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مشهد احياء المولد النبوي في اليمن.. تهديد أبعد من االحتفاالت
علي الدرواني

استهداف قاعدة التنف... كيف 
ستردّ واشنطن؟

رنا العفيف
سلســلة انفجــارات فــي قاعــدة التنــف التابعــة لاحتــال األميركــي علــى 
الحــدود الســورية العراقيــة حيــث صــرح مســؤولون أميركيــون انــه يعتقــد أّن 
ــرز«  ــة »رويت ــن وكال ــار وكان قــد نقــل ع ــرة مــن دون طي ــوم كان بطائ الهج
عــن مســؤولين أميركييــن قولهــم إّن القاعــدة األميركيــة فــي منطقــة التنــف 
اســتهدفت بعــدة صواريــخ وأّن االنفجــارات دوّت فــي القاعــدة. كمــا صرّحــت 
القيــادة األميركيــة الوســطى أيضــًا أنهــا تحتفــظ بحــقّ الــردّ علــى الهجــوم 
فــي الزمــان والمــكان المناســبين، علمــًا أنهــا لــم توجّــه أيّ اتهــام أليّ جهــة 

حتــى اللحظــة، فــإذن علــى مــن تتوعّــد بالــردّ؟
تمثــل قاعــدة التنــف العســكرية التابعــة لاحتــال األميركــي الحجــر 
األســاس االســتراتيجي األميركــي للحــد مــن النفــوذ اإليرانــي فــي المنطقــة 
وهــي مــن أكثــر المواقــع أهميــة فــي ســورية، وقــد تــمّ اســتهدافها بشــكل 
مباشــر عســكريًا بالرغــم مــن أنهــا تحظــى بدعــم أميركــي واهتمــام إقليمــي 
ودولــي بعــد أن وســع االحتــال األميركــي نفــوذه فــي المنطقــة كنقطــة 

ــن. ــن وبريطانيي ــاط أميركيي ــب عســكري بإشــراف ضب تدري

كيــف ســتتعاطى واشــنطن وحليفتهــا »إســرائيل« فــي المنطقــة بعدمــا 
ــر دمشــق،  ــي تفجي ــا بصمــة ف ــة القاســمة خاصــة إذا كان له ــت الضرب تلق
والــذي راح ضحيتهــا أربعــة عشــر شــهيداً، وســابقاتها مــن االعتــداءات 
ــة  ــد مخترق ــن أح ــة م ــات دولي ــورية دون إدان ــى س ــرّرة عل ــافرة المتك الس
الدبلوماســي  الفــن  فــي  واألدبيــة  األخاقيــة  السياســية  المعاييــر 

والدولــي. االســتراتيجي 
إّن رعــاة التنظيمــات االرهابيــة وداعميهــا فــي ســورية تلقــت رســائل 
مباشــرة عبــر زعزعــة أمــن ســورية مــن خــال التفجيــر اإلرهابــي الــذي 
الخايــا  المعنــوي والســتيقاظ  الدعــم  مــن  كنــوع  باألمــس  حصــل 
ــادر  ــن غ ــة بكمي ــداث الطيون ــد أح ــك بع ــاء ذل ــد، وج ــن جدي ــة م النائم
ــرّ  ــت العاصمــة دمشــق لتكــون معركــة الكــرّ والف ــوات ناســفة طال وعب
بشــقيها السياســي والعســكري لمنــع تقــدم الجيــش الســوري فــي 
مهامــه العســكري فــي الشــمال الســوري أواًل وثانيــًا لعرقلــة جهــود حــزب 
اهلل تجــاه حلفائــه. ومــن المؤكــد تحــاول »إســرائيل« ورعاتهــا بدعــم 
أميركــي توصيــل رســالة سياســية وقــد تكــون عســكرية أيضــًا لســورية 

ــي. ــا التال ــا مفاده وحلفائه
القــوات  لتعزيــز  »إســرائيل«  ســتفرضه  الــذي  األميركــي  التموضــع 
ــد  ــه بع ــد ب ــي تتوعّ ــردّ الت ــن ال ــًا م ــة ســيكون نوع ــي المنطق ــة ف األميركي
أن تلقــت الضربــة القاســمة وهــي المــرة األولــى التــي يتــمّ فيهــا اســتهداف 
ــر مباشــرة  ــة وغي ــة مفتوحــة متبادل ــدو سنشــهد جبه ــا يب ــى م القاعــدة، وعل
لربمــا فــي األيــام المقبلــة، حيــث »إســرائيل« قلقــة رغــم توعّدهــا بالــردّ إال 
أنهــا ســتماطل كنــوع مــن ســيناريو سياســي لجــذب المزيــد مــن المكاســب 

ــووي مــع طهــران. ــف الن فــي المل
وقــد نــرى تجاذبــات فــي تغييــر المشــهد السياســي فــي المنطقــة 
ــورية،  ــزب اهلل وس ــران وح ــن طه ــكّل م ــد ل ــر التصعي ــع توت ــد يرتف وق
ــووي،  ــة الحســم السياســي بالشــأن الن ــران مرحل ــث تدخــل طه حي
وســورية ســتحاول دائمــًا أن تكــون فــي الهــرم اإلقليمــي ونقطــة ارتــكاز 
محــط المشــهد السياســي اآلتــي لمــا فيــه مــن خطــوات ســباقة 
بتحقيــق األهــداف التــي تســعى مــن خالهــا زجّ األمــن واالســتقرار 
ــدًا  ــوازن الســلم األمنــي السياســي بطريقــة دبلوماســية بعي ــد ت لتعي

ــي. عــن التشــويش الصهيون

ما هي سيناريوهات قصف قاعدة التنف المحتلة أميركيًا؟

بومبيو.. منع إي تقارب إيراني سعودي هو مصلحة »إسرائيلية«
قبــل ايــام أجــرت صحيفــة »تلغــراف« البريطانيــة 
مقابلــة  مــع وزيــر الخارجيــة األمريكــي الســابق 
ــن  ــب المراقبي ــا اغل ــر مــن امامهم ــو، م ــك بومبي ماي
غايــة  فــي  مقابلــة  كانــت  انهــا  اال  الكــرام،  مــرور 
االهميــة، لمــا تضمنتــه مــن مواقــف تعكــس النظــرة 
الــى منطقــة الشــرق الوســط،  الحقيقــة المريــكا 
ودور امريــكا فــي نشــر الفوضــى والفتــن بيــن دولهــا 

ــرائيل”. ــون »اس ــل عي ــن اج ــعوبها، م وش
الرئيــس  بومبيــو،  دعــا  المقابلــة  تلــك  فــي 
األمريكــي جــو بايــدن علــى أن يصبــح أكثــر صرامــة 
مــع إيــران، واضــاف »ان الســعودية بحاجــة إلــى رؤيــة 
قيــادة أمريكيــة قويــة، وبحاجــة إلــى رؤيــة أمريــكا 
تؤكــد لهــا أنهــا ســتدعمها، وال ســيما فــي مــا يتعلــق 
بالتحــدي الــذي تمثلــه جمهوريــة إيــران اإلســامية”.

ــة عــن الهــدف  بومبيــو كشــف فــي تلــك المقابل
ــر صرامــة مــع  ــى ان يكــون اكث ــدن ال ــه باي وراء دعوت
ــات  ــع العاق ــران، وهــذا الهــدف هــو »ضمــان تطبي اي

بيــن إســرائيل والســعودية«، حيــث قــال صراحــة: »ان 
تعامــل بايــدن بحــزم أشــد مــع إيــران ضــروري إذا 

ــة  كان يأمــل فــي إقنــاع الســعودية بــأن تصبــح الدول
العربيــة التاليــة التــي تقيــم عاقــات مــع إســرائيل«.
بومبيــو اكــد للصحيفــة البريطانيــة :« أنــا مقتنــع 
التــي  الــدول  بأنــه ســيكون هنــاك المزيــد مــن 

ســتنضم إلــى اتفاقيــات أبراهــام، وفــي يــوم مــن 
األيــام ســتنضم المملكــة العربيــة الســعودية أيضــا.. 
ــا  ــدن موقف ــم يتخــذ باي ــا ل وم
القــوات  تجــاه  صرامــة  أكثــر 
فــي  إيــران  مــن  المدعومــة 
المنطقــة، مثــل الحوثييــن فــي 
اليمــن، فقــد ال يتحقــق االتفاق 

اإلسرائيلي-الســعودي”.
ليــس صدفــة ان يجــري 
ــي  ــاء الصحف ــو هــذا اللق بومبي
تشــهد  الــذي  الوقــت  وفــي 
بيــن  المفاوضــات  جــوالت 
ايــران والســعودية تقدمــا مــن 
اجــل حلحلــت المشــاكل التــي تعتــرض العاقــات 
ومحــاوالت  ان محوالتــه  ادرك  فالرجــل  الثنائيــة، 
ادارة رئيســه ترامــب، لدفــع الــدول العربيــة نحــو 
ــاح،  ــد تذهــب ادراج الري ــع »اســرائيل« ق ــع م التطبي

مــع تقــدم المفاوضــات االيرانيــة الســعودية.
ايرانــي  تقــارب  حصــول  مــن  بومبيــو  قلــق 
ســعودي هــو الــذي دفعــه الــى ان يكشــف عــن ، 
بهــذا الوضــوح، الجهــة التــي كانــت ومازالــت وراء كل 
االزمــات والفتــن والصراعــات والحــروب التــي تعصــف 
بمنطقــة لشــرق االوســط، لتأزيــم اوضاعهــا ودفــع 
دولهــا الــى التطبيــع مــع »اســرائيل«، هربــا مــن »عــدو 
وهمــي« اختلقتــه امريــكا، وهــو ايــران، وهــو هــدف 
لــن يتحقــق فــي حــال تركــت امريــكا المنطقــة ودولهــا 

لحالهــم، دون اي تدخــل، كمــا يــرى بومبيــو.
ــارب  ــة اي تق ــعيه لعرقل ــو وس ــاوالت بومبي مح
ــي والفاضــح،  ــذا الشــكل العلن ــن المســلمين، به بي
يجــب ان يكــون دافعــا لجيــران ايــران للتفكيــر مليــا، 
قبــل الوقــوع فــي حبائــل امريــكا، التــي ال يوجــد 
ــي منطــة الشــرق االوســط،  ــق سياســتها ف ــي اف ف
إال »اســرائيل«، وكل مــا عداهــا ليســوا ســوى ادوات 

لحفــظ امنهــا.

الفعاليــات  مشــاهد  تمــر  أن  يمكــن  ال 
المليونيــة  والحشــود  والرســمية  الشــعبية 
النبــوي  المولــد  ســاحات  مــأت  التــي 
ــة،  ــاحة مركزي ــن 30 س ــر م ــي أكث ــريف ف الش
القويــة،  فــي 14 محافظــة يمنيــة، ورســالتها 
مثــل هــذه الحشــود ال تمــر مــرور الكــرام أمــام 
لاعتــداء  والمتحالفيــن  المتأمريــن  أعيــن 
علــى شــعب االيمــان والحكمــة، وال يمكــن 
وال  والبريطانــي،  االمريكــي  يتحملهــا  ان 

الصهاينــة. وال  واالماراتــي،  الســعودي 
ــل  ــي فش ــذا يعن ــاطة، ألن ه ــبب ببس والس
ــن،  ــاد اليمنيي ــر مــن محــاوالت ابع ــن وأكث عقدي
ــق  ــم الوثي ــن ارتباطه ــام، ع ــعوب االس وكل ش
برســول الرحمــة محمــد صلــوات اهلل عليــه وعلى 
آلــه، بالحــرب الناعمــة التــي ســخرت لهــا جهــود 
جبــارة وأمــوال ضخمــة ومكينــة عماقــة، وشــبكة 
ــات،  واســعة مــن الصحــف والمجــات والفضائي
التلفزيونيــة،  والبرامــج  االلكترونيــة،  والمواقــع 
والفعاليــات والرحــات والنــدوات، و و و لتتبخــر 
تحــت اقــدام شــعب االيمــان والحكمــة فــي بضع 
العميــق  واالرتبــاط  المحبــة  وتظهــر  ســنين، 
ــه ورســالته  ــدوة وأســوة، وبدين ــي )ص( كق بالنب

ــاة يمنــح العــزة والكرامــة. كمنهــج حي
ومــن جهــة أخــرى، قــد تكــون أشــد تأثيــرًا 
وأقــوى وقعًــا، هــي أن مــا يجــري فــي اليمــن، 
ــي ظــل  ــس ف ــم، لي ــذا الشــعب العظي ــن ه م
أوضــاع مســتقرة، وال فــي ظــروف طبيعيــة، وال 
فــي حالــة رخــاء، بــل إن الشــعب قــد كســر 
ــود، وأثبــت حضــوره، فــي ميــاد  كل هــذه القي
الرســول األعظــم، وهــو تحــت وطــأة حصــار 
ظالــم وعــدوان غاشــم للعــام الســابع علــى 
ــن  ــة للمعتدي ــن هزيم ــه م ــا يعني ــي، بم التوال
الخضــاع  ووســائلهم  ادواتهــم  كل  وفشــل 

اليمــن واليمنييــن.
وال تتوقــف الحســرة الســعودية واألمريكيــة 
ــى  ــف إل ــات العســكرية، يضي ــع الجبه ــا، فواق هن

عبــرات،  عبرتهــم  وإلــى  حســرات  حســرتهم 
فقبــل هــذه الذكرى المقدســة، كانــت االنتصارات 
تتوالــى فــي مختلــف محــاور التصــدي للعــدوان، 
البيضــاء،  وشــرق  مــأرب،  جنــوب  ســيما  ال 

ــا  ــر تحريره ــت اث ــي اكتس ــبوة، والت ــمال ش وش
مباشــرة باللــون األخضــر تعبيــرًا عــن انضمامهــا 
بالمولــد  شــعبنا  احتفــاالت  فــي  للمشــاركة 

الشــريف بحشــود جماهيريــة غفيــرة.
هــذه الفعاليــات الكبــرى التــي لــم يشــهد 
يتــم  عندمــا  وجغرافيًــا،  تاريخيًــا  مثيــل  لهــا 
االثنيــن  الوقــت عصــر  نفــس  فــي  تنظيمهــا 
ــود ومســؤوليات  ــا مــن جه ــا يلزمه الماضــي، بم
والترتيــب، كلهــا  والتنظيــم واالعــداد  التأميــن 
تخفــي خلفهــا مقــدرة هائلــة علــى القيــام بهــا 
ــب  ــق، يتطل ــرف دقي ــاس وظ ــت حس ــي توقي ف
المزيــد مــن الجهــود فــي ظــل تربــص قــوى 
ــة  ــة اعامي ــي ظــل حمل ــى ف ــل وحت ــدوان، ب الع
ــدات  ــي ابت ــرات الت ــع التحضي ــت م ــرة ترافق كبي
التخذيــل  بغــرض  المبــارك،  ربيــع  شــهر  اول 
والتشــويش والتحريــض والتشــويه للمناســبة 
بــكل مــا أوتيــت وســائل اعــام العــدوان مــن 

قــوة، اذا أخــذت هــذه التفاصيــل والتحديــات فــي 
ــا جــرى يتجــاوز كل الحــدود  ــإن م الحســبان، ف
لتقزيــم  وضعــت  التــي  األطــر  كل  ويحطــم 
وينســف  عليهــا،  الهيمنــة  ومحاولــة  اليمــن، 

كل دعــاوى العــدوان، ومبرراتــه التــي يســوقها 
شــرعية  اال  شــرعية  فــا  عدوانــه،  لتبريــر 
خلــف  ويقــف  بثوابتــه،  المتمســك  الشــعب 
قيادتــه الحكيمــة والفــذة، والتــي اســتطاعت فــي 
بضــع ســنوات أن تؤســس لمرحلــة ينظــر فيهــا 
لليمــن بصــورة تمــأ العيــن والقلــب، وتخــرس 
بمخططاتهــم  وتعصــف  الحاقديــن،  الســنة 
لقمــة  ليــس  اليمــن  ان  وتؤكــد  ومؤامراتهــم، 
إال  يمثلــون  ال  المرتزقــة  أولئــك  وأن  ســائغة، 
أنفســهم، بــل إنهــم اليــوم قــد ســقطوا حتــى 
فــي قــرارة أنفســهم، ولســنا هنــا بــوارد ذكــر 
أمثلــة لتغريداتهــم اليائســة والبائســة وتقاذفهــم 
االتهامــات للهجــز والفشــل فيمــا بينهــم البيــن، 

وفيمــا بينهــم وبيــن تحالــف العــدوان.
يكفــي هنــا أن يشــار الــى تغريــدة أفصحــت 
بعــد  والعــدوان،  االحتــال  قــوى  موقــف  عــن 
اماراتــي  لمغــرد  العظيمــة،  المولــد  مشــاهد 

جــاءت  حيــث  االمــراء،  بــاط  مــن  مقــرب 
التغريــدة لتعبــر عــن » صفــر ثقــة« فــي حكومــة 
جيــش  فــي  ثقــة«  و«صفــر  هــادي  الخائــن 
المرتزقــة، الذيــن حســب تعبيــره »ال يســتحقان 
الدعــم الســخي الــذي قــدم لهمــا« مــن تحالــف 
ــة وكل  ــم كل دقيق ــارة فيه ــه »خس ــدوان، وان الع
دوالر دعــم ينفــق عليهمــا« هكــذا هــي حالتهــم، 
يهزمــون ويخســرون ويصفعــون علــى وجوههــم، 
ــات الفشــل واســباب  ــم تبع ــون مرتزقته ويحمل
الخســارة، لتصــل ذروتهــا بعــد مشــاهدة حشــود 

اليمــن العظيمــة بالمولــد الشــريف.
بعــد ظهــر االربعــاء، عبــرت الريــاض عــن 
علــى  غضبهــا  وصبــت  وانزعاجهــا  خيبتهــا 
ــوف  ــفها »لوق ــن اس ــرب ع ــن، لتع ــس االم مجل
هجمــات  إدانــة  عــن  عاجــزًا  األمــن  مجلــس 
ــة تجــاه  ــي اإلرهابي وممارســات ميليشــيا الحوث
المملكــة«. الغضــب الــذي تحــول ســريعًا مــع 
ــول المســاء ببيــان منحــاز لمجلــس االمــن،  حل
بهــا  ودفــع  المنهــارة،  الريــاض  معنويــات  رفــع 
خيباتهــا  عــن  لتعــوض  التالــي  اليــوم  صبــاح 
عجزهــا،  صــورة  مــن  وتحســن  المتراكمــة، 
ولتتجــاوز مفاعيــل المشــهد النبــوي العظيــم، 
بغــارات عدوانيــة علــى العاصمــة النبويــة صنعــاء، 
وهــي غــارات تعبــر فقــط عــن حالــة اليــأس 
ــن الحــرب  الســعودية، وتضــع ســبع ســنوات م
ــة، اذا ال  ــعودية الواضح ــة الس ــة الهزيم ــي خان ف
معنــى لقصــف صنعــاء بعــد ســبع ســنوات اال 

المســتمر. الفشــل 
االمــن  مجلــس  بيــان  ال  حــال،  كل  علــى 
علــى  قــادرة  اليائســة  الغــارات  وال  المنحــاز، 
ــة،  ــان والحكم تجــاوز اســتحقاقات شــعب االيم
المســتند الــى رســول اهلل صلــوات اهلل عليــه 
المقــدس،  بالجهــاد  والمتمســك  الــه،  وعلــى 
ــام القادمــة  مصــدر العــزة والكرامــة الوحيــد، واالي
ــد  ــى مزي ــه ســتكون شــاهدا عل بفضــل اهلل ومن

مــن االنتصــارات بــاذن اهلل العزيــز الجبــار.

علــى  الهجــوم  ان  مراقبــون  خبــراء  يــرى 
قاعــدة التنــف العســكرية األميركيــة فــي ســوريا، 
ــع  ــة م ــي مســار المواجه شــكل نقطــة تحــول ف
اإلحتــال األميركــي واإلعتــداءات اإلســرائيلية 

ــدة  ــة جدي ــة ميداني ــرض معادل ــى ســوريا، وف عل
ــة  ــي معرك ــة، ف ــة فاصل ــة لمرحل ــون بداي ــد تك ق

دمشــق لتحريــر اراضيهــا.
ــون سياســيون ان قصــف قاعــدة  ــر باحث ويعتب
ــر  ــل المدب ــى العق ــة رد عل ــة بمثاب ــف االميركي التن
مدينــة  علــى  االســرائيلي  لاعتــداء  والمخطــط 

تدمــر الســورية.
قصــف  ان  باحثــون سياســيون،  ويقــول 
القواعــد العســكرية ليــس فقــط المأهولــة بــل 
الفارغــة، يعــد خــط احمــر لــدى اميــركا، ولكنهــا 
مثلمــا ابتعلــت اســتهداف قاعــدة عيــن االســد 
ــرد  ــن ت ــف، ول ــدة التن ســتبتلع اســتهداف قاع

علــى هــذا القصــف.
التنــف  قاعــدة  قصــف  ان  ويضيــف 
االوجــه  متعــددة  رســالة  يحمــل  االميركيــة 
الن  االســرائيلي،  واالحتــال  اميــركا  الــى 
قاعــدة التنــف تعتبــر رمــز االحتــال االميركــي 
فــي ســوريا، مشــيرين الــى ان قاعــدة التنــف 
هــي رمــز لاعتــداءات االســرائيلية، الن اكثــر 
ــت  ــى ســوريا كان ــداءات االســرائيلية عل االعت
تاتــي عبــر اجــواء هــذه القاعــدة النهــا محميــة 

ــركا. ــل امي ــن قب م
عــن  سياســيون  باحثــون  ويكشــف 

لحمايــة  قاعــدة  هــي  التنــف  قاعــدة  ان 
االرهابيــة  العمليــات  كل  الن  االرهابييــن، 
التــي تحصــل فــي ســوريا تنطلــق مــن هــذه 
يخرجــون  المســلحين  ان  حيــث  القاعــدة، 

منهــا للقيــام بعمليــات ارهابيــة ضــد الجيــش 
ــن  ــوريين وم ــن الس ــد المدنيي ــوري وض الس

ثــم يعــودون اليهــا.
ان  الــى  سياســيون،  باحثــون  ويلفــت 
االعتــداء االســرائيلي علــى تدمــر، تــم بحمايــة 
اميركيــة مــن خــال قاعــدة التنــف لــذا الــرد 
علــى هــذا االعتــداء لــم يســتهدف االحتــال 
المدبــر  العقــل  اســتهدف  انمــا  االســرائيلي، 
موكــدا  االعتــداء،  لهــذا  والحامــي  والمخطــط 
ان االحتــال االســرائيلي مهمــا كبــر او صغــر 
ــة  ــن اجــل خدم ــركان م ــد االمي ــى ادوات بي يبق

المنطقــة. فــي  مصالحهــم 
ان  اميركيــون،  سياســيون  ويزعــم 
قصــف قاعــدة التنــف لــم يشــكل اي تهديد 
علــى الوجــود االميركــي فــي ســوريا، و ان 
الوجــود الجيــش االميركــي فــي الشــمال 
ال ســوري مرتبــط بالحــل السياســي فــي 
هــذا البلــد، كمــا يزعمــون ان االحتــال 
االميركــي فــي الشــمال الســوري ياتــي 
الســوري  الشــعب  مصلحــة  اجــل  مــن 

المنطقــة. وشــعوب 
باحثــون  يؤكــد  مايزعمــون،  علــى  وردًا 
الــذي  الســاح  مــن  العديــد  ان  سياســيون، 

المنطقــة  فــي  الوهابــي  »داعــش«  يســتخدمه 
وســوريا هــو ســاح اميركــي، مشــيرين الــى ان 
اميــركا احتلــت ســوريا اقتصاديــًا بقانــون قيصــر 
الجائــر، وعســكريًا مــن خــال تواجدهــا العســكري 
فــي  االســرائليلي  واالحتــال  االرهابييــن  ودعــم 

ســوريا. علــى  عدوانــه 
الهيمنــة  ان  سياســيون  باحثــون  ويــرى 
االميركيــة فــي المنطقــة اوشــكت علــى االنتهــاء 
الوجــود  دون  جديــدة  مرحلــة  امــام  والمنطقــة 

فيهــا. االميركــي 
ويقــول باحثــون اســتراتيجيون ان اميــركا هــى 
ــراف  ــذا بإعت ــم وه ــى العال ــاب ف ــت االره ــن خلق م

ــار المســؤولين فــي اميــركا. كب
ويــرى باحثــون اســتراتيجيون ان قاعــدة التنــف 
لاراضــي  احتــال  عــن  عبــارة  هــي  االميركيــة 
الســورية ومــن خالهــا تريــد اميــركا ان تفــرض 

وجودهــا فــي ســوريا والمنطقــة.
قاعــدة  ان  اســتراتيجيون،  باحثــون  ويقــول 
التنــف هــي مصــدر لارهــاب تحــت مســميات 
مختلفــة، لهــذا القصــف المباشــر لهــذه القاعــدة وفــي 
مــكان تواجــد العســكريين االميركييــن فيهــا يعتبــر 

ــركا. ــة المي ــة مؤلم صفع

ان  اســتراتيجيون  باحثــون  ويعتبــر 
فــي  تغييــر  بمثابــة  التنــف  قاعــدة  قصــف 
ــي  ــال االميرك ــن االحت ــة بي ــة المواجه معادل
والــرد الســوري، الن اميــركا بــكل جبروتهــا 
وقوتهــا لديهــا نقطــة ضعــف وهــي المواجهــة 

المفتوحــة.
ان  علــى  اســتراتيجيون  باحثــون  ويؤكــد 
اســتهداف قاعــدة التنــف هــو ذوبــان لــرأس 
الجيلــد فــي المنطقــة وهــو التواجــد االميركــي، 
مشــيرين ان اميــركا تريــد باالنســحاب مــن 
المنطقــة ولكــن بعــد ان تؤمــن مصالــح ادواتهــا 
حفــظ  اجــل  مــن  المنطقــة،  فــي  وحلفائهــا 
ماتبقــى مــن مــاء الوجــه هــذا ان كان تبقــى لهــا 

ولحلفائهــا مــاء وجــه.
أي أبعــاد اســتراتيجية وعســكرية للهجــوم علــى 

قاعــدة التنــف األميركية؟
هــل هــو بدايــة لمرحلــة المواجهــة المباشــرة 

مــع االحتــال األميركــي فــي ســوريا؟
اإلعتــداءات  مســار  علــى  ســيؤثر  كيــف 

أراضيهــا؟ علــى  المتكــررة  االســرائيلية 
مــا الخيــارات المتاحــة أمــام واشــنطن بعــد اعترافهــا 

العالمبالهجــوم علــى قاعدتهــا؟
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