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ق�ضية الالجئين ال�سوريين ...تغيير ديمغرافي مدرو�س؟!

تركيا وال�سعودية معزولتان
} حميدي العبدالله
معروف أنّ تركيا والسعودية لعبتا ال��دور األك�ب��ر ،في تعطيل
ال��وص��ول إل��ى ح � ّل سياسي ع��ادل يحترم إرادة الشعب السوري
ويلبّي تطلعاته ،وينهي الحرب الدائرة منذ حوالي خمس سنوات.
ومعروف أيضا ً أنّ السعودية م ّولت وس ّهلت انتقال العناصر
المتشدّدة للقتال في سورية ض ّد الجيش السوري ،وأنّ تركيا فتحت
حدودها وأقامت المعسكرات لك ّل الجماعات اإلرهابية وقدّمت لها ك ّل
أشكال الدعم ،بما في ذلك توفير كميات هائلة من األسلحة والذخائر
وصلت إلى ح ّد أنّ هجمات الجماعات المسلحة على جبهتي إدلب
وحلب توفرت لها كثافة نارية فاقت الكثافة النارية المتوفرة للجيش
السوري على الجبهتين .ومعروف أخيرا ً أنّ تركيا والمملكة العربية
السعودية بذلتا ك� ّل جهد مستطاع ،ومارستا ك� ّل الضغوط على
اإلدارة األميركية لدفعها لش ّن هجوم عسكري مباشر جوي وحتى
بري إلسقاط الدولة السورية ،وتدمير الجيش السوري.
وأدّت هذه المواقف المتصلبة من قبل هاتين الدولتين إلى نتيجتين
كان لهما أثر كبير على األوضاع في سورية:
ـ النتيجة األولى ،عرقلة الوصول إلى ح ّل ينهي الكارثة التي تعاني
منها سورية ،ووقف حرب االستنـزاف التي تتع ّرض لها ،وإطالة أمد
هذه الحرب.
ـ النتيجة الثانية ،تسليح وتجهيز وتدريب آالف المقاتلين األجانب
الذي ساعد على بناء قوة مسلحة قادرة على مواصلة حرب تدمير
سورية على النحو الذي يجري اآلن.
اليوم ،وبعد التح ّول في الموقف األوروبي ،والذي سبقه تح ّول
في مواقف مصر وتونس ،باتت تركيا والسعودية محاصرتين عربيا ً
ودولياً ،وموقفهما شاذ بالمقارنة مع الموقف العربي والدولي الذي
يدعو إلى ح ّل سياسي لألزمة في سورية يوقف حرب االستنزاف
وينهي الكارثة التي تسبّبت بتشريد الماليين وتدمير االقتصاد
السوري ،إضافة إلى آالف الشهداء والجرحى والمعوقين.
ه��ذا االستنتاج بعزلة تركيا والسعودية ليس م��ن نسج خيال
الذين وقفوا إلى جانب سورية الشعب والجيش والقيادة ،بل هذا
االستنتاج صاغته «مؤسسة كارنغي للسالم الدولي» األميركية،
وهي مؤسسة بحثية معروفة ولها تأثير كبير على صانعي القرار
في الواليات المتحدة .ففي أح��دث دراس��ة عن الوضع في سورية
حملت عنوان «م��اذا بعد صيف سورية الساخن» استخلص مع ّد
الدراسة مارك بيريني أنّ «استمرار تركيا والسعودية باإلصرار
على رحيل (الرئيس) األسد عن السلطة موقفا ً معزوالً» .وفعالً ثمة
كثير من الوقائع التي حدثت مؤخرا ً تؤكد هذا االستنتاج ،فعدد غير
قليل من الدول العربية ،بينها مصر وسلطنة ُعمان وتونس ،إضافة
إلى الجزائر ،وحتى الكويت باتت تؤيد وتدعم الح ّل السياسي في
ٌ
ودول مركزية في أوروبا مثل بريطانيا واسبانيا وألمانيا،
سورية.
أعلنت مواقف ترفض فيها أطروحة استمرار الحرب في سورية
بذريعة رحيل الرئيس بشار األس��د .بل أكثر من ذلك أنّ مؤسسة
كارنغي تتوقع أن يتغيّر الموقف التركي – السعودي ويتكيّف مع
المناخ العام العربي والدولي آجالً أو عاجالً .إذ يؤكد الباحث« :قد
تستم ّر تركيا والسعودية في لعب أدوارهما ،ولكنهما سوف تقومان
في النهاية بتغيير طموحاتهما بحيث تتوافق مع الوضع الجديد».

القمة الأوروبية بين فرن�سا و�ألمانيا
تستع ّد أوروبا لعقد لقاء قمة تحت ضغط تدفق الالجئين السوريين إلى
عواصمها ،حيث تولت ألمانيا استقبال النصيب الوافر منهم ،وحيث الصوت
الفرنسي بقي الوحيد المنادي بالخطاب الخشبي لما قبل سنوات ،فدعا الرئيس
فرنسوا هوالند إلى تشديد الغارات داخل سورية ضد «داعش» ،بينما التقارير
األمنية األوروبية تتحدث عن عبثية غارات التحالف في إضعاف «داعش» ،وعن
المردود العكسي للغارات دون حرب برية ال يملك التحالف فرصها ال بجيوشه
وال بحلفائه ،وال خصوصا برهاناته على ما يسميه بـ«المعارضة المعتدلة»،
والتقارير األوروبية ذاتها تقول إنّ الحوار مع الدولة السورية صار ضرورة
لتنسيق الجهود لضرب اإلرهاب ،ألن الجيش السوري هو القوة البرية الوحيدة
التي تقوم وتقدر أن تقوم بهذه المهمة ،وألن روسيا الالعب الرئيسي في سورية
من الدول غير اإلسالمية قادرة على التعاون لتسهيل المهمة ،فتدعو التقارير إلى
المزيد من التنسيق األوروبي الروسي حول سورية.
يتابع هوالند تكرار الوصفات القديمة فيضيف إل��ى ال��غ��ارات المنتهية
الصالحية ،التعاون مع تركيا كأساس للخطة األوروبية ،بينما يعلم األوروبيون
وخصوصا ً المانيا أنّ اساس المشكلة هي تركيا ،وان دعوات هوالند هي محاولة
إلبتزاز تركي ألوروبا مجددا تحت شعار السير بالمنطقة العازلة وإال تلقي المزيد
من المهاجرين.
نجحت ألمانيا بر ّد الكرة التركية التي يحملها الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند إلى القمة األوروبية ،بالدعوة إلى ح ّل قضية الالجئين السوريين وفقا ً
للوصفة التي تقدّم بها الرئيس التركي ورئيس حكومته ،والتي تقوم على دعم
الغرب عسكريا ً لحكومة «اإلخ��وان المسلمين» في أنقرة ،إلقامة منطقة حظر
جوي على عمق أربعين كيلومترا ً داخل الحدود السورية الشمالية ،تتعهّد
تركيا بتأمين مالذ آمن فيها لالجئين السوريين مقابل تمويل أوروبي للعملية،
وكان الجواب األلماني وفقا ً لديبلوماسيين أوروبيين اتهاما ً لتركيا بالتو ّرط
في دفع الالجئين إلى غزو أوروبا ردا ً على رفض التو ّرط في حرب مفتوحة في
سورية ستجلبها المنطقة العازلة ،التي لن تحقق أيّ شيء في مواجهة اإلرهاب
وال في مستقبل سورية ،وترتبط بأجندات خاصة بالحزب الحاكم في تركيا
واستحقاقاته االنتخابية ،مضيفة بلسان المستشارة أنجيال ميركل أنّ أوروبا
يجب أن تكون مستعدّة لتمويل استيعاب الالجئين في بلدان الجوار لسورية
كتركيا ولبنان واألردن إذا أبدت حكومات هذه الدول استعدادا ً للتعاون.
القمة األوروبية التي تستعد لقرار توزيع أعباء الالجئين على بلدانها ،فتحت
الباب على البحث السياسي في كيفية وقف النزيف السوري للمزيد من موجات
ميسرة لجنيف تقوم على تحييد الرئاسة
اللجوء عبر الدفع باتجاه روزنامة ّ
السورية من التداول المشروط للح ّل ،واعتبار البحث بالرئاسة السورية من
مندرجات ما بعد الحكومة الموحدة بين المواالة والمعارضة من ضمن العملية
الديمقراطية التي يجب أن ينتجها الح ّل السياسي ،الذي يجب أن يقوم على
عنوان مشترك هو الحرب على اإلرهاب ،وهذا هو المناخ الذي كانت إشاراته قد
بدأت من أسبانيا والنمسا وبريطانيا وت ّوجته ألمانيا.
في أوروبا سياستان وزعامتان ،واحدة تصعد وبيدها الحلول وواحدة تشيخ
وبيدها صنعت المشاكل ،ولن ينسى العالم صورة وزير خارجية فرنسا لوران
فابيوس وهو يصافح زعيم داعش حاليا في ليبيا مهدي الحاراتي على الحدود
التركية السورية على رأس جماعات مسلحة ودون حرج يقول فابيوس هؤالء
هم ابطال الحرية ،بينما تقف اليوم أوروبا تتل ّمس نتائج السياسات الحمقاء
والغبية وتسعى لترتيب أوراقها من جديد خصوصا بعد التفاهم النووي مع
إيران والمتغيّرات الروسية العسكرية في سورية لتقول إنّ طريق استقرار
سورية وأوروبا واحد ويبدأ من حيث تحدث وزير خارجية أسبانيا باالنفتاح
على الرئيس السوري بشار األسد.

«توب نيوز»

�ألمانيا بدل تركيا وفرن�سا
ـ كانت الحسابات الدولية واإلقليمية رغم النبرة العالية التي توحي بذهاب
الجميع إلى منتصر ومهزوم تنطلق ضمنا ً من أنّ النهاية في حرب سورية
ستكون طاولة تفاوض ،وأنّ ك ّل طرف يسعى إلى حجز مقعد على الطاولة.
ـ الثابتون على الطاولة كانوا أميركا وروسيا وإي��ران وسورية ،والقتال
لتحديد من هم اآلخرون ،وما هي أحجامهم.
ـ سعت السعودية لتحويل عنادها ومالها ودعمها للجماعات المتحدّرة
من الوهابية رصيدا ً لها لحجز مقعدها ومع تبعية هذه الجماعات لتركيا
و«إسرائيل» لم يعد لها مكان ففشلت وصار وجودها رمزيا ً الكتمال الصورة.
ـ سعت «إسرائيل» لحجز مقعد ليس لتجلس عليه بل لتمنحه لـ«جبهة
النصرة» ،وكان رهانها على رسم خطوط حمراء في القلمون والجوالن لحماية
اإلم��ارة وتحويلها حزاما ً أمنيا ً ففشلت في عملية القنيطرة وفتنة السويداء
وصارت خارجاً.
ـ كانت تركيا المؤهل الوحيد شبه الثابت من حلفاء أميركا ،وبعد مغامرة
المنطقة العازلة واللعب بقضة الالجئين للضغط على ألمانيا ستخرج من
الطاولة كالعب ولو بقيت كومبارس ،ولكن بعد انتخاباتها القريب.ة
ـ ألمانيا صارت بدل فرنسا وتركيا الحليفين اللذين يعيشان في وهم أحالم
الماضي.

التعليق السياسي

} غسان يوسف
من يسمع التصريحات العالمية
ب��ش��أن الالجئين ال��س��وري��ي��ن الذين
يتوافدون إل��ى أوروب��ا م��رورا ً بتركيا
يحس
تصيبه الصدمة ،وال ب ّد له أن
ّ
ّ
والذل ،فأسواق النخاسة ُفتحت
بالقهر
للسوريّين في أوروب��ا والمزاد بدأ من
دون توقف ...ألمانيا (النازية سابقاً)
ت��ف��رش البساط األح��م��ر للمهاجرين
ال��س��وري��ي��ن! وت��ت��ح�� ّول ب��ي��ن ليلة
وضحاها إلى دول��ة في قمة الوداعة
واإلن��س��ان��ي��ة ...تلغي ف��ج��أة العمل
باتفاقية دبلن التي تنص على ضرورة
أن يسجل الالجئون أنفسهم ويقدّموا
طلب اللجوء في الدول التي يدخلون
منها إلى أراضي االتحاد األوروبي.
ول���ع��� ّل ال���ج���واب األوض�����ح على
اإلج���راءات األلمانية ج��اء من مارين
ل���وب���ان زع��ي��م��ة ال��ج��ب��ه��ة ال��وط��ن��ي��ة
الفرنسية التي اتهمت ألمانيا بأنها
تطمع م��ن خ�لال فتح ح��دوده��ا أم��ام
آالف المهاجرين وطالبي اللجوء إلى
اتخاذهم «عبيداً» وتشغيلهم بأجور
متدنية بعدما ش��ارف سكانها على
الهالك.
وهو ما يؤكده الكاتب الفرنسي تيري
ميسان من أنّ أرباب العمل في ألمانيا،
ق ّرروا في شهر كانون األول من العام
الماضي  ،2014إدخال  800ألف من
اليد العاملة المهاجرة الستغاللهم في
صناعاتهم!
ولع ّل (البروباغندا) التي أثيرت
حول صورة الطفل إيالن كانت متع ّمدة
م��ن ه���ذه ال��م��اف��ي��ات ،ف��ص��ورة إي�لان
نسخت آنياً ،وت ّم نشرها خالل يومين
على ص��در الصفحات األول��ى لجميع
صحف منطقة حلف شمال األطلسي
تقريبا ً!
ما يؤلمك حقا ً أنّ دوال ً استعمارية
لم تقدّم في حياتها للشعب السوري
سوى القتل والدمار ،هي اليوم تسارع
الس��ت��غ�لال أزم���ة الالجئين وتتك ّرم
علينا بقبولها عشرين ألفاً ،أو أربعة
وعشرين ،كما تفعل ك ّل من بريطانيا
وفرنسا ولكن بشروطهما!
المخزي أكثر في ه��ذه التراجيديا
أنّ دوال ً فقيرة تعيش على المساعدات
األوروب����ي����ة م��ث��ل روم��ان��ي��ا ال��دول��ة
األوروب��ي��ة الفقيرة تعلن على لسان
رئ��ي��س��ه��ا ك��ل�اوس إي��وه��ان��ي��س أنها
يمكن أن تستقبل  1785مهاجرا ً كح ّد
أقصى!!
المزاد وصل إلى الدانمارك وفنزويال
وأستراليا والبرازيل ودول لم نسمع

من �أجل تفعيل العالقات
الم�صرية ـ ال�سورية لمواجهة
الإرهاب وحماية الأمن القومي
*

} د .محمد أشرف البيومي

بها يوما ً وال ُترى حتى على الخريطة!
ووصل األمر ببعض الالجئين لعبور
القطب الشمالي وص���وال ً إل��ى ال��دول
االسكندنافية.
رئيس الحكومة التشيكية روبرت
فيتسو أك���د أنّ س��ب��ب أزم����ة تدفق
الالجئين الحالية إل��ى دول االتحاد
األوروب��ي هو حالة الفوضى وتعكير
االس��ت��ق��رار التي أوج��ده��ا ال��غ��رب في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
من خالل تدمير ليبيا وإرسال األسلحة
إل��ى اإلرهابيين في سورية ،فهل من
يعتبر؟!
ول��ع�� ّل ال��ك��ل��م��ات األص����دق ج��اءت
على لساني ثالثة ،األول :طفل بريء
ك��ان بين المهاجرين سأله صحافي
عن سبب هجرته؟ فقال بك ّل ب��راءة:
«عندما يوقفون الحرب على سورية
لن نهاجر»!
وال��ث��ان��ي :ه��و ال��رئ��ي��س ال��روس��ي
فالديمير بوتين الذي قال إنّ السوريين
يهربون من داعش ،لكنه لم يكمل ومن
المجموعات اإلرهابية المدعومة من
الغرب وتركيا وبعض ال��ع��رب ،ربما
ألسباب ديبلوماسية.
ال��ث��ال��ث ك����ان رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة
الهنغارية فيكتور أوربان الذي يتهمه
البعض بالعنصرية ...أوربان هذا وجه
عبر صحيفة «دي بريسه» النمساوية
انتقادات إلى الدور األوروبي في األزمة

في سورية ،قائالً :إنّ االتحاد األوروبي
ق��دم دع��م��ا ً إل��ى «م��ع��ارض��ة» سورية
غير موجودة كما قام بمعاداة القيادة
السورية.
وتساءل اورب��ان :لقد د ّمرنا العراق
وماذا فعلنا اآلن في سورية؟ الفتا ً إلى
أنه على أوروب��ا أن ال تكون ج��زءا ً من
أسباب تدمير تلك الدول والمجتمعات.
ال��وق��ائ��ع ت��ق��ول إنّ المناطق التي
استولت عليها الجماعات المتطرفة
جرى تغييرها ديمغرافيا حتى أصبح
في الرقة أحياء للشيشان وااليغور
والطاجيك إلخ ...حتى أن قرى في جسر
الشغور ومنها قرية الزنبقي التي جرى
تهجير أهلها يسكن فيها اآلن حوالي
 3500صيني ايغوري نصفهم مقاتلون
يتلقون الدعم من الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان الذي يعتبر أصوله تعود
إلى تلك البالد أي شرق الصين .وتقول
المعلومات إنّ تركيا ت���د ّرب جيشا ً
كامالً من االيغور يتجاوز الثالثين ألف
مقاتل سيجري إشراكهم في القتال في
سورية ومن ثم توطينهم مع عائالتهم
في المناطق المحاذية لتركيا في أرياف
حلب وإدلب!
ما يحدث اليوم يذك ّرنا بالسفن التي
رست في لبنان أوائل سبعينات القرن
الماضي إبان الحرب األهلية اللبنانية
والتي ج��اءت إلخ�لاء المسيحيين إلى
كندا وال��والي��ات المتحدة ،أو بطلب

السفير اري���ك شوفالييه الفرنسي
السابق في سورية في بداية األزمة من
المسيحيين مغادرة سورية إلى فرنسا
والدول األوربية األخرى.
وال��س��ؤال ،لماذا يترك األوروب��ي��ون
الشعب ال��س��وري يتع ّرض لكل هذه
البهدلة إذا كانوا هم من يشاركون في
التغيير الديمغرافي ال��س��وري ،وهم
من يحتاجون إل��ى السوري وخبرته
وطاقته؟!
لكن قبل الختام من واجبي ككاتب
أن أحكي لكم قصة الطبيب السوري
وال��دك��ت��ور الجامعي ص��ال��ح مو ّنس
الذي درس الطب في جامعة مرسيليا
الفرنسية على م��دى سبع سنوات،
بعدما تخ ّرج من كلية الطب في جامعة
تشرين ال��س��وري��ة ،وح��از ال��دك��ت��وراه
وسجل
الفرنسية ف��ي علم ال��وراث��ة،
ّ
براءة اختراع في علم الجينات ،ليصل
مجموع ما قضاه في فرنسا عشرات
سنوات من العلم والتحصيل الطبي،
لكن القارة العجوز لم تغره بالبقاء
في مشافيها وتكوين ث��روة طائلة بل
عاد إلى وطنه والتحق بمشفى حرستا
ي���داوي الجرحى ويسهر على راح��ة
المرضى إل��ى أن استشهد في هجوم
ما يُس ّمى (جيش اإلسالم) األخير على
ضاحية األسد ومشفى حرستا!
رح��م الله الدكتور صالح مو ّنس،
ولكم فيه عبرة أيها السوريون.

قراءة ...في ملحمة كلكام�ش
} د .منصور نعمان
تسترعي الملحمة العراقية العالمية (كلكامش)
المفكرين واألدب��اء واالنثربولوجيين ،لقوة النص
وبالغته التي د ّونها أبناء العراق قبل آالف السنين،
وسطروا فيها أحالمهم وتوقهم للخالص ،لحرية
ينشدونها وظلوا يحلمون بها من حاكم بخس حق
شعبه في (أوروك) ،اذ أوغل (كلكامش) في أيذائه
ألبناء (أوروك) وأزداد بطشا ً لهذا الشعب الذي لم
يجد لنفسه حالً إال باستجداء اآللهة والتض ّرع اليها
للخالص من بطشه وفتكه بهم ،وذلك أن تنزل ببطل
منازع لـ(كلكامش) الفتاك والمكتسح لحرماتهم،
لينازعه ال ُملك ويكسر شوكته ،ويخلصهم من
تسلطه وجبروته.
استجاب اآللهة لتض ّرعات الشعب المبتلي فأنزل
(أنكيدو) القوي الشبيه بالحيوان انْ لم يكن حيوانا ً
بالفعل ،واستبشر الشعب خيرا ً بمقدم البطل الذي
سيلوي (كلكامش) ويزيحه عن طريقهم .إال انّ
البطل (انكيدو) ليس ببشري ،قوته المفرطة ،قوة
حيوان يصعب التغلب عليها .إال ان الفكر العراقي
القديم استطاع ان يصور وظيفة تناط بالمرأة وإنْ
كانت مومساً ،إذ يبرز دورها بصورة ال تقبل الشك،
وذلك بترويضها لهذا المخلوق القوي (انكيدو) الذي
عاشرته اياماً ،فتح ّول هذا الكائن الغريب من حيوان
الى انسان ،وبذلك تهيّأ فكريا ً وجسديا ً للمهمة التي
أوكلتها اآللهة له وتتلخص بمنازعة (كلكامش)
والتخلص منه ،استجابة لشعب (أوروك).
وما ان سمع االخير به حتى أراد القضاء عليه
والتخلص منه ،باعتباره يشكل تهديدا ً كبيرا ً
لوجوده وحكمه وسطوته التي ال تعرف الحدود،
لهذا اعتبر (انكيدو) ال��ط��ارئ قد استباح ملكية
(كلكامش) ،من هنا تحتم القضاء عليه والتخلص
منه ،لينعم (كلكامش) بحياته الهانئة وسط شعبه
الخانع لنزقه وليعبّر عن صالبة إرادته التي تفوق
إرادة الشعب واآللهة ايضاً.
انّ قوة كلكامش ستكون في الميزان ومستقبله
مرهون بإزاحة القادم الغريب وانْ كانت اآللهة هي
من أرسلته ،فـ(كلكامش) ال يعترف بحق وال يؤمن
نفسر توقه لإلجهاز على
بغير نفسه ،واال كيف
ّ
(أنكيدو) ،أليس دفاعا ً عن ملكيته؟ وبسط قبضته
الحديدية على االوركيين.
وسرعان ما حدثت المنازلة بينهما ،ولم تنته
بنصرة احدهما بل تعادال ،فكالهما قوي ،ويصعب
التغلب عليه ،و(ان��ك��ي��دو) أظهر البأس واإلق��دام
والقوة والمطاولة ،وهو يقارع (كلكامش) الذي أدرك
صعوبة ثنيه وبالتالي إزاحته نهائيا.
هنا يظهر العقل السياسي للبطل (كلكامش) وذلك
تتقصد إطاحته واقتالعه من
بجعل (انكيدو) من قوة
ّ
الحكم الى قوة مضافة لوجوده تعزز بقاءه وترسخ
تف ّرده بالسلطة
وإبقاء األوركيين تحت سلطته ،من خالل إبرام
االتفاق مع من دفعته اآللهة للدفاع عنها.
ويالحظ انّ (كلكامش) لم يكن نزقا ً مع شعبه
فحسب ،وانما مع اآللهة التي يقف أمامها بالمرصاد،
متحدّيا ً ال يخشى شيئاً ،بوصفه الحاكم المطلق
اليد على شعب ال يعرف الرفض وإنما التوسل
واالستجداء ،ويرضى ويخنع إلرادة (كلكامش).
السؤال الذي يطرح نفسه :هل كان شعب أورك
عاجزا ً عن إزاحته والتخلص منه؟
االج��اب��ة س��ت��ك��ون ن��ع��م ،إذ رض���خ االورك��ي��ون
للمصالحة بين البطلين الفتاكين ،وه��ذا يعني
بقاءهم تحت نير العبودية لحاكمهم الذي ال يعرف
الخوف ،وهنا سؤال آخر يثار هو :متى بدأ التح ّول
في سلوك كلكامش؟
ما أن مات (انكيدو) حتى استفاق (كلكامش)

هذه دعوة ملحة للمثقفين المهتمين بالدفاع عن الدولة
الوطنية في سورية ومصر ،حيث تواجه هجوما ً شرسا ً
من جهات عدة .وهو نداء للقيام بواجبنا لتفعيل العالقات
المصرية ـ السورية ،كخطوة ضرورية لمحاربة اإلرهاب
ومواجهته بشكل متكامل.
في كانون الثاني من العام الماضي تساءلتُ  ،عبر مقال
نشر في جريدة «التحرير» المصرية ،عن أسباب الصمت
المد ّوي «للنخبة المصرية» حول ما ي��دور في سورية.
تفسر هذا
ومن المهم أن نتناول األسباب الموضوعية التي ّ
السكوت وما إذا كانت هذه األسباب ال تزال قائمة بنفس
الدرجة ،وما إذا كان الوقت قد حان لتفعيل العالقات بين
البلدين ،وخصوصا ً على المستوى الشعبي ،وأهمية ذلك
بالنسبة إلى األمن القومي المصري .وهنا يُطرح السؤال :ما
الذي نستطيع فعله للمساهمة في تحقيق هذا الهدف؟
أسباب الصمت
من أه�� ّم أسباب ه��ذا الصمت أنّ مصر خضعت ،لعدة
ع��ق��ود ،لمناخ «ك��ام��ب دايفيد» واالن��ف��ت��اح االقتصادي،
فانتشرت ثقافة تغييب الوعي القومي ،ونشأ فراغ ثقافي
مألته إما الثقافة الوهّ ابية المنحرفة ،أو الثقافة الليبرالية
الجديدة التابعة ،وقد ساهم كالهما في تسخيف الشعارات
والمصطلحات واألول��وي��ات الوطنية لحساب أولويات
مقبولة أميركيا ً وصهيونيا ً ورواج مصطلحات وشعارات
مخادعة ومغرضة ،مثل شعار»مصر أوالً» الذي ساهم في
عزل مصر عن محيطها العربي ،وشعار «الديمقراطية أوالً»،
كمدخل إلى التخريب األميركي وتغييب القضايا القومية،
وشعار»السالم خيارنا االستراتيجي» لقتل روح المقاومة
وقلب األم��ور ،رأس��ا ً على عقب ،باستخدام شعار «قبول
اآلخر».
ال شك أنّ الخداع اإلعالمي واألكاذيب المتك ّررة عبر قناتي
ّ
يبث
«الجزيرة» و«العربية» ،وسط غياب إعالم مصري
الحقائق عن األزمة السورية ،ساهم ،في شكل أساسي ،في
تشويه الحقائق وانصراف غالبية المثقفين عن هذا األمر.
مستجدات خلقت مناخا ً مواتيا ً لتفعيل العالقات
بعد سقوط حكم اإلخوان في مصر وعزل محمد مرسي،
الذي رفع شعار «لبيك يا سورية» ،معلنا ً دعمه لمجموعات
«المعارضة المسلحة» واإلرهابيين ،تفاعلت عوامل عدة
لخلق مناخ جديد في مصر إزاء األزم��ة السورية .ولع ّل
أه ّم هذه العوامل الصمود األسطوري السوري .فال النظام
سقط كما توقع أو تم ّنى البعض ،وال انهار أو تفكك الجيش
الوطني السوري ،وال انتصرت جحافل اإلرهابيين ،رغم
تع ّرض سورية لدمار واسع شمل التراث الحضاري ،ورغم
تع ّرض السوريين لمعاناة ضخمة.
ال��ي��وم ،زال الكثير من الغبار ال��ذي أخفى الحقائق،
فانكشف ال��دور األميركي ـ التركي ـ القطري ـ السعودي ـ
وتوحدت أهدافهم
األردني ـ الصهيوني في دعم اإلرهابيين
ّ
للقضاء على النظام ال��س��وري ال��ذي يرفض اإلم�ل�اءات
األميركية ،كما أنّ الدور الكبير لإلرهابيين األجانب ،دحض
مقولة الحرب األهلية ،وانكشفت تبعية المعارضة لقوى
إقليمية أو دولية ،وم��دى هامشيتها وانتهازيتها ،وظهر
الوجه القبيح لح ّكام السعودية في اعتدائهم وجرائم
الحرب التي يشنو ّنها ض�� ّد الشعب اليمني .ب��رز بشكل
واض��ح دور اإلره��اب وممارساته البشعة وذاق الشعب
المصري بعضها عندما قطعت رؤوس مصريين في ليبيا،
واتسعت العمليات اإلرهابية ض ّد جنود وضباط الجيش
المصري وق��وات األم��ن واغتيل قضاة ود ّم���رت منشآت.
اتضح بدرجة أكبر كيف أنّ اإلرهاب واحد ومصادر تمويله
واحدة وأسلوبه واحد ،وتبيّن ،بدرجة أكبر ،الهدف الصهيو
ـ أميركي بإضعاف الجيش المصري والسوري وإنهاكهما.
كذلك برزت المساندة المبدئية الروسية للنظام السوري
اعترافا ً بمحوريته في حماية الدولة السورية ومنع تفككها.
كما اتضح أنّ اإلرهاب ال يأبه بالحدود القطرية ،ما يعطيه
مرونة وحركة وهذا يح ِّتم معالجة شاملة واستراتيجية
متكاملة تسلب اإلرهاب مرونة حركتهم.

دور الدولة المصرية

لفكرة الموت التي ط ّوقته بعد ان تس ّربت اليه مما
عاناه صديقه القوي (انكيدو) الذي أوهنه المرض
وش ّل قوته فط ّوقه الموت.
أصيب (كلكامش) بالهلع بموت صاحبه .فالقوة
التي يتمتع بها ستكون عرضة للموت .من هنا جاءت
فكرة البحث عن الخلود ،بعد ان استمرأ الحياة
بصورتها الباغية على أهل أوروك ،فقد زلزلت فكرة
الموت قناعاته كافة ،التي شكلت حدا ً لنزقه وقوة
عمياء تنس ّل في ثنايا جسده لحظة تشاء ،،لم يق َو
عقله بقبول ان يكون مسجيا ً فاقد للحركة ،وال يش ّد
اآلخرين إليه بخيوط السلطة والسلطان ،لهذا بدأت
رحلته بالبحث عن الخلود .خلود لـ(كلكامش) ال
لشعبه ،ل��ذات البطل التي اتسعت لتكون آلهة ال
تموت ،بعمر امتداه األبدية .اراد ان يبقى حيا ً ويزداد
متعة بالحياة التي اصطفاها لنفسه والخلود
وسيلته وهدفه الذي لن يحيد عنه .لهذا عبر البراري
والبحار والجبال يجوبها بحثا ً عن تلك العشبة التي
تضمن له حق البقاء حتى ال يطاله الموت.
ما الذي نالحظه بالملحمة الكبيرة؟ لقد صاغت
عقالً دكتاتوريا ال يرحم ،وأنانية كبيرة عبّر عنها
(كلكامش) بطلبه للعشب ،ف��إن ع��اد بالعشب
وأصبح من اآللهة األزلية ،ف��انّ أهالي (أورك) لن
يأملوا بشيء آخر ،ال بـ(انكيدو) جديد ،وال بحاكم
ع��ادل مثل (كلكامش) .اجتهد البطل ان يزيد من
نفسه بطولة وانْ كان مرتعبا ً من جراء فكرة الموت،
وذلك لكي يضفي األزلية على كيانه بالخلود ،لم
يفكر بشعبه ،وال حتى َفك َر بالخلود لهذا الشعب.
كان مفرط األنانية ،ولم يشرك أح��دا ً بالبحث عن
عشبة الخلود ،بل انفرد بنفسه ليجوب ويحصل
على عشبة الخلود.
م َّر البطل باألهوال ولم يبق أمامه اال العشب الذي
سرقه الطائر في اللحظة األخيرة ،ذهل وعاد أدراجه
الى (أوروك) خائبا ً الى شعبه ،وقد تغيّر البطل من
دكتاتور مطلق اليد الى ورع يريد إسعاد شعبه.
انّ التح ّول لم يأت من إرادة خارجية فرضت
على البطل ،وانما حدث التح ّول من داخله ،وشعور
الخيبة اجتاح نفسه ،فالبطل المهزوم في أعماقه،
جعل منه الحاكم الخائب الجانح للسلم .استقبل
شعب (أوروك) ملكهم خوفا ً ال حباً ،فقد عركوه في ما
سبق ،والمفاجأة لم تكن من الشعب بل من الحاكم

ال��ذي ق�� ّرر أولويات جديدة بعد ان فشل تماماّ في
الحصول على عشبة الخلود.
ان تغيير سياسة (كلكامش) جاءت من (كلكامش)
نفسه ال من شعبه ،الذي ارتضى األمرين .والسؤال:
م��اذا لو حصل (كلكامش) على العشبة وص ّنف
بعدها من اآللهة ،أيكون منصفا ً لشعبه؟
انّ الملحمة لم تطرح س��ؤاال ً كهذا ،ألنّ اإلجابة
ستكون عكس المتوقع والمنتظر ،فقد ناضل البطل
في البحث عن الخلود ،ليعزز وجوده ويمنح نفسه
الديمومة ،وليقطع الطريق أمام ك ّل من تس ّول له
نفسه ليحت ّل مكانته.
والجدير بالمالحظة ،انّ الملحمة أغفلت وتغافلت
ع��ن دور ال��ش��ع��ب ف��ي إح����داث المتغيّر بموقف
(كلكامش) وترك األمر للبطل ان يطرح فكرا ً بأولويات
مغايرة عما هو معروف عنه ،وما ح ّل بأهل (أورك)
لم يكن بفعل ما قاموا به وسعوا من أجل تحقيقه،
بل بإرادة (كلكامش) نفسه .مما يعني انّ البطل كان
بوسعه ان يبقى كما هو ،لكن بإرادته الذاتية اجتهد
بتغيير استراتيجيته السياسية.
م��ن الطبيعي انّ الملحمة ص��� ّورت العراقيين
وشكلت ن��واة للفكر ،وف��ي الوقت ذات��ه كشفت عن
ال��خ��ب��يء ف��ي داخ���ل ت��ل��ك المجتمعات ون��زوع��ه��ا
لالستسالم والخضوع ،وكأننا نرى الجذور العميقة
للفكر ال��دك��ت��ات��وري تلخصه الملحمة بوضوح
كبير ،على الرغم من كون الملحمة تعبير عن رؤى
العراقيين القدماء وتلخيص لمفاهيمهم.
كيف نستطيع تفهّم فكر العراقيين القدماء؟ انّ
الملحمة استخلصت م��ؤش��رات الفكر وصياغته
الفنية في الملحمة ،وبلورت المفاهيم األكثر سيطرة
في حياتهم ،وقد نفهم منها الدروس المستنبطة التي
شكلت طريقا ً للعقل العراقي ،فإنّ الرغبة الذاتية
للمتسلّطين على «دست الحكم» ،تقودهم رغباتهم
الذاتية لتمجيد أنفسهم وحقب حكمهم ،من خالل
شنّ الحروب واإليغال بمن تقع عليه تلك الحرب،
انّ هذه الصورة المغالية والغريبة في الوقت ذاته،
كانت تعبيرا ً عن سلطة الذات عندما تفرض تسيّدها
وسلطانها ،فشنّ الحرب ،وق��رع طبولها ،وتوقع
نتائجها بالتمجيد للمنتصر ،تعني ثبات البقاء في
الذاكرة :التاريخية واالجتماعية...

رغم أنّ طموحاتنا بالنسبة إلى مؤازرة سورية رسميا ً
أعلى بكثير من موقف الحكومة المصرية ،إال أنّ الحكومة
تبدو مدركة لهذه المستجدات ،وقد رفعت مستوى التعاون
األمني بعد أن عزل الشعب وجيشه الرئيس محمد مرسي.
أكدت الحكومة المصرية ،رغم عدم رضى السعودية ،على
ضرورة وحدة سورية ،رافضة االنجرار وراء شعار إزاحة
الرئيس السوري ّ
بشار األسد ،معتبرة أنّ الشعب السوري
وح��ده هو ال��ذي يختار رئيسه .ك�� ّل ه��ذا أعطى مؤشرات
واضحة ،فزار وفد إعالمي مؤخرا ً العاصمة السورية دمشق
ومدنا ً سورية ع��دة ،وتل ّمس الوضع على أرض الواقع.
كان التأثير اإليجابي للزيارة ملموسا ً من خالل المقاالت
في الصحف الرئيسية ،وإب��راز ض��رورة التعاون من أجل
رفع كفاءة حربنا على اإلرهاب ،برغم القيود التي تحاول
السعودية فرضها على الحكومة المصرية .وكما قلما
م��راراً ،فإنّ حاجة السعودية لمصر أكبر من حاجة مصر
للسعودية ،فبرغم العناء االقتصادي ،ال يمكن االنتقاص
من األهمية االستراتيحية التي تملكها مصر كما أنّ الشعب
المصري أثبت ،مراراً ،أنه مستعدذ لتح ُّمل الكثير من أجل
حماية كرامته واستقالله .ك ّل هذا يعطي الدولة حرية
حركة ،كما أنّ مصر تملك بدائل اقتصادية وعسكرية تمنع
اإلمالءات اإلقليمية أو الدولية.
تتصاعد حرية الحركة ه��ذه ،إذا ك��ان هناك دع��م غير
رسمي في اتجاه التعاون السوري ـ المصري والذي يطالب
بعودة العالقات التي قطعت في عهد مرسي .ومن المتوقع
أنّ األعباء االقتصادية التي تعاني منها السعودية ،نتيجة
عدوانها على اليمن وانخفاض أسعار البترول ،باإلضافة
إلى االكتشاف المثير ألكبر حقل غاز في البحر األبيض
قبالة الشواطئ المصرية بالقرب من العريش ،ستكون له
تداعيات جذرية تح ّرر مصر من أعبائها االقتصادية ومن أيّ
ضغوط سياسية تمارسها السعودية أو «إسرائيل».
علينا أن نتذكر أنه قبل أكثر من ثالثة عقود وقبل أن
تتغلغل ثقافة «كامب دايفيد» انتفض قطاع واس��ع من
الشعب المصري ،ورغ��م القيود األمنية ،شكل اللجنة
المصرية لمناصرة الشعب الفلسطيني واللبناني وذهب
بعض أعضاء اللجنة إلى بيروت المحاصرة على سفينة
المناصرة.
أال تستحق سورية وشعبها لجنة مناصرة تكون بمثابة
جبهة سورية ـ مصرية مشتركة؟ يجب أن نشارك الدولة
في جهود محاربة اإلرهاب في مصر وسورية ،فاإلرهاب ال
ينبغي فصل مكوناته ،وخصوصا ً النشاطات التي قد تجد
الدولة قيودا ً في ممارستها.
فلنبدأ بإرسال وفود مصرية تمثل هيئات مختلفة ،ولتبدأ
ك ّل من نقابة الصحافيين ونقابة المحامين واتحاد الكتاب،
كهيئات رائ��دة في قيادة العمل الوطني ،باإلضافة إلى
شخصيات عامة وإعالمية من أجل زيارة سورية لمعاينة
الواقع عن كثب ومقابلة مسؤولين ومعارضين في الداخل
ّ
والشق المالزم لهذا النشاط
وللمساهمة في حوارات ثقافية.
هو دعوة وفود سورية لهيئات مماثلة لزيارة مصر والقيام
بلقاءات سياسية وثقافية وإعالمية .فهل يلبّي رؤساء
النقابات المذكورة ومجالسها هذا الطلب العاجل والهام؟
إنّ مثل ه��ذا التفاعل وغيره على المستويات الفنية
والرياضية كافة ،وعلى مستوى المحاربين القدامى من
أبطال «حرب أكتوبر/تشرين األول  »1973سيكون له أثر
بالغ وسيدفع الحكومة في اتجاه عالقات وثيقة مع سورية
ودعم األمن القومي لكال البلدين.

*أستاذ الكيمياء الفيزيائية في جامعتي
االسكندرية ووالية ميشيغن (سابقاً)

