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ً
ال ـي ـم ــن املـ ـتـ ـط ــرف فـ ــي الـ ـصـ ـع ــود ،م ًـنـتـقـلــة
م ــن ال ـه ــام ــش إل ـ ــى املـ ـ ــن ،ومـ ـخ ــرج ــة أث ـن ــاء
انتقالها الـسـجــال ح ــول حـقــوق املهاجرين
م ــن س ـيــاقــه االج ـت ـمــاعــي االق ـت ـص ــادي عبر
تـحــويـلــه إل ــى قـضـيــة «دف ـ ــاع ع ــن ال ـهــويــة».
ً
وب ـ ــدال م ــن عــزل ـهــا ك ـمــا ك ــان يـحـصــل دائ ـمــا
أخذت الدول األوروبية في سياق تراجعها
عــن قـضـيــة احـتـضــان املـهــاجــريــن وتسهيل
دم ـج ـه ــم فـ ــي امل ـج ـت ـم ــع ب ـت ـب ـنــي ط ــروح ــات
هــذه األح ــزاب ،عبر القبول بها فــي البداية
ك ـطــرف سـيــاســي ل ــه ح ـظــوظ مـتـســاويــة مع
بــاقــي األط ـ ــراف فــي ال ــوص ــول إل ــى السلطة.
ّ
وهــي حــن تقوم بفعل ذلــك وتتخلى كــدول
ع ــن امل ــرج ـع ـي ــات ال ــدس ـت ــوري ــة وال ـقــانــون ـيــة
التي تحتكم إليها في التعامل مع قضايا
التمييز عـلــى أس ــاس الـهــويــة ال يـعــود ّ
ثمة
م ـن ــاع ــة ك ــاف ـي ــة ل ـل ـت ـصــدي ل ـظ ــواه ــر ك ـه ــذه،
ّ
ويصبح املجتمع في ضوء تخلي الدولة عن
واجباتها مضطرًا إلــى التعايش مع األمــر.
وه ــو مــا أوص ــل االح ـت ـجــاجــات بــال ـضــرورة

إلى حائط مسدود ،ودفعها إلى استهداف
ّ
امل ـج ـت ـم ــع الـ ـ ــذي ت ـخ ــل ــى ع ـن ـهــا وأظ ـ ـهـ ــر فــي
سياق تراجعه عن قيمه ومصالحه ّ
تفهمًا
ّ
واضحًا لطروحات اليمني املتطرف الخاصة
بالهجرة واملهاجرين .في هذه املرحلة أيضًا
بدأت مالمح «داعــش» بالظهور في سوريا
ّ
والعراق ،وبدا أن السياق الداخلي لضمور
الخطاب املتضامن مع املهاجرين سيشهد
تطورات جذرية تجعله متساوقًا مع سياق
ّ
آخ ــر خ ــارج ــي ال ي ـقــل خ ـط ــورة ع ـنــه .الــربــط
بــن الـسـيــاقــن هــو مــا سيفضي الحـقــا إلــى
«دعــوشــة» االحـتـجــاج االجتماعي الـخـ ّ
ـاص
باملهاجرين ،عبر استيعاب التنظيم ملعظم
أسباب اإلخفاق التي ُمني بها الطور األول،
ً
وتركيزه بدال من أجهزة الدولة في أوروبا
على ترهيب املجتمع وإخضاعه من خالل
الـعـمـلـيــات ال ـتــي ت ـط ــاول مــراف ـقــه ّ الـحـيــويــة.
وبــذلــك ال يـكــون «داعـ ــش» قــد غ ــذى صعود
اليمني املتطرف على حساب باقي األحزاب
ً
ال ـتــي كــانــت تـتـبـنــى خ ـطــابــا م ـع ـقــوال تـجــاه
الهجرة ،بل أيضًا ّ
حور في طبيعة الصراع،
معيدًا إيــاه إلــى ّ
حيز االستقطاب الــذي كان
ق ــد بـ ــدأ ف ــي الـ ـت ــراج ــع م ــع ص ـع ــود ال ـي ـســار
إلــى السلطة وإيــائــه القضية االجتماعية
االقتصادية اهتمامًا أساسيًا.

خاتمة
يـسـتـحـيــل ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة الـتـعــويــل على
أح ـ ــزاب أو ف ـئــات اجـتـمــاعـيــة م ـت ـض ـ ّـررة من
االس ـت ـق ـطــاب ال ـقــائــم ب ــن ال ـ ــدول األوروب ـي ــة
ّ
وت ـن ـظ ـي ـمــات فــاش ـيــة م ـثــل داعـ ـ ــش .ذلـ ــك أن
االسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب لـ ــم يـ ـع ــد مـ ـحـ ـص ــورًا ب ـهــذيــن
الطرفني ،بل ّ
توسع ليشمل فئات اجتماعية
ج ــدي ــدة كــانــت تـعـتـبــر نـفـسـهــا غ ـيــر معنية
بانقسامات على أسس ثقافية أو هوياتية
،غير أنها أصبحت مضطرة في ضوء لجوء
«داع ــش» املتزايد إلــى العنف ضـ ّـد املجتمع
إلى االصطفاف مع الدولة .وهي حني تفعل
ّ
ذل ــك ت ـك ــون ق ــد ت ـخــلــت  -ول ــو جــزئ ـيــا  -عن
النقدية تجاه العنف السلطوي
طروحاتها
ُ
امل ـمــارس ض ـ ّـد املـهـ َّـمـشــن ملصلحة خـيــارات
س ـيــاس ـيــة ال ت ــاق ــي ال ـي ـم ــن امل ـت ـط ــرف فــي
طروحاته ،ولكنها تحتفظ في الوقت ذاته
ب ـم ـســافــة م ــن ال ـخ ـط ــاب ال ـ ــذي كـ ــان يـتـبـنــاه
اليسار في السابق دفاعًا عن قضية الهجرة.
*كاتب سوري

الـبــرملــان سليم الـجـبــوري اتـهــامــات العبيدي
مسرحية ومساسًا بالبرملان .وكــذلــك اعتبر
«ات ـح ــاد ال ـق ــوى ال ـعــراق ـيــة» االت ـه ــام ــات الـتــي
ك ـشــف عـنـهــا وزيـ ــر ال ــدف ــاع خــالــد الـعـبـيــدي،
«استهدافًا سياسيًا لقادته».
وقـ ــال ال ـت ـحــالــف ف ــي ب ـيــان إن «م ــا ح ــدث في
جلسة استجواب وزيــر الدفاع ،كان محاولة
منه لسلب املجلس حقه مــن خــال التشهير
به وتحويل االستجواب من ممارسة مهنية
إلى استهداف سياسي بهدف االلتفاف على
االس ـت ـجــواب واآلث ـ ــار ال ـتــي يـمـكــن أن تترتب
عـنــه» .وأض ــاف أن «سـيــاســة كيل االتـهــامــات
ل ــرئ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب وبـ ـع ــض أع ـض ــاء
امل ـج ـلــس م ــن ت ـحــالــف الـ ـق ــوى ومـ ــن دون أي
دليل سوى األقاويل غير املسندة بشهود أو
وقائع قد حولت االستجواب إلــى استهداف
سـيــاســي ألح ــد أبـ ــرز قـيــاديـيـنــا وأعـضــائـنــا،
بــل وللعملية الـسـيــاسـيــة بــرمـتـهــا مــن خــال
الـتـشـهـيــر بـسـلـطـتـهــا ال ـت ـشــري ـع ـيــة» .وأبـ ــدى
التحالف دعمه «لطلب رئيس مجلس النواب
من لجنة النزاهة وهيئة النزاهة بالتحقيق
مـ ــع ج ـم ـي ــع مـ ــن ذكـ ـ ــرت أس ـ ـمـ ــاؤهـ ــم إلثـ ـب ــات
ُالحقائق أمــام الشعب العراقي ولخطورة ما
ً
ذكــر من اتهامات ،األمــر الــذي يتطلب تدخال
فوريًا وحاسمًا من قبل القضاء العراقي» (!).
وسـ ـب ــق أن اعـ ـتـ ـب ــرت ك ـت ـل ــة «ات ـ ـحـ ــاد ال ـق ــوى
العراقية»( ،في  )2015/10/3جلسة استجواب
سابقة لوزير الدفاع خالد العبيدي« ،محاولة
مكشوفة لخلط األوراق والتقليل من جهود
وإنـ ـج ــازات الـعـبـيــدي خ ــال أق ــل مــن ع ــام من
تسلمه مهمات عمله» .وذكرت الكتلة في بيان
لها نقلته وك ــاالت أنـبــاء محلية ،أن «أسئلة
االسـتـجــواب لــم تكن بالقدر الــذي يستوجب
إلـهــاء مجلس ال ـنــواب أو إشـغــال الــوزيــر عن

متابعة قواطع العمليات العسكرية ،بل كانت
في أغلبها محاولة لتحميل الوزير العبيدي
أخطاء سياسات الحكومات السابقة وفشلها
في بناء منظومة عسكرية وطنية متماسكة
ال ـ ـ ــوﻻء» .وأكـ ــد ال ـب ـيــان أن «ص ــم الـحـكــومــات
ال ـس ــاب ـق ــة آذان ـ ـهـ ــا ع ــن م ـطــال ـبــات ـنــا ب ــإص ــاح
املـنـظــومــة الـعـسـكــريــة ،وإعـ ــادة بـنــاء الجيش
ع ـلــى أسـ ــس الــوط ـن ـيــة وامل ــواطـ ـن ــة ه ــي الـتــي
أدت إلــى ترهلها وضعف قواتنا العسكرية
وانـ ـكـ ـس ــاره ــا أم ـ ــام ث ـل ــة مـ ــن ش ـ ــذاذ اﻵف ـ ــاق»
(!!) .وأش ــاد الـبـيــان بــ«الـجـهــود الـتــي يبذلها
ال ــوزي ــر خ ــال ــد ال ـع ـب ـيــدي ورف ــاق ــه ف ــي وزارة
الدفاع إلعــادة الثقة إلى املؤسسة العسكرية
والقيادات امليدانية وإثبات قدرتها وتعزيز
قناعة دول التحالف الدولي واإلقليمي بقدرة
القوات العراقية على تحرير مدنها املغتصبة
من تنظيم داعش اﻻرهابي» (!) .وهنا يجدر
السؤال :ما الذي ّ
تغير؟
كيف يكون الفساد؟ ومن يتحمل مسؤوليته؟
ومل ــاذا التأخر فــي القضاء عليه أو الحد من
ان ـت ـشــاره بـشـكــل ســرطــانــي م ــن قـبــل ق ـيــادات
أو مـتـحـمـســن ل ـلــوقــوف ف ــي واج ـه ــة املشهد
الـ ـسـ ـي ــاس ــي؟ إن اسـ ـتـ ـج ــواب ــا واحـ ـ ـ ـ ـدًا كـشــف
بـعــض امل ـس ـتــور وف ـضــح جـ ــزءًا م ــن الـخـبــايــا،
وبــال ـتــأك ـيــد سـ ـي ـ َّ
ـؤول ُ
وي ـف ـ ّـس ــر وي ــوض ــع في
مسارب ومسارات أخرى وتتدخل الحسابات
والصراعات واملشاريع املستقبلية فيه ،لكن
اإلرادة الــوط ـن ـيــة يـنـبـغــي ل ـهــا أن تـحـقــق ما
يخدمها ويوفر لها سياسات وطنية غالبة
وق ــادرة على تـجــاوز مـشــاريــع املحاصصات
واملـ ـحـ ـس ــوبـ ـي ــات وال ـ ـت ـ ـخـ ــادم مـ ــع الـ ـجـ ـه ــات،
اإلقليمية أو الدولية ،التي تسعى إلى تدمير
العراق واملنطقة وتفتيتهما.
* كاتب عراقي
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أهداف «عشقي» في مرمى
السلطة الفلسطينية
بسام رجا *
ي ـبــدو أن الـسـيــد جـبــريــل ال ــرج ــوب قــد اس ـت ـفــاد من
مـنـصـبــه رئ ـي ـســا ل ــات ـح ــاد الـ ـك ــروي الـفـلـسـطـيـنــي،
فأصبح يجيد حــراســة املــرمــى ،ويتنقل فــي ملعب
كرة السياسة كظهير أيسر وأيمن.
ببراعة املدافع ّ
يبرر زيارة اللواء أنور عشقي (رئيس
مركز دراســات الشرق األوســط) لفلسطني املحتلة،
ويــذهــب إلــى اعتبارها خطوة جـبــارة فــي مواجهة
التطبيع .وهنا ينقل الــرجــوب وجهة نظر رئيسه
أب ــو مـ ــازن ،وس ـيــاســة الـسـلـطــة الفلسطينية الـتــي
ضربت رقمًا قياسيًا في فتح بوابات التواصل مع
الكيان الصهيوني على حساب الحقوق الوطنية،
ول ــم تـسـتـفــد م ــن أي درس خ ــال م ـس ـيــرة أوس ـلــو
الكارثية.
لم يهدأ صخب الزيارة – الفضيحة التي ّ
نسقتها
السلطة في رام الله ،عبر «املقاتل» السابق جبريل
الــرجــوب ،ليضعه بعض السياسيني السعوديني
املـحـســوبــن عـلــى ال ـب ــاط املـلـكــي ف ــي قــائـمــة الـشــك
بدوره ونزاهته .وكأنهم يحاولون تبييض صفحة
الـلــواء أنــور عشقي« ،الـبــريء» من خطوة التطبيع
الـعـلـنــي امل ــدع ــوم مـلـكـيــا ،وال ـ ــذي ي ـق ــول« :امل ـقــاومــة
الفلسطينية لم تقتل ذبابة» .أيضًا ،سبقت الزيارة
تنسيقات مشتركة على أعلى املستويات القيادية
في اململكة السعودية.
األمر واضح إذًا في خلفياته السياسية ومحاوره،
التي اشتدت منذ بداية الحرب على سوريا ،وتالزم
معها ضــخ مـشــاريــع إن ـهــاء القضية الفلسطينية
وحــق ع ــودة الالجئني الفلسطينيني إلــى أرضـهــم،
إضافة إلــى التنازل عن القدس في أخطر صفقات
النظام الرسمي العربي.

هندسة من نوافذ أوسلو
خ ـط ــوة أن ـ ــور ع ـش ـقــي م ــا ك ـنــت لـتـحـصــل م ــن دون
املباركة الرسمية من السلطة في رام الله ،الباحثة
ف ــي ج ـه ــات األرض األرب ـ ــع ع ـمــن يـقــدمـهــا لــرئـيــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـص ـه ـيــونــي ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو ،لـفـتــح
صفحة تفاوض جديدة .قد تكون اململكة العربية
السعودية من سيعمل على هذا التقريب ،خصوصًا
بعد مبادرة الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي
ّ
ب ـشــأن م ـشــروع كـبـيــر لـلــوصــول إل ــى ح ــل ال ـصــراع.
ً
وقــد أبــدى نتنياهو ،أخـيـرًا ،قبوال مبدئيًا بنقاش
م ـق ـتــرحــات الــرئ ـيــس املـ ـص ــري ،الـ ــذي ش ـكــر الـكـيــان
الـصـهـيــونــي عـبــر وزي ــر خــارجـيـتــه ســامــح شـكــري،
خالل زيارته األخيرة لألراضي املحتلة.
ل ــذا ،إن فتح الـبــوابــات والـنــوافــذ للتطبيع البيني
تحت إشراف السلطة الفلسطينية وهندستها لم
يعد سرًا ،وقد بدأت تجاهر بذلك في االجتماعات
الــداخـلـيــة ،أي إنـهــا جــاهــزة لـلـتـفــاوض مــع الكيان
من دون شــروط .وأتــت التسريبات في هــذا اإلطــار

خطوة أنور عشقي ما
كانت لتحصل من دون المباركة
من سلطة رام الله
مــن أكـثــر مــن مـصــدر قـيــادي فلسطيني ،فيما كان
الرد من نتنياهو أن الوقت غير متاح اآلن في ظل
تصاعد «اإلرهاب» في مناطق السلطة.
أخ ـطــر م ــا ي ـجــري ال ـي ــوم ،أن الـسـلـطــة ف ــي رام الـلــه
تقع في شباك األنظمة العربية عن سابق ّ
ترصد،
وتجهد في إقناع الــرأي العام بأنها ضد التدخل
في امللفات العربية واإلقليمية ،وأنها حريصة فقط
على التدخل اإليجابي من قبل «األنظمة العربية»
فــي ملف ال ـصــراع .غير أن الــواقــع السياسي يقول
إن ـهــا شـجـعــت ال ـن ـظــام الــرس ـمــي ،عـبــر سـيــاســاتـهــا
ال ـت ـنــازل ـيــة ،لـيـطــل ب ــرأس ــه لـلـتـخـلــص م ــن فلسطني
وقضية شعبها.
اإليقاع املتسارع لبعض األنظمة الرسمية العربية
في إشهار التحالف مع الكيان الصهيوني ،وعلى
رأسه اململكة السعودية ،يشير إلى أن هناك ملفات
تطبخ على نار ساخنة ،أهمها امللف الفلسطيني.
وبالتالي ،هناك محور خليجي متقدم في التحالف
م ــع ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي ي ـج ــري تـشـكـيـلــه ،بـعــدمــا
ظـهــرت م ـعــادالت جــديــدة فــي الـحــرب على ســوريــا،
ً
فضال عن التقارب الدولي للوصول إلــى توافقات
قد توقف لهيب هذه الحرب.
الـحـلـقــة األض ـع ــف هـنــا ه ــي الـسـلـطــة ف ــي رام الـلــه،
التي تدخل بخطورة فــي أرض مشتعلة كــي تنقذ
انهياراتها ،في ظل تهديدات الحكومة الصهيونية
بــات ـخــاذ إجـ ـ ــراءات ص ــارم ــة إن بـقـيــت مـ ـت ـ ّ
ـرددة في
موقفها مــن التقدم بخطوة صريحة إلنـهــاء ملف

ُ
ال ـص ــراع .وي ـبــدو أن الـتــرتـيـبــات الـتــي ت ـ َـع ـ ّـد ،ليست
بعيدة عن قيادة السلطة ،فهناك مشروع «إماراتي
ـ مصري ـ سعودي» يلتقي حول ترتيبات ما بعد
«أبــو م ــازن» ،لتعويم شخصيات معروفة بتاريخ
عالقتها مــع الـكـيــان الـصـهـيــونــي ،بـهــدف الـشــروع
بملفات على رأس أولوياتها محور املقاومة.

شراكة في شرعنة االحتالل
وحتى لو ظهرت أصوات خليجية تدين زيارة اللواء
املـتـقــاعــد أن ــور عـشـقــي ،لكنها تـعـكــس الـتــوجـهــات
الــرسـمـيــة الخليجية لفتح بــوابــة «كــامــب ديفيد»
ُ
جديدة تكون على الطريقة السعودية ،وتمكن من
تهيئة املناخات العربية بعدما استحوذت اململكة
على القرار الخليجي ،وجعلت من حلفائها مجرد
ّ
املتهورة والكارثية.
دمى داعمة لقراراتها
ومع تدحرج كرة الثلج السعودية في الذهاب نحو
اإلف ـص ــاح ع ــن ال ـعــاقــات م ــع ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي،
ُ
وإن ك ــان بـشـكــل غـيــر رس ـم ــي ،ت ـط ــرح أسـئـلــة على
َّ
ال ـشــارع الـعــربــي ال ــذي لــم يضلل رغــم قصف ربيع
ال ــدم .وال ـســؤال األب ــرز :هــل تــذهــب ص ــورة التطبيع
وت ـبــريــره ال ـي ــوم إل ــى أهــداف ـهــا ويـصـمــت ال ـش ــارع؟
أمـ ــا اإلجـ ــابـ ــة ،ف ـت ـعــرف ـهــا األن ـظ ـم ــة ال ـت ــي ل ــم ت ـتــرك
وسيلة إال استغلتها لتنثر ذرائعها ،خــال عقود
الصراع ،بشأن جدوى الحرب املفتوحة مع الكيان
الصهيوني .وربما اليوم ،هناك من يدفع مصر إلى
مربع تفعيل عالقاتها أكثر مع الكيان الصهيوني،
وق ــد ت ـبـ ّـدى ذل ــك ب ــزي ــارة وزي ــر خــارجـيـتـهــا سامح
ش ـكــري وام ـت ــداح ــه الـ ــدور الـصـهـيــونــي ف ــي عملية
ال ـســام ،وال ـعــاقــات «االسـتــراتـيـجـيــة» الـتــي تربط
الطرفني.
وفي ضوء التطورات الحاصلة في املشهد العربي
واإلق ـل ـي ـم ــي ،ت ــواص ــل امل ـم ـل ـكــة س ـي ــاس ــة ال ـت ــوري ــط
لبعض النظام الرسمي العربي ،وتفعيل عالقاتها
مع السلطة في رام الله للقبول باملبادرة املصرية،
ك ـبــديــل م ــن املـ ـب ــادرة الـفــرنـسـيــة م ــع ال ـح ـفــاظ على
روحـيـتـهــا ،وأي ـضــا مــن م ـبــادرة املـلــك عـبــد الـلــه في
مــؤتـمــر قـمــة ب ـيــروت  .2002وكـلـهــا تــأتــي فــي هــدف
واح ـ ــد ،ه ــو إن ـه ــاء قـضـيــة فـلـسـطــن وتـصـفـيــة حق
الالجئني.
ل ـق ــاءات أنـ ــور عـشـقــي ب ـق ــادة ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي،
والحركة الدبلوماسية املصرية لتسويق مبادرة
ّ
السيسي ،وأداء السلطة في رام الله ،كلها خطوات
تشير إلى حالة فقدان التوازن العربي والفلسطيني
ال ــرس ـم ــي .وي ـم ـكــن ال ــذه ــاب إل ــى خـ ـي ــارات كــارثـيــة
تنسف الحق العربي ،وتجعل من كيان االغتصاب
مشرعنًا ،وتشكل أحالفًا ملستقبل يجعل األميركي
صاحب الكلمة الفصل في املنطقة.
والـ ـحـ ـس ــاب ــات الـ ـت ــي تـ ــراهـ ــن ع ـل ـي ـه ــا ال ـس ـع ــودي ــة
وحلفاؤها في املنطقة ،تخضع لرغبات سياسية
بعيدًا عن قــراءة ّ
مكونات الواقع العربي الشعبي،
وإن بــدا ضعيفًا فــي إط ــاره الـعــام .لكن هــذا الواقع
هــو الــذي أسقط كــل األح ــاف التي ذهبت لتقسيم
املنطقة عبر عقود الصراع ،وهذا ّ
املد الشعبي اليوم
عـلــى ثـقــل حــركـتــه ل ــن َيـسـقــط ف ــي ف ـخــاخ ترسمها
ُ
أن ـظ ـمــة رس ـم ـيــة عــرب ـيــة ،ت ـس ـقــط املـ ـق ـ ّـدس الــوطـنــي
خدمة ّ
ّ
ملقدسها السلطوي وبقائها متسيدة على
رقاب الشعوب.
* إعالمي وكاتب فلسطيني

