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خالل �ضمان وجود �أكرب قد ممكن من مراكز اال�ستقبال
يف املنطقة .ف�س�أله امل��ذي��ع :و�إذا مل ينجح ذل���ك ،وك��ان
ه���ؤالء الأ�شخا�ص يحاولون الو�صول �إىل �أوروب��ا .فماذا
�إذاً؟ ف�أجاب :تلك هي م�س�ؤولية البلد الذي ي�صلون �إليه
�أو ًال .فت�ساءل املذيع� :ألي�س هذا غري عادل بع�ض ال�شيء؟
لأنّ هذا البلد هو الأقرب ،وهو يف الغالب �إيطاليا .ف�أجاب
م���ارك روت���ه :ح�سناً ،ه��ذا م��ن ���س��وء حظها ،لكن مواقع
البلدان لها مزايا وعيوب .وجزيرة المبيدو�سا يف البحر
الأبي�ض املتو�سط هي يف الغالب املوقع الأول الذي يذهب
�إليه النا�س.
م��ن��ذ ن�����ش��وء االحت����اد الأوروب������ي غ���رق �أو ت���ويف �أك�ث�ر من
� 25000إن�����س��ان��اً م��ن ج����راء ال��ع��ط�����ش واجل����وع يف البحر
الأبي�ض املتو�سط .لكن ال�سيا�سيني ي�صدرون عن خطاب
تربيري ،ففي مقابلة،عام  ، 2016مع كاتي بريي ع�ضو
الربملان الأوروبي ،قالت« :الكثري من العابرين الغارقني
قذفهم البحر �إىل المبيدو�سا� ،أو ّ
مت العثور على جثثهم
يف �شباك ال�صيد ،ولكن هذه كانت دائ ًما م�شكلة �إيطاليا.
المبيدو�سا �أقرب �إىل �إفريقيا من الرب الأوروب��ي .مل نر
�صور الأ�شخا�ص الغارقني يف بروك�سل».
ولكن ماذا عن مركز اال�ستقبال املحلي لطالبي اللجوء
يف المبيدو�سا؟ ت�شري الكاتبة �إىل زيارة رئي�س املفو�ضية
الأوروب��ي��ة مع رئي�س ال���وزراء الإي��ط��ايل على �إث��ر حادثة
غرق قارب ليبي يف �أكتوبر  2013قبالة �ساحل المبيدو�سا
وعلى متنه خم�سمائة الج��ئ ومهاجر ،فامل�ساحة تت�سع
لـ � 850شخ�صاً ،يف حني يكون هناك دائماً ح��وايل 4000
�شخ�ص ،يف ظ���روف مهينة .غ�ير �أن ه��ن��اك م��ن ال ي��زال
يقول� :إنه من �سوء حظ املوتى ،ومن �سوء حظ �إيطاليا.
ل��ك��ن ب��ع��د ذل���ك ك���ان �صيف  2015ال���ذي �أغ����رق االحت���اد
الأوروب��ي متاماً ب�أمواج الالجئني ،وال�سيما بعد احلرب
الكارثية يف �سوريا ،وكان من املفرت�ض �أن يخلو الو�ضع
 ت��ق��ول �أومل����ان  -م��ن امل�شاكل ل��و ك��ان��ت ه��ن��اك �سيا�ساتم�شرتكة.
تر�سم الكاتبة �صورة مقلقة عن تعامالت �أوروب��ا مع
ال�لاج��ئ�ين ،ف��ه��ي مل ت���ؤل��ف كتابها لتجعل الأوروب���ي�ي�ن
ي�شعرون بالر�ضا ب���أن كل �شيء على م��اي��رام� ،إذ ت��رى �أن
وعد عام  1951الذي ا�ستندت �إليه اتفاقية الأمم املتحدة
لالجئني النا�ص على �أن «لن يحدث ذلك مرة �أخرى» مل
يرتتب عليه �شيء ،فمازال احلال على ما هو عليه ،وما
زال �صدى عبارة ال�صحيفة النازية «ال �أح��د يريدهم»
يرتدد ،ب�شكل �أو ب�آخر ،ومازالت �صورة الالجئ النمطية
�سيئة متاماً مثلما كانت يف عام .1938
ثمة م�شهد �سوريايل ت�سرده �أوملان من معايناتها امليدانية
يف جزيرة لي�سبو�س اليونانية عام  2015عندما �شاهدت
املهاجرين والالجئني وهم يقفزون من قوارب مطاطية:

«ك��ان ملح البحر يف حلاهم و�شعورهم ،وكانت حقائبهم
تقطر ما ًء ،وكانت الأمهات تبحثن عن مكان يق�ضي فيه
�أطفالهن حاجاتهم» .ت�ستطيع �أوملان �أن تتخيل �شيئاً من
ه��ذا يف خميم لالجئني يف �أفريقيا ،لكن م��ا ح��دث كان
هنا �أوروبا ،فلماذا ُينع ه�ؤالء النا�س ،واجلزيرة ب�أكملها
تغ�ص بال�سياح ،وعلى بعد ع�شرين مرتاً يتناولون البيتزا،
وي�ضعون زيتاً واقياً من ال�شم�س؟ �أردت �أن �أفهم ما كنت
�أراه  -تقول الكاتبة  -و�أن �أفهم كيف حدث هذا يف �أوروبا؟
حت���اول �أوروب������ا ،ب��ك��ل ال��و���س��ائ��ل امل��م��ك��ن��ة ،و���ض��ع �أو حجز
الالجئني يف �أماكن �أخرى منذ عقود ،كاملخيمات ال�ضخمة
التي بها مئات الآالف من الأ�شخا�ص ،يف غينيا على �سبيل
املثال �أو �أوغندا �أو الأردن ،الذين ميكن �أن يظلوا لأجيال
عديدة دون �أن يدركوا �أي �شيء ،و�أنّهم غري م�ؤهلني �أبداً
للجوء ،وغالباً ال ي�سمح لهم مبغادرة خم ّيمات مفو�ض ّية
الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني .ه���ؤالء النا�س عالقون
وال �أحد يفكر فيهم �أبداً ،وهذه املخ ّيمات ن�سيان حقيقي،
ف��ب��ع��د ن�����ش��وء االحت����اد الأوروب������ي  -ت��ق��ول �أومل�����ان  -متت
ع�سكرة احل���دود اخل��ارج��ي��ة ،ودف���ع م�لاي�ين ال��ي��وروه��ات
لإيقاف الالجئني ،و�أب��رم��ت من �أج��ل ذل��ك اتفاقات مع
�إثيوبيا وال�صومال واجل��زائ��ر وتون�س وامل��غ��رب وتركيا،
وجوهر معظم تلك االتفاقات �أو ال�صفقات هو �أن تدفع
�أوروب���ا للمراقبة احل��دودي��ة ،يف مقابل وق��ف املهاجرين
بغ�ض النظر عما �إذا ك��ان ه���ؤالء الأ�شخا�ص ممن يحق
لهم احل�صول على و�ضع الج��ئ �أو ممن هم من طالبي
احل���ظ ،فعند �صياغة معاهدة الالجئني ح���اول ال��ق��ادة
الأورب���ي���ون منح و���ض��ع الج��ئ لأ�صغر جمموعة ممكنة،
ف��الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن تتعر�ض حياتهم للخطر ب�سبب
احلرب� ،أو يتعر�ضون لال�ضطهاد ب�سبب �أفكارهم الدينية
�أو ال�سيا�سية ،يحق لهم احل�صول على هذا الو�ضع ،لكن

ب�شرط �أن ي�صلوا �إىل الأرا�ضي الأوروبية ،بينما ينظر �إىل
الآخرين على �أنّهم باحثون عن حظ.
و�إذ تنتقد �أوملان هذه ال�سيا�سة ب�شدة  -فالنا�س قد يفرون
من الفقر واجلوع لأ�سباب وجيهة �أي�ضاً  -ف�إنها ترى �أنّه
من غري املمكن مث ً
ال ا�ستيعاب الالجئني يف املناطق غري
امل�ستقرة يف �شمال �إفريقيا وال�شرق الأو�سط ،فالالجئون
واملهاجرون الأفارقة الذين تدفع �أوروب��ا ب�أمراء احلرب
ال��ل��ي��ب��ي�ين لإي��ق��اف��ه��م يف م��راك��ز االح��ت��ج��از ،ي��ت��ع�� ّر���ض��ون
للتعذيب �أو االغت�صاب �أو الإع��دام �أو يتم بيعهم عبيداً.
وكذلك يفعل الديكتاتور ال�سوداين املتهم بارتكاب جرائم
حرب �إذ يعيق حركة الالجئني واملهاجرين باتفاق ،ف�ض ً
ال
عن االتفاق الأوروب��ي الرتكي الذي �أق��ام ج��داراً يف وجه
الباحثني عن �أمان حقيقي.
�إنّ ال�������س����ؤال ال��ك��ب�ير يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق الأم�����ر ب��ـ»ت�����س��ون��ام��ي
الالجئني» يف �أوروب���ا هو كيف يتم الو�صول �إىل انتهاج
�سيا�سة �إن�سانية لالجئني يف �أوروبا؟ لذلك ف�أوملان ت�ضع
احل��ق��ائ��ق جم����ردة ،ب�شفافية ،ومب��ع��ط��ي��ات ا�ستق�صائية
م��وث��ق��ة ،م��ا يجعل كتابها وث��ي��ق��ة �إن�����س��ان��ي��ة يف مواجهة
ال�سيا�سات والإجراءات التي متار�سها الدول الأوروبية ،يف
التعامل مع م�شكلة الالجئني ،من جهة ،و يف دوره��ا يف
ت�أجيج ب�ؤر ال�صراع يف املناطق التي يفر منها النا�س بحثاً
عن الأمان والأو�ضاع الإن�سانية.
ك��ت��اب «ال �أح���د ي��ري��ده��م� ..أوروب����ا وال�لاج��ئ��ون» مقاربة
واقعية ا�ستق�صائية لأزم��ة مل يتم ح�سمها �إن�سانياً منذ
ثمانني عاماً ،تعتمد فيه ال�صحفية الهولندية امل�ستقلة
ليندا �أومل���ان اجت��اه��اً يغاير خطاب اخل��وف على الهوية
الثقافية والدينية والوطنية �أو التخويف من الالجئني
باتباع �سيا�سة االحتواء خ��ارج �أوروب���ا ،ك�شكل من �أ�شكال
ت��رح��ي��ل الأزم����ة وخ��ل��ق �أزم����ات م���وازي���ة ،وت���رى يف �سياق
اجل���دل ح��ول ه��ذه الأزم����ة �أن احل��ل احلقيقي ال ميكن
الو�صول �إليه ب���إج��راءات من قبيل �صفقات «االح��ت��واء»،
و�إمن���ا يكمن يف �سيا�سة �إن�سانية معقولة باتت �ضرورة
لي�س م��ن �أج���ل الالجئني وامل��ه��اج��ري��ن ،و�إمن���ا م��ن �أج��ل
�أوروبا نف�سها.
--------------------------------------------الكتاب :ال أحد يريدهم ..أوروبا والالجئون
المؤلف :ليندا بولمان.
الناشر :يورخن ماس ،أمستردام . 2019
اللغة :الهولندية.
عدد الصفحات 279 :صفحة.
*باحث زائر في معهد هيغنز للتاريخ
الهولندي
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((ال أحد يريدهم)) :أوروبا والالجئون
ليندا بولمان

سعيد الجريري *

جملة «ال �أحد يريدهم» ال�صادمة  -التي اختارتها الهولندية ليندا بوملان عنواناً لكتابها عن �أوروبا والالجئني  -هي يف الأ�صل ترجمة “”Keiner will sie haben
ذلك العنوان البارز ملقال يف �صحيفة فولكي�شر بيوباخرت الأملانية  -الناطقة با�سم احلزب النازي �آنذاك  -يوم  13يوليو � ،1938إثر انتهاء اجتماع اللجنة احلكومية الدولية
املعنية بالالجئني ال�سيا�سيني ( ،)IGCPRالذي عادة ما يطلق عليه م�ؤمتر �إيفيان .وي�أتي هذا الكتاب بعد ثالثة كتب ا�شتغلت فيها على ق�ضايا ح�سا�سة متعلقة بامل�ساعدات
الإن�سانية والتدخل� ،أثارت �ضجة واهتماماً على نطاق وا�سع ،هيWe Did Nothing - War Games - The Crisis Caravan :
ت�ستق�صي بوملان يف كتابها اجلديد تطور اال�سرتاتيجية
الأوروب�������ي�������ة يف م����ا ت�����س��م��ي��ه احل�������رب ع���ل���ى ال�ل�اج���ئ�ي�ن
(واملهاجرين غري ال�شرعيني) ،مبتدئ ًة من مدينة �إيفيان
الفرن�سية ع��ام  1938حيث �أول حملة دولية ح��ول �أزم��ة
الالجئني� ،إىل مع�سكرات الالجئني يف �أوروب���ا الغربية
بعد احلرب العاملية الثانية ،مروراً بـ«اجليوب الآمنة» يف
البلقان يف الت�سعينيات ،وت�أخذ القارئ يف رحلة مده�شة
خالل احلرب الباردة �إىل خميمات الالجئني ال�ضخمة
يف القارة الإفريقية ،حيث تنفذ مفو�ضية الأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني يف �أوروبا «�سيا�سة االحتواء» و«تغليف»
م�شكلة الالجئني ،و«النازحني داخلياً» ،واخلوذات الزرقاء
يف زامبيا ،وموظفي الإغاثة ،وحمتايل اللجوء وامله ّربني
عرب البحر الأبي�ض املتو�سط ،لتنهي الرحلة يف جزيرة
لي�سبو�س اليونانية التي تعد مركز �أك�بر �أزم��ة �أوروبية
لالجئني منذ نهاية ثالثينيات القرن املا�ضي .وت�صف
بوملان الطاقة والإب���داع وامل���وارد املالية التي ت�ستثمرها
الدول الأوروبية يف حربها �ضد املهاجرين � -سواء كانوا
باحثني عن ال�ثروة �أو الجئني «ح�سني النية» على حد
تعبريها ،وتفند احلجج التي قدمتها حكومات �أوروب��ا
الغربية بعدم ال�سماح لالجئني بالدخول حينئذ التي
ال تختلف عما هي عليه الآن من حيث �إنّ «املهاجرين»
ل��ن ي��ك��ون��وا م��ت��واف��ق�ين م��ع امل��ع��اي�ير وال��ق��ي��م ال��وط��ن��ي��ة،
و���س��ي���أخ��ذون ال��وظ��ائ��ف وامل���ن���ازل ،و�سيتخفى املجرمون
وم��ث�يرو امل�شاكل ب�ين ال�لاج��ئ�ين ،و���س��ي��ه��ددون ،م��ن ث�� ّم،
الأمن القومي والن�سيج االجتماعي.
يت�ألف الكتاب من �أربعة �أق�سام رئي�سة :احلرب العاملية
الثانية  -احلرب الباردة  -االحتاد الأوروبي يف الت�سعينيات
 االحت��اد الأوروب��ي الآن .وتت�ضمن تلك الأق�سام ع�شرةف�����ص��ول ،ا�ستق�صت ف��ي��ه��ا امل���ؤل��ف��ة م��و���ض��وع بحثها عن
�أورب��ا والالجئني خ�لال ثمانني عاماً� :إي��ف��ي��ان»:ال �أحد
ي��ري��ده��م»  -ثفل احل���رب  -جنيف وم��ع��اه��دة الالجئني
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التابعة ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة  -م��وال��ي��د ال��ت�����س��ول :مفو�ضية
الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني  -حالة البطة
الدولية يف �أمريكا  -التغليف  -الغ�سيل الأزرق  -اجليوب
الآمنة  -الإع��ادة �إىل الوطن � -صفقات بوجنابوجنا مع
احللفاء� :أوروب��ا �صانعة ال�صفقة :مع البلدان املغاربية،
م��ع ال�����ص��وم��ال ،م��ع �إث��ي��وب��ي��ا ،م��ع ال���ق���ذايف ،م��ع الب�شري
مرتكب الإب���ادة اجلماعية ال�سودانية ،مع ملك املغرب،
ال�صفقة الأوروبية الرتكية.
يف مدخل ي�ش ّرح موقف �أوروبا من الالجئني ترى بوملان
�أنّ الأوروبيني يحبون التظاهر بالرباءة ،و�أنّهم يعي�شون
يف ح�صن �ضعيف ،ويدافعون عن �أنف�سهم با�ستمرار �ضد
جحافل الالجئني املزيفني اجل�شعني الذين يحاولون
ف��ت��ح ث��غ��رة يف اجل�����دار ،ل��ك��ن ه��ن��اك م��ن ي��ت��ج��اه��ل �أدوار
ال���دول الأوروب��ي��ة يف احل���روب ،والأو���ض��اع البائ�سة التي
ي��ه��رب منها ال��ن��ا���س ،ويف ال��ت��ل��وث البيئي ال���ذي تت�سبب
فيه ال�شركات الأوروبية ،فعندما انتهت احلرب الباردة،
م�سلحا ك��ان للدول
ك��ان ه��ن��اك �ستة وث�لاث��ون ���ص��را ًع��ا
ً
الأوروب��ي��ة (وال��والي��ات املتحدة الأم��ري��ك��ي��ة) �أدوار فيها
جميعاً ،فقد دعمت ،من الناحية العملية ،تلك احلروب
�سيا�س ًيا �أو مال ًيا ،وباعت الأ�سلحة للأطراف املتحاربة،
و�ساعدت احلكام الديكتاتوريني على البقاء يف ال�سلطة،
و�شاركت يف ال�سيا�سات التي �أف��ق��رت ال�شعوب ،وانتهكت
حقوقها ال�سيا�سية والإن�سانية .لكن الزعماء ال�سيا�سيني
الأوروبيني (والأمريكيني) يقدمون الالجئني اخلارجني
من الفو�ضى ،دائماً ،باعتبارهم م�شكلة معزولة ،ولي�سوا
نتيجة طبيعية ل�سيا�ستهم اخلارجية.
من عام � 1938إىل الآن ثمانون عاماً من �سيا�سة الهجرة
الأوروبية ،ن�صل ب�شكل عام �إىل اال�ستنتاج نف�سه « تقول
�أوملان » فغالباً ما كان التمييز بني املهاجرين والالجئني
�صعباً منذ �أوائ����ل الت�سعينيات ،قبل ع��ام�ين م��ن ن�شوء
االحت��اد الأوروب���ي ،يف ع��ام  1991كانت ال��دول الأوروب��ي��ة

�أك�ثر تقييداً للهجرة مما فعلت بالفعل :ب��دون ت�أ�شرية
دخ����ول ،مل ي��ع��د ُي�سمح للعمال امل��و���س��م��ي�ين م��ن امل��غ��رب
واجل���زائ���ر وت��ون�����س يف الأرا����ض���ي الأوروب���ي���ة ع��ل��ى �سبتة
ومليلية امل��غ��رب��ي��ت�ين ،ف���أ���ص��ب��ح ال��و���ص��ول ال��ق��ان��وين �إىل
�أوروبا �أكرث �صعوبة ،بل م�ستحيل تقريباً بالن�سبة جلزء
كبري من �سكان العامل .الأمر الذي ّ
ن�شط حركة تهريب
امل��ه��اج��ري��ن وال�لاج��ئ�ين مب��غ��ام��رات بحرية خ��ط�يرة� ،أو
عرب اجلو بوثائق م��ز ّورة ،وب��دون ت�أ�شرية ،يف ت�شابك ال
ينف�صم� .إنّها (هجرة) خمتلطة ناجمة عن الفقر و�أنظمة
احلكم الفا�شلة وانتهاكات حقوق الإن�سان وال�صراعات
امل�سلحة ،ولذلك فالكاتبة ت�ستخدم م�صطلح «الالجئني
واملهاجرين» يف كتابها يف كثري من الأحيان ،لإن�صاف هذا
املزيج :الأمل يف حياة �أف�ضل و� /أو �أكرث �أماناً يف �أوروبا.
لكن �إجابة �أوروب��ا  -تقول �أوملان  -ب�سيطة للغاية :فقط
�أبقِ اجلميع خارجاً قدر الإمكان.
مل ي��ح��دث يف ت��اري��خ االحت���اد الأوروب����ي ت��وزي��ع ن�سبي
لأعباء الالجئني وفق ال�سيا�سة الأوروبية امل�شرتكة ،وكل
دول��ة تراقب عن كثب ما حت�صل عليه جريانها ،قل ًة �أو
كرث ًة ،فمنطقياً ينبغي �أن يكون من �ش�أن �سيا�سة اللجوء
الأوروبية �أن جتعل الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي
م�س�ؤولة ب�شكل م�شرتك عن الوافدين .لكن بالكاد ميكن
تخيل م�ستوى �أكرب للرعب يف ال��دول الأع�ضاء الواقعة
يف ال�شمال ،لأنّ معظم الالجئني ي�صلون �إىل �أوروبا عرب
ال���دول ال��واق��ع��ة يف اجل��ن��وب .ت�شري الكاتبة ،على �سبيل
املثال� ،إىل مارك روته رئي�س الوزراء الهولندي وتعليقه،
يف برنامج تلفزيوين ،على تهديد معمر القذايف عند بدء
االنتفا�ضة الليبية يف فرباير« 2011مباليني» الالجئني
الذين �سيعربون �إىل �إيطاليا �إذا تخلت عنه �أوروبا ووقعت
ليبيا يف الفو�ضى� .س�أله املذيع بول ويتمان عما ينبغي
�أن تفعله �أوروب���ا �إذا ك��ان «ك��ل ه���ؤالء الالجئني يريدون
�أن ي�سلكوا الطريق �إلينا» ،فقال :حماولة منع ذلك ،من

