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والظواهر املتعلقة بطالبي اللجوء املتوافدين �إىل �أبواب
�أوروب����ا ب��ل �إن��ه ي��ق��وم بتوثيق ك��ل املعلومات ع�بر اقتبا�س
الإح�����ص��ائ��ي��ات الر�سمية وامل��ع��ل��وم��ات امل��ن�����ش��ورة يف و�سائل
الإع��ل�ام وال��ت��ق��اري��ر ال�����ص��ادرة ع��ن امل���ؤ���س�����س��ات واملنظمات
العاملة يف جم��ال الهجرة واللجوء .وبف�ضل كونه نائبا
�سابقا يف الربملان الأوروب��ي ف���إنّ له �إملاماً وا�سعاً بدهاليز
ال��ت�����ش��ري��ع��ات الأوروب����ي����ة وح��ت��ى وك�����االت الأمم امل��ت��ح��دة،
ولإن�����ه ���ص��ح��ف��ي م��ت��م��ر���س ي��ك��ت��ب ب�����ش��ك��ل دوري يف بع�ض
اجل���رائ���د الأوروب����ي����ة وخ�����ص��و���ص��ا الإ���س��ب��ان��ي��ة م��ن��ه��ا مثل
ج��ري��دة «البايي�س» الي�سارية القريبة ج��دا م��ن مواقف
اال�شرتاكيني الإ�سبان ،ف�إنّه على دراية واطالع وا�سع بكل
التطورات وامل�ستجدات على ال�ساحة الأوروب��ي��ة ،وبف�ضل
احتكاكه ببع�ض املنظمات غري احلكومية العاملة يف هذا
امل��ج��ال م��ث��ل منظمة ال��ع��ف��و ال���دويل ومنظمة �أط��ب��اء بال
ح��دود وانرتمون �أوك�سفام ف�إنّه ي�ستقي معلومات دقيقة
عما يجري يف امل��ي��دان .وم��ن اجل��دي��ر بالذكر والثناء �أن
امل�ؤلف ال يتطرق �إىل حقيقة �إال ويثبتها ويوثقها بوا�سطة
التقارير والإح�صائيات الر�سمية واالقتبا�سات امل���أخ��وذة
من م�صادر يعتد بها يوثقها يف الهوام�ش ،وذلك ما يجعل
من كتابه �أقرب �إىل تقرير موثق يرتكز على �أدلة وبيانات
وا�ضحة ولي�س جمرد عر�ض �أفكار و�آراء ف�ضفا�ضة.
وم����ع ذل����ك ي��ت��ب�ين ل��ل��ق��ارئ �أنّ ه����ذا ال��ك��ت��اب ي��ع��ك�����س من
ال�صفحات الأوىل وحتى الأخ�يرة �آراء امل���ؤل��ف التقدمية
ال��ت��ي ت��ت��م��اه��ى م��ع م��واق��ف ال��ي�����س��ار ال�����س��ي��ا���س��ي الأوروب����ي
والراف�ضة للتيار املحافظ الذي �أ�صبح �سائدا يف الأو�ساط
ال�سيا�سية الأوروب��ي��ة يف ال�سنوات الأخ�يرة ،ف���إن الأح��زاب
واحلكومات اليمينية الأوروبية م�ستهدفة بقوة يف �أبواب
الكتاب ،ويوجه �سامي نعري انتقادات ح��ادة �إىل حكومات
�أوروب����ا ال�شرقية وال��غ��رب��ي��ة على ح��د ���س��واء .ال غ��راب��ة يف
ذلك� ،إذ �أن امل�ؤلف معروف بكونه مدافعا دائما عن حقوق
الالجئني يف الإقامة والعمل يف البلد الذي يف�ضلون البقاء
فيه .ومن بني احلجج التي يديل بها لإقناع القراء بقبول
ن��ظ��ري��ات��ه وم��واق��ف��ه احل��ج��ج االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
املتمثلة يف �أن هجرة عدد كبري ن�سبيا من مواطني بلدان
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا �إىل الف�ضاء الأوروبي لن
ت�ضر باقت�صاد بلدان املق�صد ولن ت�شوه هويتها الثقافية
واالجتماعية ،بل العك�س هو ال�صحيح� ،أي �أن املهاجرين
�سيندجمون يف املجتمعات الأوروبية و�سي�سهمون ب�صورة
�إيجابية يف بناء م�ستقبل �أوروبي �أف�ضل .هناك من يعترب
هذه الآراء �ساذجة وغري حقيقية ،غري �أن التاريخ �أثبت
لنا ،ح�سب قول امل�ؤلف� ،أن املجتمعات التي ا�ستقبلت عددا
ه��ائ�لا م��ن ال�لاج��ئ�ين وامل��ه��اج��ري��ن وا���ص��ل��ت امل�����س�ير نحو
ال��ت��ق��دم واالزده�����ار ،كما ح��دث يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة على
�سبيل املثال.
ومم��ا يلفت ن��ظ��ري عند ق���راءة �أب���واب ك��ت��اب �سامي نعري
�أنه ي�ستعر�ض بدقة بالغة ما هي البلدان غري الأوروبية
التي ا�ستقبلت الالجئني ،مع �إدراج قائمة تبني لنا عدد
امل��ه��اج��ري��ن امل��ق��ي��م�ين يف ك���ل دول����ة ع��ل��ى ح����دة ،وت��ت�����ص��در
القائمة تركيا وبعدها باك�ستان ولبنان و�إي���ران� ،إال �أن��ه
مير مرور الكرام على البلدان التي ال ت�ستقبل �أحدا من
الالجئني� ،إذ يكتفي ب�إ�شارة عابرة �إىل بلدان اخلليج (يذكر
منها قطر والإم���ارات العربية املتحدة واململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة وال��ك��وي��ت وال��ب��ح��ري��ن) .ف��خ�لاف��ا للمعلومات

املف�صلة والتحليل املعمق للمواقف الأوروبية جتاه ظاهرة
الالجئني ،ال جن��د �شيئا ع��ن م��واق��ف دول اخلليج حيال
هذه الظاهرة التي مت�س �شعبا قريبا لغة وعرقا وثقافة.
ومن املعقول �أن تعترب هذه املقاربة التي ينتهجها امل�ؤلف
نوعا م��ن الإف���راط يف النقد ال��ذات��ي وجت��اه�لا مل�س�ؤولية
الآخ��ري��ن ع��ن م��واج��ه��ة ه��ذه ال��ك��ارث��ة الإن�سانية العاملية
وتخفيف عواقبها اخلطرية على �ألوف الالجئني الذين
يتعر�ضون للموت للو�صول �إىل بر الأمان .ورمبا كان من
امل�ستح�سن لو تناول امل�ؤلف ب�شيء من التف�صيل مواقف
دول اخلليج وك��ي��ف ك��ان��ت ردود الفعل والإج����راءات التي
اتخذتها �أمام هذه الظاهرة امل�ؤ�سفة.
ولعل �أه��م ب��اب م��ن �أب���واب ه��ذا الكتاب ه��و ال��ب��اب م��ا قبل
الأخري املخ�ص�ص لتقدمي احللول الواقعية للتعامل مع
ظاهرة الهجرة والالجئني وال��ذي يحمل عنوان «ج��واز
م���رور ل�لاج��ئ�ين» .ذل���ك �أن حت��ل��ي��ل ال��و���ض��ع وت�شخي�صه
لي�س ب�أمر جديد فبالإ�ضافة �إىل التقارير والإح�صائيات
ال�صادرة عن االحتاد الأوروبي والأمم املتحدة واملنظمات
غري احلكومية من �أمثال منظمة العفو الدولية وغريها
وك���ل امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��داول��ة يف و���س��ائ��ل الإع��ل�ام امل�سموعة
وامل��رئ��ي��ة واملكتوبة ،هناك درا���س��ات علمية �سابقة يعتمد
عليها �سامي نعري مثل درا���س��ات الأ�ستاذ الفرن�سي �آلني
موري�س وكتابني �سابقني ل�سامي نعري نف�سه حول ق�ضية
ال�لاج��ئ�ين وامل��ه��اج��ري��ن هما «وي���أت��ون �إل��ي��ن��ا ...الهجرات
يف �أزم��ن��ة م��ع��ادي��ة» ،ال���ذي ���ص��در ع��ام  2006يف بر�شلونة،
و»�أوروب��������ا امل��خ��ت��ل��ط��ة .ال��ه��ج��رة وامل���واط���ن���ة وال��ت��ن��م��ي��ة
امل�شرتكة» ،ال��ذي �صدر عام  2010يف بر�شلونة �أي�ضا.
�إن احل����ل ال����ذي ي��ق�ترح��ه ���س��ام��ي ن��ع�ير ي��ع��ت��م��د على
خم�س ن��ق��اط ه��ي .1 :بالن�سبة ل�لاج��ئ�ين ال�سوريني
وال��ع��راق��ي�ين والأف��غ��ان والآت�ي�ن م��ن ك��ل امل��ن��اط��ق التي
يوجد فيها تدخل ع�سكري خارجي ،بعد قبول طلب
ال��ل��ج��وء ،ي��ج��ب �إع���ط���ا�ؤه���م وث��ي��ق��ة ���س��ف��ر ت�����س��م��ح لهم
بالتنقل احل�� ّر يف �أرا�ضي كافة البلدان الأوروب��ي��ة �إىل
�أن ي��ج��دوا بلدا م�ستعدا ال�ستقبالهم؛  .2يجب على
امل��ف��و���ض��ي��ة العليا ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة ل�����ش���ؤون الالجئني

�إع�������داد ق���ائ���م���ة ب���ال���ب���ل���دان ال���ت���ي ت���ت���ط���وع ال���س��ت��ق��ب��ال
الالجئني وتقدمي جواز مرور له�ؤالء الذين يرغبون
يف التوجه �إىل هذه البلدان؛  .3يجب م�ساعدة بلدان
احلدود التي ت�ستقبل الالجئني ب�شكل م�ؤقت لإن�شاء
من�ش�آت مالئمة لذلك؛  .4يجب �إقامة ممرات �إن�سانية
�آمنة حتت حماية القوات الأوروبية والأممية لت�سهيل
خ��روج الالجئني م��ن ب��ل��دان ال��ن��زاع��ات واحل����روب؛ .5
يجب م�ساعدة بلدان املرور يف مكافحة الع�صابات التي
ت�ستغل الو�ضع املتدهور لالجئني واملهاجرين.
م���ن اجل���ل���ي �أن ه����ذه احل���ل���ول ق��ري��ب��ة ج����دا م���ن روح
االتفاقات واملعاهدات الدولية ب�ش�أن حقوق الالجئني
ابتداء من اتفاقية جنيف ع��ام  ،1951و�أنها تندرج يف
�إط��ار النموذج الفكري ال�سائد يف �أو���س��اط ال�سيا�سات
التقدمية التي تبتعد عن كل ما له �صلة بالعن�صرية
وكراهية الأجانب واحلركات املتطرفة التي اجتاحت
القارة العجوز عامة والأقطار ال�شرقية منه خا�صة.
غري �أن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ب�إحلاح هو هل ميكن
اعتبار ه��ذه احل��ل��ول واقعية فعال كما يدعي امل���ؤل��ف،
خ�صو�صا يف ال�سياق ال�سيا�سي الأوروب��ي احلايل الذي
تعلوه النزعة �إىل عدم الت�ضامن مع �أنا�س يفرون من
�أو�ضاع �صعبة جدا تتحمل �أوروبا جزءا من امل�س�ؤولية
يف �إحداثها؟ �أو هل ه��ذه احللول املقرتحة �أق��رب �إىل
امل��واق��ف ال�����س��اذج��ة ال��ت��ي ت��ت��ع��ذر ترجمتها ع��ل��ى �أر���ض
الواقع؟ تتوقف الإجابة عن هذا ال�س�ؤال على النهج
ال��ذي �سوف تنتهجه �أوروب��ا يف امل�ستقبل القريب� ،إما
نحو االنفتاح و�إدماج الالجئني يف ن�سيجها االقت�صادي
واالجتماعي مبا يعنيه ذلك من فر�ص التقدم والرقي
احل�ضاري و�إما نحو االنغالق والتطرف الذي ي�ؤدي ال
حمالة �إىل الإفقار الثقايف واالجتماعي والتخلي عن
املبادئ التي انبثق عنها االحتاد الأوروبي.
ويف اخلتام ،ال بد من الإ�شارة �إىل �أن هذا الكتاب ي�شمل
جوانب �إيجابية للغاية ف�إنه ي�صف ظاهرة الالجئني
وامل��ه��اج��ري��ن املتجهني ن��ح��و ال��ق��ارة ال��ع��ج��وز بطريقة
علمية دقيقة م��ع واب��ل م��ن املعلومات والإح�صائيات
امل��وث��ق��ة ،ك��م��ا �أن����ه ي��ق��دم ت�شخي�صا واق��ع��ي��ا وحت��ل��ي�لا
مف�صال للحقائق امل��ت��ن��اول��ة ف��ي��ه ،مم��ا ي�سمح بتوعية
القراء من خطورة كارثة الالجئني و�ضرورة مواجهتها
بجر�أة وعزم� .إال �أن هناك عدم توازن بني هذا الق�سم
الإخباري والتحليلي والق�سم املكر�س القرتاح احللول،
فمن امل�ؤكد �أن �أك�ثر من ق��ارئ كان ب��و ّده ق��راءة املزيد
من التف�سري والتو�ضيح حول طريقة تطبيق احللول
املقرتحة و�سبل تفعيلها يف ال�سياق ال�سيا�سي الأوروبي
احلايل.
----------------الكتاب« :الالجئون :حل واقعي يف مواجهة الكارثة
الإن�سانية».
امل�ؤلف� :سامي نعري.
النا�شر :دار كريتيكا ،بر�شلونة.2016 ،
اللغة :الإ�سبانية.
عدد ال�صفحات� 188 :صفحة.
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«الالجئون :حل واقعي يف مواجهة الكارثة الإن�سانية»
�إغناثيو فرياندو *

ل�سامي نعري

ت�شهد �أوروبا منذ �سنة  2011مع اندالع احلركات االحتجاجية والثورات يف الوطن العربي  -ما �أطلق عليه ا�سم الربيع العربي� -أزمة �إن�سانية ال �سابقة
لها يف تاريخها تتمثل يف توافد عدد كبري من طالبي اللجوء واملهاجرين �إىل �أبواب القارة العجوز هربا من ويالت احلروب والقمع واال�ضطهاد واملخاطر
التي حتدق بهم يف بع�ض البلدان العربية والإ�سالمية وعلى ر�أ�سها �سوريا و�أفغان�ستان والعراق .وقد ذهب بع�ض املحللني �إىل � ّأن هذه هي �أكرب و�أ�شد �أزمة
�إن�سانية تعاين �أوروبا من وط�أتها منذ احلرب العاملية الثانية مما جعلهم ي�صفونها بالكارثة احلقيقية .يف هذا الكتاب يقدم الأ�ستاذ اجلامعي �سامي نعري،
كاتب فرن�سي جزائري الأ�صل متخ�ص�ص يف العلوم ال�سيا�سية ونائب �سابق يف الربملان الأوروبي ،و�صفا دقيقا لق�ضية الالجئني وحتليال مف�صال للطرق التي
اتخذتها �أوروبا ملواجهتها مع اقرتاح �سبل احلل املمكن تطبيقها على امل�ستوى الأوروبي للت�صدي للكارثة وال�ستيعاب �ألوف الالجئني الذين يرون يف �أوروبا بر
الأمان وفر�صة جديدة حلياتهم املنكوبة.
ينطلق الكتاب من �إح�صائيات �صدرت يف �سنة  2015عن
بع�ض الوكاالت الأممية واملنظمات غري احلكومية املعرتف
بها دوليا ت�شري �إىل �أن ال�سوريني املتوافدين �إىل القارة
العجوز يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية وعددهم  3.88مليون
ن�سمة ميثلون ن�سبة  %51من جمموع الالجئني يف حني �أن
الأفغان ميثلون ن�سبة  %20منهم والعراقيون  %6ويليهم
يف ال��ق��ائ��م��ة الإرت���ري���ون والباك�ستانيون وال�����ص��وم��ال��ي��ون،
مم���ا ي��ع��ن��ي �أن ال���ع���دد الإج����م����ايل ي��ن��اه��ز ���س��ت��ة م�لاي�ين
ن�سمة و�صلوا عن طريق البحر �إىل ال�سواحل اليونانية
والإيطالية وعن طريق الرب عرب طريق البلقان .وماذا
فعل االحتاد الأوروب��ي �أمام هذا الكم الهائل من النا�س؟
يقول �سامي نعري باحلرف الواحد �إن «�أوروبا عاجزة عن
الإج��اب��ة ع��ن م��ا ت�شكله ه��ذه ال��ظ��اه��رة م��ن حت��دي��ات على
ال�صعيد اجليو اقت�صادي واجليو �سيا�سي ،فلي�س عندها
ر�ؤي����ة ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى امل���دى ال��ط��وي��ل وال ع��ل��ى امل��دى
املتو�سط يف هذا اخل�صو�ص ،وتكتفي ب�أن تتكفل الأ�سواق
بتدبري الطلب ال�شديد للجوء ب�شكل «�أوتوماتيكي» لأنها
ال تريد �أن تتحمل م�س�ؤولياتها ال�سيا�سية والأخالقية
جتاه الالجئني .و�أكرث من ذلك ،ف�إن هذا العجز وغياب
ال��ر�ؤي��ة الوا�ضحة ملعاجلة ال��ه��ج��رة وال��وق��اي��ة م��ن الآث���ار
ال�سلبية املرتتبة عليها جعل احلركات والتيارات املناه�ضة
للأجانب ت�ستفيد من هذا الو�ضع املتدهور وك�أنها �سرب
من م�صا�صي الدماء.
ي���ؤك��د م���ؤل��ف ال��ك��ت��اب يف ت�شخي�صه للو�ضع ال��راه��ن �أن��ه
الن���ع���دام ر�ؤي�����ة �أوروب����ي����ة م���وح���دة ح��ي��ال ت��ن��ق�لات الب�شر
وال��ه��ج��رات احل��ا���ض��رة وامل�ستقبلية ع��واق��ب وخ��ي��م��ة على
الأنظمة الدميقراطية الأوروبية التي �ست�شهد ال حمالة
تزايدا للعن�صرية واحتمال ن�شوب ا�شتباكات وحتى حروب
داخلية ناجتة عن م�شاكل متعلقة بالهوية الأوروبية ذاتها
ب�سبب عدم اندماج الطبقات املنخف�ضة الفقرية يف الن�سيج
االجتماعي ،فلم تعد التيارات الفا�شية جمرد احتمال بل
�أ�صبحت حقيقة تلوح يف الأفق يف كل عملية انتخابية ويف
كل حركة احتجاجية ت�شهدها القارة العجوز� .إال �أن �أولئك
الذين يدعون �إىل انتهاج �سيا�سة الأب���واب املو�صدة �أم��ام
الالجئني عليهم �أن ي�أخذوا يف احل�سبان عاملني هامني



�أول��ه��م��ا �أن ال��ه��ج��رات وال��ت��ن��ق�لات ل��ن ت��ت��وق��ف لأن ب��ل��دان
امل�صدر منغم�سة يف �أزم��ات اقت�صادية �شبه مزمنة تدفع
امل��واط��ن�ين �إىل ال��ه��ج��رة ،وخ�صو�صا يف ال��ق��ارة الإفريقية
حيث من املتوقع �أن ي�صل عدد �سكانها �إىل ن�سبة  %25من
جمموع �سكان املعمورة يف حلول �سنة  2050و %39.1منهم
يف �سنة  ،2100ح�سب التقرير ال��دمي��غ��رايف ال�����ص��ادر عن
الأمم املتحدة� .أما العامل الثاين ،فهو �أن الهجرات ،مهما
كان عددها كبريا ،لن ت���ؤدي �إىل اندثار بلدان اللجوء �أو
االخ�لال بكثافتها ال�سكانية وتال�شي هويتها بذريعة ما
ي�سمى «���ض��غ��ط» امل��ه��اج��ري��ن ،ب��ل العك�س ه��و ال�صحيح �إذ
�أن املهاجرين هم الذين يجب عليهم الت�أقلم يف املجتمع
الذي ي�ستقبلهم واالندماج فيه وال�شعور بالإنتماء �إليه.
ه��ذا ما ي���ؤك��ده التاريخ وه��ذا ما ح��دث دائ��م��ا ،ف���إن بلدان
املق�صد هي �أقوى و�أعلى مقاومة ،وال يوجد وطن تغريت
هويته الذاتية نتيجة ال�ستقبال مواطنني جدد منحدرين
من �أ�صول �أخرى.
ي��وا���ص��ل ال��ك��ات��ب ���ش��رح �إخ���ف���اق ال�����س��ي��ا���س��ات الأوروب���ي���ة يف
معاجلة ظاهرة الهجرة والالجئني .فاخليارات الثالثة
امل��م��ك��ن��ة ه����ي� ،أوال ف��ت��ح احل�����دود ب�����ش��ك��ل ك���ام���ل و�إع���ط���اء
املهاجرين كامل احلرية للتنقل والعمل يف �أرا�ضي االحتاد
الأوروب��ي ،وثانيا �إغالق احلدود وبناء اجلدران الفا�صلة
ملراقبة دخول الالجئني ،وثالثا انتهاج الطريق الو�سط �أي
زي��ادة عدد املهاجرين والالجئني امل�سموح بدخولهم �إىل
االحتاد الأوروبي عرب اتفاقات مع بلدان امل�صدر وت�شجيع
�سيا�سات التنمية املحلية وت�سهيل تنقل الالجئني وحتفيز
خلق فر�ص العمل لهم .لقد مالت ال�سلطات الأوروب��ي��ة
�إىل اخل��ي��ار ال��ث��اين املتمثل يف جت��دي��د �إج����راءات املراقبة
على احل��دود مع �إن�شاء خميمات يف بلدان ثالثة جماورة
لأوروبا ،مثل تركيا ،ويف بلدان املرور ،خ�صو�صا يف اليونان
و�إيطاليا ،ومنع دخ��ول الالجئني �إىل االحت��اد الأوروب���ي
وطرد وترحيل عدد كبري منهم ،مبا يعنيه ذلك من جترمي
الالجئني والرتكيز على ما ي�شكلونه من خطر حمتمل
على �أم��ن �أوروب���ا� .صحيح �أن امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال
م�يرك��ل ،بف�ضل نفوذها الكبري يف امل�ؤ�س�سات الأوروب��ي��ة،
وجهت ال�سيا�سة الأوروبية �أمام ظاهرة الالجئني يف �أول

الأم��ر �إىل �سبل الت�ضامن وراه��ن��ت على ا�ستقبالهم عرب
نظام احل�ص�ص املوزعة بني البلدان املن�ضوية يف االحتاد
بناء على القوة االقت�صادية وعدد ال�سكان لكل واحد منها،
�إال �أن جمريات الأح��داث ال�سيا�سية وفقدان ق�سط كبري
م��ن ثقة الناخبني الأمل���ان يف مريكل م��ع ن�شوء احلركات
العن�صرية وكراهية الأجانب يف �أملانيا والنم�سا وفرن�سا،
ورف�ض بع�ض بلدان �أوروبا ال�شرقية التي ان�ضمت م�ؤخرا
�إىل االحت���اد ال�ستقبال ال�لاج��ئ�ين يف �أرا���ض��ي��ه��ا ،ك��ل ذلك
�أدى �إىل ان��ق�لاب ال��و���ض��ع ر�أ���س��ا ع��ل��ى ع��ق��ب .ف��ب��ت��اري��خ 18
مار�س من ع��ام  ،2016أ�ب��رم االحت��اد الأوروب���ي واحلكومة
ال�ترك��ي��ة ات��ف��اق��ي��ة و���ص��ف��ت ب��ات��ف��اق��ي��ة ال���ع���ار واخل�����زي �إذ
تن�ص ب��ن��وده��ا ع��ل��ى �إب��ع��اد ك��ل ال�لاج��ئ�ين ال��ذي��ن ي�صلون
�إىل اجلزر اليونانية اعتبارا من يوم  20مار�س � 2016إىل
تركيا مقابل �سل�سلة م��ن الإج����راءات االقت�صادية ت�صب
يف م�صلحة �أنقرة وم��ن بينها �إع��ادة ط��رح ان�ضمامها �إىل
االحتاد الأوروبي .ف�ضال عن كون هذه االتفاقية معار�ضة
حل��ق��وق ال�لاج��ئ�ين يف احل��م��اي��ة وخم��ال��ف��ة ل��ل��م��ب��ادئ التي
كر�ستها �أوروب���ا نف�سها يف اتفاقية ح��ق��وق الإن�����س��ان التي
حتظر حظرا باتا عمليات الطرد اجلماعي� .إنها تدل �إن
دلت على �شيء على ف�شل ال�سلطات الأوروبية يف مواجهة
وتلبية طلبات اللجوء والهجرة .فبالرغم من �أن ال�شعوب
الأوروبية �أعربت عن الت�ضامن والتعاطف مع الالجئني
يف غ�ير واح��د م��ن ب��ل��دان امل���رور واملق�صد ،ف����إنّ ال�سلطات
ال�سيا�سية جت��اه��ل��ت امل��ب��ادئ الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي ب��ن��ي عليها
االحتاد الأوروبي والتي �سمحت ب�إعادة بناء القارة العجوز
ب��ع��د احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة اع��ت��م��ادا ع��ل��ى روح ال��ت��ع��اون
والت�ضامن ومد يد العون للبلدان الفقرية التي دمرتها
احل��رب تدمريا �شبه كامل مما �أدى �إىل ن��زوح ع��دد هائل
من املواطنني الأوروبيني وهي بذلك تكون قد خانت بنود
اتفاقية جنيف عام  1951املتعلقة بو�ضع الالجئني .وك�أن
ال�شعب يف واد وال�سلطات يف واد �آخر.
م���ن ب�ي�ن ن���ق���اط ال���ق���وة ال����ب����ارزة يف ه����ذا ال���ك���ت���اب ال��ن��ه��ج
ال��دق��ي��ق وامل��ف�����ص��ل ال����ذي ي��ن��ت��ه��ج��ه ال��ك��ات��ب ع��ن��د ت��ق��دمي
الأرق����ام والإح�����ص��ائ��ي��ات لإث��ب��ات �آرائ����ه واق�تراح��ات��ه .فال
يكتفي الأ�ستاذ �سامي نعري بالإ�شارة العامة �إىل احلقائق

