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قال 
قائد الثورة في جنوب المك�سيك، 

المعروف بماركو�س، قبل نحو 

عقدين، اإن الحرب العالمية الجديدة بقيادة 

النيوليبرالية �ستقود اإلى تهجير ماليين 

النا�س. الحرب من خلفهم، والحرب من 

ن 
َ
اأمامهم حيث تخا�س اأي�سًا حرب جديدة على م

هربوا من الحرب، اإن حركة الالجئين في عالم 

اليوم تقود اإلى موت االآالف منهم �سنويًا في 

طريق اللجوء التي تزداد �سعوبة.

كما اأن موؤ�سرات التغير المناخي المقبل مع 

ا�ستمرار ال�سيا�سات العامة على حالها، قد تنتج 

مزيداً من الحروب وموجات اللجوء والهجرة 

االقت�سادية.

بات من الطبيعي اأن ن�سمع عن طفل جريح 

يموت على الحدود ال�سورية الجنوبية مثاًل، كما 

اأن اأخبار حرق مخيمات الالجئين ال�سوريين 

الع�سوائية في لبنان، اأو االعتداء عليهم، �سارت 

خبراً يوميًا عاديًا.

وبينما نتابع اأخبار المعارك هنا وهناك، 

تفاجئنا اأخبار غرق مراكب الالجئين في البحر 

االأبي�س المتو�سط، ف�ساًل عن اأخبار الموت في 

ال�سحارى االأفريقية. فبح�سب المفو�سية ال�سامية 

لالأمم المتحدة ل�سوؤون الالجئين، فاإن3771  

نازحًا ق�سوا غرقًا في البحر االأبي�س المتو�سط 

في �سنة 2015، كما ق�سى 3800 نازح في 

البحر المتو�سط في �سنة 2016، ومات 2360 

الجئًا في اأثناء عبورهم ال�سحراء والبحر االأبي�س 

المتو�سط حتى منت�سف تموز/يوليو 2017.

وتتعامل دول اأ�سا�سية في ال�سمال مع ظاهرة 

اللجوء باأ�ساليب الحرب عبر بناء الجدران على 

حدودها، واالتفاق على مهاجمة �سفن المهربين. 

وفي ظل تفاقم ''اأزمة'' الالجئين، �ُسيد حتى االآن 

14 جداراً بين اأوروبا ومحيطها، وبين الدول 

االأوروبية نف�سها، و�سار الجدار االأميركي مع 

الم�سكيك من اأولويات رئي�س مهوو�س بمو�سوع 

الالجئين والمهاجرين.

وجاءت نظرية ''حالة اال�ستثناء'' لجورجيو 

عمرو �سعد الدين*

كلنا الجئون: حرب عاملية على الالجئني

اأعلى  اإلى  عددهم  و�سل  الذين  الالجئين  �سد  عالمية  فر�سية حرب  من  المقالة  تنطلق 

تناق�ش  كما  لهم،  م�سدر  اأكبر  واالإ�سالمية  العربية  المنطقة  وُتعّد  التاريخ،  في  م�ستوى 

مع  الدول  تعامل  في  نجد  مثلما  اللجوء،  في  ك�سبب  الهوياتية  الع�سبيات  ا�ستخدام 

الالجئين الوافدين. وبعد مالحظة اأن الالجئين الفل�سطينيين لم يعودوا ا�ستثناء، تنتهي 

المقالة بال�سوؤال: هل اأ�سبح جميع �سكان المنطقة العربية م�سروع الجئين؟

* باحث فلسطيني.
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�سد الالجئين، ف�سارت الحرب من خلفهم ومن 

اأمامهم. اإنها قمة الق�سوة الب�سرية التي ال يخفف 

منها �سوى االإ�سرار الكبير لالجئين على البقاء، 

ووجود االأمل باأن كثيرين يرف�سون هذا التعامل 

معهم.

ال تت�سع هذه المقالة لمناق�سة فر�سية ''عبء 

الالجئين'' اقت�ساديًا على البالد الم�سيفة، غير اأن 

الالفت هو اأن الدرا�سات العالمية بهذا ال�ساأن 

نادرة. وفي لبنان، اقترحت درا�سة من الجامعة 

االأميركية في بيروت قراءة مختلفة اأعلن بع�س 

نتائجها نا�سر يا�سين في �سنة 2016، وهو اأن 

الالجئين ال�سوريين ي�ساهمون في اإنفاق كبير 

على الطعام وال�سكن ب�سورة خا�سة )نحو مليار 

دوالر �سنويًا(، وخلقوا فر�س عمل )نحو 22.000 

وظيفة في �سنة 2016، وخ�سو�سًا في القطاع 

التعليمي( هي اأ�سعاف ما كان متوفراً قبل موجة 

اللجوء )بمعدل 3400 وظيفة �سنويًا(، وغيرها 

من الموؤ�سرات. وثمة تقارير في االأردن تقترح 

اأمراً مماثاًل بالن�سبة اإلى الالجئين ال�سوريين، 

وقبلهم الالجئون العراقيون والفل�سطينيون، غير 

اأن خطاب الطبقة ال�سيا�سية ال يتحدث �سوى عن 

''العبء''.

لكن االأهم هو ا�ستعادة االقت�ساد ال�سيا�سي 

التاريخي لهذه الظاهرة، فالدول والم�سالح 

ن خلقت �سوقًا ب�سرية مفتوحة 
َ
االقت�سادية هي م

قبل اأن تقرر تقييدها موؤخراً. فبعد اإلغاء نموذج 

العبودية من اأفريقيا للعمل في الدول الراأ�سمالية، 

اتجهت الدول اال�ستعمارية اإلى جلب ع�سرات 

ماليين العمال المهاجرين الذين ربطتهم بعقود 

 ،)coolie labour( عبودية جديدة 
ّ
ق�سرية فيما عد

االأمر الذي اأوجد اأ�سواق عمل عالمية.

واإلى كون الدول العربية الم�سدر االأهم 

للحروب واإنتاج الالجئين، تّتبع ال�سلطات العربية 

نمطًا م�سابهًا للنمط القديم الذي �ساد انطالقًا من 

التجربة الراأ�سمالية لدول ال�سمال، لكن مع �سمات 

وطنية عربية. فهي على �سبيل المثال منخرطة 

في ن�سخة من ن�سخ العبودية الجديدة مع عمال 

وعامالت من اآ�سيا التي كانت م�سدر اال�ستعباد 

اأغامبين انعكا�سًا لتعامل ال�سلطات االأوروبية 

)ال�سيادية( مع المهاجرين والالجئين عبر تطبيق 

قوانين ا�ستثنائية ت�سبه قوانين الطوارئ في 

الحروب.

و�سل عدد الالجئين حول العالم اأعلى 

م�ستوى له تاريخيًا بح�سب المفو�سية ال�سامية 

لالأمم المتحدة ل�سوؤون الالجئين. فمع نهاية �سنة 

2015 بات عدد النازحين ق�سراً 65 مليونًا، 

بزيادة نحو خم�سة ماليين كل عام، وهي المرة 

االأولى التي يناهز فيها عدد الالجئين عالميًا 60 

مليونًا، وهو التدفق االأكبر منذ الحرب العالمية 

الثانية. وعلى الرغم من ال�سجيج االأوروبي، فاإن 

86% منهم يعي�سون في الجنوب.

خرج من �سورية حتى منت�سف �سنة 2016، 

نحو 4.9 ماليين الجىء، ومن ال�سومال نحو 

1.1 مليون الجىء، ومن اأفغان�ستان نحو 2.7 

مليون الجىء، بينما كانت اأرقام النزوح الداخلي 

في العراق 4.4 ماليين، وفي �سورية 6.6 

ماليين، وفي اليمن 2.5 مليون، ونحو ن�سف 

مليون ليبي حتى نهاية �سنة 2015 )وفي 

كولومبيا نحو 7 ماليين نازح داخليًا(. وال 

تت�سمن هذه االأرقام الالجئين الفل�سطينيين.

وا�ست�سافت تركيا 2.5 مليون الجىء، 

ولبنان اأكثر من مليون الجىء، واالأردن عدداً 

م�سابهًا، بينما يبدو عدد القادرين على العودة 

ت 30 دولة في �سنة 
ّ
اإلى ديارهم منخف�سًا. واأقر

2015 توطين نحو 107.100 الجىء، اأي نحو 

0.66% فقط من عدد الالجئين الم�سجلين لدى 

 المنطقة العربية )مع اإيران( اأكبر 
ّ
المفو�سية. وُتعد

م�سدر للنزوح )نحو 20 مليونًا حتى نهاية �سنة 

2015(، تليها اأفريقيا جنوب ال�سحراء )نحو 

18.4 مليونًا(، وقد تزايد اللجوء والتهجير 

الق�سري منذ الت�سعينيات، وت�سارع اأكثر في ن�سف 

العقد االأخير.

عتبر الالجئون''عبئًا'' في متن الخطاب العام 
ُ
ي

في البالد الم�سيفة. ومقولة ''العبء'' التي كثفت 

الدول الم�سيفة من ا�ستخدامها منذ ثمانينيات 

القرن الما�سي، هي اأحد اأ�سكال الحرب النف�سية 



112جملة الدراسات الفلسطينية خريف 0142017

وفي دورة جديدة من معاداة ال�سامية، تحول 

العرب والم�سلمون في اأوروبا اإلى هدف ل�سيا�سات 

التمييز في دول ال�سمال الغني، فاأوروبا لم 

تتمكن من التخل�س من ظاهرة العن�سرية التي 

يبدو اأنها تاأ�سلت على الرغم من الن�ساالت 

الم�ستمرة �سدها.

ثمة اأ�سا�س وجودي يتعلق بف�سل حاد بين 

االأنا واالآخر طبع ت�سكل تجربة الحداثة الغربية، 

على ما يجادل الفيل�سوف برونو التور. وهذا 

الطابع الوجودي للف�سل الحديث بين االأنا 

واالآخر �سيطال الف�سل بين مناحي العلوم بعدما 

كانت متداخلة، والعالقة بين االإن�سان واالأر�س، 

والعالقة بين الهويات االإن�سانية التي هي حكمًا 

متداخلة ومتعددة. و�سيكون لهذا الف�سل 

انعكا�ساته على ت�سكل الدول الوطنية واإنتاج 

الالجئين، واإن كان ذلك ال ينفي اأن تجارب قبل 

الحداثة حملت مجازر اإثنية ودينية وطائفية، اإلى 

جانب تجارب انفتاح وتعدد. كما اأن الحداثة 

حملت مفارقاتها، فكان تحريم العقاب الجماعي 

والجرائم �سد االإن�سانية وجرائم الحرب.

فقبيل الحرب العالمية االأولى، تكر�س نظام 

الدولة الوطنية، وظهرت جوازات ال�سفر في دول 

اأوروبية، وبداأ الت�سدد في الحدود. وقد ترافق مع 

فترة الدول الوطنية المغلقة ظهور اأكثر من 100 

مليون الجىء بين �سنَتي 1912 و1969، اإذ 

جرى التخل�س من فئات غير مرغوب فيها من 

ال�سكان.

ت�سكل االأحداث الطائفية ل�سنة 1860 في 

جبل لبنان، والتي تلت ثورة فالحية �سد 

االإقطاع، اأحد االأ�س�س المكونة للمنطقة. فقد 

اأنتجت هذه االأحداث موجة هجرة ولجوء وا�سعة 

بين لبنانيين و�سوريين، وو�سعت اأول لبنة في 

البناء الموؤ�س�ساتي الطائفي ــ الوطني الحديث، 

واإن كان �سبقها تاريخيًا م�سروع حكم اإ�سالمي 

�سّني في الدولة العثمانية، و�سيعي في اإيران. 

وتكللت بداية الم�سروع القومي ــ الوطني في 

المنطقة العربية واالإ�سالمية بمجازر �سد االأرمن 

واليونان.

 من الحقوق القانونية 
ّ
المبطن ال�سابق، وهي تحد

للعمال، وتق�سم مواطنيها هوياتيًا ب�سكل فا�سح 

)اإثنيًا اأو طائفيًا/دينيًا اأو ع�سائريًا(. وعلى غرار 

دول خليجية، باتت دول مثل لبنان واالأردن 

ت�ستخدم نظام الكفيل بحق عمال وعامالت 

اآ�سيويات واأفارقة، عالوة على عمال م�سريين 

و�سوريين. لقد انبهرت ال�سلطات العربية بالحدود 

الوطنية الجديدة والت�سدد فيها، فباتت ترف�س 

منح اللجوء قانونيًا اإاّل ب�سكل ا�ستثنائي.

وت�سكل دول ال�سمال �سببًا رئي�سيًا اأي�سًا 

للـهجرة الق�سرية واللجوء ب�سبب حروب بع�س 

دولها المبا�سرة في المنطقة اأو العالم، اأو ب�سبب 

تدفق موارد اأ�سا�سية من بالد الجنوب اإليها بطرق 

�ستى، اأو ب�سبب دورها الكبير في التغير المناخي، 

اأو ب�سبب دعمها ل�سلطات تفتقد �سرعية �سعبية. 

وفي منطقة الم�سرق العربي فاإن تلك الدول كانت 

�سببًا رئي�سيًا في تهجير العراقيين والفل�سطينيين، 

وتميز تعاملها باال�ستعالء مع طالبي اللجوء 

ال�سوريين. وقد وا�سلت في العقود االأخيرة 

التعامل بهذا ال�سكل مع نتائج اللجوء وموجات 

الهجرة الجماعية باأ�سكالها المتنوعة عبر 

محاولة ح�سرها في دول اأُخرى.

الالجئون والهوية

هناك م�ستويان في مو�سوع الحرب والهوية 

والالجئين: االأول هو �سبب اللجوء، والثاني هو 

التعامل مع الالجئين الوافدين.

لم تقت�سر الكارثة على ما حل باليهود خالل 

الحروب االأوروبية ــ العالمية من محرقة ولجوء 

على نحو فادح من الق�سوة االإن�سانية، بل قام 

اال�ستعمار باال�ستثمار في فئات من الالجئين 

بالتعاون مع الحركة ال�سهيونية الإنتاج ظاهرة 

لجوء جديدة �سد �سعب اآخر عبر ا�ستعمار اأر�سه 

وانتهاج �سيا�سة التطهير العرقي. اإنها ظاهرة 

قديمة عمرها نحو خم�سة قرون من التمييز �سد 

اليهود في اأوروبا، والتي ترافقت بداياتها اأي�سًا مع 

تطهير الم�سلمين والعرب من اأوروبا بعد االأندل�س.
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الموؤرخ وعالم االجتماع اأحمد بي�سون، وبذا 

تكر�س النموذج الذي على الجميع االلتحاق به.

غير اأن النزوع القومي العربي الذي اأراد 

 بدوره من هجرة 
ُ
تجاوز الدول الوطنية، لم ينج

وتهجير اإثنيات غير عربية، كما حدث مع االأكراد 

في �سورية والعراق، اأو مع اليونان في م�سر.

ومع تزايد الت�سحر في جميع المجاالت، كان 

�سالح الع�سبيات الهوياتية هو االأو�سع ا�ستخدامًا 

 منه حتى كثير 
ُ
خالل الثورات العربية، ولم ينج

من المعار�سات.

تو�سح درا�سة كري�ستينا بو�سويل ال�سادرة 

عن المفو�سية ال�سامية لالأمم المتحدة ل�سوؤون 

الالجئين، اأن عدد الالجئين في العالم يتنا�سب 

مع مدى العنف الم�ستخدم. وتو�سي الدرا�سة كي 

ُتعالج اأ�سباب الهجرة الق�سرية بعالج جذر 

االأ�سباب. فالعنف المنتج لالجئين، ت�سيف 

الدرا�سة، له م�سدر اأ�سا�سي يتمثل في نق�س 

ال�سرعية نتيجة عدم تلبية الحقوق االجتماعية ــ 

ع 
َ
االقت�سادية، وفي حلقة �سيقة من الحكم ُتجم

فيها �سلطات المنطقة، واإن كان بع�سها غنيًا 

قادراً على احتواء الفئات االجتماعية اإلى حين.

كلنا الجئون!

اإذا نظرنا اإلى بالد ال�سام، فاإن اال�ستعمار 

اال�ستيطاني في فل�سطين قام على بناء هوية 

موجهة بالكامل �سد االآخر الفل�سطيني عبر 

ا في لبنان واالأردن 
ّ
تحويله اإلى الجىء. اأم

و�سورية ذات التاريخ المتداخل، فاإنها لم تتمكن 

من اال�ستقالل عن حالة تاأ�سي�سها اال�ستعمارية 

واإن بدرجات متفاوتة، فجرى اال�ستناد اإلى 

اإحاالت هوياتية داخلية مع ''االآخر'' ــ الالجىء 

الفل�سطيني بداية، ثم ال�سوري. وبينما لم يكن هذا 

المو�سوع مطروحًا في �سورية في بدايات 

اال�ستقالل، اإذ لم يكن مو�سوع الهوية الداخلية 

قاعدة متماأ�س�سة في اللعبة ال�سيا�سية، فاإنه بدءاً 

من �ستينيات القرن الما�سي، قام االنقالب 

الع�سكري بت�سريد اأكراد �سوريين، قبل اأن يتفاقم 

واإلى جانب ذلك، جرى تق�سيم بالد ال�سام 

التي كانت وحدة اإدارية منذ اأيام البيزنطيين اإلى 

دول وطنية، واقُتطعت منها فل�سطين من اأجل 

ت�سهيل عمل الم�سروع القومي ال�سهيوني الذي 

رها من ن�سف �سكانها الذين اأ�سبحوا الجئين.
ّ
طه

وبعد النكبة، جرى التالعب ب�سورة 

الفل�سطيني في لبنان في اإثر اأزمة �سيا�سية 

طائفية، على ما اأظهر بحث لجيهان �سفير. وكان 

لت�سّكل اللعبة ال�سيا�سية اللبنانية على اأ�سا�س 

هوياتي �سد هويات اأُخرى، تاأثيره الحا�سم اأي�سًا 

في التالعب ب�سورة الالجىء الفل�سطيني، في 

وقت لم يكن هناك �سالح وتنظيمات، واإنما كان 

هناك وجع النكبة ال�سافي.

وترافق قمع الالجئين الفل�سطينيين في بالد 

م�سيفة مع ت�ساعد فعلي في اإ�سهار �سيا�سات 

الهوية الوطنية والطائفية اأو االإثنية، كما ترافق 

في حالة لبنان مع نزوح ولجوء طال لبنانيين 

اء الحرب 
ّ
عديدين في مناطق لبنانية مختلفة جر

ل القتل على الهوية اأحد  اللبنانية التي �سكَّ

معالمها.

اأعيد اإنتاج الهويات ما تحت الوطنية واأُلب�ست 

ثوبًا وطنيًا في تجربة االنتداب التي ال يبدو اأن 

الدول العربية ا�ستقّلت عنها في عدة نواحي. وقد 

ذّكرنا اإدوارد �سعيد باأن اال�ست�سراق تعامل مع 

المنطقة بعيون الف�سيف�ساء، ف�سجع حكم اأقليات 

طائفية وع�سائرية واإثنية وعائلية الأكثريات، 

فحكمت االأقلية اليهودية فل�سطين بعد النكبة، 

 
ّ
د

َ
وحكمت المارونية ال�سيا�سية لبنان، واأع

االنتداب الفرن�سي ل�سورية م�سروع اأقليات طائفية 

وع�سائرية، مع حكم اأقلوي في االأردن والعراق.

ل دار�سون الحقون اإعادة اإنتاج هذه 
ّ

وف�س

الهويات في دول اال�ستقالل في الم�سرق العربي، 

فعلى �سبيل المثال، اأظهر بحث حنا بطاطو عن 

�سورية عودة حكم اأقلوي في �سورية كان له 

بذوره خالل فترة االنتداب الفرن�سي، جنبًا اإلى 

جنب مع عوامل عائلية وريفية وطبقية. لكن في 

حـــاالت اأُخرى، جرى ا�ستبدال حكم االأقلية 

ظهر 
ُ
ال�سيا�سية باأقلية اأُخرى، مثل لبنان، على ما ي
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كلنا م�سروع الجئين بوجود مثل هذه 

ال�سلطات، وما نراه اليوم في �سورية وفل�سطين 

والعراق واليمن وليبيا والمغرب وال�سومال 

واإيران لي�س اإاّل مقدمات للمنطقة ككل، والت�سارع 

ملحوظ. ورفع �سعار ''كلنا الجئون'' هو الرد 

ر النا�س، و�سد 
ّ
المالئم على ال�سيا�سات التي تهج

ال�سلطات التي تتعامل بفوقية وعن�سرية لدى 

ا�ستقبالهم.

ومع �سمان حق عودة الالجئين، يقترح علينا 

الالجئون فكرة اأن عبور الحدود حق اإن�ساني، 

فيطرحون اإعادة التفكير في الهوية الوطنية/

القومية التي ال مكان فيها لالجىء، والفارغة 

من مكونها الم�سترك مع ''االآخرين''.

كثيراً ما كانت هذه المنطقة تحمل تعددية 

اإثنية ودينية وطائفية. وال بد لدولها من اأن تنجز 

ا�ستقالاًل فعليًا عن نواة ت�سكلها على اأ�سا�س 

هويات متحاربة وخائف بع�سها من البع�س 

االآخر، كما ال بد من اأن تكون مو�سوعات العدالة 

االجتماعية والحرية والم�ساواة ومواجهة 

الت�سحر هي االأولويات، بداًل من اإ�سهار 

الع�سبيات الهوياتية للتعمية عن المو�سوعات 

االإن�سانية الفعلية.

كتب محمود دروي�س ذات مرة عن ر�سام 

الكاريكاتور الذي مالأت ر�سومه خيم الالجئين: 

''احذروا 'ناجي'، فالكون عنده اأ�سغر من 

فل�سطين، وفل�سطين عنده هي المخيم، اإنه ال 

ياأخذ المخيم اإلى العالم، ولكنه ياأ�سر العالم في 

مخيم فل�سطين... ولي�س فل�سطينيو 'ناجي' 

بالوراثة وحدها، كل الفقراء في عالم ناجي 

فل�سطينيون، والمظلومون والم�سحوقون 

والمحا�سرون والم�ستقبل والثورة.. كلهم 

فل�سطينيون..'' 

الحقًا اال�ستناد اإلى الع�سبيات الهوياتية، وي�سل 

اإلى الكارثة الحالية.

وبالمح�سلة، فان هذه المنطقة العربية 

والعربية ــ االإ�سالمية كانت المنتجة االأكبر 

لالجئين قبل الموجة الراهنة. ففي �سنة 1991، 

انحدر 11،2 مليون الجىء بين 16،7 مليون 

الجىء في العالم من منطقة تمتد من اأفغان�ستان 

اإلى المغرب، ومن تركيا اإلى ال�سومال، على ما 

ي�سير الباحث مايكل همفري. وف�سر الباحث هذا 

التدفق باأن �سوق العمل العالمية باتت جزءاً من 

التنمية الوطنية لكل بلد، لكن لي�س هناك اندماج 

داخلي، اإذ اإن النزاع الهوياتي ملتهب داخل كل 

دولة. وي�سيف الباحث اأن ''هذا النزاع االإثني/

الديني قادر على اإنتاج الجئين كثر، ذلك باأن 

المواطنية، اأ�سا�س الع�سوية االجتماعية في 

الدولة الوطنية الحديثة، ُقزمت في ال�سرق االأو�سط 

ب�سبب التعددية الثقافية والحدود المفرو�سة 

ا�ستعماريًا و�سيا�سات النخب. كما اأن اأي دولة في 

المنطقة لم تغامر بمنح جميع �سكانها �سوتًا 

كاماًل ومت�ساويًا، الأن االأ�سل، ال مكان الوالدة، 

هو االأ�سا�س الفاعل للجن�سية، تاركة اأولئك الذين 

ال يرتقون اإلى هذا الت�سنيف الجئين بال دولة اأو 

مقيمين مهم�سين.''

لم يعد الالجئون الفل�سطينيون ا�ستثناء، واإنما 

باتوا القاعدة بين �سعوب الجئة ونازحة تفكر في 

هجر المنطقة. والوجه االآخر لهذه الكارثة هي اأن 

اإ�سرائيل لم تعد ا�ستثناء بتوح�سها وتهجيرها 

وهدمها للمدن والبلدات، اأو جرفها لالأحياء.

رها عن 
ّ
اأنظمة تفّقر النا�س وتذلها وتهج

اأر�سها، و�سط �سحراء تتمدد، وعندما تعتر�س 

فئات وا�سعة من النا�س مطالبة بالكرامة 

والحرية والعدالة، ت�سن ال�سلطات حروب هوية 

لها اإلى نازحين والجئين ال 
ّ
�سدها، وتحو

يعرفون اأين يلجاأون.
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