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الهجرة إلى االتحاد 
األوروبي والعالقة مع 

اآلخر األجنبي    

حمزة صفوان

ترجمة: عمر األيوبي

الأخالقي  الأ�سا�س  باعتبارها  ال�سيافة  م�ساألة  نبحث 
ملنح اللجوء، غري اأن هذه الق�سية غائبة غيابًا ملحوظًا عن ا�ستجابات 
الدول للهجرة. وي�سّكل التوافد احلايل الهائل للمهاجرين نحو الحتاد 
مقدار  و�ساأحّلل  التاأّمل.  لهذا  خلفية  لها  الدول  وا�ستجابة  الأوروبي، 
ال�ستدامة  متزايدة  ال�ستثنائية -وهي خا�سية  قدرة منطق احلالة 
مثل  بعبارات  عنها  التعبري  ميكن  كما  الدولة،  �سيادة  لقّوة  ومعيارية 
بني  وال�سخ�سية  الوثيقة  التفاعالت  حتديد  على  الهجرة«–  »اأزمة 
الب�سر مثل ال�سيافة. حتاجج هذه املقالة باأن الأ�س�س الأخالقية التي 
ُتلزم الدول مبنح اللجوء يجب اأن تاأخذ يف احل�سبان النقا�سات العاّمة 
رمبا  الغاية،  ولهذه  الهجرة.  �سيا�سات  تو�سع  عندما  الهجرة،  ب�ساأن 

توؤدي اإعادة اكت�ساف ال�سيافة اإىل امل�ساعدة يف م�ساألة الهجرة. 

( نقل الن�ص من الإجنليزية. (
( باحث مغربي متخ�ش�ص يف �ش�ؤون الهجرة. (

 مرتجم فل�شطيني، حا�شل على ماج�شتري يف تاريخ الإ�شالم من اجلامعة الأمريكية يف بريوت.
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»ويف ال�شنة املقبلة اأي�شًا، �شيت�ّقف كل �شيء على تالحمنا. فمن املهّم اأن ن�شتمع 
تق�ميًا  والفر�ص  املخاوف  يقّيم�ن  الآخرين، حتى عندما  اإلى حجج  –اأي�شًا-  دائمًا 
خمتلفًا عن تق�مينا. ومن املهّم األ ن�شمح لأنف�شنا بالنق�شام، ل اإلى اأجيال، ول اإلى 
جماعات اجتماعية، ول اإلى من هم م�ج�دون هنا اأ�شاًل، ومن هم م�اطن�ن جدد. 
ومن املهّم األ نتبع من يّدع�ن لأنف�شهم فقط بربود، بل بكراهية يف نف��شهم، احلّق باأن 
ي�شّم�ا اأملانًا ويحاول�ا ا�شتبعاد الآخرين«))(. هكذا خاطبت امل�شت�شارة الأملانية ال�شعب 
الأملاين يف كلمتها يف راأ�ص ال�شنة اجلديدة.  وتتعار�ص دع�تها للت�شامن يف جمتمع 
�شديد النق�شام ب�شاأن م�شاألة الهجرة، تعار�شًا تاّمًا مع نربة م�ؤمترها ال�شحايف يف 
خلف  الأملاين  املجتمع  امل�شت�شارة  وّحدت  ال�قت  ذلك  ففي  )اآب(5)20.  اأغ�شط�ص 
دع�تها احلا�شدة، املتعّلقة بقرارها الرتحيب باملهاجرين وال�شاعني وراء اللج�ء: »لقد 

حّققنا اأ�شياء كثرية جدًا، و�شنحّقق ذلك اأي�شًا«!)2(. 

للهجرة  م�ؤّيد  بني  م�شتقطبًا  الأملاين  املجتمع  اأ�شبح  امل�شت�شارة،  عرّبت  وكما 
ذلك  يعار�ش�ن  ومن  اللج�ء،  وطالبي  بالالجئني  الرتحيب  يريد  من  لها،  ومعار�ص 
متامًا. فقد اأثارت الهجمات الإرهابية يف باري�ص يف ن�فمرب) ت�شرين الثاين( 5)20 
حيث ُعرث على ج�از �شفر �ش�ري يفرت�ص اأن يك�ن ا�شتخدمه لجئ ما بج�ار اإحدى 
اجلثث، وجمم�عة التحّر�شات اجلن�شية، وال�شرقات التي ارتكبها كثري من املهاجرين 
اأثارت  اأملانية اأخرى،  اأفريقيا يف ليلة راأ�ص ال�شنة 6)20 يف ك�ل�نيا ومدن  من �شمال 
قلقًا متناميًا جتاه »م�شكلة« الالجئني. واأّدى العداء احلايل الذي ي�شاهد يف اخلطاب 
الرتحيب  حركة  عن  امل�ش�ؤولية  من  ل  التن�شّ اإلى  ال�شيا�شية،  النخبة  وداخل  العاّم 
اأملانيا بهم،  اأعمال العنف جتاه املهاجرين، واملدافعني عن ترحيب  الأولية. و�شهدت 

)(( «Auch im nächsten Jahr kommt es ganz besonders auf eines an: auf unseren Zusammenhalt. Es kommt da-
rauf an, dass wir immer auch den Argumenten des anderen zuhören, auch wenn er Sorgen und Chancen anders 
gewichtet, als man selbst es tut. Es kommt darauf an, dass wir uns nicht spalten lassen. Nicht in Generationen. 
Auch nicht sozial und nicht in Alteingesessene und Neubürger. Es kommt darauf an, denen nicht zu folgen, 
die mit Kälte oder gar Hass in ihren Herzen ein Deutschsein allein für sich reklamieren und andere ausgrenzen 
wollen.»  (الترجمة من عندنا). Süddeutsche Zeitung. (2016, January 8). Merkel: «Wann verwirkt jemand sein Gas-
trech bei uns?». Retrieved January 10, 2016, from Süddeutsche Zeitung: http://www.sueddeutsche.de/panorama/
silvesternacht-merkel-wann-verwirkt-jemand-sein-gastrecht-bei-uns-1.2810794

)2( «Wir haben vieles geschafft – wir schaffen das!»
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و�شط  مل�قف  جمال  هناك  يعد  مل  اأنه  ويبدو   .20(5 �شنة  نهاية  منذ  كبريًا  ارتفاعًا 
ل  ح�شن  ببناء  ول  حدودها،  على  ال�شيادية  �شيطرتها  عن  الدولة  بتخّلي  يطالب  ل 
ميكن اخرتاقه. وبدًل من ذلك، يجب ال�شعي لإدخال العتبارات الإن�شانية ملن يعان�ن، 
الناجتة  العامة  ال�شيا�شية والعاّمة، وال�شيا�شات  اأهينت كرامتهم يف اخلطابات  ومن 
املت��ّشط«))(  يف  امل�شت�ى  على  »للتدّخل  بل �شرورة،  فر�شة،  ال�اقع  عنها. هناك يف 
خطابات الهجرة وممار�شات ال�شيا�شات التي تعيد ثانية ال�شرورة الأخالقية لتقدمي 
هذه  مثل  متابعة  وميكن  اللج�ء.  مبنحهم  النازحني  لل�شكان  الإن�شانية  امل�شاعدة 
للدول،  املركزي  الدور  حتدي  بدون  اأي  مت��ّشط،  م�شت�ى  على  الأخالقية  ال�شرورة 
اأن املرّبر  وحّقها ال�شيادي يف ال�شيطرة على حركة ال�شكان عرب حدودها. لكن يبدو 
الأخالقي ملنح اللج�ء ملن ي�شع�ن له، اأف�شح املجال اأمام »النتهازية ال�شيا�شية« التي 
ت�شري اإلى »اإجراء ينّفذ غايات �شيا�شية وثيقة ال�شلة ب�شيا�شات وم�ؤ�ش�شات ل ت�شاند 

املرّبرات الأخالقية اأو ال�شيا�شية«))(.   

اأظهرت احلك�مة الأملانية والأحزاب ال�شيا�شية مثل هذه النتهازية ال�شيا�شية، 
الأخالقية  امل�ش�ؤوليات  ح�شاب  على  باللج�ء  املتعّلق  الت�شريع  لت�شديد  جه�دها  يف 
اجلديدة  اللج�ء  �شفقة  ب�شاأن  مريكل  حلك�مة  الأخري  القرتاح  وي�شّكل  والأدبية. 
الأ�شا�ص  من  متامًا  املجّردة  ال�شيا�شية  النتهازية  على  �شارخًا  مثاًل  عليه  املتفاو�ص 
للج�ء  اجلديد  الإ�شالح  جاء  لقد  اللج�ء.  منح  على  الدول  ُيجرب  الذي  الأخالقي، 
الدميقراطي  الحتاد  الئتالف،  يف  امل�شارك  احلزب  �شملت  تفاو�ص  عملية  نتيجة 
امل�شيحي، واحلزب الدميقراطي الجتماعي. وكانت ال�شفقة تهدف يف ما تهدف اإلى 
اأن  تعليق مّل ال�شمل العائلي ملن لديهم و�شعية احلماية الفرعية)5( ملدة �شنتني. غري 

)(( Matheis, C., & Bauder, H. (2015). Introduction: Possibility, Feasibility and Mesolevel Interventions in Mi-
gration Policy and Practice. In C. Matheis, & H. Bauder (Eds.), Migration Policy and Practice: Interventions and 
Solutions (p. 199). Palgrave Macmillan.

)(( Matheis, C. (2015). Refuge and Refusal: Credibility Assessment, Status Determination and Making it Feasi-
ble for Refugees to Say „No«. In H. Bauder, & C. Matheis (Eds.), Migration Policy and Practice: Interventions 
and Solutions. Palgrave Macmillan., p. 18.

)5( اأن�شاأ الحتاد الأوروبي �شنة )200. انظر: امل�قع الإلكرتوين لالحتاد الأوروبي:
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004L0083) 
خمطط احلماية الفرعية باعتباره حقًا مينح مل�اطني بلد ثالث، واأ�شخا�ص عدميي اجلن�شية غري م�ؤّهلني للح�ش�ل على و�شع لجئ، لكنهم 
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ال�شركاء يف الئتالف، )اأي احلزب الدميقراطي الجتماعي( لحظ�ا -فيما بعد- 
تف�شياًل اّدع�ا اأنه مل يكن جزءًا من م�شروع القان�ن املتفاو�ص عليه، وحتديدًا ت��شيع 
تعليق مّل ال�شمل العائلي، لي�شمل القا�شرين غري املرافقني اأي�شًا، كما اقرتح الحتاد 
الدميقراطي امل�شيحي. فاأثار ذلك غ�شب اأع�شاء احلزب الدميقراطي امل�شيحي؛ لأن 
احلزب الدميقراطي الجتماعي، �شريكه يف الئتالف، رف�ص هذا البند املحّدد بعد 
الت�شريع  يقروؤوا  اأن  الجتماعي  الدميقراطي  احلزب  اأع�شاء  على  اأن  وراأى  اإقراره، 
بعناية قبل اإقراره. ويف النهاية ُحذف القا�شرون غري املرافقني من تعليق مّل ال�شمل 
اللج�ء،  م�شاألة  مع  للتعامل  ال�شيا�شية  العملية  يف  ال�اقعة  هذه  اأن  غري  العائلي)6(. 
اأن  حني  ويف  اللج�ء.  ملنح  الأ�شا�شية  الإن�شانية  املرّبرات  عن  العاّم  التغا�شي  ت��شح 
فاإن ممار�شة  العم�م،  الق�شرية تطّبق على  الإعادة  الدنيا مثل مبداأ عدم  املتطّلبات 
ال�شيا�شة والعتبارات الأخالقية يظاّلن منف�شلني انف�شاًل تامًا. كما اأن عدم القدرة 
على تق�مي ال�شيا�شة اأخالقيًا اأو رف�شه، مثل حماولة تاأخري احتمال مّل �شمل الالجئني 
الأخالقي  ال�اجب  كثريًا  ُت�شعف  �شنتني،  ملدة  اأوروبا  يف  عائالتهم  مع  القا�شرين 

املرتبط بتقدمي ال�شيافة.

قد  اإن�شانية،  م�شاألة  مع  التعامل  يف  والأدبية  الأخالقية  اللتزامات  غياب  اإن 
يعك�ص ق�ش�ر احلق�ق الإن�شانية ال�شاملة عندما ل تتعامل الدول مع لجئ فرد، واإمنا 
وهم  اأ�شبح  وقد  الدولة.  نظام  يقع�ن خارج  الذين  النازحني  الأفراد  مع ح�ش�د من 
حق�ق الإن�شان غري القابلة للعزل وا�شحًا مرة اأخرى يف »اأزمة« الالجئني واملهاجرين 
الراهنة؛ لأن النازحني مل يع�دوا م�اطنني لأي دولة، اأو اأع�شاء يف اأي منظمة �شيا�شية 
وكرامته  الإن�شان  فحق�ق  اجلن�شية.  عدمية  اإن�شانية  كائنات  ي�شّكل�ن  واإمنا  مماثلة، 

ي�اجه�ن مع ذلك »خطرًا حقيقيًا بالتعّر�ص ل�شرر جدي« اإذا اأعيدوا اإلى بلدهم الأ�شلي. ويح�شل ه�ؤلء الأ�شخا�ص على حماية فرعية اإذا 
قّدم�ا للم�ش�ؤولني عن اللج�ء اإثباتًا كافيًا باأن ع�دتهم اإلى بلدهم الأ�شلي تنط�ي على خماطر جدية. وتفهم عادة باأنها »حماية اإن�شانية 
م�ّقتة«. ول يك�ن من يحمل و�شع احلماية الإن�شانية امل�ؤّقتة لجئًا، وبناء على ذلك ل يتمّتع باأحكام املعاهدات والتفاقيات الدولية املعنية 

بالالجئني.  انظر:
Deutsche Welle. (2016, February 2). German Coalition Denies Fight Over New Asylum Legislation. Re-
trieved February 3, 2016, from DW: http://www.dw.com/en/german-coalition-denies-fight-over-new-asylum-
legislation/a-19031388

)6( عند كتابة هذه املقالة، اأقّرت حك�مة مريكل تغيري �شفقة اللج�ء، لكن يجب عر�شها على الربملان قبل اعتمادها.  
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اأو النتماء  اأ�شا�ص �شيادة الدولة، عرب امل�اطنة  تك�ن غري قابلة للعزل ما دام الفرد 
ال�شيا�شي.

الحّق بالضيافة وواجب الضيافة

هناك ت�ّتر �شروري بني و�ش�ل الأ�شخا�ص ال�شاعني للج�ء، اأو املهاجرين على 
من  امل�شاألة  هذه  حلل  حماولة  اأول  وجاءت  بال�شيافة.  الأخالقي  واللتزام  العم�م، 

الفيل�ش�ف الأملاين اإميان�يل كانط.

الدائم.  ال�شالم  م�شروع  يف  بتاأّمله  ال�شيافة  م�شاألة  يف  كانط  م�شاهمة  تبداأ 
وتق�م فكرته الرئي�شة على اأن حالة العالقات الدولية هي نتيجة العالقات بني الأفراد 
بني  ال�شالم  على  يق�م  الأمم  بني  ال�شالم  فاإن  لذا؛  بينها.  ما  ويف  املجتمعات  داخل 
الب�شر الذين يعي�ش�ن جنبًا اإلى جنب. غري اأن حالة ال�شالم يف املجتمع لي�شت طبيعية، 
بل �شياق تك�ن فيه احلرب دائمة ال�ج�د، اأو و�شيكة دائمًا على الأقل))(. ويرى كانط 
اإي�شاح  اأن نهاية الأعمال العدائية لي�شت �شرطًا كافيًا لل�شالم الدائم. وهكذا حاول 
الأ�شكال وامل�ؤ�ش�شات ال�شيا�شية الالزمة لإقامة حالة ال�شالم. وقد �شاغ هذه ال�شروط 
يف ثالث »مق�لت قاطعة لل�شالم الدائم بني الأمم«، وهي اأن »الد�شت�ر املدين يف كل 
دولة يجب اأن يك�ن جمه�ريًا«، و»حّق الأمم يجب اأن يق�م على احتاد الدول احلّرة«، 
و»حّق الب�شر باعتبارهم م�اطنني يف العامل يف نظام �شيا�شي عاملي)ك��شم�ب�ليتي(، 

يجب اأن يقت�شر على �شروط ال�شيافة العاملية«.

يف املق�لة القاطعة الأخرية، يقّدم كانط على نح� مثري لالهتمام ت�شمية العاملية 
ال�شريحة، التي ي�ش�غها مب�شطلحات حق�قية. وي�شتتبع ذلك اأن ال�شيافة، باعتبارها 
فعل الرتحيب بالآخر الأجنبي، الذي ل ينتمي اإلى الكيان ال�شيا�شي نف�شه -من وجهة 
نظر كانط- لي�ص اإح�شانًا واإمنا حق: »ال�شيافة هنا ت�شري اإلى حق الغريب بعد و�ش�له 

)(( Kant, I. (2010/1795). Perpetual Peace: A Philosophical Sketch (2010 ed.). Slought Foundation, Philadelphia 
and the Syracuse University Humanities Center. p. 12.
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اإلى تراب بلد اآخر، اأّل يعامل من قبل م�اطنيه على اأنه عدّو«))(. وما دام ال�شيف ل 
ي�شمر ن�ايا عدائية، فاإن للغريب -من وجهة كانط- احلّق الأخالقي والأدبي بالإقامة 
يف بلد اأجنبي. لكن مبا اأن كانط يدرك اأن العالقات بني الدول �شدى للعالقات بني 
الب�شر، اأو مبزيد من الدّقة بني امل�اطنني داخل الكيان ال�شيا�شي، فاإن حّق ال�شيافة 
املدنية  ال�شيا�شية  الكيانات  اأع�شاء  وي�شبح  اأجنبي.  مدين  كيان  اأع�شاء  اإلى  مُينح 
ال�شيافة  اأن حّق  املعنى، يرى بن حبيب  اأع�شاء يف جمه�رية عاملية. وبهذا  املختلفة 
بالن�شبة لكانط ه� »الف�شاء بني حق�ق الإن�شان واحلق�ق املدنية، وبني حّق الإن�شانية 

يف �شخ�شنا واحلّق الذي يرتاكم لنا باعتبارنا اأع�شاء يف جمه�ريات حمّددة«))(.

إنكار حّق الضيافة

ي�شيف كانط اأن البلد الأجنبي امل�شيف ميكن اأن يرف�ص طلب الغريب باملجيء 
اإليه، اإذا مل يكن مثل هذا القرار ي�ؤّدي اإلى م�ته. لكن هنا يبداأ الغم��ص بني احلّق 
هذا  مينح  باأن  للم�شيف  الأخالقي  وال�اجب  بال�شيافة،  واحلّق  القان�ين،  باملعنى 
احلّق. وُت�شاغ بنية كانط حلق ال�شيافة بنظام �شيا�شي عاملي ل ُيفر�ض فيه بال�شرورة 
اللتزام مبنح الإقامة امل�ّقتة عن طريق هيئة حاكمة تتجاوز حدود ال�لية ال�طنية)0)(. 
ل�شنة  الالجئني  فاتفاقية  اأي�شًا.  الي�م  اللج�ء  حق�ق  يف  الغم��ص  هذا  روؤية  وميكن 
)5)) وتعديالتها يف بروت�ك�ل)))( �شنة )6)) نظامان دوليان يحّددان حق�ق طالبي 
اللج�ء والالجئني، بالإ�شافة اإلى واجبات البلدان امل�شتقبلة. لكن مل ت�ّقع كل البلدان 
تلك التفاقية، وهي -على اأية حال- غري مزّودة ب�شلطة معاقبة من يخالف اأحكامها. 
وهناك حالت كثرية األقي فيها القب�ص على اأ�شخا�ص ي�شع�ن للج�ء، اأثناء عب�رهم 

نح� مق�شدهم النهائي، وُحكم عليهم للهجرة غري القان�نية.

)(( ibid, p. 12.

)(( Benhabib, S. (2004). The Right of Others: Aliens, Residents, and Citizens. New York: Cambridge University 
Press. p. 27.

)(0( Ibid p. 29.

نتيجة  الهاربني  الأ�شخا�ص  اإل على  يطّبق  ول  الثانية،  العاملية  اأعقب احلرب  قان�ن  ل�شنة )5))  الالجئني  ب��شع  املتعّلقة  التفاقية   )(((
»اأحداث وقعت قبل ) يناير )كان�ن الثاين( )5))«. وميكن اأن يفهم ذلك على اأنه نزوح النا�ص ب�شبب احلرب العاملية الثانية وما اأعقبها يف 

اأوروبا و�ش�اها. وقد اأزيل احلّد الزمني يف بروت�ك�ل �شنة )6)) لي�شمل كل النازحني يف كل اأنحاء العامل.  
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جمم�عة  اأن  كيف   200( �شنة  �شادر  تقرير  يف  الدولية  العف�  منظمة  و�شفت 
من الإريرتيني الذين فّروا من اجلي�ص، واأرادوا عب�ر البحر املت��ّشط �شعيًا للج�ء اإلى 
اأوروبا، اعُتقل�ا يف ليبيا وُحكم عليها بال�شجن ثالثة اأ�شهر لعب�رهم غري القان�ين. وقد 
منحتهم مفّ��شة الأمم املتحدة ال�شامية لالجئني و�شع لجئ �شنة )200. واأم�ش�ا يف 
النهاية )))( �شهرًا يف ال�شجن خمافة ترحيلهم اإلى اإريرتيا)2)(. مل ت�ّقع ليبيا على 
التفاقيتني اخلا�شتني ب��شع الالجئني. لذلك لي�ص هناك اأي معاهدة دولية ميكن اأن 
جترب ليبيا قان�نيًا على تقدمي احلماية لطالبي اللج�ء اأو الالجئني. واّدعى التقرير 
نف�شه اأن خفر ال�ش�احل الإيطايل يعرت�ص طالبي اللج�ء، الذين يحاول�ن ال��ش�ل اإلى 
اإيطاليا ويعيدهم اإلى ليبيا. وثمة خ�ف من اأن تعيدهم ليبيا اإلى بلدانهم الأ�شلية، ما 
ي�شّكل انتهاكًا ملبداأ عدم الإعادة الق�شرية الذي تن�ّص عليه التفاقيتان)))(. والأخطر 
من ذلك احلالت التي �شّجلت اأثناء حركات عب�ر احلدود الراهنة لالأ�شخا�ص ال�شاعني 
للج�ء اإلى اأوروبا. فقد منعت بلدان عدة يف البلقان املهاجرين بناء على جن�شياتهم)))(  
من عب�ر اأرا�شيها، يف حني اأرادت بلدان اأوروبية اأخرى قب�ل امل�شيحيني فقط)5)(. وكل 
هذه البلدان مل ت�ّقع التفاقيتني اخلا�شتني بالالجئني، واإمنا بع�شها دول اأع�شاء يف 

الحتاد الأوروبي اأي�شًا.  

اعُتمد جترمي طالبي اللج�ء يف خطابات الردع اأي�شًا. فقد اأ�شدر بع�ص ُعَمد 
ال�شمعة لق�ات احلدود  اأ�شرطة فيدي� مماثلة للحملة �شيئة  –مثاًل-  املدن الأوروبية 
ال�شيادة«  التي عر�شت قائد »عملية احلدود ذات  الأ�شرتالية يف ي�تي�ب �شنة ))20 
على  �شغرية  بلدة  وهي  الهنغاري،  اأ�ش�تثال�م  عمدة  فاأ�شدر  الع�شكري)6)(.  بالزي 

)(2( Amnesty International. (2014). Libya: Time to Make Human Rights a Reality. 

)((( Amnesty International. (2012, February 23). Italy: ‹Historic› European Court Judgment Uphold Migrants› 
Rights. Retrieved February 1, 2016, from Amnesty International:
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2012/02/italy-historic-european-court-judgment-upholds-migrants-
rights/

)((( Kingsley, P. (2015, November 19). Aid Group Say Balkan States Blocking Refugees Based on National-
ity. Retrieved February 2, 2016, from The Guardian: http://www.theguardian.com/world/2015/nov/19/balkan-
countries-block-refugees-nationality-aid-groups

)(5( BBC. (2015, August 2015). Migrants Crisis: Slovakia ‹Will Only Accept Christians›. Retrieved February 2, 
2016, from BBC : http://www.bbc.com/news/world-europe-33986738

)6)( ميكن م�شاهدة الفيدي� على م�قع قناة ي�تي�ب لق�ة احلدود الأ�شرتالية:
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احلدود مع �شربيا)))( وعمدة)))( بيزيري الفرن�شي يف جن�ب فرن�شا، �شريطي فيدي� 
اأو الت�قف يف هاتني البلدتني. ويف كل هذه احلالت،  لثني طالبي اللج�ء عن العب�ر 
باأنهم مهاجرون غري قان�نيني، وتاليًا جمرم�ن.  اللج�ء دون لب�ص  اإلى طالبي  اأ�شري 
نف�شه، مغالطة  ال�قت  قان�ين يف  ومهاجرًا غري  اأو لجئًا  للج�ء  تك�ن طالبًا  اأن  لكن 
باحلماية  يتمّتع�ن  فالالجئ�ن  قان�ين.  منظ�ر  ومن  البديهية  الناحية  من  منطقية 
مب�جب القان�ن الدويل، وال�شاع�ن للج�ء هم متقّدم�ن بطلبات للح�ش�ل على و�شع 
الالجئني، كما ي�شري ال�شم. ويحّق لهم اأن يقّدم لهم البلد امل�شتقبل احلماية مب�جب 

القان�ن الدويل اأثناء ت�شّلم طلباتهم ومعاجلتها. 

انتقائية،  اأو  تقييدية  باأنها �شيافة  للهجرة  املعادية  املمار�شات  اإن و�شف هذه 
تعبري تلطيفي لأنها ت�شكل انتهاكات وا�شحة حلق�ق الإن�شان. لكن ل يعرّب عنها كذلك، 
واإمنا باعتبارها ا�شتثناءات للقان�ن الدويل اخلا�ص بالالجئني. ووفقًا لهذه الروؤية، 
فاإن ال�شاعني للج�ء اإلى اأوروبا ل ي�شّكل�ن حالت تتعّلق بق�انني الالجئني ومعاهدتيهما، 
واإمنا ا�شتثناء لها. وهي لي�شت رف�شًا لتفاقيتي الالجئني بقدر ما هي رف�ص لإدخال 
طالبي اللج�ء مبثابة اأ�شخا�ص يخ�شع�ن لق�انينها. ويف اخلطابات و�شيا�شات الهجرة 
للق�انني  يخ�شع�ن  ل  اأفرادًا  اللج�ء  طالبي  و�ش�ل  احت�اء  حماولة  تنتج  املقابلة، 
واحلق�ق التي يلتم�ش�نها. وهناك عدم ت�افق بني ما يراه طالب� اللج�ء يف اأنف�شهم، 
بالهجرة،  الذين يتحّكم�ن  الدول ووكالوؤها  التي تفر�شها عليهم م�ؤ�ش�شات  والفئات 

عرب و�شع �شيا�شات الهجرة ون�شر التقنيات على احلدود.

لدينا –هنا- عمليتان متناف�شتان لتحديد اله�ية اأو تعيني م��شع الذات. واحدة 
�شادرة عن املهاجرين ال�شاعني للج�ء، وتاليًا تلتم�ص جمم�عة من الق�انني الدولية 

 https://youtu.be/BypuBsE_Eq8. 
مت رفع الفيدي� يف )2 �شبتمرب )اأيل�ل( ))20 و�ش�هد اآخر مرة يف 0) فرباير )�شباط( 6)20.

)((( RT. (2015, September 20). Hungarian Mayor Stars in Action Movie-Like Video to Deter Refugees. Re-
trieved February 2, 2016, from RT: https://www.rt.com/news/315917-hungary-anti-refugee-movie/

)))( ميكن م�شاهدة الفيدي� على قناة ي�تي�ب الر�شمية ملجل�ص مدينة بيزييه:
 https://www.youtube.com/watch?v=c5eIJzzYJvM . 

مت رفع الفيدي� يف )) �شبتمرب )اأيل�ل( و�ش�هد اآخر مرة يف 0) فرباير )�شباط( 6)20.
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التي ت�شمل الإعالن العاملي حلق�ق الإن�شان واتفاقيتي اللج�ء. ويعترب طالب� اللج�ء 
اأنف�شهم خا�شعني لهذه املعايري الثابتة، ويطلب�ن ال�شيافة من البلد امل�شتقبل. وي�شّمي 
نف�شه  الفرد  فيها  يعترب  التي  الآلية  اأي  »ال�شتج�اب«،  اله�ية  األت��شري عملية حتديد 
اأو قان�ن)))(. واملجم�عة القان�نية التي يلتم�ش�نها هي كيان خارجي  خا�شعًا ل�شلطة 
اللج�ء  التخمينية. وهي متنح ه�ية طالب  العملية  يعمل مبثابة مراآة ت�شمح بحدوث 
اأو الالجئ، لكن لي�ص ه�ية املهاجر غري القان�ين. وي�شرتك يف عملية حتديد اله�ية 
الأخرى بريوقراطية الدولة، وال�شيا�شي�ن، ووكالء مراقبة احلدود الذين ي�شتخدم�ن 
اللج�ء خا�شعني  يعتربون طالبي  اأنهم ل  اأو ردعها. غري  تقييد عب�ر احلدود  اآليات 
تقع  ا�شتثنائية  حالت  واإمنا  الإن�شان،  حلق�ق  العاملي  والإعالن  الالجئني  لتفاقيتي 

خارج هذه الأطر القان�نية. 

امل�شارك  فاإن  خطابية،  املهاجرون  يديرها  التي  ال�شتج�اب  عملية  كانت  اإذا 
فيها عرب التحّكم يف الهجرة والأجهزة الأمنية للدولة خطابي وغري خطابي: خطابي 
وهي  اأخرى،  ه�ية  مبنحهم  اأو  بتحديدهم  املهاجرين  على  معّينة  فئات  يفر�ص  لأنه 
يقابل  لله�ية  التحديد  هذا  مثل  لأن  خطابي  وغري  القان�ين؛  غري  املهاجر  ه�ية 
بالفعل  الق�انني  على  خارجني  جتعلهم  التي  التقنيات  ون�شر  احلدودية  املمار�شات 
ال�شيافة  الثانية لال�شتج�اب حّق  العملية  وتنكر هذه  الق�شرية(.  والإعادة  )ال�شجن 
وغري اخلطابية:  العمليتني اخلطابية  بني  ارتباط  وثمة  الأجنبي.  الآخر  لأنها جتّرم 
املمار�شة اخلطابية التي ي�شارك فيها القادة ال�شيا�شي�ن و�شّناع ال�شيا�شة املناه�ش�ن 
اإلى  ت�ؤّدي  اتفاقيتي الالجئني،  اأطر  ا�شتثنائية تخرج عن  للهجرة، باعتبارها حالت 
جعلها م�شكلة. وبالتايل فاإن طالبي اللج�ء يخلق�ن م�شكلة تطرح تهديدًا اأمنيًا يتطّلب 
التدّخل. ون�شر اجلهاز الأمني لك�شف عب�ر احلدود غري القان�ين واإيقافه واحت�ائه، 
مثل زيادة الدوريات احلدودية، وبناء الأ�شيجة، وا�شتخدام التقنيات، هي املمار�شات 
حّق  ا�شتخدام  ه�  –هنا-  ن�شاهده  وما  الهجرة.  من  للحّد  املقابلة  اخلطابية  غري 

)((( Althusser, L. (1971). Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an Investigation). In L. 
Althusser, Lenin and Philosophy and Other Essays (B. Brewster, Trans., pp. 127-186). New York: Monthly 
Review.
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اأثبتت  اإذا  مفه�مه،  كانط  حّدد  كما  ال�شيافة،  حّق  اإنكار  ميكن  وبالتايل  ال�شيادة. 
الهيئات احلك�مية اأن بع�ص طالبيه خارج�ن على القان�ن، وبالتايل ل ي�شتحق�نه. فال 
تع�د ال�شيافة ممار�شة خ�ش��شية وتخ�شع ل�شيطرة القان�ن. بعبارة اأخرى، اإن و�شع 
لكنه  الزيارة  الأجنبي حّق  والذي مينح  اأثبته كانط،  الذي  القان�ين  باملعنى  الهجرة 
ي�شتثني حّق الإقامة)20( ، ميّكن ب�ش�رة اآلية من احتمال اأن يرتكب ال�شيف »انتهاكًا 

لل�شيافة«. 

من  عديد  ارتكبها  التي  وال�شرقات  اجلن�شية  العتداءات  جمم�عة  اأثارت 
املهاجرين من �شمال اأفريقيا، وبع�شهم لجئ�ن، يف ليلة راأ�ص ال�شنة 6)20 يف ك�ل�نيا 
ومدن اأملانية اأخرى، اأثارت قلقًا متزايدًا من احتمال حدوث »م�شكلة« لجئني. وجاءت 
ردود فعل القادة ال�شيا�شيني يف اخلطاب العام م�شتهجنة -عم�مًا- انتهاك ال�شيافة 
الأملانية. على �شبيل املثال، بعد الإعالن عّما حدث يف ليلة راأ�ص ال�شنة ب�قت ق�شري، 
امل�شيحي  ال�شنة اجلديدة لالحتاد  ا�شتقبال  امل�شت�شارة مريكل خطابًا يف حفل  األقت 
يف  حّقه  اأحد  يفقد  »متى  التايل:  ال�ش�ؤال  طرحت  حيث  مينتز،  يف  الدميقراطي 
�شيافتنا؟«))2(. وذكر عديد من املعّلقني –اأي�شًا- الختالفات الثقافية بني الالجئني 
»تعليم  اأن  الإيك�ن�م�شت  ملجلة  مقالة  واأعلنت  والأملان.  العم�م،  على  واملهاجرين 
بني  وامل�شاواة  الت�شامح  مثل  املحلية،  واملعايري  القان�ن  احرتام  عليهم  اأن  املهاجرين 
اجلن�شني، لي�شت اإمربيالية ثقافية«. و�شبقت هذه املحاولة لتب�شيط ثقافة املهاجرين 
اأن  املرّجح  »لي�ص من   :)22()disclaimer( »الإنكار« تدعى  اأداة خطابية  وامل�شيف، 
على  التجان�ص  وُي�شفى  املحليني«.))2(.  ال�شكان  من  اأكرث  جرائم  املهاجرون  يرتكب 
با�شتمرار،  املراأة  فيه  حتتقر  اأب�ي  جمتمع  ثقافة  باأنها  وت��شف  املهاجرين،  ثقافة 

)20( Benhabib, S. (2004). The Right of Others: Aliens, Residents, and Citizens. New York: Cambridge Univer-
sity Press.

)2(( Süddeutsche Zeitung, Ibid. 

)22( مثال: »اإنني ل�شت عن�شريًا، لكن...« انظر:
Van Dijk, T. A. (1993). Principles of Critical Discourse Analysis. Discourse and Society , 4 (2), 249-283.

)2(( The Economist. (2016, January 16). Migrant Men and European Women. Retrieved January 16, 2016, from 
The Economist: http://www.economist.com/news/leaders/21688397-absorb-newcomers-peacefully-europe-
must-insist-they-respect-values-such-tolerance-and
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با�شم الدين يف الغالب، يف حني اأن ثقافة امل�شيف تنفتح انفتاحًا منهجيًا على اجلميع 
وتت�شامح معهم وحترتمهم. كما اأن ردود الفعل على اأحداث ك�ل�نيا تعرّب عن وج�د 
اتفاق تعاقدي �شمني بني امل�شيف وال�شيف، يحت�ي على حق�ق كل منهما وواجباته. 
)اأو  ال�طنية  الق�انني  اإلى  بالإ�شافة  الدولية  التفاقيات  امل�شيف يف  واجبات  ح  ت��شّ
احرتام  ال�شيف  اأن على  باللج�ء، يف حني  الأوروبي( اخلا�شة  الحتاد  م�شت�ى  على 

ق�انني البلد، بالإ�شافة اإلى ثقافة املقيمني فيه وممار�شاتهم الجتماعية.

تفكيك الضيافة

الجتماعي  النظام  ي�شتند  كيف  لدريدا،  التحليلي  النقدي  الأ�شل�ب  يبنّي 
معاين  ت�شتبعد  التي  املماأ�ش�شة،  املعاين  من  جمم�عة  اإلى   - -عم�مًا  التفكري  ومنط 
وه�  ذاته،  بحّد  بال�شتبعاد  كثريًا  تتعّلق  ل  دريدا  عند  امل�شاألة  لكن  حمتملة.  اأخرى 
دون  يح�ل  الذي  للمعاين،  املهّم�شة  الأ�شكال  ن�شيان  واإمنا  اأية حال،  على  اأمر حتمي 
اإعادة بروزها. وهكذا ُين�شى فعل ا�شتبعاد املعاين الأخرى. على �شبيل املثال، خطابات 
ال�شتيعاب املتداولة يف اأملانيا وفرن�شا ت�شع املقيمني املهاجرين مثل ال�شمال اأفريقيني 
والأتراك، على تعار�ص مع اله�ية امل�شيطرة للم�شيف املحّلي. لكن عند القيام بذلك، 
ثقافتني  باعتبارهما  املهاجرين،  وجماعة  امل�شيف  املجتمع  اخلطابات  هذه  تنتج 
ه�ية جانبًا،  كل  داخل  والتعقيد  التباين  وُيطرح  متمّيزتان))2(.  ولكنهما  متجان�شتني 
لت�شهيل املعار�شة بني تناق�شات ا�شطناعية مثل »احل�شارة الغربية« مقابل »الثقافة 
الإ�شالمية«. ويف هذه املعار�شة، متّثل كل كتلة جتربة وج�د خا�شة »متكاملة ج�هريًا، 

ومتما�شكة، ومنف�شلة« وتاليًا ي�شتطيع اأع�شاء تلك الكتلة فهمها)25(.

اإن هدف التحليل النقدي لأمناط التفكري ه� اإيجاد م�اطن ال�شعف والنقاط 
اجل�اين  تن�شئ  التي  هي  التحتية  البنية  وهذه  املفه�مية.  التحتية  لبنيتها  العمياء 
الأ�شل�ب مفه�م  با�شتخدام هذا  ويتفّح�ص دريدا  وتعنّي حدود كل نظام.  والرّباين، 

)2(( Ehrkamp, P. (2006). «We Turks are no Germans»: Assimilation Discourses and the Dialectical Construction 
of Identities in Germany. Environment and Planning A , 38, 1673-1692.

)25( Said, E. W. (1994). Culture and Imperialism. Vintage.
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»ال�شيافة« ليك�شف تناق�شاته الظاهرية املالزمة يف مقالتني: »عن الك�زمزب�ليتانية« 
و»عن ال�شيافة«.

ي�شتخدم دريدا يف مقالته »عن الك�زم�ب�ليتانية« م�شطلح »ال�شيا�شية العاملية« 
املن�ش�ب  القان�ين  ال��شع  ي�شّكك يف  وال�شيافة،  اللج�ء  ليقرتح مفه�مًا جديدًا حلّق 
تقاليد  يف  و�شعها  ميكن  اأخرى،  م�شادر  دريدا  عند  العاملي  امل�اطن  وملفه�م  لهما. 
 quid« قدمية مثل الرواقية الي�نانية، اأو التقاليد القرو�شطية ل�شيادة املدينة وفقًا ملبداأ
est in territorio est de territorio«)26(. وقد ثّبت مفه�م �شيادة املدينة، وه� 
الي�م مفارقة تاريخية غري مت�افقة مع الق�انني الدولية ))2(، مبداأ ال�شيافة باعتباره 
قان�نًا ج�هريًا ينتج بالفعل امل�اطن العاملي، الذي يتمّتع بحّق ال�شيافة حتت احلماية 

التاّمة للم�شيف))2(.  

�شكلني  عن  ينتج  قرار  ال�شيافة  اأن  ال�شيافة«  »عن  مقالته  يف  دريدا  يرى 
)اأو  امل�شروطة«  غري  »ال�شيافة  الأول  ال�شكل  دريدا  ي�شّمي  لل�شيافة))2(.  متعار�شني 
اإلى املحافظة على بيت املرء وحمايته ل�شتقبال ال�شيف،  املطلقة( لي�شف احلاجة 
وجعل اإقامته فاعلة �شيا�شيًا واقت�شاديًا. فما جدوى منح �شخ�ص حّق اللج�ء من دون 
اإ�شافة حّق العمل اأي�شًا؟ وال�شيافة غري امل�شروطة عند دريدا هي ما ي�شّكل القان�ن 
يطرح  اأن  دون  بال�شيف  امل�شيف  يرّحب  اأن  ال�شيافة  قان�ن  وميلي  لل�شيافة.  املطلق 
مهما  املقابل  يف  �شيئًا  منه  يطلب  واأن  اأ�شله،  اأو  ا�شمه  ذلك  يف  مبا  �ش�ؤال،  اأي  عليه 

)26( »كل ما يف الأر�ص من الأر�ص«.  انظر:
Derrida, J. (2001/1977). On Cosmopolitanism. In J. Derrida, S. Critchley, & R. Kearney (Eds.), On Cosmopoli-
tanism and Forgiveness (M. Dooley, & M. Hughes, Trans., pp. 1-24). Routledge.

)2(( Arendt, H. (1958). The Origins of Totalitarianism. Meridian Book.

مرا�شيم  تتحّدى  مدينة  داخل  اللج�ء  رائعًا عن  مثاًل  ه�غ�  فيكت�ر  الفرن�شي  للم�ؤّلف  ن�تردام«  »اأحدب  الكال�شيكية  الرواية  تقّدم   )2((
ال�شّيد واأحكامه. ويف الرواية، تتهم اأزمريالدا، راق�شة ال�ش�ارع الغجرية اجلميلة، بال�شحر وقتل ف�يب��ص، قائد رماة امللك. ونتيجة للتعذيب 
والتفكري يف وفاة حبيبها ف�يب��ص، فاإنها تعرتف بكل ما اتهمت به على الرغم من براءتها. ويف طريقها اإلى املق�شلة، ياأخذها ك�ازمي�دو، 
قارع جر�ص ن�تردام، اإلى الكاتدرائية للج�ء اإليها مب�جب قان�ن املالذ الآمن. وي��شح ه�غ� اأنه كان ي�جد يف كل مدينة يف فرن�شا يف القرون 
ال��شطى اأماكن للج�ء. وعندما يدخل املرء املالذ الآمن، مبن يف ذلك املجرم�ن، فاإنهم يتمّتع�ن بحمايته. لكن ي�شتعاد قان�ن امللك ما اإن 

يخط� الالجئ خارج املالذ الآمن.        

)2(( Derrida, J., & Dufourmantelle, A. (2000). Of Hospitality. (R. Bowlby, Trans.) Stanford University Press.
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دريدا  عند  وال�شيافة  �شروط.  دون  مينح  الغفران  نح�  على  وه�  الظروف.  كانت 
ب�شاأن  الت�جيه  يقّدم  معيار  ال�شيافة  ولأن  اأخالق.  من  اأقّل  حتى  بل  اأخالقًا،  لي�شت 
كيفية التعامل مع الآخر، فاإنها الأخالق. وكل اأخالق عند دريدا �شيافة اأوًل. ومتّكن 
ال�شيافة، باعتبارها اإمياءة مقّد�شة، من بروز جمتمع جديد، وتذّكرنا يف ال�قت نف�شه 
بج�هر الب�شر املنف�ي)0)(. فامل�شيف الي�م رمبا ي�شبح �شيفًا يف الغد. غري اأن ال�شرط 
املنف�ي للب�شر -كما يرى دريدا- غالبًا ما تهبط مرتبته اإلى املهاجر امل��ش�م بالآخر 
والغريب)))(  الذي نقابله بالدولة الق�مية وا�شتقرار اله�ية. باملقابل، ال�شكل الثاين 
يف  ال�شيافة  ق�انني  وت�ؤّدي  ال�شيافة.  لق�انني  تخ�شع  التي  امل�شروطة«  »ال�شيافة  ه� 
�شكلها املتطّرف اإلى ال�شيطرة على ال�شيف ومراقبته، واإغالق بيت امل�شيف يف نهاية 
املطاف. ومب�جب هذا الن�ع من ال�شيافة، يك�ن ال�شيف »طفيليًا«)2)( ميكن اأن ينتهك 

الق�اعد املحلية، وي�ؤّدي اإلى تدمري البيت من الداخل.

ال�شيافة  نف�شها.  الكلمة  اأ�شل  يف  لل�شيافة  املتعار�شان  ال�شكالن  ي�جد 
 )hospes( وهي اأن تك�ن م�شيافًا، م�شتمّدة من الكلمة الالتينية ،)Hospitality(
التي تعني ال�شيف اأو امل�شيف اأو الأجنبي. وجتدر الإ�شارة –هنا- اإلى اأن ثمة كلمة 
الفرن�شية  ففي  الالتينية.  اللغات  من  عديد  يف  وامل�شيف  ال�شيف  عن  تعرّب  واحدة 
 )guest(و )م�شيف(   )host( كلمتا  تعنية  ما  اإلى   )l’hôte( كلمة  ت�شري  -مثاًل- 
َي�شتقبل ومن ُي�شتقبل  )�شيف( بالإجنليزية. وكان هذا النعدام يف التمييز بني من 

�ص لعدم الرتحيب  )0)( الن�ش��ص املقّد�شة مثل الكتاب املقّد�ص والقراآن ت�شّدد -يف الغالب- على قد�شية ال�شيافة والعقاب ال�شديد املخ�شّ
بال�شيف كما يف �شدوم وعم�رة. كما اأن بروز جمتمع جديد من لقاء امل�شيف وال�شيف عن�شر اأ�شا�شي يف ال�شيافة. ففي القراآن تروي اآية 
يف �ش�رة احل�شر الرتحيب الذي لقيه النبي واأ�شحابه يف يرثب )املدينة لحقًا( ممن اعتنق�ا دين النبي وهرب�ا من ا�شطهاد مكة. تق�ل 
الآية: »والذين تبّ�وؤا الدار والإميان من قبلهم يحّب�ن الذين هاجروا اإليهم ول يجدون يف �شدورهم حاجة مما اأوت�ا وي�ؤثرون على اأنف�شهم 
ول� كان بهم خ�شا�شة، ومن ي�َق �شّح نف�شه فاأولئك هم املفلح�ن«. واإلى جانب ترحيب اأهل املدينة كما يفهم من اأن�ش�دة الرتحيب )طلع 
البدر علينا(، باعتباره اأجنبيًا حمّررًا، فاإنه بعيد و�ش�له و�شع د�شت�ر املدينة الذي �شّكل الأ�شا�ص القان�ين لدولة متعّددة الديانات، وبالتايل 
قلب الأدوار بني امل�شيف وال�شيف. وي�شف دريدا هذا ال��شع باعتباره انقالبًا لالأدوار بني امل�شيف وال�شيف حيث ي�شبح الأخري »م�شيف 

امل�شيف«.
)Derrida & Dufourmantelle، Of Hospitality، 2000، p.(2(-(2((.  

)((( Hall, S. (1997). The Spectacle of the ‹Other›. In S. Hall (Ed.), Representation: Cultural Representations and 
Signifying Practices (pp. 223-290). Sage Publications.

)(2( Derrida & Dufourmantelle, Of Hospitality, 2000, p. 59.
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اأن كلمتي )host( و)guest( م�شتّقتان  حا�شرًا يف الالتينية. ولي�ص من امل�شتغرب 
من الكلمة نف�شها. فكلمة )guest( ذات جذر جرماين اأويل وتتقا�شم الأ�ش�ل الهندية 
 –  )hostis( لتينيتني:  لكلمتني  نحت   )Hospes( وكلمة   .)host( مع  الأوروبية 
الأجنبي اأو العدّو – و)potis( – لديه القدرة، اأو قادر، اأو عر�شة لـ.)))( ومن املثري 
لالهتمام اأن كلمة )hostis( اأنتجت كلمات مثل )hostage( )رهينة( وه� �شحية 
العداوة  عن�شري   )Hospitality( كلمة  وجتمع  )معاٍد()))(.  م�شّرًا  �شخ�شًا  ل 
وال�شحية يف �ش�رة الأجنبي. ويعك�ص التناق�ص ال�شع�ري لل�شيافة الاليقني اجل�هري 
لأي  ال�شيافة  مُتنح  اأن  ميكن  هل  �شروطها:  وتعّذر  اإمكان  وبالتايل  به،  تت�شم  الذي 
نظام  تعري�ض  اأو  العدّو  ا�شت�شافة  ملخاطر  التعّر�ض  مع  حتى  �شروط،  دون  �شخ�ض 
قان�نها  ينتهك  ال�شيافة  على  ال�شروط  فر�ض  فاإن  ذلك  ومع  للخطر؟)5)(،  املدينة 

املطلق.   

ه�  الأول«)6)(  العنف  »فعل  باأنه  دريدا  ي�شفه  ما  اأي  لل�شيافة،  الأول  ال�شرط 
الت�ا�شلي  مبعناها  اللغة  هذه  فهم  عدم  ويجب  ال�شيف.  على  امل�شيف  لغة  فر�ص 
ال�شارم فح�شب، واإمنا اأي�شًا، ورمبا املعنى الغالب، باعتبارها خطاب ال�شلطة. فلكي 
مثاّل،  اأملانيا  ويف  امل�شتقِبل.  املجتمع  لغة  تعّلم  عليهم  فاإن  املهاجرين،  ا�شتيعاب  يتم 
ال�شتيعاب يعني معرفة اللغة الأملانية اأي�شًا. وغالبًا ما يرتّكز النقا�ص ال�شيا�شي ب�شاأن 
يتحّدث  الذي  العنف  اأن  غري  الأملانية)))(  اللغة  اكت�شاب  على  املهاجرين)))(  اندماج 
عنه دريدا ه� الرطانة، اأي لغة البالط، والبريوقراطية، والدولة )...( والعاهل الذي 

)((( Oxford Latin Dictionary, (2005).

)))( انظر كتاب كارل �شميت »مفه�م ال�شيا�شي« )Carl Schmitt’s The Concept of the Political( الذي يبحث فيه مفاهيم 
ال�شديق والعدّو، ل �شيما التمييز بني العدّو ال�شيا�شي )عدو الدولة( والعدو اخلا�ص )املعادي(.    

)5)( يذّكر ذلك بقرار حرب طروادة يف اخلرافة الي�نانية: مبا اأنه ل ميكن تدمري مدينة طروادة من اخلارج، فقد جلاأ العدّو للخديعة 
لدخ�ل القلعة وجعلها تنهار من الداخل. 

)(6( Derrida & Dufourmantelle, Of Hospitality, 2000, p. 15.

ل يف اأملانيا ه� »الندماج« لأن »ال�شتيعاب« اكت�شب مدل�ًل �شلبيًا عرب ربطه بالأملنة )Ehrkamp، 2006(. ومع اأنني  )))( امل�شطلح املف�شّ
اأدرك اأن الكلمتني ميكن اأن تكت�شبا معنى متمّيزًا، اإذ اإن الكلمتني خمتلفتان، فاإنهما تنقالن معاين متماثلة. على اأية حال، هناك نقا�ص دائم 
ح�ل معناهما. ومبا اأن مناق�شة التعريفات املحتملة لال�شتيعاب والندماج تتجاوز نطاق هذه املقالة، فاإنني �شاأ�شتخدمهما –هنا- على نح� 

متبادل، وخ�ش��شًا يف ال�شياق املت�شل باأملانيا.  

)((( Ehrkamp, P. (2006). «We Turks are no Germans». 
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ميار�ص ال�شلطة. 

الضيافة المنحرفة  حالة تقوةم المصداقية 

ل�  كما  بيتنا  اإلى  ال�شيف  دع�ة  مفاهيمها، ممار�شة  اأقدم  رمبا يف  ال�شيافة، 
اأن يف و�شعه اأن ي�شبح جزءًا ل يتجّزاأ منه من دون طلب، اأي �شيء منه يف املقابل، 
ركائزها  من  يفّرغ  فاإنه  »�شيافة«  لكلمة  املعا�شر  ال�شتخدام  اأما  التقدير.  حتى  ول 
اأن  ويبدو  ال�شيافة«.  »�شناعة  اجلدل  يقبل  ل  الذي  املغل�ط  ال�شم  مثل  الأخالقية، 
ا�شتخدام هذه الكلمة اأخذ يبطل ببطء، وميكننا التاأ�ّشف لأنها مل تعد عن�شرًا مهمًا 

يف املجال الدليل للهجرة.

يت�شح ذلك على وجه اخل�ش��ص يف الإجراءات الإدارية لقب�ل ال�شاعني للج�ء 
ومراجعة طلباتهم. فعند دخ�ل الحتاد الأوروبي، ي�شتقبل ال�شاع�ن للج�ء اأوًل من قبل 
اأخذ ب�شماتهم، بالإ�شافة  اإجراء يخ�شع�ن له ه�  جهاز الدولة البريوقراطي. واأول 
اإلى جمع البيانات الإح�شائية احلي�ية منهم. ويف هذا الإطار، يك�ن غر�ص ب�شمات 
القان�نيني  واملهاجرين غري  اللج�ء  تتّبع طالبي  اأوًل يف  يفيد  فه�  الأ�شابع مزدوجًا. 
الأوروبي  النظام  اإلى  احلي�ية  الإح�شائية  بياناتهم  تر�شل  حيث  عليهم،  املقب��ص 
ي�روداك  ثانيًا،  اأوروبية.  بيانات  قاعدة  وه�  )ي�روداك(  الأ�شابع  ب�شمات  مل�شاهاة 
اأداة لتطبيق نظام دبلن، وه� قان�ن يفر�ص على طالبي اللج�ء تقدمي طلب جل�ء يف 
اإ�شبانيا.  اأو  اإيطاليا،  اأو  الي�نان،  عادة  وه�  الأوروبي،  الحتاد  يف  الأول  الدخ�ل  بلد 
ومينع اأخذ ب�شمات اأ�شابع طالبي اللج�ء من تقدمي اأكرث من طلب واحد، وبالتايل 
لأن  املطلق؛  لقان�نها  انتهاكًا  ال�شيافة  منظ�ر  من  ذلك  ويعّد  النجاح.  فر�ص  زيادة 
اأنف�شهم  اإخ�شاع  وبالتايل  واأ�شلهم،  بتقدمي معل�مات عن ه�ّيتهم  ال�شي�ف ملزم�ن 
اقت�شادية  لأ�شباب  –املهاجرون  فيهم  املرغ�ب  غري  بني  الإداري  التمييز  لعمليات 

وطالب� اللج�ء الزائف�ن– وطالبي اللج�ء والالجئني الأ�شيلني.   

كل طالب جل�ء يحّق له العرتاف به لجئًا عرب عملية »حتديد و�شع الالجئ« 
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التي ت�شمل اإجراء تق�مي للم�شداقية)))(. لكن على �شّباط اللج�ء يف البلد، امل�ش�ؤولني 
عن مثل هذا التحديد، اأن يقّيم�ا اأوًل اإذا كان مقّدم الطلب يفي بالتعريف الداخلي 
اللج�ء  طالب  وعلى  لجئًا.  لي�شبح  املقّدمة  اّدعاءاته  ب�شاأن  يكذب  ل  واأنه  لالجئ، 
بال�شبط اأن يقنع �شابط اللج�ء باأنه »يخاف خ�فًا م�شّ�غًا من التعّر�ص لال�شطهاد 
لأ�شباب العرق، اأو الدين، اأو اجلن�شية، اأو ع�ش�ية جماعة اجتماعية معّينة، اأو اعتناق 
راأي �شيا�شي« وبالتايل ل ي�شتطيع الع�دة اإلى »البلد الذي يحمل جن�شيته«)0)(. ويف هذه 
احلالة، يجرب طالب اللج�ء على قب�ل وظيفة اإجراء تق�مي امل�شداقية لإقناع �شابط 
الأمنية،  املمار�شات  لهذه  نف�شه  اللج�ء  ن�اياه. وعندما يخ�شع طالب  اللج�ء بح�شن 
نف�شها  ال�شلطة  اإنتاج  ويعيد  والأحكام،  للق�انني  خا�شعًا  باعتباره  نف�شه  ينتج  فاإنه 
»خطاب  عرب  الأمنية  للممار�شات  منتجني  اللج�ء  طالب�  وي�شبح  لها.  يخ�شع  التي 
اأو تكن�ل�جيا اعرتافية)))( ، اأي فعل العرتاف  اأو ما يدع�ه ف�ك� ممار�شة  اعرتايف« 
ل كثري من طالبي  بتجربة ما –الرحلة اإلى املنفى، واأ�شبابها، وظروفها– وه� ما يف�شّ
عن  يعرّب  العرتايف  اخلطاب  هذا  ويف  روايته.  عرب  ثانية  فيه  اخل��ص  عدم  اللج�ء 
الق�اعد  قب�ل  وجه. وميّكن  اأف�شل  على  التي ميّثل�نها  والدولة  اللج�ء  �شلطة طالبي 
التي حتّدد »ال�شل�ك اجليد«)2)( من ا�شتمرار احلالة امل�شيطرة. وميكن اعتبار اإجراء 
الغالب  يف  رف�شه  ي�شتطيع�ن  ل  اللج�ء  طالبي  لأن  اأخالقي؛  غري  امل�شداقية  تق�مي 
بع�ص  لأن  منهجيًا  لي�ص  الإجراء  هذا  ومثل  للخطر.  طلبهم  جناح  تعري�ص  دون  من 
الالجئني ميكن قب�لهم على اأ�شا�ص النطباع الأول. وقد قبلت اأملانيا عديد الالجئني 
من �ش�ريا على هذا الأ�شا�ص �شنة 5)20، اأي اإن جمّرد اأن يك�ن ال�شخ�ص من �ش�ريا 
يكفي -بحّد ذاته- لإثبات امل�شداقية. لكن يف حالة تق�مي امل�شداقية، يح�شل �شابط 

اللج�ء تلقائيًا على م�افقة طالب اللج�ء على ا�شتج�ابه.

)((( Gyulai, G., Kagan, M., Herlihy, J., Turner, S., Hárdi, L., & Udvarhelyi, É. T. (2013). Credibility Assessment 
in Asylum Procedures: A Multidisciplinary Training Manual . The Hungarian Helsinki Committee.

)(0( The United Nations General Assembly. (1967/1951). The 1951 Convention Relating to the Status of Refu-
gees. United Nations High Commissioner for Refugees.

)((( Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977. (C. Gordon, 
Ed., C. Gordon, L. Marshall, J. Mepham, & K. Soper, Trans.) Pantheon Books.

)(2(  Althusser, L. (1971). Ideology and Ideological State Apparatuses , p. 132.
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مثل  الأحكام،  لهذه  اخل�ش�ع  رف�ص  املحتملة  املقاومة  اأفعال  اأحد  يك�ن  رمبا 
ذلك  خماطر  من  لكن  اأ�شابعهم،  ب�شمات  يحرق�ن  الذين  اللج�ء  طالبي  من  كثري 
يدّمر  اأن  ميكن  الذي  »الغازي«  بدور  يق�م  قان�ين،  غري  مهاجر  مبثابة  الت�شنيف 
امل�شداقية،  تق�مي  اإجراءات  اأثناء  لكن  اقت�شادية.  لأ�شباب  املهاجر  مثل  املدينة، 
ُيطلب من الأجنبي، الذي ل يعترب �شيفًا يف تلك املرحلة، فهم لغة ال�شيف لكي ميكن 
الرتحيب به. بعبارة اأخرى، على ال�شيف طلب ال�شيافة بلغة امل�شيف، وه� ل يعرفها 

وفقًا لطبيعة الأم�ر.

بالأ�شا�ص  املقارنة  عند  خبثًا  اأكرث  امل�شداقية  تق�مي  عنف  يك�ن  اأن  ميكن 
اأخالقي، واإمنا  اأ�شا�ص  اأي  اإدارية خالية من  اإجراءات  اللج�ء بتطبيق  الإن�شاين ملنح 
تق�مي  اإلى  الإجراءات  هذه  وتهدف  لها)))(.  اأول�ية  ال�شيا�شية  النتهازية  من  تتخذ 
الداخلي.  وا�شتقرارها  الدولة  �شالمة  على  الأجنبي  ي�شّكلها  اأن  ميكن  التي  املخاطر 
غري اأن هذا التق�مي للمخاطر يتجاهل ب�شكل �شافر الطبيعة ال�شادمة لرحلة املهاجر. 
ولأن على طالب اللج�ء اأن يحيا ثانية من الناحية اللفظية وال�شدمات املحتملة التي 
كابدها اأثناء رحلته، فاإن ذلك يطرح م�شاكل اأخالقية ل ت�ؤخذ جميعها يف احل�شبان 
خالل الإجراء. اإن الرحلة اإلى املنفى التي ت�شكل يف النهاية ه�ية من ميّر بتجربتها 
وتغرّيها، تنتج ل م��ش�عية بديلة يجب العرتاف بها وال�شتماع اإليها)))(. ول يفرت�ص 
عن  يتحّدث  وه�  ال�شيف  ت�شمع  اأن  امل�شداقية  تق�مي  لإجراء  ال�شيا�شية  بالنتهازية 

رحلته واإمنا، خالفًا لذلك، هي ل م��ش�عية �شابط اللج�ء الذي يتم التحّدث اإليه.

اأو  للج�ء  ال�شاعي  طلب  رف�ص  امل�شداقية  تق�مي  اإجراء  نتائج  تك�ن  اأن  ميكن 
بالعي�ص يف  له  ي�شمح  وبناء على ذلك  املر�ّشح لجئًا،  القب�ل، ي�شبح  قب�له. يف حال 
البلد امل�شيف مبثابة �شيف، والتمّتع بحق�ق وامتيازات مماثلة لتلك التي يتمّتع بها 
امل�اطن�ن، با�شتثناء مزايا اجلن�شية الرمزية مثل حق النتخاب اأو �شغل منا�شب معّينة 

)((( Matheis, C (2015), Ibid.

)((( BenEzer, G., & Zetter, R. (2014). Searching for Directions: Conceptual and Methodological Challenges in 
Researching Refugee Journey. Journal of Refugee Studies , 28 (3), 297-3.
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يف الإدارة العامة للبلد. لكن يف حال الرف�ص، ل يرّحب بطالب اللج�ء باعتباره لجئًا، 
ثمة خيار ممكن  اأ�شبح مهاجرًا غري قان�ين. لكن  واإل  املن�شاأ  بلد  اإلى  الع�دة  وعليه 
الأوروبية  املفّ��شية  اأن�شاأته  وقد  الفرعية.  احلماية  و�شع  الأوروبي:  الحتاد  يف  اآخر 
�شنة )200، وه� و�شع بديل ل��شع الالجئ مُينح عندما ل يتمّكن طالب اللج�ء من 
اإثبات »اخل�ف امل�شّ�غ من التعّر�ض لال�شطهاد« واإمنا -فقط- وج�د »خماطر حقيقية 
لتعّر�شه ل�شرر جّدي«)5)(. ووفقًا للمكتب الأملاين الحتادي للهجرة والالجئني، فاإن 

هذه املخاطر ت�شمل ما يلي:

»ت�قيع اأو اإنفاذ عق�بة امل�ت.. )

التعذيب اأو املعاملة غري الإن�شانية اأو املهينة اأو العقاب. . 2

وج�د خطر كبري وملم��ص على حياة املدين، اأو احتمال تعّر�شه لالإ�شابة يف �شراع . )
م�شالح دويل اأو حملي«.

ويبدو من امل�شتحيل فعليًا التمييز بدّقة بني مقّدم الطلب الذي ي�شتحّق و�شع 
الالجئ ومن مينح و�شع احلماية الفرعية. مع ذلك فاإن الختالف بني ال��شعني �شديد 
الالجئني )5))/)6)).  اتفاقيتي  تطبيق  تقع خارج  الفرعية  لأن احلماية  الأهمية؛ 
وعلى العم�م، متنح احلماية الفرعية احلق�ق نف�شها املمن�حة ل��شع الالجئ، ومع اأن 
ال��شعني م�قتان، فاإن الأول مييل اإلى اأن يك�ن اأق�شر مدة. وتخ�شع احلماية الفرعية 
لإ�شالحات كبرية مثل املحاولة الراهنة لالئتالف احلاكم يف اأملانيا، لتعليق مّل �شمل 
على  التغيري  هذا  تطبيق  ميكن  ل  حني  يف  ال��شع،  هذا  حلاملي  �شنتني  ملّدة  الأ�شر 
اإن�شاء درجات  الالجئني. ومن نتائج ا�شتحداث مثل هذه الفئة الإ�شافية يف ال�اقع، 
لل�شيافة بناء على منح تراتبية للتعاطف، من ال�شيف الذي ي�شتحّق تعاطف امل�شيف 

التاّم، اإلى الأجنبي غري املرّحب به.

)(5( European Commission. (2004, April 29). EUR-Lex - 32004L0083 - EN. Retrieved february 2, 
2016, from EUR-Lex: Access to European Union Law: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A32004L0083
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وبالتايل يت�شاءل املرء عما اإذا كان الأجنبي الذي يتحّدث لغة امل�شيف، ويتم 
ك�شف اأ�شراره، ل يزال اأجنبيًا مبعنى »الأجنبي اأو العدو«.

الخاتمة

اإن التدّخل الرباغماتي يجب اأن يك�ن نقديًا، وبهذا املعنى ندع�ا اإلى التفكري 
وحتى  اللج�ء،  وطالب�  –الالجئ�ن،  العامل  التعي�شني يف  املت��ّشلني  اأولئك  يف ظروف 
وهذه  احلق�ق.  من  وحرمانهم  املحتملة  ومعاناتهم  اقت�شادية-  لأ�شباب  املهاجرون 
الدع�ة ت�شب يف مراجعة املمار�شات املعا�شرة للحّد من الهجرة التي تخّل�شت من 
الإن�شانية.  الكرامة  لتعطيل  وال�شعي  الأجنبي،  بالآخر  للرتحيب  الأخالقي  الأ�شا�ص 
اإن اأهمية التحليل املت��ّشط امل�شت�ى والإ�شالح تكمن يف التمييز بني قان�ن ال�شيافة 
-كما  لل�شيافة  والط�باوي  املجّرد  القان�ن  جعل  اإلى  حاجة  فثمة  ال�شيافة.  وق�انني 
و�شع مفه�مه دريدا- م�ج�دًا بالفعل اأو ملم��شًا يف ق�انني ال�شيافة. غري اأن الأخرية 
امل�شروطة.  غري  ال�شيافة  قان�ن  مع  بالفعل،  تتناق�ص  مل  اإن  تتناق�ص،  اأن  يحتمل 
وهكذا من ال�شروري، يف �شيا�شات الهجرة واملمار�شات احلدودية، اأن تظل الق�انني 
م�شرت�شدة بالقان�ن، وهي على الرغم من طبيعتها املتناق�شة، تبقى متالزمة وغري 
قابلة للف�شل)6)(. وهكذا ت�شبح ال�شيافة �شيافة ل تدع� اإلى حياة اأف�شل، واإمنا اإلى 
وغري  ر  املتح�شّ بني  حدودًا  تعنّي  التي  الهجرة  تقنيات  نها  وحت�شّ الأكرث،  على  ملجاأ 

ر، وامل�شتقّر وغري امل�شتقّر.  املتح�شّ

)(6( Derrida & Dufourmantelle, 2000, p. 77.
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