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اليمن مقبرة وجامعة الأعراب ...مقبرة!

هل �أر�سلت رو�سيا فع ًال
قوات ع�سكرية �إلى �سورية؟

} محمد ح .الحاج

} حميدي العبدالله
منذ فترة ت��ت��داول وسائل اإلع�لام معلومات عن وص��ول قوات
عسكرية روسية إل��ى سورية .وص��ل األم��ر ه��ذه المرة إل��ى ح�� ّد أنّ
الخارجية األميركية أص��درت بيانات ح��ول ه��ذه المسألة ،كما أنّ
مسؤولين كبارا ً في االتحاد الروسي اضطروا إلى توضيح األمر،
واقتضى تداول المعلومات إلى حدوث اتصال مباشر بين وزيري
خارجية الواليات المتحدة وروسيا.
مما ال شك فيه أنّ روسيا ملتزمة بتوريد أسلحة إلى سورية وفق
تفاهمات واتفاقات موقعة بين روسيا وسورية منذ فترة طويلة،
ومعروف أنّ بعض األسلحة تتطلب وج��ود خبراء روس ،والزَم
وجود هؤالء الخبراء العالقات بين روسيا وسورية منذ ستينات
القرن الماضي وحتى اليوم ،ولم يتأثر الوضع باألحداث الجارية،
فالخبراء ال��روس استم ّروا على رأس عملهم ،وكلما كانت هناك
توريدات جديدة لألسلحة أكثر حداثة وتط ّوراً ،استدعى األمر وجود
خبراء جدد وإضافيين.
في هذا السياق يمكن فهم التوضيحات التي وردت على لسان
وزي���ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي الف���روف ال���ذي أك��د فيها هذه
المسألة عبر توضيحه لما ي��ث��ار ح��ول وج���ود ق���وات روس��ي��ة في
سورية.
لكن بعض الروايات تتحدّث عن تواجد لقوات عسكرية روسية
في بعض المناطق السورية تفوق القوات المتمثلة بالخبراء .قد يكون
ذلك صحيحاً ،إذ من المعروف أنّ االستراتيجية الروسية الجديدة
التي أعلنها الرئيس الروسي فالديمير بوتين في واليته الجديدة،
أي منطقة م��ن ال��ع��ال��م ،يمكن أن تتض ّمن
ت��ق��وم على ال��ت��واج��د ف��ي ّ
مصالح روسية ،ومنطقة البحر المتوسط من ضمن هذه المناطق،
وهذا يتطلب تواجدا ً كبيرا ً لألسطول الروسي في المتوسط.
لكن من المعروف أنّ وج��ود العديد من القطع البحرية التابعة
لألساطيل الروسية في البحر األبيض المتوسط تحتاج إلى خدمات
كبيرة ،ومعروف أيضا ً أنّ روسيا ليس لها عالقات إال مع سورية
تتيح لها فرصة االستضافة وتأمين الخدمات الضرورية ألسطولها،
وم��ع��روف أنّ ق��اع��دة ط��رط��وس البحرية تستضيف مجموعة من
الروس المعنيين بتقديم هذه الخدمات.
في الفترة السابقة كان عدد هؤالء محدودا ً ألنّ حركة األسطول
الروسي في البحر المتوسط غير موجودة على اإلطالق ،وال سيما
بعد انهيار االتحاد السوفياتي ،ولكن اليوم وبعد التواجد المركز
وال��ك��ث��ي��ف ،ودخ���ول أك��ب��ر غ��واص��ة ف��ي ال��ع��ال��م إل��ى البحر األبيض
المتوسط ،من البديهي أن يكون التواجد في طرطوس وفي مناطق
أخرى تؤ ّمن الحماية والخدمات المطلوبة لألسطول الروسي أكبر
أي وقت آخر ،كما أنّ روسيا معنية بإيصال
وأوسع مما كان عليه في ّ
توريدات األسلحة إلى سورية وتوفير الحماية لها حتى تسلّمها من
قبل السلطات السورية.
هذان العامالن هما اللذان زادا الحضور العسكري الروسي في
سورية ،ولكنه بك ّل تأكيد حضور يندرج في هذا السياق ،وليس في
أي سياق آخر.
ّ

ا�سبانيا تعلن ر�سمياً:
وحده الأ�سد ر�ضينا �أم لم نر�ض
يتقدّم الملف السوري واجهة الملفات التي تقلق الحكومات األوروبية منذ
أن الحت في االفق أزمة الجئين كبرى .يقول بعض المراقبين إنها أزمة ت ّم
يخص الح ّل السياسي
التوصل الى ح ّل ما بصيغة ما في ما
تفعيلها من أجل
ّ
ّ
لألزمة السورية.
هذا الح ّل الذي بات أمرا ً واقعا ً بعد التوقيع على االتفاق النووي بين إيران
والدول الست الكبرى يأتي بسياقه مفاوضات على مجمل الملفات التي تعني
إيران مباشرة وبينها األزمة السورية.
من طهران تحديدا ً صدح صوت رسمي ألحد المسؤولين األوروبيين في
بلد عضو هام باالتحاد االوروبي هو وزير خارجية اسبانيا خوسيه مانويل
غارسيا مارغللو متناوالً الملف السوري بحيّز الفت لالهتمام ،وبلغة اكثر
قدرة على التفسير اليوم من ذي قبل ،وهو بموقف الفت للحكومة التركية من
قلب العاصمة اإليرانية ،فقد اعتبر مارغللو أنّ «الوقت حان لبدء مفاوضات مع
نظام الرئيس السوري بشار األسد ،لتجنّب استغالل داعش للحرب الدائرة
هناك ومواصلة تقدّمه على األرض» ،مشدّدا ً على أن «حكومة بشار األسد،
سواء رضينا بها أم ال ،هي من تمتلك الشرعية الدولية ،وهي من تملك مقعدا ً
في األمم المتحدة».
كالم مارغللو عالي النبرة يشكل حجر أساس في إعالن مواقف ونوايا ،كما
يمثل مؤشرا ً على قلق اوروبي واضح واسباني الفت من تبعات الحرب في
سورية ،والتي باتت امتداداتها أخطر مما يمكن ان يتخيّل االوروبيون ومعهم
دول العالم ،فهذه األزمة التي بدأت منذ نحو خمس سنوات اكدت اليوم ما قاله
الرئيس السوري بشار األسد منذ بدايتها انها ازمة ستطاول العالم كله.
أوروبا اليوم مطالبة ببناء سياج آمن يمنع تمدّد اإلرهاب اليها والمفارقة فتح
باب اللجوء السريع اليها والذي يحمل في طياته أحد الجوانب التي قد تشكل
ايجابا ً لجهة استشعار خطر يس ّرع الحلول في سورية ويقلب وجهة نظر
متزمتة من بقاء األسد اما األه ّم في كلمة مارغللو تشديده على شرعية األسد
دولياً ،ورضي العالم ام لم َ
يرض.
من قلب طهران تعلن اسبانيا بدء عالقات جديدة مع إيران في خطوة
تؤكد انّ دوالً اوروبية أخرى ستحذو حذوها تجاه ايران اوالً وسورية ثانياً،
وبالتالي فإنّ المتغيّر الكبير اليوم سيعكس انقساما ً واضحا ً في دول االتحاد
األوروبي التي ستكون امام مسؤولية البت بح ّل األزمة.
«المفاوضات ستساهم في انتهاء النزاع السوري ،الذي اندلع قبل أكثر
من أربعة أعوام ،وأسفر عن مقتل أكثر من ربع مليون شخص ،ونزوح 11
مليون آخرين ،وكذلك في إيقاف مآس جديدة لالجئين» ،هكذا اكد مارغللو على
ضرورة الح ّل ،واذا كانت اسبانيا مقدمة لتغيّر الموقف األوروبي ومؤشرا ً
أي وقت مضى للملف في سورية فإنّ تصريحا ً
لح ّل سياسي بات أقرب من ّ
ً
شديد اللهجة من الخارجية األوروبية وإقرارا بشرعية األسد بهذه الصراحة
وحده دليالً على نقمة حقيقية واستعجال غير مسبوق واعتراف كبير بانتصار
األسد.
اسبانيا تفتتح بوابة التقدّم االوروبي نحو األسد رضي العالم ام لم يرض.
«توب نيوز»

ا�سبانيا �أول الغيث الأوروبي
ـ ليس مهما ً إنْ كانت طهران قد اختارت أسبانيا لتقول أنّ بوابات السوق
اإليراني أمام دول الغرب تبدأ من االنفتاح على سورية سياسياً ،أم أنّ اسبانيا
اختارت طهران لتقول لشركائها األوروبيين أنّ الذعر من الالجئين ومن اإلرهاب
ال يحله الكالم الفارغ وال خطط التأهّ ب بل االنفتاح على سورية لتثبيت استقرار
دولتها كشريك في ح ّل القضيتين.
ـ المه ّم أنّ شراكة إيرانية أسبانية عنوانها بين دول أوروبا االنفتاح على
سورية تشبه الشراكة اإليرانية العُ مانية بين دول الخليج.
ـ أسبانيا تحمل موقفا ً مختلفا ً عن شركائها األوروبيين في فهم الوضع
السوري ،وكانت تتنظر الفرصة المناسبة والتوقيت الذي ال يعزلها اوروبيا
لقوله كما كانت عُ مان خليجياً.
ـ تتحرك مسقط وتتحرك مدريد وفي الخليج تعب من الرهانات واألوهام على
الحرب ض ّد سورية ،والتي س ّوقها ثنائي سعودي قطري ،وفي أوروبا ذعر من
نتائج السياسات التي س ّوقها ثنائي فرنسي بريطاني.
ـ الربع الساعة األخير يبدأ بارتفاع صوت مسقط ومدريد بالدعوات لالنفتاح
والتعاون والتوجه نحو دمشق.
ـ طهران وموسكو شريكتان وحتى نهاية العام متغيّرات متسارعة خصوصا ً
بعد سقوط الجدار التركي «اإلخواني».

التعليق السياسي

أذكر وكأنه حلم في خمسينات القرن الماضي ،درسا ً عنوانه :اليمن مقبرة
األناضول ،كان درسا ً في التاريخ يشرح عمليات الجيش العثماني الفاشلة
في شعاب اليمن وتضاريسه الصعبة محاوال ً السيطرة على جغرافيته
وإخضاع شعبه ،ولقد كان هذا البلد المس ّمى تجاوزا ً اليمن السعيد أو أرض
الجنتين ،مقبرة ألغلب جيش بني عثمان على مدى عقود ولم يرضخ ،كما لم
تستق ّر للسلطنة سلطة عليه ...هل ينتقم أحفاد إسالم الدونمة للخالفة من هذا
البلد فيحرقوه من الجو محاولين إخضاعه في تجربة أكثر مرارة يشاركهم
فيها تحالف أغلبه مرتزق؟ فالقتال ال تقوده عقيدة أو أهداف مشروعة ،بل هو
العدوان واالستكبار ،أما شعب اليمن الراسخ في حضارته ،الثابت المحافظ
على أصالته ،المدافع عن حريته فنراه يؤكد ثانية على أرض الواقع أنّ اليمن
ليس مقبرة األناضول كما قرأنا عنها فقط ،بل سيكون مقبرة لك ّل الغزاة.
يبدو أنّ الغرور حالة إنسانية نسبية ،ال تقتصر على األفراد بل تتعدّاها
إلى الجماعات والدول ،الغرور دافع رئيس لتجاوز الدروس والعبر التاريخية
والتجارب المريرة ،فإنْ لم يكن هو الدافع الوحيد فإنّ األطماع واآلمال بتحقيق
الثروات تشكل الجانب اآلخر وربما يكون غرورا ً من نوع ما ،أيضاً ،إنه الوهم،
من ذلك أنّ الواليات المتحدة األميركية لم تستفد من تجاربها الحربية في
كوريا وفيتنام وغيرها فوقعت في تجربة العراق ...مع فارق كبير بين غابات
كثيفة ،ورمال جرداء ،بين مناطق مغلقة على المجهول ،ومناطق مفتوحة على
ك ّل االتجاهات ،قبل الواليات المتحدة أيضاً ،لم تستفد القارة العجوز – أوروبا
من تجارب الحروب المريرة ،وقد تك ّررت ألسباب بدت واهية من حيث المعلن،
لكنها كانت محكومة باألطماع والغرور ومعهما الغطرسة بسبب امتالك
الوسيلة المتقدّمة وأدوات الحرب والمال ،لتوسيع النفوذ واالستيالء على
الثروات ،وربما وعى عالم الغرب مؤخرا ً أسباب الكوارث البشرية ومعاناة
اإلنسان...
ويبقى االحتيال واختالق الذرائع لشن الحروب أو المشاركة فيها تحت
عناوين زائفة أكثرها ت��داوال ً الدفاع عن الديمقراطية والحريات وحقوق
االنسان ...أو الشرعية التي لها أكثر من ميزان وتعريف!...
األع��راب من أكثر الشعوب سطحية في فهم تجارب التاريخ واالستفادة
منها أو التعلم ،فهؤالء ينخرطون في الحروب ويشعلونها دون بحث عن
ذرائع أو مب ّررات ،يتف ّرقون عندما يكونون ضحية عدوان خارجي ،ويلتئم
شمل بعضهم إذا كان الضحية من بعضهم اآلخر ،وهم بطبعهم أذالء ضعفاء
أمام العدو ،وأشداء لئام في ما بينهم ،ال ينطبق عليهم مأثور ،تمت ّد حروبهم
لعقود طويلة ،فال يكون صلح أو تسامح أو حتى هدنة إال بتدخل خارجي،
وهذا التدخل ذاته ربما كان قاعدة انطالق حروبهم في األصل ،لكنه يصل دائما ً
قبلهم إلى إدراك لحظة الالعودة والكارثة ...وإذ يتدخل فلضمان بقاء الجمر

تحت الرماد وتحضير موقدة جديدة وطبخة مختلفة تضمن تغيير طعم مرارة
الطبخة األولى لينخرط األعراب فيها ،منذ حرب البسوس ،وداحس والغبراء
إلى حرب اليمن األولى وصراع المحاور بعد أن أوجد الثعلب البريطاني تلك
الهيكلية المس ّماة جامعة ،وهي المف ّرقة ،مه ّمتها األساس منع الوصول إلى أيّ
من أشكال التكامل أو التعاون أو حتى الحفاظ على الكيانات التي ساهمت في
التوقيع على شهادة ميالدها ،وأخيرا ً يدرك بعضهم اليوم أنّ شهادة الوفاة
صدرت ويتجاهلها البعض إمعانا ً في الدجل والزيف ،نعم التأم شمل األعراب
مع بداية العدوان على اليمن الذي سيكون مقبرة لكثير من قواتهم المعتدية
 الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد ...يقول اليمنيون!...هل هو الصراع على النفوذ في اليمن؟ وهل يعتقد حقا ً بعض قادة األعراب
أنهم سيرثون القوى الكبرى في مناطق نفوذها بعد أن باتت عاجزة عن
االستمرار فيها بطرقها القديمة ،آل سعود ليس بمقدورهم التحكم باليمن غير
السعيد بجوارهم ،ومن الغرابة القول بوجود صراع بين آل سعود وبعض
قادة اإلمارات أو غيرهم على هذا النفوذ في اليمن وهو األكثر حضارة وعراقة
ومعرفة بالسياسة ،لكنه األكثر فقراً ،هل يحاول هؤالء شراء اليمن بقذائف
الطائرات وصواريخها بدال ً من م ّد يد العون له واستقطابه؟ أي عقل هذا الذي
ينتظر المحبة ممن يصفعه قائالً أنا أبذل جهدي لمساعدتك؟ هل تقصفون
اليمن وت��د ّم��رون معالم الحياة فيه منتظرين خضوعه وإع�لان اليمنيين
ترحيبهم بكم؟ ما أفصحكم وأنتم تعلنون عن مساعداتكم المتجهة إلى اليمن،
وبعدها عودة طائراتكم مح ّملة بجثث الجنود األبرياء ثم لتعلنوا الحداد ثالثة
أيام على الدفعة األولى ،كم من األيام سيكون حدادكم القادم ولماذا؟ واليوم
تعلن مشيخة قطر إرسال جنود للمشاركة في الجهاد على أرض اليمن! خدمة
جلى من «قطرائيل» بال مقابل ،وال حتى بحث عن نفوذ ،قطر ال تريد المضاربة،
عالقاتها مميّزة مع ك ّل المتناقضات ،قريبا يقع بعضهم في كمين ،فهل تعلن
قطر الحداد أم هذا من اختصاص البلد الذي جلبت منه الجنود المرتزقة!...
ساهم أغلب األعراب في إشعال الحرائق في العراق والشام وبعض زواريب
لبنان ،كما أشعلوا لهم مواقد في مصر بعد تونس ،لكنهم أحرقوا ليبيا ،في
زمن ما ،سخر منهم القذافي ،لكنه قال «طز في أمريكا» ودفع بعض الثمن
على الحساب ،األعراب يأخذون بالثأر بعد أربعين عاما ً ويعتبر بعضهم أنه
تعجل قليالً ،الرئيس السوري أيضا ً قال عنهم «أنصاف رجال» ،والحقيقة
ّ
أنهم أشباه وليس أنصاف ،األه ّم أنه لم يقبل بواليتهم ولم يأخذ بوصاياهم،
مع أنهم اختصروها ولم تصل من حيث العدد إلى أكثر من ثالث وصايا ،لقد
تجرأ األعراب على كسر القاعدة فلم تكن الوصايا عشراً ،ق ّرروا بعدها تجميد
المؤسس ،وهذا لم يحزن السوريين
عضوية سورية ،ما يعني طرد العضو
ّ
فالجامحة ماتت قبل زمن يوم حللت غزو العراق ،وصمتت عن ضرب لبنان
وفلسطين ،وأباحت أرض العرب واألع��راب لك ّل غاز ودخيل ،وأما األعرابي
غير النبيل المس ّمى أمينا ً عاما ً فقد أعلن عن الحجم الفعلي لمؤسسته بالقول

ال�سيدة �أنجيال ميركل� ...أهالااااا
} عدنان كنفاني
نفسر صحوة الضمير
كيف يمكننا أن ّ
المفاجئة «كما يبدو» لسيدة ألمانيا
(أن��ج��ي�لا م��ي��رك��ل) ب��ع��د ط���ول سبات
استغرق ما يقارب خمس سنوات من
عمر ال��ح��رب الكونية على س��وري��ة لم
ترجف خاللها شعرة إنسانية في رأس
ه��ذه السيدة ،وال في رأس غيرها من
الرؤساء والحكومات األوروبية الذين
يتسابقون اآلن لنجدة المهاجرين
السوريين!
وحتى ال يدّعي أحد أنه لم يفهم بعد،
ولم يدرك ،ولم يعرف ،ولم يشاهد أو يقرأ
أو يسمع بما يجري على أرض وشعب
س��وري��ة على م��دى خمس س��ن��وات من
عمر الحرب الكونية ،فقد انتشرت صور
المجازر انتشارا ً واسعاً ،لم يبق ركن في
مكان ،وال بيت وال فرد إال وشاهد ّ
واطلع
وسمع ،وكلها فظائع تقشع ّر لها األبدان
ع��ان��ى منها األب��ري��اء م��ن السوريين،
وع��ان��ى منها شعبنا الفلسطيني في
الداخل وفي الشتات أيضاً ،وقد تابع
العالم «تفنن» القتلة المرتزقة في
ممارسة القتل ،حرقا ً وش ّيا ً وبقر بطون
وكهرب ًة وحز رقاب ولوك أكباد وقلوب،
وأكثر من ذلك ،حجم الدمار الذي خ ّرب
ك�� ّل ش��يء تقريبا ً في سورية من بنى
تحتية وآثار وتراث...
ل��م ت��رج��ف ش��ع��رة واح���دة ف��ي رأس
السيدة ميركل وغيرها من األوروبيين!
ثم أمام غرق طفل ألقى البحر جثته
على الشاطئ تصحو الضمائر فجأة،
ويجري التسابق (اإلنساني) لنجدة
السوريين الفا ّرين من جحيم اإلرهاب
الذين ّ
تقطعت فيهم السبل ،في البحر،
وعلى عتبات بعض ال��دول األوروبية،
ّ
ال��ذل التي هيأتها لهم
وف��ي مخيمات
حكومة أردوغان.
فهل هذه «الصحوة» المفاجئة بريئة
توجه جديد في
من أيّ شبهة ،أو أي
ّ
مسعى «لضرب» صمود سورية؟ وهل
يمكن أن نعتبر هذه «الصحوة» بداية
إدراك المجتمع األوروب�����ي ح��ج��م ما
تعانيه سورية ،وما يمكن أن يصل إليهم
من تداعيات على ك ّل المستويات ،أولها
وأكثرها خطرا ً تمدّد اإلرهاب إلى الدول
األوروبية؟
إذا أردن��ا أن نلج مسارب التحليل
من دون أن تطاولنا تهمة أننا نعاني
من «عقدة ال��م��ؤام��رة» ،علينا أن نفكر
بهدوء ونستخلص من بطون األحداث
نفسها بعض أسباب لهذه «الصحوة»
المفاجئة ،وغير البريئة بالمطلق ،علينا
بداية أن نخرج من وهم «فجأة» صحوة
ضمائر ،وأن نخرج بالمطلق من شعار
«اإلنسانية» ال��ذي رفعوه ويرفعونه
ف��ي ك�� ّل مناسبة ،وك��أن��ه يشتغل على
(الريموت كونترول) ،ونبدأ من حيث
وص��ل��ت األم���ور بُ��ع��يّ��د خ���روج ميركل
ودموعها ،وندائها «اإلنساني» لدول
أوروبا ،والذي لقي قبوال ً من دول ،ورفضا ً
من دول أخ��رى ،ثم ج��رى «بالترغيب
والترهيب» من السيد «اليانكي» فرض
تقويم ح��اج��ة «اس��ت��ي��ع��اب» ك�� ّل دول��ة
أوروب��ي��ة ق���ادرة أعلنت مبدئيا ً قبول
استقبال الالجئين وب��أع��داد محددة
ب��د ّق��ة ،وال ي��زال يجري األم��ر على هذا
ال��م��ح��ور ك��ي يستقيم دور ك��� ّل دول��ة
أوروبية ،وحاجتها من «عمالة» شابّة
رخيصة ،ومن هذا المنطلق بدأت الدول
األوروبية تعلن استعدادها المشروط...
دولة أعلنت عن قبول استقبال خمسة
آالف الجئ ،وأخرى عشرة آالف ،بينما
أعلنت السيدة ميركل عن قبول ألمانيا
استيعاب العدد األكبر من الالجئين
السوريين ،وت ّم أيضا ً تحديد المواقع،
واألماكن ،سواء في المدن الصناعية ،أو
األرياف الزراعية ،أو الغابات الحراجية،
أو في مواقع آبار النفط التي سيج ّر إليها
هؤالء المقبولين.
إذا األمر ليس بريئاً!
ال��م��ج��ت��م��ع األوروب�������ي ،وألس��ب��اب
تنتمي بمعظمها إلى التطور الحضاري

إنّ مشكلة الالجئين السوريين أكبر من حجم الجامعة ،ومن قال غير ذلك؟
مشكلة النفايات في لبنان أكبر من هذه المؤسسة فهي ال تصلح محرقا ً وال
مطمرا ً ألكثر من نفايات األع��راب السياسية وقد فاضت حتى طمست معها
صوته الذي عال مؤخرا ً وكأنه يلتمس فسحة اللتقاط نفس حتى ال يختنق
برائحة السياسات العفنة لمجموعته الساقطة بقيادة مشيخة قطر وبعض
آل سعود وذيلهم في البحرين ،جامعة العربان ما عادت تصلح ألكثر من
ذلك ،مطمر الناعمة على تواضعه أكبر وأكثر فائدة منها ،ويحق ألهل الناعمة
المفاخرة فهم أعلنوا بجرأة إغالق المطمر بينما لم يمتلك أهل الجامعة الجرأة
على الفعل بالمثل وهم األكثر حاجة.
يعلم السوريون علم اليقين أنّ ال��دول التي أشعلت الحريق بأدواتها
متجاهلة مصالح الشعب السوري ال يمكن أن تكون في عداد الدول الباحثة
عن ح ّل لهذه المشكلة ،الذين خرجوا بسبب الحريق هربا ً من وحشية عصر
الخالفة ومجازرها ليسوا معنيين بأن تفتح لهم دول األع��راب أبوابها كما
يطالب عبد الباري عطوان ،ويبدو أنه لم يتعلّم من التجربة التاريخية للشعب
الفلسطيني !...هل تفتح دول األعراب أبوابها ألبناء فلسطين أم تضيّق عليهم
الخناق بشكل عام مع بعض استثناء لمن يسير في ركاب سياسات هذه
الدول ،أال تعلم أنّ عمليات التهجير القسري والطوعي واإلغرائي واالحتيالي
وك ّل المس ّميات تمارسها هذه الدول ليبتعد الفلسطيني إلى الطرف اآلخر
من الكرة األرضية في كندا واستراليا أو دول اسكندينافيا حسب التصنيف
(الديني والمذهبي) ...وهل تعتقد أنّ أهل الخليج يبحثون عن السوري
النشيط ،المثقف ،صاحب الخبرة؟ يبدو أن��ك لم تكتشف الحقيقة التي
تعلمتها من لقاء جمعني بثري على أرض الكويت (رحمه الله) ،وكان لديه
أكثر من مائة عامل (مصريين ،بنغاليين ،وهنود) سألته لماذا ال توظف بدال ً
من هؤالء سوريين ولبنانيين وفلسطينيين ،أوليسوا أكثر خبرة؟ فقال :نعم
لكنني لن أجرؤ بعدها على ضرب أو شتم أحد ،أنا أطك المصري فيقول :ربنا
يكرمك يا بيه ،وأشتم الهندي والبنغالي وأطكه عشرين كف فيجمع يديه إلى
صدره ويقول :يس سير ،ثانك يو ،السوري إذا شتمته يشتمني ويشتم أميري
بعدي ،وإذا رفعت يدي يكسرها ،ومثله اللبناني والفلسطيني ثم أن هؤالء
يقبلون بما أدفع لهم ،والسوري يشترط حدود راتبه وساعات عمله !...هذه
قاعدة يتعامل بها أهل الخليج مع السوريين يا أستاذ عبد الباري ،أصحاب
رؤوس المال من السوريين أصبحوا في لبنان واألردن وتركيا ،والشباب ذوي
الكفاءات اتجهت إلى اوروبا وبعضهم مات غرقاً !...المشجع ألمانيا بسبب
حاجة محلية وتلعب الدعوات دورها إلفراغ المنطقة وهذا جزء من الحرب ،أنا
ال أق ّرك في لوم األعراب إذ ال يستحقون فهم بال أفق وطني وال قومي ،وال رابط
ديني وما يقولون به مجرد زيف ولن يستقيم لهم رأي أو حكم إال بعد أن يضع
اليمنيون أيديهم على تلك البالد وثرواتها في إعادة لحقائق التاريخ بعد طرد
بقايا الدونمة الحكام الحاليين.

�أوروبا اال�ستعمارية من تق�سيم الجغرافيا
�إلى ت�سيي�س الديموغرافيا...
} سومر صالح

المتسارع في الدول األوروبية ،وعجلة
التصنيع وسطوة اآللة ،وما يتطلب ذلك
من أي��اد عاملة ،وساعات عمل طويلة
لجني أكبر قدر من المال للفرد ليعيش
ال أق��ول في بحبوحة ورغ��د ،ولكن ح ّد
االك��ت��ف��اء ،وال��ت��م��ت��ع ب��ه��ذه ال��ح��ض��ارة
«مرتفعة الكلفة» ،وإفرازاتها ...فرضت
ع��ل��ى ال��ن��اس ف��ي ت��ل��ك ال����دول ضغط
احتياجاتهم ،واالستغناء «قدر ما تسمح
الظروف» عن غير الضروري ،أو ال ُمكلف،
وأه ّمها «تحديد النسل» ذاتياً ،وإلزاميا ً
ف��ي بعض ال���دول ،وبالتقادم وصلت
بعض ،أو أكثر المجتمعات األوروبية
إل���ى م��ا ي��م��ك��ن تسميته (شيخوخة
المجتمع) ،وانخفاضا ً ح��ا ّدا ً في نسب
الشباب ف��ي المجتمع ،وبخاصة في
دول��ة ألمانيا ،على عكس المجتمعات
ف��ي منطقتنا العربية ،وال��ت��ي تعتبر
«مجتمعات شابّة» بامتياز ،تغلب فيها
نسبة الشباب في ع��دد السكان ،وفي
سورية على وجه التحديد ،وفي دول
العالم الثالث ،وال��دول األكثر فقرا ً في
آسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية ،وفي
دول أخرى أيضا ً صغيرة وكبيرة على
مستوى العالم.
ال��م��وض��وع إذا ً ليس ب��ري��ئ��اً ،وال هو
صحوة ضمير ،بل هو موضوع مصالح
يمس أصل
يجري حسابها بد ّقة بما ال
ّ
المجتمعات األوروبية ،والسيادة ،وفي
الوقت نفسه ديمومة التطور ،وهدير
اآلالت ،من خالل عمالة وافدة ،مهما كلفتهم
«اقتصادياً» في الوقت الدقيق الحالي من
نقل واحتواء ومصروف وطبابة وتعليم
وغير ذلك من أمور حياتية بالنسبة إلى
الوافدين ،وهي تعمل ،في الوقت نفسه،
على تشجيع اللجوء إلى ح ّد اكتفاء تلك
الدول بما يغطي التشغيل ،ومحاولة فعل
توازن سكاني يضخ دماء شابة جديدة
في مجتمعات تعاني من شيخوخة ،إال أنّ
المردود سيكون أضعاف ذلك عندما يزجّ
بهم في د ّوامة العمالة ،ومن ثم النظر بعين
خبيثة إلى األجيال التالية التي ستنفض
نهائيا ً انتماءها ألصولها ومواطنها ،وقد
يحالفها بعض حظ في أن تشكل طبقة
اجتماعية ،درج��ة ثالثة أو عاشرة في
الدول التي استقبلتها واحتوتها ،كما هي
الحال بالنسبة للفلسطينيين الثابتين
على أرض فلسطين تحت االحتالل ،أو
يهود «الفالشا» وتصنيفهم الدوني في
الكيان «اإلسرائيلي».
وفي الوقت نفسه ،يشتغل االتحاد
األوروبي ومن ورائه أميركا الدولة األكثر
إرهابا ً في العالم ،لتفريغ سورية من
كوادرها «الشابّة» ،وال ُنخب إذا استدعى
األمر ،مساهمة في محاوالت لم تتوقف
منذ خمس سنوات بشكل مباشر ،ومنذ
عقود تآمرا ً وتخطيطا ً إلسقاط سورية
«وال أقول إسقاط الرئيس ،أو النظام»،
ب��ل إس��ق��اط س��وري��ة ال��دول��ة والتاريخ
وال��م��وق��ع والتأثير ،وف��ك ع��رى محور
المقاومة ،وتفعيل التهديد المستم ّر
لدول أخرى في مقدّمها إي��ران وروسيا
والصين وحلفاؤهم ،وخ��دم��ة واجبة
مفروضة للمشروع الصهيوني الخادم
لمصالح تلك ال��دول ،والمحقق أحالمه
األسطورية ،ليس بامتالك المنطقة من

الفرات إلى النيل فقط ،بل إلى مدى غير
منظور ،أو كما يقولون في أدبياتهم،
(إلى أيّ مكان يصل إليه حذاء الجندي
اإلسرائيلي).
إذا كانت الغايات ،وه��ي متعدّدة،
موضوعة على طاوالتهم قيد التنفيذ،
ف��ه��ي أح�ل�ام ي��ق��ظ��ة ،وأوه����ام ال يمكن
تحقيقها كما تقول صيرورة التاريخ،
إذ ال يمكن ول��ن يستطيع أح��د تفريغ
سورية من كادرها الشبابي والنخبوي،
فنحن مجتمع ول��ود ،ومجتمع متجدّد،
ومجتمع ال يتفق وم��ج��ري��ات ال��واق��ع،
الحالي والمقبل «بعد تجاوز سورية
محنتها» ،إال إذا كان مجتمعا ً شاباً ،كان
وسيبقى...
صحوة الضمير المفاجئة التي خرجت
علينا بدموع «ميركل» ،ليست أكثر من
ألعوبة سخيفة علينا أن ندرك أبعادها
وتداعياتها ج��ي��داً ،فاإلنسان موقف،
والسياسة ف��ي عرفهم «ف��ن ال��ك��ذب»،
والسؤال األكثر حضورا ً في هذا المجال،
أين كانت إنسانية ميركل وغيرها وقد
ابتلع البحر آالف البشر؟ وأي��ن كانت
إنسانيتهم وك�� ّل ما ج��رى ويجري في
س��وري��ة وغ��ي��ره��ا م��ن دول «الجحيم
ال��ع��رب��ي» م��ن م��ج��ازر وق��ت��ل عشوائي
وتدمير بنى وآثار وقيم وأخالق؟ آالف
األطفال قتلوا ،وك�� ّل بطرائق غاية في
السادية والبشاعة ،سحقت عظامهم،
وبترت أطرافهم ،وشقت ص��دوره��م...
صلبوا وقيّدوا وأحرقوا ...آالف النساء
ش ّوهن وش ّردن وقتلن واغتصبن ،وجرى
ذب��ح فلذات أكبادهن أم��ام عيونهن...
قذائف من ك ّل شكل ولون تحصد أرواح
وممتلكات الناس عشوائيا ً تطلق على
المدن والقرى والتج ّمعات السكانية،
وع��ل��ى البنى التحتية ومعالم البلد
وآثارها وأوابدها ...ولم يستنهض ذلك
كله لحظة إنسانية ،وال ر ّفة ضمير من
السيدة ميركل!
آالف البشر يموتون جوعا ً في كثير
من دول العالم الفقيرة ،ولم ي ّ
��رف لها
جفن!
حرب إبادة تمارس على اليمن...
الصهاينة يمارسون القتل المشبع
ع��ل��ى ال��ص��غ��ار وال��ك��ب��ار ف��ي فلسطين
يومياً ،ويحرقون بدم بارد عائلة كاملة
«ال���دواب���ش���ة» ،طفلها الشهيد األول
هب
حرق ومات في الفترة نفسها التي ّ
فيها ضمير السيدة ميركل على الطفل
المسجى ميتا ً غ��رق��ا ً على الشاطئ،
ّ
لكنها لم تب ِد أسفا ً على الطفل واألسرة
المحروقة ،ولم تستنكر ولم تدن!
نحن ،ومثلنا الجميع ،نعلم أنّ اإلرهاب
صنع في أميركا وبمباركة ومشاركة
أوروب��ي��ة ،وال��غ��ري��ب أنّ ه��ذا اإلره��اب
نفسه ،وقد أفلت من عقاله ،وبات يشكل
تهديدا ً جديا ً لك ّل دول العالم من دون
استثناء ،ه��ذا اإلره���اب يس ّمى إرهابا ً
في ك ّل مكان ،إال على الساحة السورية
اسمه (معارضة معتدلة)!
أيّ نفاق سياسي هذا؟ وأيّ إنسانية
مزيّفة ه��ذه؟ وأي ضمير يتحرك على
إيقاع مصالح ،ويذرف «عند الحاجة»
دم��وع��ا ً تشبه إل���ى ح��� ّد ك��ب��ي��ر ،دم��وع
التماسيح...
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قسم العرب إلى دول متناحرة ،ومن زرع
من ّ
الكيان الصهيوني ف��ي قلب الجغرافيا الشرق
المقسمة
أوسطية ،ومن احت ّل واستعمر الجغرافيا
ّ
تلك لعقود ونهب ثروتها الذهبية واستبدلها بأخرى
ورقية فاقدة القيمة؟ أليست هي ذاتها اليوم الدول
التي تتقاسم الالجئين السوريين والعرب اليوم،
أليست ذاتها ال��دول األوروب��ي��ة التي تماهت مع
األميركي في عدوانه على األرض السورية والليبية
والعراقية!...
هل األم��ر محض صدفة أن تكون ال��دول ذاتها
األوروبي لترسله إلى
تهجر اليهودي
التي ما زالت ّ
ّ
فلسطين المحتلة كرمى لعيون الصهيونية هي
ذاتها الدول التي تتقاسم الديموغرافيا السورية
والعربية؟!
هذه األسئلة تلك ال تدع مجاال ً للشك بأنّ النوايا
ليست إنسانية لدى حكومات تلك الدول ،وأنّ النوايا
أكبر وقد تكون أخطر مما تبدو عليه تظاهرات البعض
المرحبة بالالجئين ،فمئوية «سايكس بيكو» العام
المقبل ،ولعله عام انتهاء الصالحية لهذا المنتج
االستعماري ،وحان وقت استبداله بمنتج آخر على
المقاس األوروب��ي ،فاالتفاق الفرنسي البريطاني
قسم جغرافية األمة إلى
الشهير بـ«سايكس بيكو» ّ
دول وكيانات سهّلت الحقا ً احتاللها ونهب ثرواتها،
وقد راعى ذلك التقسيم ضمان عدم االستقرار في
كياناتها لعقود عندما عمل على إذكاء نار الصراعات
المذهبية واالثنية بين كياناتها المقسمة فضمن
مصالحه فيها لمائة ع��ام ،ولكن كنتيجة النتهاء
الحرب العالمية الثانية وضعف القدرات األوروبية
آن��ذاك ف��رض على السياسة األوروب��ي��ة أن تكون
تابعة للسياسة األميركية في تلك المنطقة ،ولكن
تلك السياسة األميركية لم تراع المصالح األوروبية
الحساسة اقتصاديا ً وأمنياً ،بل على العكس ،حيث
مع بداية القرن الواحد والعشرين بدت السياسة
األميركية متجاهلة تماما ً للمصالح األوروبية في
الشرق األوس��ط ،ما انعكس خروجا ً فرنسيا ً عن
السياسة األميركية مرارا ً وتكرارا ً والسياسة األلمانية
أبدت تحفظا ً في مواقف مستجدة ،لتأتي أزمة الشرق
األوس��ط والمسماة زيفا ً «الربيع العربي» لتضع
القارة األوروب��ي��ة بين فكي الكماشة الناتجة عن
السياسات األميركية المتخبّطة ،فأفرزت اإلرهاب
والالجئين كتهديدات للقارة األوروبية ،األمر الذي
اعتبره األوروبيون عدم مباالة أميركية بمصالحهم.
وع��ل��ى م��ا ي��ب��دو ب���دأت تظهر هنا إره��اص��ات
جديدة في السياسة األوروب��ي��ة ،يمكن تسميتها
الحس االستعماري
«ن���وازع سياسية» أيقظت
ّ
لدى حكوماتها ،حيث شكلت اتفاقية «سايكس
بيكو» سابقا ً حجر الزاوية في السياسة األوروبية
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ،لكن السياسة األميركية
وتخبّطها في إدارة الصراع في الشرق األوسط
ق���ادت ف��ي النتيجة إل��ى تفشي ظ��اه��رة تنظيم
«داع��ش» اإلرهابي وأخ��وات��ه ،وهو أمر بدأ يهدّد
رسمتها أوروبا
التقسيمات الجغرافية للحدود التي ّ
االستعمارية كأساس ألمن دولها من جهة ،ويهدّد
تلك ال��دول األوروبية بأزمات الالجئين كنتيجة
من جهة أخرى ،فبدأت حكومات الدول األوروبية
بالتفكير بركائز جديدة لسياساتها في الشرق
األوسط تضمن مصالحها الخاصة على مستويين
متقاطعين وهما ضمان التقسيم واستمراره على
غرار «سايكس بيكو» ،والمستوى الثاني يجعلها
العبا ً مهما ً في رسم التسويات الكبرى للملفات
األزم��وي��ة في الشرق األوس���ط ،وال��ذي تجاهلته
ال��والي��ات المتحدة األميركية ف��ي صراعها مع
موسكو على شكل النسق الدولي ،فكانت نتائج
السياسات األميركية الخاطئة عنوان االنطالق في
المشروع األوروبي ،والمقصود هنا ملفي اإلرهاب
والالجئين ،والملف األول هو الحافز للملف الثاني،
فبقدر تكثيف التواجد اإلرهابي في الشرق األوسط
يكون النزوح اإلرهابي إلى أوروبا ،من هنا تتقاطع
السياسات األوروبية مع األميركية بما ال يغضب
األميركي ،وفي الوقت ذاته تكون أوروبا قد أخذت
الوقت الكافي لبلورة مشروعها الجديد والذي يبدو
أنه ديموغرافي البنية ،على عكس اتفاق سايكس ـ
بيكو الذي اتخذ التقسيم الجغرافي أداة للسيطرة
على الشرق األوسط...
وت��ج�� ّن��ب��ا ً للمبالغة يبقى ه��ذا ال��م��ش��روع في
إرهاصاته األولى غير واضح المعالم حتى اآلن،
ولكن تقضي ال��ض��رورة وال��واج��ب أيضا ً أال نبقى
عددا ً من السنين لنكتشف الدوافع الحقيقية لهذا
التباكي األخالقي األوروب��ي على الالجئين لذلك

سيقدّم الكاتب رؤيته لهذا المشروع األوروب��ي
الجديد.
بداية وفي اإلرهاصات األولية فبعد مئة عام
على اتفاقية «سايكس ـ بيكو» سقطت هذه االتفاقية
بفعل عاملين ...أوال ً التنظيمات اإلرهابية الداعشية
والتي بدأت بمحو الحدود التقليدية لهذه االتفاقية،
وثانيا ً ال عبرة للتقسيم الجغرافي في المفهوم
االستعماري الجديد في عصر العولمة ،فالحدود
فقدت أهميتها هنا ،وفي الجوهر ،الرؤية األوربية
لشكل الشرق األوسط تنطلق من افتراضين األول
أنّ الصراع بين الدول المركزية العربية من جهة
والتنظيمات اإلره��اب��ي��ة م��ن جهة أخ���رى طويل
وقاس وسيفضي في النهاية إلى إضعاف الدول
المركزية ،واالفتراض الثاني أنّ الواليات المتحدة
ل��ن تستطيع السيطرة على ك��ام��ل الجغرافيا
العربية في المستقبل نتيجة عاملين االستنزاف
الحاصل بالقوة األميركية نتيجة الصراع الممت ّد
مع الصين شرقا ً ومع روسيا شماالً ،والثاني أنّ
تكلفة إعادة اإلعمار أكبر من تكلفة الدمار الحاصل
وحجم الثروة المتبقي ،هنا سينشأ فراغ في الشرق
األوسط سيكون خطرا ً على الحدود الجنوبية للقارة
األوروبية ،وسيكون لزاما ً على هذه الدول األوروبية
سدّه لكي ال تتمدّد قوة معادية في دوله أو يكون
التطرف عنوانه وهنا ً علينا التأ ّمل جديا ً بما حصل
في قرية الزنبقي بجسر الشغور السورية التي
هجرتها التنظيمات اإلرهابية وأحلت مكان أهلها
عوائل اإلرهابيين من أصقاع األرض ،فكان االتجاه
أوروبيا ً نحو استقبال أكبر عدد ممكن من الجئي
ه��ذه ال��دول ،وخصوصا ً صغار السن ،فمن جهة
يكون حالً موقتا ً لإلشكالية الديموغرافية لديها،
ومن جهة أخرى ُتنشئ هذه الدول جيالً عربيا ً في
أوروب��ا ثقافته غربية وه��واه غربي يكون أساس
سيطرتها على شكل هذه الدول مستقبالً مستفيدة
من التجربة األميركية بهذا الخصوص ...هذا األمر
في إطاره االستراتيجي وفي اإلطار التكتيكي يكون
لزاما ً على القوتين األميركية والروسية أخذ وجهة
النظر األوروب��ي��ة في الحسبان أثناء التسويات
الكبرى وفي مقدّمها إزال��ة التجمعات الداعشية
واإلرهابية التي أفرزتها األزمات على شاكلة قرية
الزنبقي ،ألنّ بقاءها يعني أنّ التطرف واإلره��اب
العالمي أصبح على حدودها الجيوسياسية ،وألنّ
حدوث العكس سيؤدّي في النهاية إلى تقويض
ه��ذه التسويات بفعل القوة الديموغرافية التي
تمتلكها هذه الدول األوروبية والتي ستتخذ حكما ً
أشكاال ً سياسية وحزبية إل��خ ...و قد ال نستغرب
إذا رأينا تنظيمات عسكرية من الشباب العربي في
هذه الدول تكون منطلقا ً للدول األوروبية لفرض
أجنداتها السياسية والعسكرية في دول الشرق
األوسط وعنوانها محاربة التنظيمات اإلرهابية،
فالرأي األوروبي أضحى أساسا ً للح ّل في الشرق
األوسط بحكم هذه الحسابات الدولية...
أ ّما عن مصير األعداد الهائلة من الالجئين العرب
فهو خزان بشري يفرغ على مرحلتين في المرحلة
األولى وتكون مرتبطة بالتكتيك األوروبي وتكون
معها تلك المجموعات البشرية المتقدّمة في العمر
جاهزة للتماهي مع التفاهمات الكبرى ،فإما العودة
إلى بلدانهم وفق الشروط األوروبية المفروضة
على القوتين الروسية واألميركية أو البقاء موقتا ً
لفرض وجهة النظر األوروبية ،وهو أمر موقت طبعا ً
تمليه طبيعة المساومات الدولية ،وفي المرحلة
الثانية وهي مرتبطة باالستراتيجية األوروبية
يكون معها الجيل الصغير السن قد أصبح جاهزا ً
إلحداث التغيير األوروبي في شكل وطبيعة أنظمة
الحكم العربية وحتى شكل الدول ذاتها بما يناسب
المصلحة األوروبية ولألمر بقية...
إ ّنه الحس االستعماري األوروبي والذي أيقظه
االستعالء األميركي ،فأوروبا لن تنتظر ما ستؤول
إليه المساومات الروسية األميركية التي تتجاهل
التحديات المنبثقة عن الفوضى الحاصلة في
الشرق األوسط لدول أوروبا ،بل ستعمل على إعادة
رسم الشرق األوس��ط من جديد مستغلة الورقة
الديموغرافية التي أنتجتها فوضى السياسات
الجيبولتيكية الدولية ،والخالف الحاصل بين
دول أوروب��ا على قضية الالجئين هو خالف بين
دول منطقها السياسي هو بعث االستعمار مجددا ً
بوسائل غير تقليدية ودول أوروبية لها حساسية
من تنامي النفوذ اإلسالمي في القارة العجوز،
إنه «سايكس ـ بيكو» جديد تريد رسمه أوروب��ا
بما يناسب مصالحها ولكن بمس ّمى عربي في
هذه المئوية الجديدة ،وعرابه انبعاث ألماني له
تداعياته الدولية.

