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ƾŝźƘƫřƮƫŚƘƫřƲƯŠǀƫŚŰƫř
مشاهد املهاجرين ،مكتظني في قوارب صغيرة ،غارقني على وشك الهالك ،ناجني يهرولون على الب ّر اآلمن الذي
بتفاوت بني ترحاب في أملانيا وفظاظة في اجملر ،أربكت احلكومات األوروبية وأحرجت حتى واشنطن.
يستقبلهم
ٍ
فهؤالء يبحثون عن أمل وعن مستقبل ،وما دام األمريكيون واألوروبيون أثبتوا عجزا ً عن معاجلة األزمات التي أبعدت
ألوف السوريني والعراقيني عن أرضهم ومساكنهم ،فقد وجب عليهم أن يتجاوزوا كل الصعوبات الداخلية:
السياسية واألمنية واالقتصادية ،ملنح الهاربني املستجيرين شيئا ً من األمل واملالذ واملستقبل.
الكاتب عبدالوهاب بدرخان
مركز االمارات للدراسات

مينع النشر بدون ذكر (العراق اليوم ) كمصدر

وبرغم أن الظاهرة لم تعد
جديدة ،بل تكررت خالل
حدثي لم
األعوام األخيرة ،فإن
نْ
يتقصدهما أصحابهما هزّا
وجدان العالم وزعزعا مواقف
املتشددة...
معظم احلكومات
ّ
لم يعلم ذلك الطفل ،إيالن
الكردي ،أن صورته ممددا ً على
شاطئ بودروم التركية ،بعدما
غرق مع شقيقه ووالدته
ولفظتهم األمواج ،ستكسر
احلواجز وتفرمل كل اإلجراءات
التي اتخذت ملنع املهاجرين من
العبور .وقبله كان بضع عشرات
من السوريني اختنقوا معا ً في
شاحنة ت ُركت على الطريق
السريع بني اجملر والنمسا ،ما
قلب كل احلسابات احلكومية.
شهد هذا الصيف ،وال يزال،
واحدة من أهم األزمات في أوروبا،
لكنها في حقيقتها نتيجة
لالضطراب الذي يسود بلدان
الشرق األوسط القريبة .قد
تكون وحشية تنظيم «داعش»
هي التي فاقمت اإلحباطات
وزادت منسوب اليأس عند
الناس ،خصوصا ً أن عاما ً م ّر على
إنشاء التحالف الدولي ضد
اإلرهاب من دون أن تظهر نتيجة
واحدة ملموسة بأن التنظيم
يضعف أو يتقهقر .لكن هذا
اإلرهاب ليس سوى التصعيد
األحدث في تطورات أزمتَي
سوريا والعراق ،فالنزوح األكثر
كثافة من البلدين حصل هربا ً
من بطش السلطة في البلدين،
وكان باإلمكان احتواؤه بالوسائل
السياسية لو أن اجملتمع الدولي
يوحد جهوده
استطاع أن
ّ
ويبلور إرادة واضحة بتأكيد
السلم األهلي .فما تغ ّلب هو
بحث الدول الكبرى املعنية عن

مصاحلها وسبل االستفادة من
ظروف احلروب األهلية؛ أي إن حل
النزاعات والصراعات لم يكن
أولويتها.منذ مطلع ثمانينيات
القرن املاضي تصاعدت النقمة
الداخلية في الكثير من بلدان
سمي «الهجرة
أوروبا على ما
ّ
غير الشرعية» ،وكانت السمة
املشتركة أن أحزاب اليمني
املتطرف هي التي أخذت على
عاتقها املطالبة بوقف هذه
الظاهرة ومكافحتها ،مستندة
إلى تقلص فرص العمل وارتفاع
نسب البطالة؛ بسبب منافسة
العمالة الرخيصة التي و ّفرها
املهاجرون .ومع ازدياد شعبية
اليمني املتطرف استشعرت
أحزاب اليمني التقليدي خطرا ً
على موقعها ،وما لبثت أحزاب
اليسار أن تبعتها في طرح

حلول للمشكلة .كانت أغلبية
الوافدين آنذاك من إفريقيا؛
هربا ً من حروب أهلية أو ظروف
اقتصادية؛ لذلك طرحت
العواصم األوروبية أنواعا ً شتى
من املعاجلات للمشكلة في
مصدرها .من ذلك مثال ً تقدمي
مساعدات إلى احلكومات
كي توفر فرصا ً للعمل أو
حتسن اخلدمات وتوفر إعانات
ّ
اجتماعية ،ومنها التمويل
املباشر ملشروعات تنموية أيضاً،
غير أن الفساديْن املالي واإلداري
ّ
تكفل بإفشال هذه املساهمات
تتم ثنائيا ً ثم أحيل
التي كانت ّ
جزء كبير منها مع الوقت إلى
البنك الدولي .وبالتالي لم
تتوقف موجات الهجرة التي
كانت تشمل شبانا ً ويافعني،
واتّبعت طرقا ً وسبال ً أدت في

أحيان كثيرة إلى موت كثيرين
منهم ،كما أوجدت أمام
املهربني سبال ً جديدة لالنتفاع.
وعلى مدى العقود الثالثة
املاضية ظلت مسألة الهجرة
غير الشرعية مطروحة في
كل االنتخابات وأمام جميع
احلكومات ولم تتمكن من إيجاد
حلول لها .وفي األعوام األخيرة
اشتدت الضغوط عليها بفعل
األزمتني املالية واالقتصادية
تفجرت عام  ،2008ما زاد
التي
ّ
سياساتها صرامة ،وكذلك
القيود واحلواجز أمام الوافدين،
لكن العدد األكبر منهم كان
يسلك دروبا ً سرية.بهذه اخللفية
واالقتصادية
السياسية
املعقدة تعاملت عواصم
أوروبا مع املوجة احلالية من
الهجرة القسرية ذات األسباب

ملخص

السياسية ،لكن املستجد
الذي بات ملموسا ً فيها هو
خطر اإلرهاب الذي استطاع أن
يقتل في لندن وباريس ومدريد
تبي في كل
وبروكسل ،وقد نّ
مرة أن مصدره بيئات إسالمية
مهاجرة منذ زمن ،كما اتضح أن
اجليل الثاني أو حتى الثالث فيها
لم يندمج في ثقافة اجملتمعات
التي يعيش فيها .وهذا ما
استخدمته عواصم عدة أخيراً،
علنا ً أو بشكل مبطن ،للقول إن
الالجئني املسلمني «غير مرغوب
فيهم» لديها .لكن احلكومات
كانت تتوقع هذه املوجة ،وبعض
اخلبراء ّ
حذر منها خالل شهور
الشتاء ،ثم إن االحتاد األوروبي
خصص اجتماعات لدرس ما
يلزم من إجراءات ملواجهتها،
كما أن باريس ولندن وبرلني
أبرمت اتفاقات ثنائية لتنظيم
تلك املواجهة ،ومع ذلك
حصل ارتباك ،ملاذا؟ أوالً ،برغم
التفاهمات العامة فإن دول
االحتاد لم تكن متفقة في ما
بينها على املفاهيم ،فبعض
منها كفرنسا وأملانيا وإسبانيا
وإيطاليا تأخذ في االعتبار
الطابع القسري للهجرة،
أما بعضها اآلخر كبريطانيا
والنمسا واجملر وسلوفاكيا
فترفض كل هجرة .وثانياًّ ،
تعذر
دائما ً وضع معايير واضحة
لتوزيع املهاجرين على الدول
كافة وفقا ً حلصص محددة،
إال أن املوقف الذي اتخذته
املستشارة األملانية أجنيال ميركل
بإسقاط االعتبارات السياسية
وقبول احلصة األكبر (نحو )%27
أحرج اجلميع وأمكن أخيرا ً
حتديد حصص ،غير أن اخلالفات
مستمرة .في األسابيع األخيرة

ثار جدل كبير وساخن في أوروبا،
وكان واضحا ً أن عواصمها عزت
املوجة احلالية من الالجئني إلى
التقصير في معاجلة األزمات
العراقية والسورية والليبية.
وبرغم أن األوروبيني معنيون
بالسعي إلى حلول لهذه
األزمات في مهدها ،فإنهم
يحددون أدوارهم
كانوا وال يزالون ّ
في ضوء السياسات األمريكية
وفي إطارها .فإذا لم تكن مواقف
واشنطن واضحة ومحسومة
فإن غموضها سينعكس على
تصرفات األوروبيني ،حتى لو
كانت قناعاتهم أكثر وضوحاً ،إذ
انقسموا حيال غزو العراق إلى
جانب أمريكا ،وبدوا متوافقني
معها بالنسبة إلى سوريا،
وتغلبوا على انقساماتهم إزاء
ليبيا برغم انسحاب األمريكيني
بعد الضربات األولى لـ «الناتو»،
لكن النتائج كانت بالغة
السلبية في احلاالت الثالث،
ما يعني أنه لم تكن هناك
جدية وال أهداف
سياسات
ّ
واضحة ،واألخطر أنه لم يكن
هناك اهتمام بالتعقيدات
االجتماعية في هذه البلدان.
كان معروفا ً حتى عام  2003أن
اإلرهاب في العراق هو البطش
الذي كان النظام السابق
ميارسه ضد الشعب ،وجاء
االحتالل األمريكي فأسقط
ذلك النظام وألغى الدولة
واملؤسسات مبا فيها اجليش
واألمن ،معلنا ً أنه سيعمل على
بناء نظام بديل «دميقراطي»
لكنه اصطدم بحرب أهلية ولم
يحسن التعامل معها .وعندما
قرر األمريكيون االنسحاب عام
 2011كانت تفاهماتهم غير
املعلنة مع اإليرانيني قد منحت

هؤالء امتيازات التدخل املباشر
في العراق .وبالتالي فقد ت ُرجم
هذا الواقع بأن باشر العراقيون
املنفيون قسرا ً خالل العهد
السابق العودة إلى بالدهم ،وبدأ
عراقيون آخرون يغادرون هربا ً
من الصراع الطائفي املستعر
(بلغ عددهم نحو مليونني وفقا ً
إلحصاءات األمم املتحدة) .وما
لبثت سيطرة تنظيم «داعش»
املمتدة بني العراق وسوريا أن
دفعت بأعداد أخرى ،خصوصا ً من
األقليات املسيحية واأليزيدية.
وكان معروفا ً أيضاً ،قبل عام
 ،2011أن اإلرهاب احلقيقي في
سوريا وليبيا هو املرتبط بالدولة
وليس بالشعب أو مبتم ّردين
منه ،بل كانت واشنطن تتهم
رسميا ً النظام السوري برعاية
اإلرهاب وتقدمي تسهيالت
كثيرة إلى اجملموعات اإلرهابية
الناشطة في العراق .واتخذت
الدول الغربية نهجني مختلفني
حيال االنتفاضات الشعبية
في هذين البلدين ،إذ تدخلت
في ليبيا وامتنعت عن التدخل
في سوريا ،غير أنهما دخال في
فوضى مسلحة وصراعات
معقدة وضعت البلدين أمام
احتماالت التفكك والتقسيم
وصعبت البحث في حلول
ّ
سياسية ،بل جعلتها أشبه
باستحالة .وبطبيعة احلال جلأ
السوريون هربا ً من القتال إلى
لبنان وتركيا واألردن ومصر ودول
اخلليج ،والليبيون إلى تونس
ومصر واملغرب ،ثم إن إطالة
األزمة بثت اليأس في النفوس
وحفزتها على البحث عن
مالذات أخرى ميكن أن توفر فرصا ً
لالستقرار وبناء املستقبل
ألوالدهم.

برغم مأساوية األوضاع التي مير بها املهاجرون فإنها لم تنعكس على سياسات الدول القادرة على حتريك احللول واملعاجلات ،بل واصلت تبادل اللوم واالتهامات بإلقاء املسؤولية على اآلخر .وفيما أوحى مناخ دولي ،غداة االتفاق النووي مع إيران،
بأن هناك فرصة للشروع في حل األزمة السورية مببادرة تتوالها روسيا مبباركة أمريكية ،إذ بالوقائع على األرض تُظهر العكس .في املقابل تسير وساطة األمم املتحدة بالنسبة إلى ليبيا في طريق متعرج بني تقدم وتراجع .ومن الواضح أن الناس
الذين يعانون ال يع ّولون كثيرا ً على إجنازات الدبلوماسية ،فهم يقرؤون التطورات على األرض ويستنتجون أن عليهم تطوير أوضاعهم في بلدان اللجوء حتى لو تط ّلب األمر ركوب اخملاطر في قوارب املوت .واألكيد أن فتح األبواب لقبول السوريني
على مدى السنوات املقبلة أطلق رسالة مفادها ،أن األزمة مستمرة وال حل قريبا ً في األفق.

