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«�أ�صابت �إمر�أة و�أخط�أ عمر»

تركيا :حكومة حزب واحد
لمحاربة الإرهاب

} د .سلوى خليل األمين

} حميدي العبدالله
بعد فوزه رئيسا ً مرة أخرى لحزب العدالة والتنمية في المؤتمر األخير
الذي عقده الحزب ،وبالتالي إعادة تكليفه خوض االنتخابات البرلمانية
التي ستجري في األول من شهر تشرين الثاني المقبل ،خاطب داود
أوغلو المشاركين في المؤتمر والشعب التركي قائالً« :نريد حكومة
حزب واحد لخوض المعركة ض ّد اإلرهاب».
هذه التصريحات تشير إلى أمرين أساسيين:
ـ األمر األول ،أنّ حزب العدالة والتنمية ،وحكومة الحزب التي ظلت
تسيّر دفة الحكم منذ  7حزيران الماضي وحتى اآلن ،كانت تخطط عن
سابق إصرار وتصميم إلى تفجير الصراع مع األكراد ،في محاولة منها
لتحقيق جملة من األه��داف دفعة واح��دة ،الهدف األول ،إث��ارة العصبية
القومية على أم��ل أن ي���ؤدّي ذل��ك إل��ى اس��ت��ع��ادة بعض األص���وات التي
خسرها حزب العدالة والتنمية وذهبت إلى حزب الحركة القومية الذي
حصل على  80مقعدا ً وهو أكبر عدد من المقاعد يحصل عليه الحزب
منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة .حزب العدالة والتنمية
يعتقد أنه خسر هذه المقاعد لصالح الحركة القومية ألنه قبِل التفاوض
مع األكراد ،واعتمد على األق ّل نظرياً ،خيار السالم معهم ،وبالتالي فإنّ
العودة إلى محاربة األك��راد والتخلي عن الحديث عن السالم معهم قد
يقود إلى استعادة األصوات التي خسرها في انتخابات  7حزيران.
الهدف الثاني ،قطع الطريق على حزب الشعوب الديمقراطية ،ومنعه
من الحصول ،في انتخابات تشرين الثاني المقبل على أصوات تتجاوز 10
في المئة ،والتي أدّت إلى خسارة حزب العدالة والتنمية عدد المقاعد الذي
يؤهّله لتشكيل الحكومة بمفرده ،ذلك أنّ الصدام المسلح ،وما سيعقبه
م��ن م��ط��اردات ومالحقات لناشطي ح��زب الشعوب الديمقراطية ،من
شأنه أن يح ّد من قدرة هذا الحزب على حشد المؤيدين له في االنتخابات
المقبلة ،وقد ب��دأت حكومة حزب العدالة والتنمية تنفيذ هذه السياسة
حيث تقوم اآلن بمحاصرة بعض المدن ذات األغلبية الكردية ،واعتقال
ناشطين في المناطق الشرقية الجنوبية ،وفي اسطنبول وأنقرة ،وقد
وصلت المضايقات إلى ح ّد افتعال ملف قضائي لزعيم الحزب والدعوة
إلى تحويله إلى القضاء ،وبديهي أنّ الرهان على هذه اإلجراءات قد تدفع
حزب الشعوب الديمقراطية إما إلى مقاطعة االنتخابات ،أو إرباكه بحيث
يفشل في الحصول على نسبة األصوات التي حصل عليها في انتخابات
 7حزيران .ومعروف أنّ أحزاب المعارضة ،ومنذ إعالن نتائج انتخابات
 7حزيران ،ح ّذرت من أنّ أردوغان وداوود أوغلو يخططان النتخابات
مبكرة انطالقا ً من هذه الحسابات.
ـ األم���ر ال��ث��ان��ي ،أنّ داود أوغ��ل��و ي��رب��ط بين محاربة ح��زب الشعوب
الديمقراطية بذريعة محاربة اإلرهاب وبين حصوله على أغلبية تؤهّله
بمفرده لتشكيل الحكومة المقبلة ،وهذا يعني أنه يخيّر الشعب التركي
بين أمرين أحالهما م ّر ،إما اإلرهاب وإما ديكتاتورية الحزب الواحد.

نتنياهو �إلى رو�سيا ووا�شنطن ي�ستجدي �ضمانات
لعدم الر ّد على اعتداء مرتقب في القد�س
ّ
يحضر له ،وأبرز
تشير ك ّل المسارات على مستوى المنطقة الى انّ ثمة ما
المؤشرات كالم وزير الخارجية األميركي جون كيري حول انّ الح ّل السياسي
في سورية ال بديل عنه على خلفية ح ّل عسكري روسي حاسم مع اإلرهاب،
وحل ايراني حاسم للملف النووي ،فسلم االميركي بدور الرئيس السوري بشار
األسد األساسي.
برز في المشهد ح ّل سياسي في أوكرانيا ،وفي اليمن ح ّل سياسي ،يعني
حلوالً سياسية تخرج منها قوى المقاومة مرة أخرى من موقع القوة فهل يمكن
لـ«اسرائيل» ان تتح ّمل ك ّل هذا؟
تعبير «إسرائيل» اليوم ليس سوى جزء من تهدئة إعالمية لحرب نفسية على
قوى المقاومة ،لكن حساباتها مختلفة ،فهي تنتظر وتترقب وتعرف أشياء ال
يمكن تجاهلها بمصيرها ،وأه ّمها انّ الحرب ليست في مصلحتها منذ أعلى
درجات اإلنجاز بالملف االيراني ،وعجزها عن تقدّم عسكري في سورية ،وانها
غير مشمولة بالتسوية ،لذلك ليس امامها إال ثالث مسارات.
المسار االول :خيار اردوغان وهو دولة غزة باالتفاق مع حماس ،اي نهاية
المقاومة مقابل استغالل معاناة الشعب الفلسطيني فتقبل بالذي يعرض عليها
وهو خيار تاريخي بالنسبة إلى «اإلسرائيليين» يستدعي تصفية الجهاد وكلفة
لتهويد الضفة والقدس ونسيان قضية الالجئين وتدمير مخيم عين الحلوة في
لبنان ،مع كلفة إغضاب مصر ومخاطرة اشتباك مع فتح والجهاد والمخيمات
الفلسطينية ،ألنّ حجم التعقيدات أكبر من حجم التغطية ،وبالتالي ال يمكن
لـ«إسرائيل» ان تذهب إلى هذا الوهم وتعتبره حالً سينفجر مستقبالً.
المسار الثاني :ان يتعايش مع فكرة أنه ليس من التسوية وهو عاجز عن الح ّل
واالنتظار.
المسار الثالث :هو الذي ذهب نحوه نتنياهو اليوم وهو استعجال إلحاق
«اسرائيل» بالتسويات والمفاوضات ،ولكن السؤال كيف هذا إذا كانت «إسرائيل»
غير قادرة على الدخول في حرب؟ وحتى اذا دخلت حربا ً تعرف انّ هناك خشية
من انهيار سريع غير مسيطر عليه.
ال يمكن اتخاذ قرار الحرب بدون شرط الحماية الخارجية ،اي الواليات
المتحدة وبريطانيا واالمم المتحدة ،فـ»إسرائيل» ال تذهب إلى حرب ليست جزءا ً
من تفاهم كامل معها ،إضافة الى موافقة القوة الضاربة الصهيونية التي تغطي
وتخاطب الرأي العام وتضغط على حكومات الدول وهي شريك أيضا ً باإلضافة
إلى جسر ج ّوي تقدّمه الدول الداعمة بأكالف عالية وبمعايير عالية كلفتها
ماليين الدوالرات ليوم حرب تكلفته بأق ّل تقدير  20مليون دوالر عدا الخسائر
االقتصادية ،وبالتالي على الجسر الجوي األميركي القيام بتعويض ما يد ّمر
وباألخص للصواريخ النوعية والمدفعية.
تعيش «إسرائيل» قلق وقوع حرب ،ويذهب نتنياهو إلى روسيا اليوم في
محاولة ضمان انّ الصواريخ واألسلحة التي سلّمت إلى حلفائها مثل «اس
 »300ال تشجع سورية وحلفاءها على مبادرة الحرب ،وهو يعلم انه ينوي
ارتكاب «شيء ما» قد يؤدّي إلى حرب يستخدمها ذريعة لقلب المعادلة ودخول
التسويات ،فكان تهديد المسجد األقصى فرفع وتيرة االشتباك بين المستوطنين
وأهل القدس من أجل ان تصل األمور إلى لحظة ما يصبح فيها الغليان بأعلى
درجاته وال يستبعد عندها تدمير جزء من األقصى ،او ارتكاب مجزرة ،لكن أوالً
وأخيرا ً يجب ان يتطمئن إلى أنّ االميركي سيكون ظهيره فيذهب معه إلى مجلس
االمن من أجل الح ّل على غرار القرار  1701في لبنان ،وبالتالي على القوى
الوطنية المقاومة االنتباه الى أخطر مراحل المنطقة ودراسة الموقف الحاسم.
«توب نيوز»

اتفاق الزبداني والفوعة
االتفاق األخير للزبداني والفوعة يبدو للتنفيذ بعدما بلغت االستغاثات من آخرأحياء الزبداني مدى تهديد المسلحين لقادتهم باالستسالم.
ج��رى تنسيق الهجوم على الفوعة بقيادة تركية ،وب��دا أنّ التسوية يجريإنضاجها بعد رفض طويل.
قاتل شباب الفوعة والجيش والمقاومة وصدّوا الهجوم.التسوية تعني نهاية عسكرية للزبداني ومعه خروج ما تب ّقى من قوة كانالرهان على سحبها إلى مضايا وسرغايا لمنع تكرار ما جرى في الزبداني معها.
الفوعة بعد الهدنة ستصير أقوى ألنها تخ ّففت من أعباء المدنيّين واألطفالوالنساء والشيوخ وستصير عزائم المقاتلين أش ّد وهامش قتالهم أوسع.
جوار الزبداني سيكون أضعف بعد انسحاب مئات المقاتلين إلى إدلب ،وستكونالجولة المقبلة سريعة الحسم في مضايا وسرغايا وتنتهي بهدنة مشابهة يخرج
بموجبها المسلحون.
الفوعة سيكون إسقاطها أصعب في الجولة المقبلة ،فسيكون الوضع التركي قدتغيّر ،ويكون قتالها أشرس وتصمد أكثر مما صمدت هذه المرة حتى تأتي تسوية
كهذه المرة وثقة مقاتليها أنهم غير متروكين ستزيدهم قوة.
سينتظر مسلحو سرغايا ومضايا تسوية تخرجهم وسينتظر مقاتلو الفوعةتسوية تزيدهم قوة.

التعليق السياسي

هل فعالً ما يجري في الساحات في لبنان هو نتيجة حتمية للعبة األمم
التي تتح ّرك يمنيا ً وشماال ً في محيطنا العربي زارعة الفوضى الخالقة أينما
استطاعت إلى ذلك مقرا ً ومستقراً؟ وهل تحركات الشباب في الساحات
اعتراضا ً على نفايات تج ّمعت قرب البيوت حاملة األم��راض والروائح
الكريهة مدعاة إلى التشدّد في القمع واالستكبار واالستهزاء؟ وهل صرخة
الناس الجماعية ونزولهم إلى الساحات بعد أن فتحت أمامهم المسارب
والممرات ،وأزيلت عوامل الخوف والمعوقات النفسية ،ال تستدعي التفكير
بجدية بترك الخالفات السياسية جانبا ً وطرح المسائل المعيشية على
بساط البحث ،توصالً إلى تأمين ما هو ض��روري أوالً ،ومماشاة غضبة
الناس التي تتفاعل صعدا ً يوما ً بعد يوم ثانياً ،وك ّل يشكو بلواه ،وك ّل
التنحي ،وك ّل يطالب بتأمين رفع النفايات عن طريق إعطاء
يناشد المسؤول
ّ
البلديات أموالها المستحقة وتلزيمها قضية النفايات ورفعها وتدويرها
بالطرق التكنولوجية الحديثة ،حتى إنْ أخفقت يكون لك ّل حادث حديث،
علما ً أنّ بعض البلديات كزحلة وبعلبك وخربة سلم والنبطية قد باشرت
بلدياتها بالعمل على معالجة قضية النفايات بطرق سليمة ومنتجة.
هذا يستدعي التشجيع من المسؤولين السياسيين والتحرك اإليجابي
المنتج والفعّ ال ،بحيث لتاريخه ما زالت شركات الخصخصة والمصمصة
تسيطر على الوضع العام عبر المسؤولين السياسيين ،علما ً أنّ هؤالء
يبغون الربح المضاعف الداخل إلى جيوبهم ،والقضاء على جماعة «أبو
رخوصة» ،أيّ الشعب المكافح المناضل في سبيل كرامة العيش في وطن
يحمل هويته ،وينتسب إليه على اللوائح االنتخابية التي تصدرها وزارة
الداخلية ،مدرجة ك ّل أبناء الوطن عليها دون تمييز بين غني أو فقير ،ألنّ
الجميع سواسية أمام القانون وخصوصا ً في العملية االنتخابية التي يت ّم
من خاللها اختيار ممثلي الشعب.
من هنا يالحظ المراقبون في الداخل والخارج أنّ األزمة شاملة وعامة،
فمن يتج ّول في منطقة بعبدا مثالً التي هي مركز رئاسة الجمهورية ووازرة
الدفاع ،ومركز محافظة وقضاء ،ومحاكم متن ّوعة ،وسفارات متعدّدة وقس
عليها باقي المناطق ،يُصاب بالغثيان من منظر النفايات المشرورة على
تخص جماعة «أبو رخوصة» ،والذي يفترض بمن
طرقات اليرزة التي ال
ّ

يسكنها من علية القوم ،أن ينزلوا إلى الشارع مع شباب الحراك المدني
معترضين ورافعين الصوت ض� ّد من غطسهم في أك��وام الزبالة ،التي
تحاصر فيالتهم وقصورهم أيضاً ،لهذا فقبل الدفاع ع ّما ُس ّمي خطأ بـ«الداون
تاون» ،وهي في األساس وسط المدينة أو باألحرى قلب العاصمة بيروت،
التي كانت على مدى عصور وأزمان قبلة ك ّل الناس من مواطنين وأجانب
وأعراب على تن ّوع أسواقها من شعبية وراقية وغيرها من تسميات ،وقبل
التهديد والوعيد من رئيس تجار بيروت نقوال الشماس الذي تغاضى عن
أهمية العمليات االقتصادية التي تحركها جماعة «أبو رخوصة» ،ومنهم
الطبقة الوسطى في البلد ،ألنّ هؤالء الناس ال يمكن أن تفتح لهم أسواق
ّ
والتبضع واختيار أه ّم الماركات
باريس وميالنو ولندن وأميركا للتس ّوق
العالمية المو ّقعة بخيوط الذهب ،ألنهم أيضا ً ال يملكون ثمن بطاقة السفر
وال تكاليف اإلقامة في الفنادق الفخمة ،لهذا تبدو بيروت في زمانهم وعهد
تفكيرهم األع��رج ب��اردة بل صامتة ال ضجيج مؤنسا ًَ فيها ،وال حياة ألنّ
حركة البيع والشراء باهتة بل معدومة ،والسبب أنّ من عاجلهم السيد
شماس بممنوعاته الصارمة ،حرم عليهم تنشق هواء ومحبة قلب بيروت
التي حضنت ك ّل أبناء الوطن في زمن ازدهارها وتبؤوها مرتبة ست الدنيا
وعاصمة العواصم ،ألنهم حرموا بيروت من أسواقها المتن ّوعة يوم ح ّولوها
شركة مساهمة ألثرياء الغفلة في ليلة دهرية ليالء.
ما هو المطلوب من أجل إنعاش االقتصاد اللبناني الذي تمسكه فئة
من اللبنانيين ،استفادت من أزماته المتك ّررة ،ومن ديونه المتراكمة ،ومن
خضوعها للمال الخليجي المتناثر عليها ،ومن حالة الفساد واإلفساد ،لقاء
مواقف تض ّر بالوطن والمواطن على ح ّد سواء ،دون األخذ بعين االعتبار أنّ
الشعب اللبناني سيه ّز عروشها ومراتبها االستثمارية القائمة على السلب
والنهب والفساد.
المطلوب موقف مش ّرف وجبار يأخذه عقالء الوطن وحكماؤه الذين
يعرفون جيدا ً قصة الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب حين اعتلى المنبر
محدّثا ً الناس زيادة في صداق النساء ،فاعترضته إمرأة من قريش قائلة :يا
أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربع مائة درهم؟
قال :نعم ،فقالت /أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال :وأيّ ذلك؟ فقالت:
أما سمعت الله يقول في سورة النساء« :وآتيتم إحداهن قنطاراً »...الخ،
فقال :اللهم غفرا ،ك ّل الناس أفقه من عمر ،ثم رجع واعتلى المنبر قائالً :أيها

الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن فمن شاء أن يعطي من
ماله ما أحب ،لقد أصابت إمرأة وأخطأ عمر».
لهذا ليس من العار التراجع عن أخطاء حصلت خالل مسيرة طويلة تخللها
الكثير من اإليجابيات الوطنية والقومية والعروبية ،لكن الخطأ هو في
المكابرة وعدم النظر إلى الحراك الشعبي بجدية ،فإعادة هيكلة المسارات
ضرورة وطنية وقومية ،تبدأ من قلب العاصمة بيروت ،بمعنى عودة بيروت
إلى ماضيها الجميل ،إلى تن ّوع األس��واق التي تح ّرك عجلة االقتصاد كما
حدث باألمس في سوق «أبو رخوصة» في ساحة رياض الصلح حين عال
الضجيج المحبّب الذي يجذب المواطن إلى التس ّوق بأسعار رخيصة ،ال
ترهق ميزانيته وجيبه المرهق بفواتير الماء والكهرباء وأقساط المدارس
وفواتير االستشفاء ،وساعتئذ لن يعلو صوت االقتصاديين أمثال الشماس
بإهانة أغلبية الشعب اللبناني ،ألنّ الجيوب ستمتلئ مجددا ً بالمال ،لكن
هذه المرة من جيوب جماعة «أب��و رخوصة» ،إذا عرفوا كيفية استثمار
الحالة القائمة والغضب الساطع في ك ّل مكان.
إنّ الواليات المتحدة األميركية التي تع ّد الدولة األولى في العالم في
االقتصاد الح ّر ،استطاعت بسرعة النهوض من أزماتها االقتصادية بفعل
نظام الحسومات الدائمة الذي تعتمده في جميع متاجرها الكبرى ،التي
تحوي ك ّل مستلزمات المواطن من ثياب وموبيليا وأدوات مطبخية وسجاد
وخالفه وبضائع «سينييه» وذلك من أجل تفعيل عجلة االقتصاد بشكل
دائ��م ،أما هنا في لبنان فالحياة االقتصادية معطلة وتعتمد على بعض
الزوار الخليجين األثرياء أو من يشبههم من المغتربين اللبنانيين أو أثرياء
الحرب ،وهذا في نظر علماء االقتصاد غير كاف إلنقاذ الوطن من التدهور
االقتصادي الحاصل ،خصوصا ً أنّ سلسلة الرتب والرواتب مج ّمدة منذ
أكثر من عشرين عاماً ،ويجب أال يغيب عن بالهم أنّ من يمأل جيوب الشعب
يأمن ش ّرهم ويحصل على مزيد من نتاجهم ونشاطهم المثمر ...فاتعظوا
يا أولي األلباب ،قبل خراب البصرة ،ووقوع سقف البيت على ك ّل ساكنيه.
استوعبوا هذا الحراك الشبابي وال تقمعوه ،ولتكن جلسات حواركم من أجل
وضع الخطط السريعة لإلنقاذ ،قبل أن يسبق السيف العذل ،وتستم ّر النقمة
ويتضخم الحقد وتعلو الضغينة وتتفاعل حاالت الشغب إلى ما ال يحمد
عقباه ...والتاريخ يحمل العبر ...استفيدوا واقرأوا ...قبل االنهيار الكبير...
والت ساعة مندم.

التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

م�أ�ساة الالجئين ا�ستحقاق ل�سيا�سات التدخل والم�س�ؤولية تالحق �أميركا و�أوروبا رغم نفاقهما
تصدّرت أنباء التواجد الروسي في سورية معظم
اهتمامات مراكز النخب الفكرية والسياسية ،رافقتها
تصريحات سياسية رسمية حذرة واالكتفاء باإلشارة
ال��ى ان توجه الحكومة األميركية للتحقق من دقة
المعلومات ،والتي أسفرت عن اتفاق واشنطن وموسكو
على التنسيق العسكري بينهما في سورية.
سيستعرض قسم التحليل أزمة الالجئين السوريين
ب��ال��درج��ة األول���ى ،وال��ت��ي أض��ح��ت م��ن��ارة التغطية
اإلع�لام��ي��ة ف��ي أميركا بشكل خ��اص ،ال سيما عقب
التقارير المص ّورة عن الطفل إيالن كردي؛ وتداعياتها
على المشهد األوروب��ي واألميركي والتي يحذر منها
بعض الغالة والمتطرفين بأنها تنذر بتهديد النسيج
االوروب��ي ،وانعكاساتها على المشهد االنتخابي في
ال��والي��ات المتحدة .م��ن نافل ال��ق��ول انّ تفاقم أزم��ة
الالجئين هو مسؤولية أوروبية وأميركية بالدرجة
األولى ونتيجة مباشرة لسياسات التدخل في اإلقليم
واعتماد مقولة اإلطاحة بالرئيس السوري وتغيير
النظام هدفا ً مركزيا ً لها مجتمعة.

مسؤولية الغرب

تدفق موجات الالجئين ال��ى أوروب���ا ،وغالبيتهم
ف ّروا من أهوال الحرب في سورية ،هي إحدى النتائج
المرئية والملموسة لسياسات الغرب في التدخل
بشؤون الدول األخرى ونموذج حي من نماذج السعي
لتغيير األنظمة التي ال تخضع لبيت الطاعة األميركية.
الرواية الغربية واألميركية بشكل خاص شدّدت على
البعد اإلنساني والمعاناة اليومية المفروضة على أولئك
الذين تقطعت بهم السبل ،ذرفت دموعا ً بعضها غزير
ورحلت المسؤولية «لآلخر» ،وأقصت
وجلها ك��اذب،
ّ
وترصد
األسباب الكامنة والحقيقية عن سبق إصرار
ّ
إلدراكها حقيقة دور االستراتيجية األميركية تحديدا ً في
خلق األزمة االنسانية كأداة ضغط اضافية بغية حصد
تنازالت سياسية اكبر تعزز «أمن اسرائيل».
بعض المصادر االعالمية الرصينة حددت موطن
الموجات البشرية المتدفقة على الدول االوروبية ،برا
وبحرا ،من مخيمات الالجئين السوريين في االراضي
التركية؛ وانض ّم اليها مهجرين من مناطق متعددة:
العراق وافغانستان مثاالً.
ال��س��ؤال البديهي ال���ذي ي��ف��رض نفسه ه��و لماذا
ق � ّررت تركيا فتح اب��واب الهجرة غربا ً بعدما أنفقت
جهودا ً وامواال ً كبيرة في استدراج وتهجير السوريين
الى أراضيها؛ واضحت تعاني تداعيات حساباتها
الخاطئة ومغامراتها في اإلقليم التي لم تؤتِ أ ُكلها ،بل
عادت عليها بالويالت وتصاعد المواجهات العسكرية
داخل االراضي التركية.
اإلج��اب��ة ،او بعضها ،رب��م��ا نجدها عند حليفها
األميركي الذي يبرع في تصدير أزماته خارجا ً وتحميل
تبعاتها لكافة االطراف الصديقة ،وليس بالتساوي.
أميركا ب��دأت تحصد نتائج االن��ف��راج ال��دول��ي بعد
االنتهاء من االتفاق النووي مع ايران ،وما يستدعيه
من ضرورة التعامل وإشراك االطراف االقليمية األخرى
بدل سياسة اإلقصاء .وأسقط في يد االدارة األميركية
وتلعثم خطابها امام إعالن الرئيس الروسي بوتين
انّ بالده «مستعدة لدراسة ارسال قوات لسورية اذا
طلبت دمشق» .في المقابل ،اقامت واشنطن الدنيا ولم
تقعدها عن انخراط قوات من حلفائها المحليين في
مواجهة الدولة السورية ،بيد أنها تحجم عن إرسال
قواتها العسكرية تلبية لطلب معسكر الحرب في
الداخل.
ال���دول االوروب��ي��ة المنخرطة ف��ي ال��ع��دوان على
سورية ،بريطانيا وفرنسا بشكل خاص ،سعت للنأي
بنفسها عن «المأساة االنسانية» ،ورضخت المانيا
لضغوط الشارع الشعبي اوال ً والحتياجاتها البشرية
مرحبة ببعض الالجئين
في تنمية اقتصادها ثانياً،
ّ
وتقاسم الباقي مع دول االتحاد االوروبي االخرى .بل
أمعن البلدان المذكوران في االع�لان عن اشتراكهما
بطلعات ج��وي��ة وتنفيذ غ���ارات ج��وي��ة ف��ي شمالي
االراضي السورية.
وسرعان ما ارتفعت االص��وات الرسمية وغيرها
مطالبة حكوماتها ب��إع��ادة النظر بسياسة «الباب
المفتوح» لقبول المهاجرين ،وهي التي عقدت سلسلة
اتفاقيات مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي
لكبح جماح موجات الهجرة من افريقيا باتجاه بلدان
االتحاد االوروب��ي ،وباتت تشكو من التدفق البشري
بسبب سياساتها.
في الشق األميركي ،ونتيجة للضغوط الخجولة من
اعضاء الكونغرس ،اعلنت االدارة األميركية عن نيتها
استقبال نحو  10.000شخص من الالجئين شريطة
امتثالهم لعملية تقصي وتدقيق أمني له الحكم النهائي
في األمر .بعض اعضاء الكونغرس اعرب عن امتعاضه
من اعالن الرئيس أوباما مطالبا ً بزيادة العدد عشرة
أضعاف.
تجمع النخب السياسية والفكرية األميركية على
طبيعة ازمة المهاجرين وأرضيتها السياسية ،والتي
ربما ستؤدي الى إرباك لحمة دول االتحاد االوروبي
وب��روزه��ا عنصرا ف��ي ال��س��ج��ال على ج���دول اعمال
االنتخابات الرئاسية األميركية.

الهجرة تهديد سياسي

ح��ذر اح��د اه��م اقطاب النخب السياسية والفكرية
المختصة بالشؤون االوروب��ي��ة ،ص��ن��دوق مارشال
االلماني ،اوروبا من ان «كارثة الالجئين ما هي اال احد
أعراض ازمة عميقة في اوروبا  ..وكشفت انقسام المنطقة
االوروب��ي��ة بصورة ح���ادة» .واض��اف ان االنقسامات
الراهنة لم تسفر عن تشظي االتحاد االوروبي «للحظة»،
بيد انه ال يلوح اي ضمان في االفق لعدم تكرار سلسلة
المفاوضات الدوارة في ظل عدم التصدي الوجه القصور
البنيوية في االقتصاد على امتداد القارة بأكملها.
تصدى رئيس وزراء المجر ،فيكتور اوربان ،إليقاف
موجات الهجرة عبر اراضي بالده معربا عن خشيته
من تداعياتها على «الهوية المسيحية» الوروبا الممتدة
لنحو  1000عام ،ارفقها بإغالق حدود بالده وايقاف
حركة القطارات العابرة ب�لاده المتجهة الى المانيا
«حماية الوروبا من جحافل المسلمين واالرهابيين».
وسرعان ما أقدم اورب��ان على إنشاء سياج معدني
شائك يمتد لحوالي  100ميل وبارتفاع بلغ  12قدما ً
على ط��ول ال��ح��دود المشتركة م��ع صربيا للح ّد من
عبور المهاجرين؛ وتنفيذ قوانين الطوارئ التي تخ ّول
السلطات األمنية اعتقال ومقاضاة ايّ ف��رد يلحق
الضرر بالسياج ،ونشر قوات الشرطة الخيالة والقوات
العسكرية لمراقبة المعابر.
امتعضت اوروبا الرسمية من تصريحاته العنصرية
معتبرة ان��ه «ج��ل��ب ال��ع��ار للمجر» ،وانخفض عدد
المهاجرين بشكل حا ّد من نحو  10.000يوميا الى بضع
مئات .بيد انّ التدقيق في تصريحاته وافعاله تشير
الى تمثيله بدقة حقيقة السياسات االوروبية المنافقة
والعنصرية ،خاصة حين االخذ بعين االعتبار مساعي
فرنسا وإجراءاتها المناهضة للمهاجرين.
أميركا ،في المقابل ،ركبت الموجة االنسانية وحثت
اوروبا «اال تغلق ابوابها في وجههم» .واضافت صحيفة
«نيويورك تايمز» 18 ،أيلول ،انّ «العالم لن يسامح
المجر وال اوروب��ا او الواليات المتحدة» انْ فشلت في
إنقاذ الالجئين «من الحرب وازدواجية (مواقف) الغرب
من سورية».
ال��دول االوروبية يسودها القلق من تفاقم موجات
الهجرة االخيرة ،وكذلك من تصريحات المستشارة
االلمانية انغيال ميركل مطالبة اوروبا السماح لالجئين
بالعبور ،نظرا ً لتداعياتها السياسية والديموغرافية
وما تستدعيه من توفير خدمات اكبر وتوسيع برامج
الرعاية االجتماعية .دول «المواجهة» في صربيا
وكرواتيا أوضحت عدم رغبتها في استضافة المزيد من
المهاجرين وحثهم على مواصلة السير شماالً.
ميركل سعت جاهدة لتبييض وجهها وسمعة المانيا
بعد ضغوطها القاسية على اليونان لبيع منشآتها
العامة في وسائل المواصالت والكهرباء للمستثمرين
كوصفة لسداد الديون المتراكمة .وصرحت انّ إخفاق
اوروب��ا «في االستجابة للحالة الطارئة ،فهي ليست
بالدي».
لهجة ميركل العالية ربما تشير الى نيتها استخدام
ثقل ألمانيا االقتصادي والمالي والسياسي للضغط
على دول االت��ح��اد األوروب���ي األخ��رى ال��ت��زام التهدئة
وتعديل سياساتها مجتمعة حيال الالجئين .ويخشى
األوروبيون مساعي المانيا الضاغطة لتعديل التوازن
الديموغرافي الحالي وال��ذي سيذكي ان��دالع النزعات
القومية والدينية المتشدّدة ،خاصة انّ المعارضين
الستقبال الالجئين سيكونون ميالين إلثارة المخاوف
من قدوم انصار الدولة االسالمية إلى أوروبا تحت غطاء
اللجوء.
وتتضاعف الخشية وح��دة القلق من إق��دام المانيا
على فرض إرادتها بالقوة على الحكومات المتم ّردة ،مما
سيس ّرع في انهيار لحمة االتحاد االوروبي .يشار الى انّ
احد وزراء الحكومة االلمانية طالب بفرض غرامات مالية
على الدول التي ترفض استقبال حصتها من المهاجرين
مما «اثار موجة غضب عارمة في وسط اوروبا».

أم��ي��رك��ا سبقت اوروب����ا اع�لام��ي �ا ً ف��ي مواجهتها
ومعارضتها لموجات الهجرة القادمة من خلف حدودها
الجنوبية .حلت مسألة الالجئين السوريين في ظ ّل
مناخ لم يحسم بعد الجدل السياسي واالستقطاب
الحا ّد في المجتمع إليجاد حلول مرضية .بل أضحى
موضوع الهجرة مادة يومية في الخطاب السياسي
ألبرز مرشحي الحزب الجمهوري الذين نادوا باغالق
محكم للحدود األميركية.
م��رور عرضي على تصريحات اب��رز المرشحين
تكشف حجم النفاق السياسي .اذ ناشد المرشح
دونالد ترمب حكومة ب�لاده استقبال اع��داد اضافية
من الالجئين السوريين كونهم «يعانون من ظروف
جهنمية ،وينبغي االقدام على الح ّد من ذلك» .وسرعان
ما انقلب على نفسه مطالبا ً «بعدم قبول ايّ مهاجر
العتبارات أمنية» ،واضاف «من ناحية انسانية اتطلع
لتقديم العون ،لكن لدينا مشاكلنا الخاصة».
ال��م��رش��ح اآلخ���ر ال���ذي ك���ان ي��ع � ّول ع��ل��ي��ه ،حاكم
والي��ة ويسكونسن سكوت ووك��ر ،قبل تقهقر موقعه
االنتخابي رفض اعتبار المسألة بر ّمتها ووصفها بأنها
«افتراضية» .وفي اح��دث تصريح له ق��ال« :جوابنا
هو النفي ،ال ينبغي علينا استقدام مزيد من الالجئين
السوريين في الوقت الراهن» .والقى بالالئمة على
االدارة األميركية الحالية التي «انسحبت مبكرا ً من
العراق ،مما ش ّرع االبواب لتنظيم داعش بسط سيطرته
على مزيد من االراضي».

معضلة أوجدها الغرب

المرشح ووكر ،على الرغم من تخبّط تصريحاته،
قارب من وضع يده على مصدر األزمة مح ّمالً المسؤولية
ل��دول حلف الناتو ،ال سيما ال��دول االوروب��ي��ة ،التي
أضحت تعاني من تدفق موجات الالجئين ،هي السبب
في خلق المعضلة نظرا ً لمضيّها في انتهاج سياسات
عدوانية في الشرق االوسط والتي كان ينبغي ان تسفر
عن بسط السالم ،واإلطاحة بالزعماء غير الراضين
عنهم.
وشاطرته بعض الشيء يومية «ذي ديلي ميل»
البريطانية ،مطلع األسبوع الجاري ،بالقول «تنادى
عدد محدود من قادة عسكريين متقاعدين ،وضباط
المخابرات المركزية ،ونخب فكرية بالكشف عن
حصيلة مراجعة للهجوم االرهابي عام  2012استم ّرت
سبعة أشهر وتوصلت باالستنتاج ان العقيد القذافي
عرض تنازله عن منصبه قبل فترة وجيزة من اندالع
التمرد ضده عام .»2011
واضافت المجموعة ان «الواليات المتحدة تجاهلت
ع��رض��ه ال��ت��وص��ل إل��ى ه��دن��ة ...مما أس��ف��ر ع��ن دعم
(واشنطن) لحصان سيلجأ الحقا الى المساهمة في
مقتل السفير األميركي» .واوضحت ان «البيت االبيض
رفض السماح للبنتاغون بتقصي جدية العرض».
واردفت المجموعة استنادا ً الى تسجيالت مصنفة
سرية انّ وزي��رة الخارجية آن��ذاك هيالري كلينتون
«اصدرت أمرا ً لضابط رفيع في البنتاغون برفض تلقي
اتصال من نجل القذافي سيف وعناصر قيادية رفيعة
اخرى في النظام ،للتفاوض على ح ّل».
وخلصت بالقول انّ «ق��رار غزو ليبيا كان متخذا ً
وجاهزاً ،وك ّل ما صدر عن وزارة الخارجية آنذاك رمى
لتعزيز القرار المتخذ».
واس��ت��ط��رادا ً يمكن ال��ق��ول انّ االم��ر عينه ينطبق
على س��وري��ة .اذ اك��دت األم��ر صحيفة «ال��غ��اردي��ان»
البريطانية 16 ،أيلول ،ما جاء على لسان الرئيس
الفنلندي نينستو بعد ان اثنى على بعد النظر الذي
تحلى به سلفه في التعامل مع االزمة السورية ،مؤكدا ً
انّ «روسيا ابدت نيتها للتعاون مع الغرب منذ عام
 ،2012وامكانية قبول الرئيس بشار االسد صيغة
تقاسم السلطة .لكن ال��والي��ات المتحدة والمملكة
المتحدة كانتا معنيتان بإطاحة الرئيس االس��د».
واستطرد نينستو قائالً :ان الرئيس مارتي اهتيساري
كان على حق».

يشار الى اللقاءات المتعددة التي اجراها الرئيس
اهتيساري مع اعضاء مجلس االمن الدائمين ،شباط
 ،2012اوض���ح فيها م��ب��ادرة ت��ق �دّم بها المندوب
الروسي ،فيتالي تشوركين ،تتض ّمن ثالث بنود ،من
ضمنها اقتراح تقاسم السلطة في فترة معينة بعد
التئام ممفاوضات السالم بين الدولة السورية وقوى
المعارضة.
واوض����ح اه��ت��ي��س��اري «ل��ك��ن ال���والي���ات المتحدة
وبريطانيا وفرنسا تملّكتهم قناعة عميقة بقرب سقوط
الرئيس السوري ،وأهملوا االقتراح» .واك��دت وكالة
بلومبيرغ لألنباء استنتاجات اهتيساري في تقرير
لها عام  2012جاء فيه «مع انزالق سورية إلى حرب
أهلية ،تصدر اش��ارات من روسيا بأنها تعمل سوية
مع ال��والي��ات المتحدة للبحث في صيغة انتقالية
منتظمة».
ال يستدعي األم��ر عناء البحث والتدقيق للتوصل
الى نتيجة مفادها بأنّ ازمة المهاجرين التي تعصف
بالدول االوروبية وأميركا هي نتاج مباشر للسياسات
المتبعة ،وليست ناجمة عن ظروف عدم االستقرار في
االقليم.

الالجئون واالنتخابات الرئاسية

من ال��ض��روري االش���ارة ال��ى بعض من أه � ّم نقاط
الضعف ال��ت��ي يواجهها ال��رئ��ي��س أوب��ام��ا وال��ح��زب
الديمقراطي ،في الحملة االنتخابية المقبلة ،والتي
تتمثل بمسألتي الحفاظ على حدود مفتوحة (نسبياً)
والسياسة ال��خ��ارج��ي��ة .وعليه ،ليس م��ن العسير
االستنتاج اننا مقبلون على مناخ مزايدات سياسية قد
تكون قذرة أحياناً.
ف��ي مسألة السياسة الخارجية ينطلق هجوم
الخصوم الجمهوريين على تحميل اإلدارة مسؤولية
ازم��ات الالجئين الراهنة والتي ربما ك��ان باإلمكان
تفاديها لو مضى الرئيس أوباما بتنفيذ وعده واإلطاحة
بالرئيس األسد.
ن��زع��ة المرشحين إل��ى تبسيط م��خ� ّل بالقضايا
العالمية ام��ام الجمهور ال تقتصر على فرد او حزب
معيّن ،بيد انّ الحزب الجمهوري يسهب في تسطيح
قضايا تتعلق باألمن القومي وتف ّرعاته .في هذا الصدد،
يمعن المرشح دونالد ترمب بتقديم تص ّور مبالغ في
التبسيط للشعب األميركي ،وتحميل كلفة السياسات
الخارجية لحلفاء أميركا «ال سيما السعودية» ،وحصد
المزايا ألميركا.
يتميّز ترمب ،بك ّل ما له وعليه ،باالبتعاد عن العزف
على االستثمار ب��ال��ق��وات العسكرية واستمرارية
تحديث اسلحتها ،مقارنة بأقرانه اآلخرين الساعين
إلى استعراض القوة العسكرية األميركية على امتداد
العالم والتدخل في شؤون الدول األخرى.
الخطاب االنتخابي الراهن ،لدى مرشحي الحزب
الجمهوري ،يبتعد عن الغوص في أعماق المسائل
والتحديات .واخفق الخطاب في رسم معالم سياسة
واضحة إليجاد ح ّل للعدوان الجاري على سورية،
ولم يفلح في إيجاد لغة مناسبة تخاطب الالجئين
السوريين وتشجعهم على العودة الى بلدهم.
إمعان الحزبين وقادتهما في انتهاج سياسة ترمي
الى اإلطاحة بالرئيس األسد ،لم تثبت فشلها فحسب،
بل من شأنها إطالة أمد األزم��ة ،والمخاطرة بسقوط
مزيد من األراض���ي والسكان تحت سيطرة داع��ش،
واستمرار تدفق الهاربين من ويالت الحرب.
خيار إدارة الرئيس أوباما المعلن يستند إلى توفير
سبل الدعم «للمعتدلين» من المجموعات المسلحة في
سورية ،وتحفيزهم على محاربة تنظيم داعش .لكن
االدارة اضطرت لإلقرار بفشل مراهنتها بإعالن المبعوث
الرئاسي لقيادة التحالف في التصدي لداعش ،الجنرال
آلن ،وبعده الجنرال اوستن قائد القوات األميركية في
الشرق االوس��ط ،انّ الجهود المكثفة لم تسفر اال عن
استقطاب وتدريب  4او  5عناصر فقط دخلت االراضي
السورية ،بكلفة إجمالية بلغت  500مليون دوالر.
ع��امِ�لا السياسة الخارجية والهجرة واستقبال
الالجئين سيبقيان مادة دائمة الحضور في الخطاب
السياسي واالستقطابات الحزبية للعام المقبل .ال
يتنظر من االدارة األميركية االق��دام على اي مبادرة
جدية للتوصل الى ح ّل سياسي في سورية في ظ ّل
تشبّثها بخطاب متطرف إلرضاء اقطاب معسكر الحرب
وترديد معزوفة قديمة حول «مستقبل الرئيس االسد»
ال تغني وال تسمن من جوع.
التحركات الخلفية بانفتاح اوروب��ي جزئي على
الدولة السورية تجري بمباركة أميركية غير معلنة،
وس��ي��ت� ّم تبنيها الح��ق �ا ً كما ج��رت ال��ع��ادة ،ونسب
النجاحات للبيت االبيض علها تسهم في تحشيد الدعم
الشعبي التواق لبسط السالم واالستقرار ،واالستثمار
بالقضايا االجتماعية والتربوية.
حظوظ النجاح الباهر سيتآلف الطرف المبادر الى
السعي الجدي إلنهاء الحرب على سورية وبمساندة
الالجئين السوريين العودة الى بالدهم كنتيجة النتهاء
ال��ح��رب ،وب��دال ً من ترحيل مسألة تثير االستقطاب
واالنقسام الى اطراف وقوى اخرى .وهذا ما يتطلع اليه
جمهور الناخبين في الحزبين بالمحصلة النهائية.

