري وفيــه االقتــدار 
ــا  ــع به ــي يتمتّ ــة الت ــاءة العالي والشــجاعة والكف
الجيــش العربــي الســوري فــي تصديــه للعــدوان 
المبثــوث،  كالفــراش  صواريخــه  وإســقاط 
ــة  ــه الصــورة المزلزل ــي في ــادي وتكف ــد القي والبع
ــس  ــا الرئي ــر فيه ــي ظه ــدوان والت ألصحــاب الع
ــه، ويدخــل  ــا ملفات ــه وفيه ــل حقيبت األســد يحم
صباحــًا مكتبــه ليبــدأ العمــل باكــرًا كالمعتــاد، 
والبعــد السياســي وفيهــا التشــبث بــكل ثوابــت 
ســورية مــن دون الميــل عنهــا قيــد أنملــة، كمــا 
عبــر بيــان الخارجيــة الســورية، وأخيــرًا البعــد 
صدمــة  ذاتــه  بحــد  يشــّكل  الــذي  الشــعبي 
ــدن  ــاحات الم ــرى س ــو ي ــدي. وه ــل المعت تُذه
بالســوريين  الصبــاح  منــذ  تغــصّ  الســورية 
المبتهجيــن بالنصــر والهازئيــن بصواريــخ العــدو.

االنســحاب  موضــوع  أن  شــك  ال 
مــن  االميركيــة  للوحــدات  المرتقــب 
الرئيــس  إليــه  تطــرق  والــذي  ســوريا، 
الفتــرة  فــي  ترامــب  دونالــد  األميركــي 
األخيــرة بالقــول إنــه قريــب جــداً، ومــا رافــق 
ــاء  ــات لحلف ــات وتحفظ ــن اعتراض ــك م ذل
واشــنطن، والذيــن يعتمــدون بالكامــل فــي 
مواقفهــم وسياســاتهم  أو فــي مواقعهــم 
علــى الوجــود العســكري االميركــي فــي 
الشــرق والشــمال الشــرقي الســوري، أو ما 
ــة  ــن تطــورات عســكرية مهم ــك م ــال ذل ت
تمثلــت باالعتــداء الثالثــي )االميركــي – 
ســوريا،  علــى  الفرنســي(   – البريطانــي 
ســيكون مــدار بحــث ومتابعــة جديــة مــن 

أغلــب األطــراف المعنيــة بذلــك.
ــت  ــة للموضــوع، قال ــًا، وفــي متابع الحق
ــدة  ــم المتح ــي االم ــة ف ــفيرة األميركي الس
نيكــي هايلــي إن بالدهــا لــن تســحب 
تحقــق  أن  بعــد  إال  ســوريا  مــن  قواتهــا 
أهدافهــا، وقــد حــددت فــي مقابلتهــا األخيرة 
مــع "فوكــس نيــوز" هــذه األهــداف بالتالــي:

األســلحة  اســتخدام  عــدم  ضمــان   -
ــأي شــكل يمكــن أن يعــرض  ــة ب الكيماوي

مصالــح الواليــات المتحــدة للخطــر.
- هزيمة تنظيم "داعش".

- ضمــان وجــود نقطــة مراقبــة جيــدة 
ــران. ــه إي ــوم ب ــا تق ــة م لمتابع

فــي دراســة لهــذه األهــداف، وتحليــل 
معطياتهــا يمكــن اســتنتاج مــا يلــي:

اســتخدام  عــدم  ضمــان  لناحيــة   -
األســلحة الكيماويــة بــأي شــكل يمكــن 
المتحــدة  الواليــات  مصالــح  يعــرض  أن 
علــى  القــدرة  لديهــا  ســتبقى  للخطــر، 

الكيمــاوي،  الموضــوع  واســتغالل  فبركــة 
بوجــود وحداتهــا داخــل ســوريا او بعــدم 
فــي  معروفــة  ذلــك  فــي  وقدرتهــا  ذلــك، 
العــراق حيــث لــم تكــن موجــودة، وفــي 

أماكــن.
"داعــش"،  تنظيــم  هزيمــة  لناحيــة   -
ال يوجــد مــا يمنعهــا مــن إكمــال مهاجمــة 
فــي  "داعــش"  عناصــر  مــن  تبقــى  مــا 
ــى الحــدود مــع العــراق  ــرات وعل شــرق الف
ــى  ــي عل ــا، وهــي تُبق ــد نفوذه ــث يمت حي
ــر  ــا لتبري ــة وترعاه ــر االرهابي ــك العناص تل
بقائهــا فــي الشــرق الســوري، فــي الوقــت 
ــكرية  ــة عس ــة عملي ــجل اي ــم تس ــذي ل ال
أو أي اســتهداف جــوي لتلــك المجموعــات 
ــام  ــي ع ــر تشــرين الثان ــل نوفمب ــذ أوائ من
2017، تاريــخ تحريــر البوكمــال مــن قبــل 
الجيــش العربــي الســوري وحلفائــه، لذلــك 
تســتطيع دائمــا اعتبــار أن هــذا الشــرط 
ــر  ــم بتأخي ــا تتحك ــا أنه ــق طالم ــم يتحق ل

اســتكمال هزيمــة "داعــش".
- لناحيــة ضمــان وجــود نقطــة مراقبــة 
جيــدة لمتابعــة مــا تقــوم بــه إيــران، يمكــن 
اعتبــار هــذا الشــرط أو هــذا الهــدف مفتاحــا 

لدعــم وتغطيــة دخــول وحــدات اقليميــة 
ــن  ــن م ــى الشــرق الســور ، تؤم ــة ال عربي
خــالل هــذا الدخــول العســكري االقليمــي 
مــن  الســوري  العربــي  الجيــش  منــع 
تحريــره تلــك المواقــع، وتؤســس لتكويــن 
نقــاط ارتــكاز صالحــة لتقســيم وتفتيــت 
باألســاس،  مخططهــا  هــو  كمــا  ســوريا 
المعروفــة،  االقليميــة  الــدول  ومعهــا 
اكتمــال  باالضافــة طبعــا العاقــة وعرقلــة 
محــور  لــدول  االســتراتيجي  الترابــط 

المقاومــة.   
أن  اعتبرنــا  إذا   ، اخــرى  ناحيــة  مــن 
الوجــود العســكري األميركــي فــي ســوريا 
القــدرات،  لناحيــة  متواضــع  وجــود  هــو 
مقارنــة مــع الــدور الكبيــر الــذي تضطلــع 

فــي  تاثيرهــا  وقــدرة  القــوات  تلــك  بــه 
العــدد  ان  وحيــث  الســوري،  الميــدان 
االقصــى لهــذه الوحــدات ال يتجــاوز الـــ 2000 
عنصــر ، والموزعيــن بيــن مستشــارين، 
الجويــة،  العمليــات  ومنســقي  مراقبيــن 
ومنفــذي  واتصــاالت  ارتبــاط  ضبــاط 
الخدمــات اللوجســتية، يمكــن القــول ان 
ــر ترتكــز  ــى التأثي ــدرة عل اســاس هــذه الق
االميركيــة  العســكرية  االمكانيــات  علــى 
المتواجــدة خــارج ســوريا، فــي دول الخليــج 
والمتوســط واالحمــر وتركيــا، والتــي كانــت 
الجويــة  عملياتهــا  تنفــذ  خاللهــا  مــن 
والصواريــخ  القاذفــات  عبــر  الحساســة 

االســتراتيجية.
الواليــات  قــدرة  تتغيــر  لــن  بالتالــي، 
المتحــدة األميركيــة فــي االعتــداء وفــي 
فــي  األهــداف  تنفيــذ  فــي  أو  التأثيــر 
الميــدان الســوري فيمــا لــو ســحبت تلــك 
القــوة المتواضعــة مــن ســوريا، باالضافــة 
طبعــًا العتمادهــا أيضــا علــى ديبلوماســيتها 
ــر  ــى الكثي ــا وتســلطها عل ــة وهيمنته القوي

مــن الــدول االقليميــة والغربيــة.
إفــراغ هــذه   مــن هنــا، ومــن خــالل 
مــن  هايلــي  ذكرتهــا  التــي  األهــداف 
دون  واعتبارهــا  كمــا شــرحنا،  مضمونهــا 
أي معنــى عملــي النــه يمكــن تجاوزهــا 
الواليــات  منــاورات  فوقهــا عبــر  القفــز  أو 
المتحــدة المعروفــة، باالضافــة طبعــا لعــدم 
وجــود أي معنــى عملــي لســحب وحداتهــا 
مــن ســوريا، فــي ظــل اســتبدالها بوحــدات 
خارجيــة مدعومــة جويــا ولوجســتيا وامنيــا 
مــن قبلهــا، لــن يكــون هنــاك جــدوى أو 
الوحــدات االميركيــة  فــارق فــي ســحب 

سورية بعد العدوان الثالثي
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مــن المؤكــد ومنــذ اللحظــة األولــى للعــدوان الثالثــي أن حكومتــي الســعودية وقطــر الشــريكتان فــي 
ــا فــي خلفيــة التحريــض والتمويــل لشــراء العــدوان الثالثــي بقــرار أميركــي  الحــرب علــى ســورية كانت
واألكيــد أيضــا أن الكيــان الصهيونــي كان شــريكا رئيســيا وهــو يســعى للتخصــص فــي اســتهداف المواقــع 
اإليرانيــة وربمــا يصــح اعتبــار كل ذلــك مــن العناويــن الفرعيــة المتشــعبة عــن التناقــض الرئيســي بيــن 
الدولــة الوطنيــة الســورية وحلفائهــا مــن جهــة والمركــز اإلمبريالــي الصهيونــي وعمالئــه مــن جهــة أخــرى.
ــه  ــام 2013 وقبل ــت ع ــا ان حاول ــا قطــر والســعودية ســبق له ــج الفارســي المتورطــة تتقدمه دول الخلي
ــي  ــا الت ــى إدارة اوبام ــا عل ــت جــام غضبه ــا وصب ــا واحتالله ــزو ســورية ولتدميره شــراء حــرب شــاملة لغ
تراجعــت تحــت غطــاء صفقــة الكيمــاوي وهــي تدخلــت فــي االنتخابــات الرئاســية األميركيــة بحثــا عــن 
فرصــة جديــة لترجيــح كفــة إدارة جديــدة تقــدم علــى اتخــاذ القــرار بحــرب شــاملة محورهــا احتــالل ســورية 
وتدميرهــا تمهيــدا إلبــرام اتفــاق شــامل مــع إســرائيل يتضمــن االعتــراف والتطبيــع والتعــاون فــي تصفيــة 

قضيــة فلســطين وشــطب حــق العــودة نهائيــا.
أفشــلت ســورية العــدوان ومنعتــه مــن تحقيــق أي هــدف او مكســب وربحــت تأكيــد قدرتهــا الدفاعيــة 
وجــدارة جيشــها وأســلحتها فــي التصــدي وهــي جــددت تلــك الحقيقــة فــي مواجهــة العــدوان الصهيونــي 
الجديــد وأيــا كانــت الســبل التــي ســوف تختارهــا روســيا لمعاقبــة دول العــدوان وفقــا لتصريحــات الســيد 
ــا  ــوري وفق ــع الحــرس الث ــى اســتهداف مواق ــة إســرائيل عل ــة لمعاقب ــة المرتقب ــردود اإليراني ــروف او ال الف
لمــا اعلنــه قائــد المقاومــة الســيد حســن نصــراهلل فــإن نتائــج مباشــرة حققهــا رد ســورية علــى العــدوان 
الثالثــي وهــي شــرعت فــي الظهــور والتبلــور وســتكون فــي صلــب التحــوالت والتطــورات الســورية خــالل 

األســابيع القادمــة.
اوال يواصــل الجيــش العربــي الســوري عملياتــه لتطهيــر مــا تبقــى مــن مناطــق ســورية مــن فلــول 
اإلرهابييــن واوكارهــم وهــذا يشــمل جميــع األنحــاء الســورية الباقيــة وفقــا لترتيــب اولويــات خطــط 
وبرامــج عمليــات هيئــة األركان الســورية ووفقــا لتوجيهــات القيــادة السياســية وهــو مــا توضحــه التطــورات 

المتالحقــة فــي محيــط دمشــق وريــف حمــص والعمليــات المســتمرة فــي محافظــة إدلــب.
ثانيــا أدى التصــدي الناجــح للعــدوان إلــى اســتنهاض شــعور وطنــي ســوري بالعــزة والكرامــة وبثقــة 
أكبــر وأشــد رســوخا بقــدرات الجيــش العربــي الســوري وعبــرت عــن ذلــك المســيرات والتجمعــات 
الشــعبية التــي طافــت الشــوارع والســاحات فــي دمشــق ومعظــم المــدن الســورية ولذلــك فــإن مــا بعــد 
العــدوان حالــة وطنيــة شــعبية كانــت مــن أجمــل محطاتهــا تظاهــرة الرقــة التــي هتفــت بطــرد االحتــالل 

األميركــي وبدخــول الجيــش العربــي الســوري إلــى المحافظــة.
ثالثــا اعتبــار الدولــة الســورية ان العــدوان يخــرج الــدول الثــالث المعتديــة مــن معادلــة العمليــة 
السياســية كمــا تشــير بعــض التصريحــات وهــو ليــس مجــرد تهديــد بــل تعبيــر عــن التــوازن الجديــد 
ــات  ــن عصاب ــق الســورية م ــر المناط ــات تحري ــدم عملي ــات الحســم وتق ــدم عملي ــد تق ــى األرض بع عل
ــة مــع دول  ــى أي شــراكة سياســية متخيل ــد العــدوان هوامــش الرهــان عل اإلرهــاب وحيــث تتقلــص بع
الغــرب بمــا فــي ذلــك عمليــة جنيــف شــبه الميتــة وكلمــا توســع انتشــار الجيــش العربــي الســوري ميدانيا 
ســتختفي وتتضــاءل مســاحات المنصــات الخارجيــة فــي العمليــة السياســية الســورية التــي تغــدو قابلــة 

ــة الوطنيــة. ــى أرض ســورية وفــي حضــن الدول للتحقــق عل
رابعــا ســتفرض التطــورات علــى روســيا وإيــران مراجعــة الرهانــات الخاطئــة علــى الموقــف التركــي 
الــذي انكشــف عمــق ارتهانــه لتبعيــة النظــام التركــي للهيمنــة األميركيــة وارتباطــه بالحلــف األطلســي 
وبمــا يكشــف بــؤس األوهــام التــي روجــت فــي الســابق وهــو امــر ســيدعو لمراجعــة جــادة ودقيقــة فــي 
ــا فــي حضــن المخطــط األميركــي األطلســي بينمــا  ــا للجــم اندفاعته المكتســبات التــي منحــت لتركي
كان أردوغــان يرقــص علــى الحبليــن وآخــر رقصاتــه مســاندة العــدوان الثالثــي وتقديــم التســهيالت لــه.
خامســا تمثــل حالــة النهــوض الشــعبي والوطنــي فــي ســورية مناخــا مواتيــا لتوســع انويــة المقاومــة 
ــق  ــر قل ــا يثي ــذا م ــة الجــوالن وه ــي جبه ــي ف ــدو الصهيون ــي وضــد الع ــالل األميرك الشــعبية ضــد االحت
واشــنطن وتــل أبيــب المســتنفرة لرصــد التفاعــالت الجاريــة خصوصــا مــع اقتــراب معركــة تحريــر الجنــوب 
الســوري التــي مــن المحتمــل ان يقودهــا الجيــش العربــي الســوري بدعــم مــن شــريكيه إيــران والمقاومة 

اللبنانيــة ومــع فصائــل شــعبية ســورية مقاومــة ســبق ان شــاركت فــي تحريــر محافظــة ديــر الــزور.
سادســا مــا بعــد العــدوان مواجهــة متصاعــدة بيــن روســيا والغــرب تشــمل جميــع مســتويات الصــراع 
السياســي والدبلوماســي وســتكون ســورية محورهــا المركــزي وهــي تطــال ســائر الملفــات مــن قضيــة 
الكيمــاوي المفبركــة إلــى اســتمرار التدخــالت وتقديــم الدعــم والحمايــة لفلــول داعــش والقاعــدة التــي 

تتخــذ ذريعــة لمواصلــة التدخــل واالحتــالل.
ســابعا ســتحرص الواليــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا علــى االحتفــاظ بالموقــف التركــي المســاند 
للعــدوان الثالثــي وبتأكيــد انحيــاز تركيــا التــام وتبديــد األوهــام والشــائعات عــن تبديــل موقفهــا مــن الدولــة 
الســورية او انقالبهــا علــى الناتــو فــي حيــن ســتجد الوحــدات الكرديــة انهــا مطالبــة اكثــر فأكثــر بحســم 

خياراتهــا وســط كل ذلــك.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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كيف تناور واشنطن في ملف سحب وحداتها من سوريا؟
شارل ابي نادر

ماذا بعد هزيمة العدوان الثالثيّ الصاروخي الفاشل؟
 أمين محمد حطيط

الســوري  المشــهد  مــن  اللوحــات  هــذه 
ــة  ــي كارث ــدي ف ــوث المعت ــة للثال ــت كارث أنتج
ســيُبنى عليهــا بــدون أدنــي شــك فــي مــا 
تبقــى مــن مواجهــة خاصــة، حيــث إن هــذه 
القــوى تأكــدت مــن خســارتها المتشــعبة وعلــى 

التالــي: الشــكل 
أخطــر  وهــي  الغوطــة  خســرت  ميدانيــًا: 
ــا  ــك به ــت تمس ــتراتيجية كان ــة اس ــم ورق وأه
دمشــق  علــى  والسياســي  األمنــي  للضغــط 
امــد  إطالــة  اســتراتيجية  لخدمــة  وتحتاجهــا 

األميركيــة. النــزاع 
ــد  ــة التهدي ــة وورق عســكريًا: خســرت الهيب
العــدوان  قــوى  إن  الشــاملة، حيــث  بالحــرب 
ــد  لمســت بالمحســوس الملمــوس أن التهدي
بالحــرب المفتوحــة لــم يعــد مجديــًا ألنهــا غيــر 
مســتعدة لهــا أصــاًل وألنهــا ال تســتطيع اتقــاء 

ــداً. ــا مؤك مخاطره
سياســيًا: خســرت فــي هــذا الكثيــر وتكفــي 
والتعلــق  األمــن  مجلــس  جلســات  مراجعــة 

المراوغــة  مقابــل  فيهــا،  والروســي  الســوري 
والعجــز الغربــي الــذي لجــأ أصحابه الــى الكذب 
لنقــول كــم كانــت الخســارة الغربيــة فادحــة.

إمكانيــة  أو  فرصــة  اســتراتيجيًا: خســرت 
اســتعادة التــوازن الــى المشــهد الســوري. وهــو 
أمــر تحتــاج اليــه لتدخــل الــى مفاوضــات الحــل 
ــا  ــظ له ــذي يحف ــة ال ــي لألزم السياســي النهائ
ــي. ــا تبتغ ــي ســورية، كم ــح ف مكاســب ومصال

واآلن نعــود الــى الســؤال مــاذا بعــد هــذه 
ــزم  ــن هُ ــيط، م ــرد بس ــرى أن ال ــة، ون المواجه
شــروطه،  يملــي  أن  يســتطيع  ال  وفشــل 
وبالتالــي ال نــرى أن مــا طالبــت بــه دول العدوان 
ــًا،  واتباعهــا مــن العــودة إلــى جنيــف اآلن ممكن
ــب بشــظايا توماهــوك  ــف أصي ألن مســار جني
أميركــي فجّــر بصــاروخ أس 200 ســوري مــن 
صنــع روســي، فســدّ مســار جنيــف ليبقــى 
مفتوحــًا مســارا اســتنه وسوتشــي سياســيًا 
ــدان عســكريًا الســتكمال اســتعادة  وطــرق المي

األرض مطهّــرة بــال إرهــاب.


