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العالم

العالم

قضية

حدود أوروبا سمسرة بـ«مهاجري المتـوسط»
برغم أي عراقيل قد تواجه القادة األوروبيين لناحية تنفيذ ما
فإنهم يقتربون
اتفقوا عليه بشأن ملف «الهجرة غير الشرعية»ّ ،
صد أبواب قارتهم ،ليس بوجه «الالجئين» أو «المهاجرين»
من ّ
فحسب ،بل بوجه المنظمات غير الحكومية المساعدة لهؤالء أيضًا
رنا حربي
في األسابيع األربعة األخيرة وحدها،
غــرق أكـثــر مــن  600شخص فــي البحر
األبيض املتوسط ،من ضمنهم ّ
الرضع
واألطفال ،حني كانوا يحاولون العبور
ّ
بــاتـجــاه ال ـشــواطــئ األوروبـ ـي ــة .يشكل
هــؤالء نصف املجموع الكلي للوفيات
فــي البحر لعام  2018حتى اآلن ،ومن
املـتــوقــع أن يــرتـفــع ع ــدد الـضـحــايــا مع
استمرار عمليات «الهجرة الجماعية»،
لكن من دون وجــود قــوارب إنقاذ هذه
املرة.
غياب تلك الـقــوارب يعود إلــى الحملة
الشرسة التي يقودها قادة في االتحاد
ُ
األوروبي ضد الجهات التي كانت تنقذ
من كانوا يوصفون إعالميًا في سياق
االتهامات األوروبية املتبادلة بـ«أبناء
(املستشارة األملانية أنجيال) ميركل»،
وباتوا اليوم «مسلمني غزاة ...يهددون
الـتــوازن الديموغرافي ألوروب ــا» ،وفق
رئيس الوزراء املجري فيكتور أوربان.

«عسكرة الحدود»
فـ ــي ه ـ ــذه األي ـ ـ ـ ــام ،وبـ ـع ــد س ـ ـنـ ــوات مــن
االسـتـثـمــار السياسي واإلنـســانــي في
م ـل ــف «الـ ـه ــارب ــن م ــن حـ ـ ــروب ال ـش ــرق
األوسط» ،تأخذ أوروبا مسارًا سياسيًا
جديدًا في تعاطيها مع «أزمــة الهجرة
غ ـيــر ال ـشــرع ـيــة ع ـبــر املـ ـت ــوس ــط» ،أحــد
أس ـبــابــه رض ــوخ املـنـظــومــة األوروب ـي ــة
أم ـ ـ ـ ـ ــام ض ـ ـغ ـ ــوط زعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء س ـي ــاس ـي ــن
شعبويني جدد يرفعون شعار «رفض
الهجرة».
ت ــزامـ ـن ــا« ،حـ ـ ـ ــدود أوروب ـ ـ ـ ـ ــا» الـ ـت ــي مــا
فتئت تتسع ثــم تضيق خــال األعــوام

تأخذ أوروبا مسارًا جديدًا
في تعاطيها مع أزمة
الهجرة عبر المتوسط
القليلة املاضية ،وذلك وفق الحسابات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ــزعـ ـم ــاء ال ـ ـق ـ ــارة ،ووفـ ــق
تــواف ـقــات «األمـ ــر ال ــواق ــع» ال ـتــي كــانــت
ت ـف ــرض ـه ــا ت ــركـ ـي ــا عـ ـل ــى األوروب ـ ـي ـ ــن
(آخ ــره ــا اتـ ـف ــاق آذار  ،)2016ه ــا هــي
ت ـخ ـس ــر م ـ ــن صـ ــورت ـ ـهـ ــا املـ ـ ــاديـ ـ ــة ك ـمــا
املـتـخـ ّـيـلــة بـسـبــب ال ـض ـغــوط الــداخـلـيــة
الـتــي يـعــانــي منها االت ـحــاد األوروب ــي
وب ـس ـب ــب الـ ـع ــوام ــل ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة
املحيطة به.
من بني تداعيات مجمل هذه الظروف،
ثـ ـم ــة ج ـ ـهـ ــود جـ ـ ّ
ـديـ ــة ح ــالـ ـي ــا ل ـت ـعــزيــز
«ضبط» حدود القارة وتوسيع مهمات
قــوات بحرية ستكون بمثابة «حــرس
ح ــدود» ألوروبـ ــا ،ولعرقلة عمل سفن
إن ـقــاذ «ال ـغــارقــن فــي الـبـحــر» التابعة
للمنظمات غير الحكومية .باإلضافة
إل ــى ذلـ ــكُ ،ي ـ ـ ُ
ـراد أي ـضــا م ــن قـبــل بعض
القادة األوروبيني إنهاء العمل بـ«نظام
دبـلــن» الـخــاص بالالجئني ال ــذي أقيم
فـ ــي ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات ،وت ـ ـطـ ــور الحـ ـق ــا،
والـهــادف باألساس إلــى تحديد هوية
الدولة املسؤولة عن تلقي طلب اللجوء
ودراسـ ـ ـت ـ ــه وال ـ ـبـ ــت ف ـي ــه مـ ــن ال ـنــاح ـيــة
القانونية أو اإلنسانية.
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدد ،اج ـ ـت ـ ـمـ ــع الـ ـ ـق ـ ــادة
األوروبيون في بروكسل ،في اليومني
األخـيــريــن مــن شـهــر حــزيــران املــاضــي،
فــي قـمــة وض ـعــت عـلــى صـ ــدارة جــدول
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س ـعــت
أع ـم ــال ـه ــا «مـ ـل ــف ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة» ،و ّ
ملعالجة أزمة أوروبية داخلية ضخمها
الشعبويون اليمينيون الذين يبثون
مـشــاعــر ال ـخــوف عـلــى «هــويــة ال ـقــارة».
خ ــال ه ــذه ال ـق ـمــة ال ـت ــي تـبـعـتـهــا بعد
أيـ ـ ـ ــام قـ ـم ــة أخـ ـ ـ ــرى فـ ــي ال ـن ـم ـس ــا عـلــى
مـسـتــوى وزراء الــداخـلـيــة ،تعهد قــادة
االتحاد األوروبي «دراسة» مبدأ إقامة
إقليمية» خارج أوروبا
«منصات إنزال
َ
«للمهاجرين الذين ُينقذون في املياه
ال ــدول ـي ــة» ،شبيهة بـمــراكــز االحـتـجــاز
املمولة من االتحاد األوروبي املوجودة
فــي ليبيا .وتـنــاقــش ال ــدول األوروب ـيــة
حاليًا إمكانية الـتـعــاون بالخصوص
مــع دول مثل الـجــزائــر ومـصــر وليبيا
وامل ـ ـغـ ــرب وال ـن ـي ـج ــر وأل ـب ــان ـي ــا ،ول ـكــن
حتى اآلن لم توافق أي دولة بعد على
اس ـت ـضــافــة ه ــذه امل ــراك ــز .وف ــي إش ــارة
إلــى «سـفــن اإلن ـقــاذ» التابعة ملنظمات
دول ـ ـيـ ــة ،ي ــدع ــو االت ـ ـفـ ــاق إلـ ــى ضـ ــرورة
اح ـت ــرام كــافــة الـسـفــن لـلـقــوانــن ،وعــدم
تدخلها في العمليات التي يقوم بها
خفر السواحل الليبيني.
ّ
في املقابل ،إن «الحكومات األوروبية
م ـت ـه ـم ــة بـ ــال ـ ـتـ ــواطـ ــؤ ف ـ ــي م ـ ــا ي ـخــص
توقيف مهاجرين فــي ظــروف مروعة
ُ
فـ ــي ل ـي ـب ـي ــا ،ت ـ ـ ـمـ ـ ـ َـار ُس خ ــال ـه ــا أب ـشــع
أن ـ ــواع االن ـت ـه ــاك ــات ل ـح ـقــوق اإلن ـس ــان
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة» ،ي ـق ــول م ــؤس ــس منظمة
اإلغ ــاث ــة األمل ــان ـي ــة «م ـي ـشــن الي ـفــايــن»
أكسيل ستيير ،في سياق حديث إلى
ّ
«األخبار» ،مضيفًا أن «آالف املهاجرين
ي ـت ـعــرضــون ل ـل ـت ـعــذيــب ،بـيـنـهــم نـســاء
وأط ـ ـفـ ــال» .م ــن ج ـه ـتــه ،ي ــدع ــو مـنـ ّـســق
م ـ ـشـ ــروع «أطـ ـ ـب ـ ــاء بـ ــا ح ـ ـ ـ ــدود» عـلــى
سفينة «أكــواريــوس» ألويس فيمارد،
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي إل ــى «وضـ ــع آلـيــة
م ـخ ـ ّـص ـص ــة إلن ـ ـقـ ــاذ األش ـ ـخ ـ ــاص فــي
عـ ـ ــرض الـ ـبـ ـح ــر ،ع ــوض ــا عـ ــن تـطـبـيــق
سياسات املنع واالحـتــواء التي ينتج
م ـن ـهــا إبـ ـق ــاء األشـ ـخ ــاص عــال ـقــن فــي
ظروف غير إنسانية داخل ليبيا».
ُ
ال ـن ـق ـطــة ال ـثــان ـيــة ال ـت ــي ط ــرح ــت خــال
ال ـ ـق ـ ـمـ ــة ،ت ـت ـم ـث ــل ف ـ ــي إق ـ ــام ـ ــة «مـ ــراكـ ــز
خاضعة للمراقبة» فــي دول أوروبـيــة
«عـلــى أس ــاس تـطــوعــي» يــوضــع فيها
«املـهــاجــرون» بعد وصولهم ،وتجري
فـيـهــا «ب ـص ــورة ســري ـعــة» عـمـلـيــة فــرز
لـ ـت ــوزيـ ـعـ ـه ــم الح ـ ـقـ ــا ضـ ـم ــن االت ـ ـحـ ــاد
األوروب ـ ــي ،أو إعــادتـهــم إل ــى بلدانهم.
وهذا ما يفتح الباب أمام دفن اتفاقية
دب ـل ــن األوروبـ ـ ـي ـ ــة امل ــوق ـع ــة ف ــي بــدايــة
ّ
ً
التسعينيات ،ما يعني أن ثمة دوال لم
تعد تريد املشاركة في تقاسم «أعباء
اللجوء» .واستخدمت القمة مصطلح
ً
«خاضعة للمراقبة» بدال من «مغلقة»،
ّ
ل ـك ــن ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة فـ ـ ــإن هـ ــذه ا ًمل ــراك ــز
بمثابة سجون وليست واضحة بعد
املـ ــدة الــزم ـن ـيــة ال ـتــي سـيـحـتـجــز فيها
الالجئون.
برغم ذلك ،لم توافق أي دولة أوروبية
على إقامة «مراكز استقبال ملهاجرين»
جــاؤوا من دول أوروبـيــة أخــرى .حتى
إيـطــالـيــا املــرحـبــة بــاملـقـتــرح ال ــذي جــاء
اس ـت ـج ــاب ــة لــرغ ـب ـت ـهــا ف ـ ّـي أن يـحـصــل
«تشارك املسؤولية» ،فإنها لم توضح
ْ
إن كانت ستقيم مراكز من هذا النوع
ع ـل ــى أراضـ ـيـ ـه ــا .ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أع ـلــن
الــرئـيــس الـفــرنــس إيـمــانــويــل مــاكــرون،
ّ
أن ب ــاده «لـيـســت بـلــد اسـتـقـبــال أول،
وبــال ـتــالــي ل ــن تـقـيــم م ــراك ــز» م ــن هــذا
ال ـنــوع ،فيما قــال الـبــولـنــدي ماتيوش
ّ
م ـ ــورافـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــي ،إن تـ ـضـ ـم ــن جـ ــزء

ِّ
مؤسس منظمة «ميشن اليفالين» لـ«األخبار» :أيدي االتحاد األوروبي ملطخة بالدماء (أ ف ب)

ّ
ً
«الـ ـتـ ـ ًط ــوع» ي ـم ــث ــل «ن ـج ــاح ــا ه ــائ ــا»،
خاصة بعدما رفضت بالده «استقبال
املهاجرين» على غرار املجر .وفي هذا
ال ـص ــدد أي ـض ــا ،أع ـل ــن رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
ّ
املجري أن بالده «ستبقى بلدًا مجريًا
ول ـ ــن ت ـت ـح ــول إل ـ ــى ب ـل ــد م ـه ــاج ــري ــن»،
فـيـمــا أش ــار نـظـيـ ّـره الـسـلــوفــاكــي بيتر
بيليغريني إلى أنــه «بشأن الحصص
الطوعية ،سأكون ّ حذرًا جدًا».
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ـ ــه ب ـح ـس ــب األرق ـ ــام
الـ ـص ــادرة ع ــن امل ـفــوض ـيــة األوروبـ ـي ــة،
ّ
ف ــإن هنغاريا وبــولـنــدا هما الــدولـتــان
الوحيدتان اللتان لم تلتزما استقبال
أي الجـ ـ ــئ بـ ـم ــوج ــب «ن ـ ـظ ـ ــام إعـ ـ ــادة
الـ ـت ــوط ــن» ،ف ـي ـمــا اس ـت ـق ـب ـلــت ك ــل مــن
ال ـن ـم ـس ــا وسـ ـل ــوف ــاكـ ـي ــا وج ـم ـه ــوري ــة
التشيك مــا بــن  12و  16الجـئــا فقط.
ّ
ولـ ـع ــل ع ـضــو قـ ـي ــادة حـ ــزب «الــائ ـحــة

املـ ــوحـ ــدة» الـ ـيـ ـس ــاري ف ــي ال ــدانـ ـم ــارك
ه ــان ــس ي ــورغ ــن ،ن ـج ــح ف ــي تــوصـيــف
ّ
الوضع الحالي بقوله إن «القارة بدأت
تركع أمــام اكتساح الفكر الشعبوي...
لقد خلقنا قلعة أوروبية مغلقة».
امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم «امل ـن ـت ــدى الـتــونـســي
للحقوق االقـتـصــاديــة واالجتماعية»
(الـقــريــب مــن ملفات الهجرة واللجوء
ع ـب ــر امل ـ ـتـ ــوسـ ــط) ،رم ـ ـضـ ــان بـ ــن ع ـمــر،
يعيد سبب هــذه املقترحات وطبيعة
ال ـن ـقــاشــات بـخـصــوصـهــا إل ــى ارت ـفــاع
أص ـ ـ ـ ـ ــوات ون ـ ـ ـفـ ـ ــوذ «الـ ـيـ ـمـ ـيـ ـنـ ـي ــن مــن
الشعبويني املـتـطــرفــن» حـتــى أصبح
املـ ـ ـ ــزاج ال ـ ـعـ ــام فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا «م ـع ــادي ــا
ل ــاجـ ـئ ــن» .وي ـ ـقـ ــول فـ ــي ح ــدي ــث إل ــى
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»« :لـ ـط ــامل ــا ك ــان ــت ال ـه ـجــرة
ع ـب ــر الـ ـت ــاري ــخ ع ــام ــل إث ـ ـ ــراء إن ـســانــي
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـع ـ ــات ،ومـ ـ ـصـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــات

ميركل تنازلت عن «الباب المفتوح»
سياسة «الباب املفتوح» الشهيرة التي اتبعتها املستشارة األملانية
أنجيال ميركل في خريف عام  ،2015سرعان ما بدأت تتراجع عنها
ً
خالل األشهر التالية .وفي  ،2016قال مثال الوزير السابق سيغمار
غبريال ّإن «ما نفعله اليوم يتعارض مع ما كنا نفعله العام املاضي» ،في
إشارة إلى بداية التخلي عن سياسة «الباب املفتوح».
برغم ذلكّ ،إن القطيعة األساسية مع تلك السياسة بدأت خالل الخريف
املاضي عقب االنتخابات التشريعية التي أجريت في شهر أيلول .وقد
تبع ذلك االستحقاق مرحلة امتدت على مدار  120يومًا لتشكيل ائتالف
حكومي برئاسة ميركل ،التي أضعفتها االنتخابات التشريعية وشهدت
فوز أقصى اليمني بعدد من املقاعد.
وعقب قمة بروكسل األخيرةّ ،
ضجت
الصحف األملانية بصورة أنجيال
ميركل ،وهي تضع رأسها على صدر
رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيال.
«ميركل الضعيفة» ّ
هزت الرأي العام
األملاني ،بعد  3أيام من القمة التي
شهدت انقالب «ماما ميركل» على
توجهاتها السابقة.

ت ـهــديــد األمـ ــن واالس ـت ـق ــرار والـنـسـيــج
االجتماعي شـعــارات دفعت بها قوى
ي ـم ـي ـن ـيــة م ـت ـط ــرف ــة مـ ـع ــادي ــة لـلـهـجــرة
وتدافع عن انغالق أوروبا وانعزالها».
ويأسف بن عمر لنجاح «هذه التيارات
فــي الــوصــول إلــى السلطة فــي العديد
مــن ال ــدول األوروب ـي ــة( ،فيما) تشكلت
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ض ـ ـغـ ــط ق ـ ــوي ـ ــة تـ ـض ــرب
عرض الحائط بالقانون الدولي وبكل
املـقــاربــات اإلنـســانـيــة فــي التعامل مع
قضايا الهجرة».
أم ــا النقطة الـثــالـثــة مــن االت ـف ــاق ،فهي
تشير إل ــى تـعــزيــز ال ـحــدود الخارجية
لالتحاد األوروب ــي .وفــي هــذا الصدد،
ّ
اعـتـبــرت الـقـمــة أن الـنـهــج املـتـبــع حتى
اآلن «ناجح» ،إذ انخفض عدد الوافدين
ب ـن ـح ــو غـ ـي ــر ق ــان ــون ــي إل ـ ــى االت ـ ـحـ ــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ب ـن ـس ـبــة  95ف ــي امل ـئ ــة مـنــذ
تشرين األول  .2015ومن املتوقع منح
املزيد من املوارد ،بما في ذلك العسكرية
منها (نـحــو  10آالف عـنـصــر) لحرس
الـ ـ ـح ـ ــدود ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ل ــوك ــال ــة ح ـمــايــة
ال ـحــدود األوروب ـي ــة (فــرونـتـكــس) .لكن
ّ
يبقى أن «عسكرة الحدود األوروبية لن
تمثل الحل لوقف تدفقات املهاجرين،
وإعطاء املزيد من املــوارد لن يكون إال
بـهــدف الـتــدخـ ّـل ال ـخــارجــي» ،يـقــول بن
عمر ،معتبرًا أنــه «كــان مــن األج ــدى أن
تـكــون هــذه اإلمـكــانــات الضخمة جــزءًا
م ــن املـ ـق ــارب ــات اإلن ـس ــان ـي ــة وال ـع ـم ــود
الفقري لعمليات اإلنقاذ باملتوسط».

«أسوأ مقبرة جماعية»
«أيـ ـ ــدي االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي مـلـطـخــة
ب ــال ــدم ــاء» ،ي ـقــول أك ـس ـيــل سـتـيـيــر في
سياق حديثه إلــى «األخـبــار» ،معتبرًا
ّ
أن «أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا أثـ ـبـ ـت ــت فـ ــي األس ــابـ ـي ــع
املـ ــاض ـ ـيـ ــة أن ـ ـهـ ــا ال تـ ـكـ ـت ــرث ب ـم ـص ـيــر
ّ
الالجئني وأن أرواح األبــريــاء ال قيمة
لها عـنــدهــا ،وه ــذه االن ـت ـقــادات (تجاه
املـنـظـمــات غـيــر الـحـكــومـيــة) لــن توقف
ّ
عملنا أبـدًا» .وحاليًا ،إن «ترك الرجال
والنساء واألطفال يغرقون في البحر
ّ
متعمد» ،تقول
املتوسط ،قرار أوروبي
مـنـظـمــة «أطـ ـب ــاء ب ــا حـ ـ ــدود» ،مــذكــرة

فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ب ـم ـن ــع ال ـس ـل ـطــات
اإليطالية قبل أسابيع لسفينة البحث
واإلن ـق ــاذ «أك ــواري ــوس» الـتــي تديرها
املـنـظـمــة بــال ـشــراكــة م ــع مـنـظـمــة «أس
أو أس مـيــديـتـيــرانـ ُـي» ،مــن إن ــزال 630
شـخـصــا كــانــوا قــد أن ـق ــذوا مــن البحر
(ظ ـلــت الـسـفـيـنــة ف ــي ع ــرض املـتــوســط
نـحــو  8أي ــام بـحـثــا ع ــن م ــرف ــأ ،قـبــل أن
تستقبلها مدينة فالنسيا اإلسبانية).
وق ـ ــد وج ـ ــه ك ـ ــل م ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإليطالي جيوزيبي كونتي ،والرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون ،انتقادات
ح ـ ّـادة إل ــى ه ــذه املـنـظـمــات ،وال سيما
«أكواريوس» و«ميشني اليفالين» ،إلى
درجة اتهامها بعدم احترام القوانني،
وبشكل غير مباشر بـ«خدمة ّ
مهربي
البشر».
أل ــوي ــس ف ـي ـم ــارد ،ي ــرى أث ـن ــاء حــديـثــه
ّ
إلــى «األخـبــار» ،أن «االتـفــاق األوروبــي
(األخير) مخيب لآلمال ،وال سيما أنه
ُّ
ات ـخــذ بـعــد األش ـهــر األك ـثــر دمــويــة في
 ،»2018كما يشرح في الوقت نفسه أن
«الشيء الوحيد الذي اتفق عليه قادة
االت ـحــاد األوروب ـ ــي ،إبـعــاد الـنــاس عن
شواطئهم بأي ثمن».
ّ
إزاء هذا املشهدُ ،يعلق األديب اإليطالي
ُإري دي لــوكــا ،فــي سـيــاق ح ــوار أخير
ً
أجـ ـ ــري م ـع ــه ،ق ــائ ــا« :ال ـ ـيـ ــوم ،جعلنا
مــن املـتــوســط أس ــوأ مقبرة جماعية».
ّ
األدي ـ ـ ــب ن ـف ـس ــه ،ك ـ ــان ق ــد خ ــل ــد ذك ــرى
 800ش ـخ ــص غ ــرق ــوا ف ــي ال ـب ـح ــر فــي
نيسان عام  ،2015عبر قصيدة تقول:
«ليتبارك ملح بحرنا؛ لتتبارك أعماقه
املحتضنة للمراكب املزدحمة؛ (مراكب)
بال دروب أبحرت فوق أمواجك ...لونك
قمحي في الفجر؛ وبلون كروم العنب
عـنــد الـغـســق؛ زرع ـن ــاك بــالـغــرقــى أكثر
مما فعلته أزمنة األعاصير».
من جهة أخرى ،ففي ما يخص العالقة
األوروبـ ـي ــة ب ــ«م ــوج ــات ال ـه ـج ــرة» ،قد
ُي ـض ـ ّـيــع ال ـب ــاح ــث بــوص ـل ـتــه إذا درس
األمــر من ناحية «املهاجرين» ودوافــع
«ه ـج ــرت ـه ــم» م ــن جـ ـه ــة ،ومـ ــن نــاحـيــة
«مجتمعات االستقبال» األوروبية من
جهة أخرى .بمعنى آخر ،التركيز يجب
أن ّ يكون على «مجتمعات االستقبال»
ألن ــه مل ــرة ت ـكــاد ت ـكــون األولـ ــى تتعرى
السياسات األوروبـيــة أمــام ملف بهذا
ال ـقــدر مــن امل ـح ـمــوالت اإلن ـســان ـيــة .وال
ّ
داعـ ــي لـلـتــذكـيــر هـنــا بـ ــأن الـسـيــاســات
األوروبـ ـي ــة ت ـجــاه «امل ـهــاجــريــن» كانت
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة الـ ـط ــاب ــع وك ـ ـ ــان ي ـج ــري
توظيفها في ملفات سياسية داخلية
وأخرى خارجية.
لـ ّكــن بــرغــم ذل ــك ،ي ــرى ألــويــس فيمارد
أن ـ ـ ــه «يـ ـج ــب ع ـل ــى أوروبـ ـ ـ ـ ــا وض ـ ــع مــا
يـسـ ّـمــى أزم ــة الــاجـئــن األوروب ـي ــة في
ّ
م ـن ـظ ــوره ــا ال ـص ـح ـي ــح ،إذ إن األزمـ ــة
ليست أزمــة الجئني ،بل هي باألحرى
ّ
ّ
سياسية» ،موضحًا أن «األعــداد
أزمــة
ال ـهــائ ـلــة لــاج ـئــن وامل ـه ــاج ــري ــن الـتــي
ي ـت ـح ـ ّـدث ع ـن ـهــا ال ـ ـقـ ــادة األوروب ـ ـيـ ــون
ل ـي ـســت س ـ ــوى ج ـ ــزء ب ـس ـيــط م ــن ع ــدد
ال ـ ـنـ ــازحـ ــن حـ ـ ــول الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ...ف ـتــرك ـيــا
وأوغـنــدا وباكستان ولبنان والعراق،
ال أوروبا ،تحتل صدارة الئحة البلدان
املضيفة لالجئني».
أم ــا رم ـضــان بــن ع ـمــر ،فيتهم أوروب ــا
ـ«تمويل النزاعات في دول الجنوب،
ب
ً
م ـتــورطــة (فـيـهــا) عـبــر أذرع ـه ــا املــالـيــة
ّوال ـت ـج ــاري ــة وال ـع ـس ـك ــريــة» ،ويـضـيــف
أن ـ ـهـ ــا أي ـ ـضـ ــا «جـ ـ ـ ــزء غـ ـي ــر ظـ ــاهـ ــر مــن
ال ـع ــوام ــل ال ـ ـطـ ــاردة ل ـل ـس ـكــان ف ــي دول
االنطالق من خالل سياساتها في تلك
امل ـنــاطــق ،وبــالـتــالــي لـيـســت فــي موقع
يسمح لها بإعطاء املواعظ للمنظمات
اإلن ـس ــان ـي ــة» .وتـعـلـيـقــا ع ـلــى االت ـف ــاق
األوروب ـ ــي األخ ـيــر ،يـقــول بــن عـمــر إنــه
«ان ـت ـهــاك واض ــح لـلـحـقــوق اإلنـســانـيــة
ّ
ل ـل ـم ـه ــاج ــري ــن» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن ً بـعــض
الدول األوروبية رفعت صراحة شعار
«دعه ُ
يمت!».

كيوسك الصحافة
نزوة األمير
سيرج حليمي *
بـ ـع ــد انـ ـتـ ـخ ــاب ــه ب ـي ـس ــر مل ـن ـص ــب رئ ــاس ــة
ال ـج ـم ـه ـ ّ
ـوري ــة ،ب ــدع ــم م ــن ج ـم ـيــع وســائــل
ّ
اإلعـ ـ ــام ال ـفــرن ـسـ ّـيــة ت ـقــري ـبــا ،ي ـط ـلــب اآلن ال ـســيــد
ّ
ّ
البرملانية صياغة
غالبيته
إيمانويل ماكرون من
قــانــون لــه ضـ ّـد نشر «مـعـلــومــات مغلوطة» خالل
ّ
االنتخابية ،تحضيرًا لحملته املقبلة ربما.
الفترة
ُ
ويكشف ّ
النص الذي يفترض أن يعرض قريبًا على
التصويت عمى الحكومات عن االحتجاجات التي
تواجهها ،وفــي الوقت نفسه ميلها غير املحدود
ّ
ّ
قمعية لتالفيها .في حقيقة األمر،
لتصور آليات
يجب أن تكون مصابًا بقصر النظر حتى تعتقد
ّ
أن انتصار مرشحني وأح ــزاب وقضايا «معادية
ل ـل ـن ـظــام» (ال ـس ـي ــد دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ال ـبــري ـك ـســت،
االستفتاء الكاتالوني ،حركة  5نجوم في إيطاليا،
ّ
هامشي ،إلى نشر أخبار
إلخ) يعود ،ولو في شكل
ّ
مغلوطة مــن قبل أنظمة سلطوية .منذ أكـثــر من
ع ــام ،تـسـعــى الـصـحــافــة األم ـيــركـ ّـيــة إلث ـب ــات ،ومــن
ّ
مقنعة ،أن رئيس الواليات املتحدة يدين
دون أدلة ِ
في انتخابه إلــى أخبار مغلوطة اختلقها السيد
ّ
السي ّد ماكرون مسكونًا
فالديمير بوتني؛ ويبدو
بـهــاجــس مـمــاثــل إل ــى درج ــة أن ــه يــأمــل فــي إزال ـتــه
بواسطة ّ
آلية غير مجدية وخطيرة.

على القاضي أن يفعل ذلك في أجل قصير جدًا».
ّ
أخـيـرًاُ ،تـعـ ّـزز اآللـ ّـيــة التي ّ
السيد ماكرون
تخيلها
«واج ـ ـ ــب الـ ـتـ ـع ــاون» م ــن ق ـب ــل م ـ ـ ــزودي اإلن ـت ــرن ــت
ّ
العمومية بشكل
ومضيفي املواقع مع السلطات
مبالغ فيه...
(في املقابل) احتكار اإلعــام من قبل مليارديرات
ّ
ّ
اإلعالني،
والتسميم
الجمهورية،
أصدقاء لرئيس
ّ
ّ
ّ
العمومية ماليًا ،ال تمثل موضوع
وخنق القنوات
ّ
القضائية
مقترح قــانــون .ثـ ّـم ملــاذا حصر األدوات
ّ
االنتخابية فقط؟ ففي العقود األخيرة
في الفترات
فـ ـق ــط ،شـ ـه ــدت ج ـم ـيــع ال ـ ـحـ ــروب ت ـق ــري ـب ــا (حـ ــرب
الخليج ،كوسوفو ،العراق ،ليبيا) تزايد االفتراءات
والتالعب باملعلومة .وال يعود ذلك إلى موسكو،
ّ
االجتماعي
وإلى «فايسبوك» أو شبكات التواصل
ّ
ّ
الديموقراطية والصحافة
األخــرى ،بل ألن أسياد
ّ
ّ
الغربية،
اليومية
كانوا مؤلفيها :كبريات الصحف
وعلى رأسها «نيويورك تايمز» ،البيت األبيض،
ّ
األوروبية .وال يجب أن ننسى
وكبريات العواصم
ذك ــر ال ـح ـكــومــة األوك ــران ـ ّـي ــة ال ـت ــي أع ـل ـنــت الـشـهــر
ّ
ّ
روسي.
صحافي
املاضي خبرًا كاذبًا حول موت
ّ
ـاض ف ــي يـ ــوم م ــا ال ـق ـبــض على
إذا ت ـع ــن ع ـلــى ق ـ ـ ٍ
امل ـج ــرم ــن ال ــذي ــن أشـ ــاعـ ــوا ج ـم ـيــع ت ـل ــك األخـ ـب ــار
املغلوطة ،فهو يعرف بالفعل عناوينهم...
*عن عدد شهر تموز من دورية «لوموند ديبلوماتيك»

ّ
ّ
ه ــي غ ـيــر م ـجــديــة ألن مـجـلــس ال ــدول ــة ذك ـ ــر ،عند
استشارته حول املوضوع ،في  19نيسان /أفريل
ّ
ّ
الفرنسي يحوي بالفعل ترتيبات عدة
أن «القانون
تستهدف فــي جوهرها محاربة نشر املعلومات
املغلوطة» ،خصوصًا قــانــون  29تـمــوز /جويلية
 1881ح ــول حـ ّـريــة الـصـحــافــة ال ــذي يـسـمــح بــردع
نـشــر األخ ـب ــار املـغـلــوطــة وال ـع ـب ــارات الـتـشـهـيـ ّ
ـريــة
ّ
ألن املقترح البرملانيّ
أو الجارحة .وهــي خطيرة
يطلب مــن الـقــاضــي الـتـفــاعــل فــي ّ ظ ــرف  48ساعة
ّ
االصطناعي واملكثف ( )...ملواضيع
ـ«وقف النشر
ل ّ
تمثل أخبارًا مغلوطة».
ّ
مع ذلكّ ،
يبي مجلس الدولة أيضًا أن هذه األشياء
«يصعب تقييمها قانونيًا ،خصوصًا في حال كان

استراحة
2923 sudoku
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أفقيا
 -1قصة لألديب والفيلسوف اللبناني الراحل جبران خليل جبران من كتاب األرواح
املتمردة –  -2مدينة سويسرية – مكان حريز ُي ّ
عد في املدن إلحتماء السكان به في
ّ
الجوية –  -3تنهمر من العيون – من شعار الجيش اللبناني – -4
أثناء الـغــارات
مدينة إيرانية – من املكسرات –  -5مصنوع من املعدن – راقصة مصرية –  -6من
أسماء البحر – ليث ورئبال – كالم أو كل لفظ –  -7نهر أوروبي يمر عبر سويسرا
وفرنسا وأملانيا وهولندا ُ
ويعتبر أهم وأطول األنهار في القارة األوروبية – إحسان
– ملكه وخاصته –  -8املــوت – رتــل مــن الـسـيــارات –  -9شــاي باألجنبية – مدينة
سياحية بلغارية –  -10معروف بالحجر الشديد الذي ُيقدح به أو حجر النار

عموديًا

 -1شاعر لبناني راحل كان ُيعرف بشاعر القطرين –  -2للتمني – أشغال –  -3يبتلع
اللقمة أو الطعام – يعترض على القرار –  -4عاتب – مدينة فرنسية –  -5من آلهة
الفراعنة كان حارس املوتى له رأس إبن آوى –  -6حرف جر – من الحيوانات – من
األزهــار –  -7في القميص – متشابهان – ُيطلق من األسلحة الحربية –  -8األخ –
ُيستخرج مــن بعض الحيوانات ُ
ويعمل منه ألبسة –  -9ضــوء الصباح – خشبة
الحائك – ضمير متصل –  -10اإلسم الحركي لجاسوس مصري عمل داخل األراضي
املحتلة  17سنة لصالح املخابرات املصرية ّ
وتم بث مسلسل تلفزيوني ناجح عن
حياته

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2923

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
ّ
ّ
تمل – ّ
يرس – را – -5
 -1وادي خالد –  -2جبل علي – بحص –  -3يدق – خيبر – -4
يا – آني – ْ
حول –  -6رسم – قوانص –  -7فيروز – قم –  -8ون – نبات – بو –  -9روح
– ّ
وب – شرب –  -10زين العمر
عموديًا
ّ
حز – ّ -4
يعد – آمون –  -5خلقني – زبون –
 -1وجنتي – فورد –  -2اب – مارينو –  -3دليل – سر –
 -6اي – ريق – ابا –  -7خس – وقت –  -8دبي – حام – شع –  -9حبرون – برم –  -10قصر الصنوبر

حل الشبكة 2922
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كاتب مسرحي أميركي ( )1983-1911نــال جوائز عن أعماله املسرحية
كجائزة بولتزر للمسرح عام  1948في مسرحية «عربة اسمها الرغبة»
إعداد
نعوم
مسعود

 = 2+3+7+9+1عاصمة استونيا ■  = 7+8+4+5يذوب الشمع ■ 11+6+10
= من الفاكهة

حل الشبكة الماضية :سعود الدوسري

