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الهجوم الثالثي على سوريا: 
هل يستحق الرد؟

ماهر الخطيب
بعــد نحــو اســبوع مــن التهديــدات األميركيــة والبريطانيــة والفرنســية، جــاء الهجــوم الثالثــي علــى  
ســوريا  كمــا هــو متوقــع، حيــث لــم يكــن الرئيــس األميركــي  دونالــد ترامــب  يعلــن عنــه حتــى ســارع 
وزيــر دفاعــه جميــس ماتيــس إلــى تأكيــد انتهائــه، فــي مؤشــر واضــح إلــى أن مــن يقــف خلفــه ال يريــد 
التصعيــد المفتــوح منــه، بــل حفــظ مــاء الوجــه بالدرجــة األولــى، خصوصــًا بعــد أن أصبحــت مصداقيتــه 

علــى المحــك.
ــل  ــذي اســتهدف قاعــدة الشــعيرات قب ــك ال ــدأ، هــذا الهجــوم كان أشــمل مــن ذل ــث المب مــن حي
ــًا، بينمــا  ــه لــم يكــن متوقع ــر أقــوى، نظــرًا إلــى أن ــة العســكرية كان األخي نحــو عــام، لكــن مــن الناحي
مــا حصــل كان العالــم ينتظــره، فــي وقــت كانــت الســلطات الســورية قــد اتخــذت اإلجــراءات الالزمــة 

للحــد مــن نتائجــه.
انطالقــًا مــن هــذا الواقــع، يمكــن الحديــث عــن 4 نقــاط أساســية بعــد هــذا الهجــوم، مــن أجــل فهــم 

حقيقــة مــا حصــل:
أواًل: الهــدف منــه لــم يكــن عســكريًا، بــل سياســيًا وإعالميــًا بالدرجــة األولــى، بعــد التطــورات التــي 
شــهدتها الســاحة الســورية فــي اآلونــة األخيــرة، ال ســيما لناحيــة إنهــاء العمليــات العســكرية فــي محيــط 
العاصمــة دمشــق، مــع خــروج الجماعــات المعارضــة المســلحة مــن  الغوطــة الشــرقية ، حيــث الجهــات 

الدوليــة الداعمــة لهــا أرادت أن تقــول أنهــا ال تــزال حاضــرة فــي هــذه الســاحة.
ثانيــًا: التوازنــات علــى الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة باتــت واضحــة علــى نحــو ال يقبــل الشــك، 

ــى  ــال إل ــة، خشــية االنتق ــب الطاول ــى قل ــن عل ــر قادري ــا غي ــات المتحــدة  وحلفاءه ــن أن  الوالي ــي حي ف
المواجهــة المفتوحــة التــي ال يمكــن توقــع نتائجهــا، فواشــنطن أثبتــت اليــوم، أكثــر مــن أي يــوم مضــى، 
أنهــا ســلمت بالعــودة الروســية إلــى الســاحة العالميــة مــن البوابــة الســورية، وبأنهــا غيــر قــادرة علــى 

تكــرار الســيناريو العراقــي فــي العــام 2003.
ثالثــًا: التحالــف الروسي-اإليراني-الســوري يملــك الكثيــر مــن نقــاط القــوة، التــي دفعــت الجانــب 
األميركــي إلــى التفكيــر مليــًا قبــل القيــام بــأي خطــوة غيــر محســوبة النتائــج، فــي ظــل تواجــده 
المكشــوف علــى الســاحتين الســورية والعراقيــة معــًا، وبالتالــي ال يمكــن لــه المجازفــة بحيــاة اآلالف 
مــن الجنــود األميركييــن المتواجديــن هنــاك، بعــد أن كان ترامــب قــد تحــدث عــن صواريــخ “ذكيــة” 

ــة”. ــة” و”جميل و”قوي
ــرة  ــرة قصي ــل فت ــه العســكرية قب ــد إســقاط دفاعات ــب الســوري، بع ــًا: يســتطيع الجان رابع
طائــرة حربيــة إســرائيلية، أن يتباهــى بقــدرات تلــك الدفاعــات، التــي أســقطت اليــوم العديــد 
ــوى مــن  ــا أق ــد تكــون تداعياته ــي رســالة ق ــد، ف ــي الجدي ــي الهجــوم الثالث ــخ ف مــن الصواري
الهجــوم نفســه، كمــا أنــه مــن الناحيــة السياســية يســتطيع القــول أن هــذا أقصــى مــا يمكــن 

أن تقــوم بــه القــوى المعارضــة لــه.
بنــاء علــى ذلــك، تتوقــع واشــنطن، فــي هــذه اللحظــات، أاّل تكــون هنــاك أي ردة فعــل علــى مــا قامــت 
بــه، بالشــراكة مــع لنــدن وباريــس، ال ســيما أنهــا لــم تتجــاوز الخطــوط الحمــراء، بــل اكتفــت بالقــول 
أنهــا اســتهدفت المراكــز العســكرية، التــي تزعــم أنهــا اســتخدمت فــي الهجمــات الكيميائيــة، التــي لــم 
تنتظــر نتائــج التحقيقــات بهــا ورفضــت انتظــار مــا ســيصدر عــن  منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة  

فــي هــذا اإلطــار.
ــي  ــي ف ــوم الثالث ــذا الهج ــى ه ــرد عل ــة ال ــن إمكاني ــي ع ــؤال المنطق ــى الس ــك، يبق ــط كل ذل وس
المرحلــة المقبلــة، خصوصــًا بعــد اإلشــارات التــي أرســلها المحــور المقابــل، فــي األيــام الســابقة، بــأن مــا 
بعــد توجيــه أي ضربــة عســكرية لــن يكــون كمــا قبلــه، فهــل يعتبــر أنــه ال يســتحق أي رد معاكــس، ال 

ســيما أنــه لــم يتجــاوز الخطــوط الحمــراء، أم يذهــب إلــى تصعيــد غيــر متوقــع؟.
ــي الدخــول فــي مواجهــة مباشــرة مــع  ــر راغــب أيضــًا ف ــر هــو أن هــذا المحــور غي االحتمــال األكب
الواليــات المتحــدة، لكنــه فــي المقابــل لــن يتــردد فــي تصعيــد العمليــات العســكرية ضــد الجماعــات 
المعارضــة، التــي يعتبرهــا األداة األساســية بيــد القــوى اإلقليميــة والدوليــة المعاديــة لــه، باإلضافــة إلــى 

فــرض معــادالت جديــدة علــى مســتوى أوســع.
فــي المحصلــة، حجــم الهجــوم الثالثــي يؤكــد أن المطلــوب منــه كان حفــظ مــاء وجــه واشــنطن 
وباريــس ولنــدن معــًا، لكــن عمليــًا ال يمكــن الرهــان علــى نتائجــه فــي تــوازن القــوى الموجــود اليــوم 

علــى الســاحة الســورية، فهــل يكــون بدايــة النهايــة للحــرب المشــتعلة منــذ العــام 2011؟.

دمشق أقوى و... أقوى
نبيه البرجي

ما هي مكاسب تركيا من الضربة الغربية على سوريا؟

هكذا سيكون الرد على عدوانكم
بثينة شعبان

ــو، أن  ــيل كيل ــارض، ميش ــوري المع ــي الس ــب والسياس رأى الكات
تحجيــم روســيا فــي ســوريا عبــر الضربــة العســكرية الغربيــة، ســيكون 

مفيــدًا لتركيــا ألبعــد حــد.
واعتبــر كيلــو أن تراجــع الــوزن الروســي فــي ســوريا ســيكون 
لمصلحــة حريــة القــرار التركــي وحريــة الحركــة التركيــة، ألن الــروس 
ــرة  ــي كل كبي ــم ف ــراك ويبتزّونه ــى األت ــة عل ــا هائل يمارســون ضغوًط

وصغيــرة.
بالضربــة  ترحــب  تركيــا  فــإن  “وبالتالــي  بقولــه:  واســتدرك 
العســكرية علــى النظــام الســوري، وليســت ضدهــا، بشــرط أن تــؤدي 

إلــى تحجيــم الــدور الروســي فــي ســوريا”.
ضــد  روســي  أمريكــي  تفاهــم  وجــود  عــدم  إلــى  كيلــو  وأشــار 
تركيــا وإنمــا العكــس هنــاك ميــل أمريكــي للتفاهــم مــع تركيــا وإعــادة 

العالقــات إلــى طبيعتهــا.
ــتخدمي  ــة مس ــى معاقب ــرة إل ــن م ــر م ــت أكث ــا دع ــال إن تركي وق
الباطــن مؤيــدة  فــي  أنهــا  يــدل علــى  الكيميائيــة، وهــذا  األســلحة 

للضربــة العســكرية ضــد النظــام الســوري وموقفهــا واضــح.
ــي  ــراد ف ــي لألك ــة مســتقلة أو حكــم ذات ــة دول ــق بإقام وفيمــا يتعل
المنطقــة، قــال كيلــو إن مســعود البارزانــي )رئيــس إقليــم شــمالي 
ــه  ــا لدي ــه خســر كل م ــل، لكن ــي أربي ــه كل شــيء ف ــراق(، كان لدي الع

ــي االســتقالل. ــه ف ــن نيت ــالن ع بمجــرد اإلع

وأضــاف: “لــن تكــون هنــاك دولــة كرديــة، ال فــي ســوريا وال العــراق 
وال تركيــا وال إيــران، ألن هــذه الخطــوة هــي بمثابــة قيامــة تعنــي 

ــة جــدًا”. ــم فــي حــرب طويل ــة وإدخــال العال تفكيــك وتفتيــت المنطق
ــة كرديــة  ــة دول ــرار دولــي بإقام ــاك اليــوم ق وأّكــد انــه “ليــس هن
ــرد  ــم الك ــد ُأفه ــه مجــرد كالم ولق ــي ســوريا، هــذا كل ــي ف أو حكــم ذات
مــرارًا وخاصــة PKK )حــزب العمــال الكردســتاني(، أن القضيــة الكرديــة 

ســتحل فــي اإلطــار الســوري ولــن تحــل فــي إطــار خــاص بهــا”.
ــوا  ــكان قال ــإن األمري ــارض، ف ــوري المع ــي الس ــب السياس وبحس

إنهــم ال يتعاملــون مــع “وحــدات حمايــة الشــعب” )YPG(، وال الحــزب 
السياســي المســمى “حــزب االتحــاد الديمقراطــي” )PYD(، وأنهــم 
ليســوا منخرطيــن فــي المشــروع السياســي لـــ)PYD(، ســواء كان 

ــا أو انفصــاال أو شــيئا آخــر. ــردي حكمــا ذاتي ي
 )PKK( وأردف: “األمريــكان عرضــوا علــى األتــراك أن يفصلــوا بيــن
بذلــك  نقبــل  ال  األتــراك  فقــال  ســوريا،  فــي   )PYD(و تركيــا  فــي 
ــوريَا  ــوات س ــد )ق ــن قس ــم ع ــان، افصُلوه ــان إرهابي ــا تنظيم فكالهم
الديمقراطيــة( وَأعيــدوا هيكلــة األخيــرة، عندهــا قــد يكــون لنــا شــروط 

مالئمــة للتعامــل”.
بيــن  الخالفــات  تفاقــم  أن  أتــراك  وأكاديميــون  خبــراء  ويــرى 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة وروســيا بشــأن ســوريا، يصــب فــي صالــح 

ــام. ــة بشــكل ع ــي المنطق ــا ف ــة دوره ــن أهمي ــد م ــا ويزي تركي
ــز،  ــور، ســميح إيدي ــع المونيت ــي موق ــب ف ــول الكات ــه، يق ــن جهت م
إن تركيــا ظلــت تتأرجــح بيــن الواليــات المتحــدة وروســيا فــي محاولــة 
منهــا لتعزيــز موقفهــا الواهــن فــي ســوريا، وإن النهــج الــذي تتبعــه تركيــا 

يســتند علــى التوتــر الحاصــل فــي العالقــات األمريكيــة الروســية.
ويــرى إيديــز أن توصــل الروســي واألمريــكان إلــى اتفــاق فــي 
الشــمال الســوري، مــن شــأنه أن يزيــد مــن إضعــاف الموقــف التركــي 
الكرديــة  الميلشــيات  مــع  الجانبــان  يتعــاون  المنطقــة، حيــث  فــي 

ترك برسبدرجــات متفاوتــة.

ــرن  ــن الق ــع األول م ــي الرب ــور المســألة الشــرقية ف ــذ ظه ــرة، ومن ــرب، بغطرســة األباط ــو الغ ــذا ه ه
ــا  ــا بعباءاتن ــا الفئــران البشــرية الناطقــة )ونحــن كذلــك(. ســواء كن ــو كن ــا كمــا ل التاســع عشــر، يعبــث بن

ــى األرض. ــدبّ عل ــاة ن ــا حف ــة بالذهــب أم كن ــا المرصع ــا بأقدامن ــة. ســواء كن ــا الزاهي الفاخــرة أم ببزاتن
هــذا هــو الغــرب الــذي يغزونــا حيــن يشــاء. يصنــع 
ــا  ــن أراضين ــع م ــاء. يقتط ــا يش ــا كيفم ــا وأنظمتن دولن
ســاعة يشــاء. يســتنزف ثرواتنــا. يفتتنــا كمــا األوانــي 

المحطمــة. يــدوس هياكلنــا العظميــة وقــت يشــاء.
هــؤالء هــم العــرب. اآلن ازددنــا يقينــًا بــأن النبــي 
محمــد ظهــر خطــأ فــي شــبه جزيــرة العــرب. كان 
يفتــرض أن يظهــر فــي أي مــكان آخــر، فــي أي زمــان 
ــاة. الــى  ــه الديــن الــى قاتــل للحي آخــر، ال يتحــول في
صانــع للغيبيــات والخرافــات التــي دفعتنــا، ومــا زالــت 

ــا، الــى قــاع األمــم. تدفعن
ــة  ــف ليل ــور أل ــارى. قص ــي الصح ــة ف ــل تائه قبائ
وليلــة ويخــوت تختــال بألــف شــهرزاد وشــهرزاد.ال 
شــيء ســوى ســاقي شــهرزاد فــي ذلــك الالوعــي 
العربــي الــذي مثلمــا دفــع بالحــالج الــى وضــؤ الــدم، 

وقطــع أوصــال ابــن المقفــع وألقــى بهــا فــي النــار، لــن تجــد فيــه ســوى وقــع اقــدام الغــزاة، ووقــع أقــدام البرابــرة.
اولئــك العــرب هــم قتلــة دمشــق، وقتلــة بــردى، وقتلــة محيــي الديــن بــن عربــي، وقتلــة يوســف العظمــة، 
ــرن التاســع عشــر، لتدمــر منشــآت  ــخ الق ــخ، صواري ــوا ثمــن الصواري ــن دفع ــر. الذي ــة موســى بــن نصي وقتل

للبحــث العلمــي. انــه النفــاق العظيــم حــول انتــاج العبــوات الكيميائيــة.
مــن قــال ان ثمــة عقــواًل للعــرب، ان ثمــة رؤوســًا للعــرب. نحــن عقولنــا عقــول االبــل. أيتهــا الناقــة العزيــزة 

التــي طالمــا حملــت علــى ظهــرك ذلــك البــدوي التائــه دعينــا نعتــذر منــك.
الذيــن أبلغــوا دونالــد ترامــب بــأن كل صــاروخ يســاوي وزنــه ذهبــًا )ونحــن جاهــزون(. الذيــن قالــوا 
اليمانويــل ماكــرون أعطنــا الئحــة بالصفقــات لنبرمهــا بأصابعنــا العشــرة. الذيــن قالــوا لتيريــزا مــاي ابعثــي 

ــة. ــه الــى جــوار الكعب ــر بلفــور لندفن ــات آرث ــا برف الين
مضحكــون الــروس حيــن قالــوا ان الصواريــخ لــم تعبــر أجــواء قاعدتــي حميميــم وطرطــوس. أيهــا الســيد 
ســيرغي شــويغو، هاتــان القاعدتــان ليســتا مســتعمرتين روســيتين. همــا أرض ســورية ووضعتــا بتصــرف 
الصديــق اآلتــي مــن الصقيــع ال ليغســل قدميــه بالميــاه الدافئــة، وانمــا لمــؤازرة الصديــق فــي محنتــه الكبــرى.

ــدور  ــات افيغ ــع دباب ــي من ــزو دمشــق، و ف ــة دون غ ــي الحيلول ــروس ف ــاء ال ــن دور األصدق ال ننتقــص م
ليبرمــان مــن الوصــول الــى ضفــاف بــردى بعدمــا تحــوّل األردن، األردن الشــقيق، ليــس فقــط الــى غرفــة 
ــوع«  ــك »الن ــر أن ســقوط دمشــق يعنــي ســقوط ذل ــي تعتب ــكل األفاعــي الت ــى مســتودع ل ــل ال ــات ب عملي
مــن العــرب الذيــن يرفضــون أن يطأطئــوا رؤوســهم، 
أروقــة  فــي  القهرمانــات  يكونــوا  أن  ويرفضــون 

الكونغــرس، أو ضيــوف الشــرف
على صناديق القمامة في البيت األبيض.

الصحافــي  الينــا  نقلــه  عمــا  تحدثنــا  قــد  كنــا 
الشــاه  عــن  الديــن  بهــاء  أحمــد  البــارز  المصــري 
ــا الــى مصــر  ــوي »مــن هن ــوع محمــد رضــا بهل المخل
ال بشــر«. اآلن نســأل عظــام جمــال عبــد الناصــر أيــن 
ــة،  ــالد الفراعن ــي ب ــون، وه مصــر؟ وأي منطــق أن تك

ظــاًل لشــيوخ القبائــل.
فــي هــذه الليلــة الدمشــقية التــي كشــفت 
أننــا فضائــح بشــرية(.  )كــم  عــراة  أننــا  كــم 
كــم أننــا العبــاءات الفارغــة. كــم أننــا حملــة 
ــرف هــز البطــن، كــم  ــا نحت الخناجــر. كــم أنن

أننــا الفتــات الــذي خّلفتــه أحذيــة شــهريار، وليالــي شــهريار.
لطالــم فتنتنــا فلســفات الغــرب، وقيــم الغــرب. ولطالمــا ظننّــا أن المفكريــن تمكنــوا مــن ابــدال ثقافــة 
ــغ  ــي 10 داونن ــذي ف ــاه. الديناصــور ال ــزال اي ــه ال ي ــي االليزي ــذي ف ــة الســنونو. الديناصــور ال الديناصــور بثقاف

ــاه. ســتريت ال يــزال اي
لــم نتصــور يومــًا أن دمشــق ســتكون ايرانيــة )ولــن تكــون(. وكنــا نعتقــد أن رجــب طيــب أردوغــان يمكــن 
أن يفكــر بمــد اليــد الــى بشــار األســد مــن أجــل ارســاء قواعــد جديــدة للعبــة فــي الشــرق األوســط. رأس 
الثعبــان يبقــى رأس الثعبــان. هــل مــن رجــل فــي العالــم، وقــد رحّــب بالضربــة، أكثــر انتهازيــة، واكثــر رقصــًا 

علــى الحبــال، مــن الرئيــس التركــي؟
مثلمــا الغــارات الكيميائيــة كانــت مســرحية، الغــارات الصاروخيــة كانــت مســرحية. البنتاغــون كان 
ــو  ــك مومبي ــون وماي ــب وجــون بولت ــد ترام ــه دونال ــذي وضع ــة للســيناريو ال ــات كارثي ــم أي تداعي يعل
لتدميــر كل أساســيات النظــام فــي ســوريا. ليلــة األلعــاب الناريــة. الكثيــر ســيتغير علــى األرض. دمشــق 

اقــوى، وأقــوى، و... أقــوى!

بينمــا ينهــض أهالــي دمشــق علــى صــالة 
كانــت  تعالــى،  بحمــده  يســبّحون  الفجــر 
الصواريــخ المعتديــة اآلثمــة تشــنّ هجومــًا 

قبــل  مــن  إنســاني  وغيــر  أخالقــي  غيــر 
حكومــات اســتعمارية اعتــادت علــى شــنّ 
المســالمة  اآلمنــة  البلــدان  علــى  الحــروب 
مــن  مرتزقتهــا  بــه  قــام  مــا  بذلــك  لتكمــل 
العصابــات اإلرهابيــة، ولــم تنجــح فــي تدميــره 
الشــعب  لــدى هــذا  الصمــود  إرادة  أو كســر 
وقــراره  ووطنــه  أرضــه  مــع  تماهــى  الــذي 

. لمســتقّل ا
ولنبــدأ أواًل بتفكيــك أكاذيبهــم وادعاءاتهــم 
ــة  ــع الحــال. فالحمل ــا بواق ــة له ــي ال عالق والت
المســعورة حــول الكيميائــي تســقط مباشــرة 
حظــر  منظمــة  بعثــة  أن  نتذّكــر  حيــن 
إلــى  الســبت  تصــل  الكيميائيــة  األســلحة 
دليــل  ال  أنــه  أي  أعمالهــا،  لتباشــر  دمشــق 
الكيميائــي  اســتخدام  علــى  لديهــم  أبــداً 
ســوى المســرحيات الهزليــة المضحكــة التــي 

نشــروها حــول هــذا الموضــوع.
الموصــوف  العــدوان  هــذا  أّن  وال شــكّ 
عضــو  مســتقّلة  دولــة  بحــقّ  جريمــة  هــو 
فــي األمــم المتحــدة، وهــي الدولــة األولــى 
عالميــًا فــي محاربــة اإلرهــاب، وهــذا بحــدّ 
ذاتــه يبرهــن بمــا ال يقبــل الشــكّ أنهــم رعــاة 
اإلرهــاب وحماتــه، وأّن كّل مــا يروّجــون لــه 
ــب  ــرّد أكاذي ــو مج ــاب ه ــة لإلره ــن محارب م
والمتابــع  الســند  أنهــم  برهنــوا  أن  بعــد 
ــذي يضــرب  والممــوّل والمســّلح لإلرهــاب ال

بلدنــا منــذ ســبع ســنوات ونيّــف.
ــد أن  ــي نري ــة الت ــة الهامّ ــة الثاني والحقيق
الحاملــة  الطائــرات  أّن  نســّطرها هنــا هــي 
للصواريــخ قــد انطلقــت مــن قاعــدة العديــد 
فــي قطــر، تمامــًا كمــا كانــت الطائــرة األولــى 
التــي قصفــت بغــداد فــي عــام 2003 مــن قطــر 

الــدور  األلــف  للمــرة  يُظهــر  وهــذا  أيضــاً، 
فــي  الخليــج  دول  تؤديــه  الــذي  المدمّــر 
إذ  العربيــة؛  والشــعوب  الــدول  اســتهداف 

ــداد  ــت بغ ــي قصف ــى الت ــرة األول ــت الطائ كان
قاعــدة  مــن  أيضــًا  منطلقــة   2003 عــام  فــي 
العديــد القطريــة وهــذا مــا يتعمّــده خصــوم 
وأعــداء هــذه األمــة ألنهــم يريــدون أن يــروا 
العــرب يضربــون بلــدان بعضهــم البعــض ألن 
ــر  ــي أقص ــرب ه ــن الع ــة بي ــة والخصوم الفرق
األمــة  هــذه  الســتهداف  وأرخصهــا  الطــرق 

والقضــاء علــى عوامــل قوّتهــا.
ولكــنّ الحقيقــة األهــمّ، والتــي يجــب أن 
نســجّلها هنــا لترامــب، هــي أن صواريخــه 
ــا  ــة، وإذا كان يعتبره ــة وال دقيق ــم تكــن ذكي ل
الســورية  الجويــة  الدفاعــات  فــإّن  كذلــك 
كانــت أصــدق إنبــاًء مــن صواريخــه، حيــث 
ــة ولذلــك  برهنــت أنهــا أذكــى منهــا وأكثــر دّق
ــة،  عليــه توخّــي الحــذر فــي تغريداتــه المقبل
علــى  يزيــد  كيــال  أيضــًا  الدّقــة  وتوخّــي 
ــذي  ــوريا، وال ــى س ــوم عل ــه الي ــة عدوان جريم
أيّ  مــن  العظمــى  القــوة  انفــالت  كشــف 
منطــق قانونــي ودولــي، ولكنــه كشــف أيضــًا 
أن قوتهــم، كأكاذيبهــم اإلعالميــة، ال تصمــد 
ــة  ــام إرادة الشــعوب وروح التحــدي المنبثق أم
مــن إيمــان وطنــي ال تزعزعــه التهديــدات. 
ــى  ــوري إل ــعب الس ــأ الش ــن أن يلج ــداًل م فب
المالجــئ كان علــى أســطح منازلــه يراقــب 
دفاعاتنــا الجويــة تُســقط صواريــخ ترامــب 
بالعشــرات قبــل أن تصــل إلــى أهدافهــا بينمــا 
إلــى  الصهيونــي  الكيــان  هــرب مســتوطنو 
مالجئهــم، وهــذا هــو الفــرق بيــن صاحــب 
ــذه  ــى ه ــدي عل ــن المعت الحــقّ واألرض، وبي

األرض وهــذا الحــقّ.
أمّــا عــن أهــم األهــداف التــي قــرّر ترامــب 
فــكان  إليهــا؛  صواريخهــم  توجيــه  وزمرتــه 

ــذي  مركــز البحــوث العلمــي فــي دمشــق، وال
يســتقطب خيــرة الطــالب الســوريين فــي 
كّل عــام مــن أجــل تطويــر البحــث والعلــم فــي 
ســوريا. والــذي قــد يفاخــر ترامــب فــي تدميــره 
ــيّة،  ــم الدراس ــالب ومقاعده ــر الط ــو مخاب ه
وال شــكّ أّن مثــل هــذا المعهــد العالــي ال 
عالقــة لــه بإنتــاج أيّ شــيء؛ هــذه هــي كذبــة 
الحــرب التــي قادهــا ترامــب ضــدّ الكيميائــي 
أو اســتخدامه فــي ســوريا؟ هنــا يجــب أن 
ــل بشــكل  ــرة تفكيرهــم ونحّل نخــرج مــن دائ
يريدهمــا  ال  أمــران  وموضوعــي.  علمــي 
الغــرب وال العــدوّ الصهيونــي فــي هــذه األمــة، 
وهمــا: أواًل وحــدة كلمتهــا أو التنســيق األكيــد 
ــم  ــّلم العل ــا س ــًا: اعتالؤه ــا. وثاني ــن أبنائه بي
والمعرفــة والمنافســة فــي ســاحة المعرفــة 
ألّن المعرفــة اليــوم بعــد األخــالق هــي القيمــة 
ــدون أن يســجنوا  ــا للبشــرية، وهــم يري العلي
أبناءنــا فــي غياهــب القــرون الماضيــة، وأال 
يســمحوا لنــا بــأن ننافســهم فــي مجــاالت 
المعرفــة. بــل هــم يعتمــدون علــى ســلبنا 
حتــى المعــارف التــي تفوّقنــا بهــا تاريخيــًا، 
ولذلــك يســلبوننا حتــى براعتنــا فــي تطويــر 
الثــروات الزراعيــة والحيوانيــة، ناهيــك عــن 

المعرفــة التقنيــة والعلميــة.
عدوانهــم  علــى  إذاً  الحقيقــي  الــردّ 
القضيــة  لتصفيــة  ومحاوالتهــم  واحتاللهــم 

الفلســطينية واالســتهانة بالعــرب والعروبــة 
هــو المزيــد مــن العلــم والمزيــد مــن المعرفــة 
ــة  ــا الجوي ــة ودفاعاتن ــا المعرفي ــر قدراتن وتطوي
أن  شــأنه  مــن  مــا  كّل  وإنتــاج  ومختبراتنــا 
الحاجــة  أجيالنــا مــن دون  يؤمّــن حاجــات 

إليهــم.
الــردّ الحقيقــي إذاً يكمــن فــي تطويــر 
مراكــز للبحــوث العلميــة وتطويــر التعليــم 
الحقيقــي  الســرّ  هــو  وهــذا  والمعرفــة، 
لعدائهــم للجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة 
ألنهــا ارتقــت  ســّلم المعرفــة العلميــة، ولــم 
هــو  وهــذا  لتهديداتهــم.  وزنــًا  تعيــر  تعــد 
ــن  ــد أن أعل ــم ضــدّ روســيا بع ســرّ جنونه
التقــدّم  عــن  بوتيــن  الروســي  الرئيــس 
والتــي  العســكرية  صناعاتــه  فــي  الهائــل 
ســبقت بعــدة أجيــال صناعاتهــم. انكســار 
عدوانهــم اآلثــم اليــوم علــى أرض ســوريا 
المتالحقــة  النكســاراتهم  بدايــة  ســيكون 
بأفــول  شــكّ،  دون  مــن  تــؤذن،  والتــي 
القــوى  وصعــود  العدوانيــة  إمبراطوريتهــم 
وســالمة  وحيــاة  ســيادة  تحتــرم  التــي 
الشــعوب جميعــًا. وكمــا أّن الشــمس تشــرق 
العالــم  دائمــًا مــن الشــرق، فــإّن شــمس 
ــادل والحــرّ ستشــرق مــن دون  ــد الع الجدي
ــا ادّعــوه  ــا وســتدحض كّل م شــكّ مــن هن

وحاولــوا إيهــام العالــم بــه.
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