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قضية

فائض إنسانية أم فائض رأسمال؟

أياد المقداد
لم تكن املستشارة لتتمتع بهذه الجرأة
ل ــو ل ــم ت ـكــن ال ـص ـنــاعــة األمل ــان ـي ــة ومــن
خـلـفـهــا ال ـب ـنــوك ومـجــامـيــع رأس امل ــال
األق ــوى فــي أوروبـ ــا تـقــف خـلــف ،امل ــرأة
ال ـح ـن ــون .ف ــال ـس ــوق االمل ــان ـي ــة بـحــاجــة
ت ـمــامــا ل ـتــوظ ـيــف م ـئ ــات آالف األيـ ــدي
ال ـعــام ـلــة غ ـيــر امل ـخ ـت ـصــة والــرخ ـي ـصــة
نسبيا وهــو مــا أورده صــراحــة إينغو
كـ ـ ــرامـ ـ ــر ،الـ ـصـ ـن ــاع ــي األملـ ـ ــانـ ـ ــي ال ــرق ــم
واحـ ــد ،ليتبعه رئ ـيــس غــرفــة الـتـجــارة
والـصـنــاعــة األملــان ـيــة ،أري ــك شـفـتــازيــر،
بتصريح يـعـ ّـبــر فـ ّيــه عــن شــراهــة رأس
ّ
ثب .رأى أنه ال يجوز اإلنتظار
مال متو ّ
أشهرا لضخ الوافدين الجدد في سوق
العمل بل ينبغي اإلستعجال في هذا
األمر.
ّ
امل ـ ـفـ ــارقـ ــة الـ ـغ ــريـ ـب ــة هـ ـن ــا أن أمل ــان ـي ــا
امل ـت ـح ـم ـس ــة إلسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب مـ ـئ ــات آالف
ال ـس ــوري ــن ه ــي نـفـسـهــا ال ـت ــي غـ ّـصــت
ب ـن ـحــو  75ألـ ــف ط ــال ــب ل ـج ــوء صــربــي
وأل ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي ،وهـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـنـ ـ ــوي ط ـ ــرده ـ ــم
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــم الجـ ـ ـئ ـ ــن إقـ ـتـ ـص ــادي ــن
ّ
يكلفون الخزينة وال يقومون بأي من
األعمال املفيدة لإلقتصاد األملاني.
ّ
وألن الـقــاعــدة هــي أن ي ــدور الضعيف
ّ
في فلك القوي ،لم يجد رئيس الــوزراء
ّ
الهنغاري ،فيكتور اوربان ،الذي كان كل
همه تجنيد الشرطة والجيش والكالب
البوليسية ملطاردة الالجئني ومنعهم
من عبور الحدود إلى النمسا املجاورة،
ّ
إال أن يخضع ملنطق الجارة العظيمة
فينقل مــن كــان يـطــاردهــم ،بالباصات
الـحـكــومـيــة ،إلــى خــط ال ـحــدود لتتكفل
بعدها القطارات بنقلهم إلى ميونيخ
ومدن أملانية أخرى ،حيث كانت مئات
الـعــائــات األملــانـيــة بــانـتـظــارهــم وســط
تصفيق وفرح بنجاتهم .وذلك بعدما
ّ
تجندت الصحافة األملانية لخلق جو
عام شديد الحماسة لخطوات السيدة
ميركل.
وكما هو دائما رأس املال ّ
يوجه اإلعالم،
ّ
فــإنــه مــن الطبيعي أن تجتاح أوروب ــا
موجة تعاطف إنساني «نادرة» في ما
يتعلق بضحايا املــذابــح فــي ســوريــا،
وهــي مــوجــة لــم تعرفها تـجــاه طالبي
اللجوء زمن الحرب اليوغسالفية.
ً
يعلن مثال رئيس وزراء فنلندا ،يوها
سيبيال ،رغبته فــي منح بيت عائلته
ف ــي وس ـ ــط ف ـن ـل ـنــدا ل ـع ــائ ــات س ــوري ــة
ّ
نازحة طاملا أن هذا البيت ال يفيده في
شيء منذ انتقاله للعيش في هلسكني
ال ـعــاص ـمــة .وي ـت ـطـ ّـوع بــابــا رومـ ــا ملنح
ال ـل ـجــوء ال ــرم ــزي لـعــائـلـتــن ســوريـتــن
ّ
داع ـي ــا ك ــل رع ـي ــة إل ــى أن ت ـح ــذو حــذو
الفاتيكان في استضافة عائلة نازحة.
ح ـتــى إن إي ـطــال ـيــا امل ـت ـخ ـمــة بــالـفـســاد
ال ـب ـي ــروق ــراط ــي واألوضـ ـ ـ ــاع املـعـيـشـيــة
الـ ـصـ ـعـ ـب ــة وجـ ـ ـ ـ ــدت نـ ـفـ ـسـ ـه ــا م ــرغ ـم ــة
(ب ــرغ ــم عـ ــدم اس ـت ـع ــداده ــا ال ـع ـمــانــي)
عـ ـل ــى إب ـ ـ ـ ــداء مـ ــرونـ ــة شـ ــديـ ــدة فـ ــي مــا
ي ـت ـع ـلــق ب ـت ــرت ـي ــب أوضـ ـ ـ ــاع ال ــاج ـئ ــن
الــذيــن يـتــوافــدون وبــأعــداد كبيرة إلى
شــواط ـئ ـهــا ال ـج ـنــوب ـيــة ب ـط ــرق بــدائـيــة
ولئيمة ،ودائما تحت إشراف عصابات
التهريب الـشــرق أوسـطـيــة بالتنسيق
م ــع م ــاف ـي ــا ج ــزي ــرة ص ـق ـل ـيــة ،وهـ ــو مــا
ن ـب ـه ــت م ـن ــه م ـن ـظ ـمــة الـ ـعـ ـف ـ ّـو ال ــدول ــي
وأشارت إليه إشارات واضحة كان من
نتائجها إحراج الحكومة اإليطالية.
ف ـج ــأة ودون س ــاب ــق إنـ ـ ــذار اسـتـفــاقــت
أوروبـ ـ ـ ـ ــا ال ــرس ـم ـي ــة ع ـل ــى ف ــائ ــض مــن

«يجب أال تكون هناك قيود أو حدود على أرقام الالجئين»؛
هذا ما قالته بالضبط المستشارة األلمانية ،أنجيال ميركل ،وهي تبدي
رغبتها في استقبال مليون الجئ سوري في تصريح شديد الجرأة

فجأة ودون سابق إنذار استفاقت أوروبا الرسمية على فائض من اإلنسانية (أ ف ب)

اإلن ـس ــان ـي ــة ل ــم ي ـت ـســن ل ـن ــا أن نـعــرفــه
فيها سابقا ،فخرجت وسائل اإلعــام
ّ
األوروبية لتخبر جمهورها أن سوريا
هــي فــي أص ــل ال ـح ـضــارة الـغــربـيــة ،بل
هــي مــن أس ــاس ــات وج ــوده ــا ،ولتعيد
ال ـتــذك ـيــر بــال ـقــديــس ب ــول ــس وب ــداي ــات
املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة ف ـ ـ ــي س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ب ـ ـ ــال ـ ـ ــذات،
وباإلسكندر املقدوني الكبير «صانع»
تدمر ،وباألثر البيزنطي العظيم ّ
املهدد
ب ــاإلن ـق ــراض ع ـلــى س ــواح ــل امل ـتــوســط،
حـتــى لـيـبــدو مـعـهــا أن ال ـس ـ ّ
ـوري ليس
ّ
إال الـسـلــف ال ـصــالــح ل ـل ـقــارة العظيمة
الرقي املدنيّ
ّ
التي تتربع على صــدارة
فــي عالم مــن مليارات ال يستهلك ربع
ما تستهلكه القارة العجوز من موارد
ّ
األرض .لكن الحقيقة املـ ّـرة الغائبة عن
ّ
جـمـهــور منتش بـحـنــان مـفــرط هــي أن
ما نشهده ليس قطعا فائض إنسانية
بقدر ما هو فائض رأسمال بحاجة ألن
يتسارع نموه ،وفي عملية تسارعه ال
ّبد من أجساد سمراء في عطش للخبز
واألمــان .لقد وجدت الصناعة الغربية

ما نشهده ليس فائض
إنسانية بقدر ما هو فائض رأسمال
بحاجة ألن يتسارع
ضالتها ووجدنا نحن حضنا يؤوينا،
ّ
طاملا كنا وما زلنا أيتام الصحراء.

كيف تتعامل صحافة الغرب؟
ال ت ــزال أزم ــة الــاجـئــن الـســوريــن إلى
أوروب ـ ـ ـ ــا ت ـش ـغ ــل ال ـص ـح ــاف ــة ال ـغــرب ـيــة
عـلــى ن ـطــاق واس ــع وت ـ ــرواح تعليقات
الصحف ما بني متعاطف مع موجات
الـلـجــوء بــاعـتـبــارهــا مشكلة إنسانية
وملتزم بالحذر ـ ـ دون أن يخلو األمــر
من بعض النزعات العنصرية.
ص ـح ـي ـف ــة «لـ ــوف ـ ـي ـ ـغـ ــارو» ال ـف ــرن ـس ـي ــة
أب ـ ــرزت تـصــريـحــا لـلــرئـيــس الـفــرنـســي
األس ـبــق ،نـيـكــوال س ــارك ــوزي ،دع ــا فيه

إل ــى تـعـلـيــق اتـفــاقـيــة «شـيـنـغــن» الـتــي
تسمح بحرية تنقل األفــراد بني الدول
ً
ّ
الغربية ،معلال ذلك بالقول إن «اتفاقية
شينغن لــم تـعــد مـجــديــة ،وه ــذا أم ــر ال
يستطيع أحــد نـكــرانــه .علينا التحلي
بــالــوضــوح وتـحـمــل نـتــائــج مـنــع غير
االوروبيني من التنقل الحر مؤقتا في
منطقة شينغن» .وأضاف أنه «يجب ان
تفرق بني الالجئني السياسيني الذين
يمنحون اقامات تمتد لعشر سنوات،
والجـ ـئ ــي الـ ـح ــروب ال ــذي ــن يـن ـب ـغــي ان
يـمـنـحــوا اق ــام ــات مــؤق ـتــة ،والــاج ـئــن
االقتصاديني الذين ينبغي ان ترفض
طلباتهم».
«ال ـتــاي ـمــز» الـبــريـطــانـيــة ن ـشــرت مـقــاال
تحت عـنــوان «قـبــول هــؤالء املهاجرين
خ ـط ــأ ف ـ ـ ـ ــادح» .وق ــال ــت ك ــات ـب ــة املـ ـق ــال،
ميالني فيليبس ،إنــه يجب أال ُينتظر
من بريطانيا السماح بتدفق نازحني،
قد يحدث تغييرا في التوازن الثقافي
فــي بريطانيا لــأبــد .وح ــذرت الكاتبة
مـ ــن أن قـ ـب ــول ب ــري ـط ــان ـي ــا مل ـهــاجــريــن

أزمة الالجئين :ألمانيا تفشل في صناعة «التضامن األوروبي»
التقى أمس وزير خارجية لوكسمبورغ،
الـ ــذي تـ ــرأس بـ ــاده االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
حاليًا ،ووزيــر الخارجية االملاني ،فرانك
شتاينماير ،نظراءهما من دول مجموعة
«فيزغراد» ،التي تضم بولندا وتشيكيا
وسلوفاكيا واملجر ،في محاولة منهما
لثني الدول األخيرة عن موقفها الرافض
مل ـش ــروع ال ـح ـصــص اإلل ــزام ـي ــة األمل ــان ــي
ـ ـ الفرنسي .غير أن اللقاء لــم يفلح في
تقريب وجهات النظر.
«يحق للدول أن تقرر عدد الالجئني الذي
لديها القدرة على استقباله» ،قال وزير
الخارجية التشيكي ،لوبومير زاوراليك،
عقب اللقاء ،وذلك مع تحذير شتاينماير
من أن موجة اللجوء والهجرة «قد تكون
اكبر تحد في تاريخ االتحاد االوروبي».
ح ـت ــى إن الـ ــدان ـ ـمـ ــارك ،الـ ـت ــي ي ـج ـتــازهــا

الالجئون الراغبون بالتوجه إلى السويد،
أعلنت أمــس رفضها لنظام الحصص
اإلل ــزام ـي ــة .وق ــال شـتــايـنـمــايــر إن بــاده
تـشـتــرك مــع دول أوروب ـ ــا الـشــرقـيــة في
«ت ــوص ـي ــف الـ ــوضـ ــع» ،م ـش ــددًا ع ـلــى أن
«بالده تتوقع وصول نحو  40ألف الجئ

في نهاية هــذا االسبوع وحــده» ،أي ربع
الـ 160ألف الجئ الذي أعربت املفوضية
األوروب ـيــة عــن رغبتها بتوزيعهم على
دول االتـ ـح ــاد ك ــاف ــة» .وال ـج ــدي ــر ذك ــره
ـاف» ،بحسب
أن الــرقــم األخـيــر «غـيــر كـ ـ ٍ
املفوضية العليا لحقوق اإلنـســان ،التي
ّ
تقدر أن على االتحاد األوروبي استقبال
 200ألف الجئ على األقل بحلول .2016
وأعـلــن أمــس رئـيــس املجلس األوروب ــي،
دون ــال ــد ت ــاس ــك ،ان ــه سـيــدعــو ق ــادة دول
االت ـح ــاد االوروبـ ـ ــي ال ـ ــ 28ال ــى عـقــد قمة
يجر
لـبـحــث ازم ــة ال ـل ـجــوء ،وذل ــك اذا لــم ِ
الـتــوصــل ال ــى حــل الـخــافــات بــن ال ــدول
األعضاء خالل اجتماع وزراء الداخلية
االس ـت ـث ـنــائــي ،الـ ــذي ُي ـع ـقــد ي ــوم اإلث ـنــن
املقبل في بروكسل.
(األخبار)

وص ـل ــوا بــالـفـعــل إل ــى أوروب ـ ــا سيمثل
ح ــاف ــزا ل ـت ـهــريــب ال ـب ـش ــر ،وق ــد يفضي
إلى غرق املزيد ممن يحاولون الهجرة
عـبــر الـبـحــر املـتــوســط .ورأت فيليبس
أن األمـ ــر ي ـن ـطــوي أي ـض ــا ع ـلــى تـهــديــد
لألمن القومي ،ألن عــددا غير معروف
مــن ه ــؤالء املـهــاجــريــن قــد يـكــونــون من
مــؤيــدي «تـنـظـيــم ال ــدول ــة اإلســام ـيــة».
وت ـت ـســاءل الـكــاتـبــة« :ملـ ــاذا ت ـكــون هــذه
مسؤوليتنا؟ دول الخليج لــم تتطوع
بقبول الجــئ واحــد .أال تقع مسؤولية
ه ــذه ال ـه ـجــرة ب ــاألس ــاس ع ـلــى الـعــالــم
العربي واإلسالمي؟».
وتساءل الصحافي ،روبرت فيسك ،في
«اإلندبندنت» البريطانية ،عن السبب
فــي ح ــرص املـهــاجــريــن عـلــى «الـتــوجــه
إلينا ،نحن الكفار ،طلبا للمساعدة»
بـ ــدال م ــن ال ــذه ــاب إلـ ــى دول الـخـلـيــج
ال ـثــريــة مـثــل ال ـس ـعــوديــة .وق ــال فيسك
إن من بني ماليني الالجئني السوريني
فـضــل مـئــات اآلالف ع ــدم الـتــوجــه إلــى
لـبـنــان وتــركـيــا واألردن ،بــل االبـتـعــاد
أك ـث ــر ف ــي ق ـ ــوارب مل ـنــاطــق أخـ ــرى غير
األرض التي عــاش فيها نبي اإلســام
ون ـ ــزل ع ـل ـيــه ف ـي ـهــا ال ـ ـقـ ــرآن .وأض ـ ــاف:
«الـ ــاج ـ ـئـ ــون ال ي ـق ـت ـح ـم ــون ش ــواط ــئ
م ــديـ ـن ــة جـ ـ ــدة عـ ـل ــى الـ ـبـ ـح ــر األح ـ ـمـ ــر،
مطالبني باللجوء والحرية في البلد
الــذي دعــم طالبان وخــرج منه أسامة
بن الدن».
وقــال إنه ال يعتقد أن الدافع وراء ذلك
هو أن املهاجرين لديهم معرفة كافية
ب ــأوروب ــا وتــاريـخـهــا ،مـعــربــا عــن رأيــه
بــأن ـهــم ي ـع ــرف ــون أنـ ــه ع ـلــى ال ــرغ ــم من
«مــادي ـت ـنــا وض ـع ــف تــدي ـن ـنــا» ال ت ــزال
فكرة «اإلنسانية حية في أوروبا».
«الـغــارديــان» ،في مقال افتتاحي ،رأت
أن بريطانيا ال يمكنها فتح حدودها
لكل مــن يـهــرب مــن حــرب فــي أي مكان
ف ــي ال ـع ــال ــم ،ل ـكــن ذل ــك «ال ي ـعــد م ـبــررا
إلصــرار الحكومة املخجل على إغالق
ح ــدودن ــا أم ـ ــام أك ـب ــر عـ ــدد م ـم ـكــن مــن
ّ
ال ــاجـ ـئ ــن» .وق ــال ــت إن «ال ـت ــزام ــات ـنــا
الدولية وضميرنا الجمعي يحتمان
ع ـل ـي ـنــا ت ــوف ـي ــر مـ ــاذ ع ـن ــدم ــا تـتـجـلــى
كارثة إنسانية أمام أعيننا».
وف ــي مــؤشــر ذي دالل ـ ــة ،ن ـشــرت مجلة
«بيلد» األملانية صورة الشاب األملاني
الـ ـ ـ ــذي قـ ـ ــال فـ ــي مـ ـنـ ـش ــور عـ ـل ــى م ــوق ــع
«ف ــايـ ـسـ ـب ــوك» إنـ ــه ل ـي ــس ح ــزي ـن ــا عـلــي
غـ ــرق ال ـط ـف ــل أي ـ ــان ب ــل ي ـح ـت ـفــل ب ـهــذا
الـخـبــر ،وإن ــه كــان يتمنى أن يلقي كل
الالجئني املصير نفسه .الشاب األملاني
يــدعــى بنيامني ش .ويـبـلــغ مــن العمر
 26عــامــا وق ــد أل ـقــت الـشــرطــة األملــانـيــة
القبض عليه بعد  36ساعة من نشره
لـ «البوست» العنصري ،وجرى توجيه
ت ـه ـم ــة إهـ ــانـ ــة كـ ــرامـ ــة شـ ـخ ــص م ـي ــت.
الجدير بالذكر أن املجلة تنوي إجــراء
مقابلة مع والــدة الشاب للتعرف أكثر
على دوافعه.
وه ـكــذا يـبــدو ال ــرأي ال ـعــام الـغــربــي في
ح ــال ــة مـ ــن اإلض ـ ـط ـ ــراب فـ ــي م ــواج ـه ــة
ً
أزم ـ ـ ــة الـ ـلـ ـج ــوء ال ـ ـس ـ ــوري ،فـ ـض ــا عــن
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ـت ـ ـسـ ــاؤالت عـ ــن غ ـي ــاب
الـ ـ ــدول والـ ـحـ ـك ــوم ــات اإلس ــامـ ـي ــة عــن
ال ـت ـعــاطــي اإلي ـجــابــي م ــع ه ــذه األزمـ ــة،
لكن ال يبدو أن هناك من يطرح بجدية
ال ـســؤال الكبير عــن مسؤولية الـغــرب،
الحالية والتاريخية ،عن أكبر مآسي
القرن الــواحــد والعشرين وعــن جدوى
استمرار رعايته لألنظمة التي هي في
أساس هذه املشكلة.

