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م�ساءالت �أخالقية حول الهجرة واللجوء
�أمل ال�سعيدية

عب م�س�ؤولون يف بع�ض الدول (ك�أمريكا وبولندا و�سلوفاكيا والت�شيك) عن رف�ضهم ال�ستقبال الالجئني
تفاقمت يف الآونة الأخرية �أزمة الالجئني ال�سوريني ،فقد َّ
خ�صو�صا مع ازدياد ن�شاط
ال�سوريني غري امل�سيحيني ،على اعتبار � ّأن املُ�سلمني ي�شكلون تهديداً للأمن القومي لبلدانهم .ورغم � ّأن هذا التخوف قد يكون م�شرو ًعا
ً
داع�ش وح�صول هجمات باري�س وغريها ،نقول � ّإن هذا العداء �ضد امل�سلمني قد يكون م�شرو ًعا ،وقد يكون جمرد عذر للتهرب من ا�ستقبال الالجئني؛ فلقد �أ�ضحى
التعامل مع م�س�ألة اللجوء ال�سيا�سي ،كرة يف ملعب ال�سيا�سيني الذين يودون تقدمي مواقف يح�صلون بها على موافقة �أكرث التيارات والأحزاب ن�شاطاً يف بلدانهم،
ف�إن كانت التيارات اليمينية ترف�ض الأديان الأخرى ،وكانت هي التي تنال حظوة الإجماع يف ذلك البلد ر�أينا � ّأن بع�ض املت�سابقني على الرئا�سة يت�أثرون بهذا والعك�س
�صحيح .ي�سعى مقال فلي�شيانو كارينو يف جملة الت�سامح الذي يحمل عنوان -الهجرة ال�سيا�سية  -باعتبارها حتدياً للحياة الدينية� -إىل مناق�شة ال�سيا�سات واملمار�سات
جتاه طالبي اللجوء .حيث يتعر�ض كارينو للإ�شكاالت املرتبطة بالتعامل مع م�س�ألة اللجوء ،واالعتبارات التي ُتقدمها الدول التي ترف�ضه ويقدم حلو ًال ومقرتحات
للتعامل مع �أزمة الالجئني .ما �س�أقوم به هو تلخي�ص مقال فلي�شانو كارينو وحماولة مناق�شة بع�ض النقاط الأ�سا�سية فيه.
يف البداية يجب �أن نقوم بتقدمي تعريفات حول ما نعنيه
ب��ال�لاج��ئ�ين وت��و���ض��ي��ح ال��ف��روق��ات ب�ين ه���ذا امل��ف��ه��وم وم��ف��ه��وم
املهاجرين حيث يجري ت�صنيف احل��رك��ات الب�شرية ا�ستنادًا
�إىل �أ�سباب احلركة ح�سب معاهدة الأمم املتحدة للعام ١٩٥١م
والتي تعدلت عام ١٩٦٧م كالتايل :يذكر كارينو يف مقاله �أن
امل��ه��اج��ري��ن« :ه��م �أول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��غ��ادرون بلدانهم �إىل بلدان
�أخ��رى لأ�سباب اقت�صادية �أو من �أج��ل العمل ،وميلكون �أكرث
من خيار يف هذا ال�ش�أن»� .أما الالجئون« :فهم الذين يرتكون
بالدهم لل�شعور باملُالحقة �أو باخلطر .والالجئون هم الذين
مل ي��ع��ودوا يتمتعون ب��ح��م��اي��ة ح��ك��وم��ات��ه��م �أو ال�����س��ل��ط��ات على
الأر���ض» .ومن هنا ندخل �إىل واح��دة من أ�ه��م امل�شكالت التي
تواجه طريقة التعامل مع هذه التعريفات ،فمفهوم املالحقة
يخ�ضع لت�أويالت خمتلفة ،قد تف�شل يف تقدير حجم امل�أ�ساة
التي يعي�شها طالب اللجوء ،وقد يت�أثر ب�شكل �أو ب�آخر مبوقف
ال��دول��ة ال��ت��ي ي��رغ��ب ال�لاج��ئ ب��ال��ذه��اب �إل��ي��ه��ا مم��ا يح�صل يف
ال��دول��ة ال��ت��ي ي��ج��ري فيها ال�����ص��راع  .ك��م��ا � ّأن ه��ن��ال��ك م�شكلة
�أخ���رى مرتبطة ب��ه��ذا التعريف� ،إن��ه يُحيط مب�س�ألة اللجوء
ال�����س��ي��ا���س��ي ل��ك��ن��ه ال ي���ويل ذات االه��ت��م��ام ب��ال��ل��ج��وء ال��ن��اجت عن
اال�ضطهاد االقت�صادي حيث يقول كارينو «املالحقون �سيا�سياً
الج��ئ��ون� .أم��ا الذين يعانون من ا�ضطهاد اقت�صادي �أو مايل
فلي�سوا كذلك» ويت�ساءل كارينو و�أن��ا معه ،ما هو الفرق بني
اللجوء ب�سبب اال�ضطهاد ال�سيا�سي واللجوء ب�سبب الظروف
االقت�صادية ال�صعبة؟ �ألي�س املوت واحداً� ،سوا ًء �إن مت بقذيفة
�أو مت ب�سبب اجل��وع� .إن هذه التعريفات ال ميكنها �أن تقي�س
م�س�ألة جد حا�سمة يف م�س�ألة قبول الالجئ من عدمه :هل
خروجه من الوطن ق��رار اختياري �أم �ضرورة بدافع احلاجة
امللحة والإج��ب��ار؟ فكارينو يت�ساءل عن املعنى احلقيقي لكون

الإن�����س��ان م�ضطراً للهجرة مقابل اختياره الهجرة لتح�سني
م�ستوى معي�شته ،ف��ي��ق��ول« :ع��ن��دم��ا ُت��غ��ادر م��در���س��ة فلبينية
بالدها لت�صبح خادمة يف هونغ كونغ ،هل تكون بذلك تختار
حت�سني ���ش��روط حياتها� ،أم تهرب م��ن اجل���وع؟» فهو ي��رى � ّأن
كل �أنواع الهجرات ال ت�أتي �إال من كون الإن�سان جمرباً عليها.
�إن هذه املفاهيم تتغري ح�سب الظروف وامل�ستجدات...فرب�أي
كثري من اخلرباء ال ميكن اعتبار الأ�شخا�ص « الذين يهربون
م��ن ال��ع��ن��ف دون �أن ي��ك��ون��وا م�ستق�صدين ب�شكل خ��ا���ص » ال
ميكن اعتبارهم الجئني .ففيما ميتلك املالحقون �سيا�سياً حق
اللجوء ،ال يُعطى هذا احلق ملن يعانون اال�ضطهاد االقت�صادي.
بنا ًء على حالة الفرد ومبقارنتها مع ا�شرتاطات قبول طلبات
اللجوء ميكن للدول �أن تقبل �أو ترف�ض هذه الطلبات؛ لذلك
فمن املهم و�ضع ُم��ددات وا�ضحة حتى ال تتمل�ص ال�سلطات
من واجبها الإن�ساين والأخالقي جتاه امل�ضطهدين.
وح��ول الأ�سباب التي قد تدعو ال��دول �إىل رف�ض ا�ستقبال
الالجئني فهي بح�سب العديد من الأمثلة ت�شري �إىل اخلوف
على الأمن القومي ،واخلوف على ال�سيادة وحق حماية الأر�ض
وامل��واط��ن ،ول��و فح�صنا ه��ذه املُ�ب�ررات لوجدنا �أ ّنها م�شروعة،
على اعتبار � ّأن هنالك تهديدات �أمنية تطال هذه املُجتمعات
حتت ما ي�سمى «الإرهاب»� ،إ�ضافة �إىل تغري وا�ضح يف الرتكيبة
ال�سكانية ال��ت��ي ق��د تقلب امل��وازي��ن ،كما ح�صل يف لبنان �إب��ان
النكبة مطلع اخلم�سينيات بعد هجرة املُ�سلمني الفل�سطينني
�إىل لبنان وال���ذي �أخ���اف امل�سيحيني ال��ذي��ن يتولون ال�سلطة
هناك ليبد�أ ال�صراع الداخلي يف لبنان ويحتفظ مبالحمه �إىل
يومنا هذا ،كما �أ َّن ظواهر كثرية قد ُت�صاحب هذا اللجوء ،مثل
انت�شار ظاهرة الت�سول وغريها .يرد كارينو يف مقاله على هذه
االع��ت��ب��ارات م��ن ع��دة ج��ه��ات� ،أول��ه��ا يتع ّلق باخلدمة والعدالة

حيث يقول «�أ���ش��ار جمل�س الكنائ�س العاملي يف بيان �شهري له
قبل فرتة ق�صرية �إىل � ّأن الظروف امل�أ�ساوية هذه هي فر�صة
لتحقيق الإمي��ان وللتفاين يف العمل ولتح�سني العالقات بني
الأدي����ان» م��ن هنا ميكن �أن يتحول ه��ذا القهر ال��ذي تع َّر�ض
ل��ه ال�لاج��ئ��ون �إىل ق��وة �إن��ت��اج��ي��ة ال يُ�ستهان ب��ه��ا ،و�أع��ت��ق��د � ّأن
مالحقة القطاعات اخلدمية يف الكثري من ال��دول قد تقدم
لنا ق���راءة ح��ول م��ا ذه��ب �إل��ي��ه ك��اري��ن��و ب��ه��ذا اال�ست�شهاد ،لكن
هذا ال يكون مبعزل عن عوامل �أخرى يجب ال َّنظر فيها فيما
يتعلق بهذا اخل�صو�صّ � ،إن �إمكانية ن�شوب احل��روب من وراء
اجلدران ب�سبب اختالف الآيدلوجيات ،يعني �ضرورة التعامل
مع ه��ذا الواقع وحماولة ا�ستخدامه حماولة لدحره ،وذلك
ي���أت��ي ب�ضرورة تبني ه��ذا اخل��ط��اب ب��الإج��م��اع م��ن ه��ذه ال��دول
بقوانينها مع رجال الدين يف الأدي��ان ال�سماوية الكربى على
وجه اخل�صو�ص .فيقول كارينو � ّإن فر�صة النظر يف العالئق
بني الديانات داخل املجتمع والعامل قد ي�ساهم يف حل الكثري
من الإ�شكاالت .ويقرتح كارينو �أن يقدم فهم جديد للحدود يف
�ضوء النظر �إىل الدولة ووظائفها� ،إذ لي�س من الطبيعي �أن
يظل �أنا�س كرث ب�إفريقيا حتت خط الفقر با�سم احلدود التي
ال ميكن اجتيازها .خ�صو�صاً و� ّأن هذه احلدود ،كانت من نتائج
اال�ستيالء واال�ستعمار وارتبطت بظهور الدولة القومية لكننا
اليوم يف الدولة احلديثة بات من ال�صعب مبكان �أن يظل الأمر
على ما هو عليه .
و ُي�ؤكد الكاتب �أخرياً � ّأن الرتكيز يف دوافع اللجوء وتفا�صيل
ظروفه يتنافى مع �شروط العوملة ،حيث« :ت�صر العوملة على
حرية حركة الأم���وال وال�سلع ،لكنها تعود ل��ظ��روف و�شروط
الدولة القومية عندما يتعلق الأمر بحركة الأ�شخا�ص.
amalalsaeedi11312@gmail.com
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