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* ُيَعّد موضوع اهلجرة/اللجوء من املوضوعات األكثر إثارة للجدل يف العامل العريب والغريب عىل السواء يف عرصنا الراهن. بَِم تفرس 
ذلك؟

نعم هذا الكالم صحيح. أعتقد بأنَّه ال يمكن أن نرى يف وقتنا املعارص ظاهرًة اجتامعيَّة أكثر تعقيدًا من ظاهرة اهلجرة/اللجوء؛ فهي 
ة وكره األجانب؛ حيث أصبح موضوع املهاجرين والالجئني املوضوع األكثر حساسيَّة واألكثر  كفيلة بتجييش مشاعر الوطنيَّة والعنرصيَّ
مارين  انتخاب  واحتامل  أشهر،  قبل  ترامب  الرئيس  انتخاب  ذلك  والعريب، ويشهد عىل  الغريب  العامل  االنتخابيَّة يف  اجلوالت  أمهيَّة يف 
ة، فرهاناته ذات ُبعد اقتصادي،  لوبان من حزب اجلبهة الوطنيَّة رئيسة لفرنسا. وبطبيعة احلال يتجاوز هذا املوضوع موضوعة العنرصيَّ
ة العاملة املحليَّة. كام أنَّ  للهجرة رهانات ثقافيَّة تتعلق  فلطاملا اسُتغلَّ املهاجرون بأجور زهيدة، واسُتخدموا طريقًة إلضعاف منافسة القوَّ
ة الثقافيَّة، وكيف سيقبل املهاجرون/الالجئون االندماج اإلجيايب، ويامرسون التعايش  بكيفيَّة سامح سياسات الدول املسَتقبِلة بالتعدديَّ
قة، كتب عنها الكثري من باحثي  والتعارف يف هذه املجتمعات؛ حيث حيافظون عىل ثقافتهم، ويأخذون من الثقافات األخرى بعمليَّة خالَّ
وها اهلجينيَّة )Hybridity(، والتطبُّع واالندماج )integration(. وهذا يتلف كثريًا عن االنصهار )Assimilation(؛ أي  اهلجرة وسمَّ

حوار مع األكاديمي الفلسطيني ساري حنفي

* باحث من املغرب.

حاوره: املهدي مستقيم*

الباحث واألكاديمي الفلسطيني الدكتور ساري حنفي )أستاذ علم االجتامع يف اجلامعة األمريكيَّة يف بريوت، ورئيس 
وأخصُّ  العريب،  العامل  يف  السوسيولوجي  الدرس  رموز  أهّم  أحد  ُيعدُّ  »إضافات«(  االجتامع  لعلم  العربية  املجلة  حترير 
بالذكر سوسيولوجيا اهلجرة والالجئني والسوسيولوجيا السياسيَّة والعدالة االنتقاليَّة، بالنظر إىل الدراسات واألبحاث 

األكاديميَّة الرصينة التي أبان من خالهلا حنكة عىل مستوى الكتابة واإلنجاز. ومن بني أمّهها نجد:

• بروز النخبة الفلسطينيَّة املعوملة.  
ة جديدة، باالشرتاك مع ريفاس أرفانيتس. • البحث العريب وجمتمع املعرفة: رؤية نقديَّ

ل احلواجز: سوسيولوجيا العودة الفلسطينيَّة. • عبور احلدود وتبدُّ
• مستقبل العلوم االجتامعيَّة يف الوطن العريب.

رون«، سنحاول أن نستنطق معه حمّددات فعل  ويف هذا احلوار، الذي خصَّ به الدكتور ساري حنفي مشكورًا جملة »يتفكَّ
اهلجرة واللجوء السيايس يف مظاهره املتعّددة؛ بقصد اإلحاطة بالوضع الذي توجد عليه هذه الظاهرة يف وقتنا الراهن. 
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ختيل املهاجر عن ثقافته األصليَّة، غالبًا حتت ضغط اهليمنة الثقافيَّة 
للمجتمع املسَتْقبِل. 

يف  اهلجرة/اللجوء  إىل  األسايس  الدافع  نرّكز  أن  يمكن  هل   *
أيامنا يف املعطى املاّدي/االقتصادي؟

يعيش الغرب بشكل عام يف زمن تتدافع فيه الطبقات االجتامعيَّة 
التي  ة  آثار العوملة االقتصاديَّ الدنيا واملتوسطة إىل محاية نفسها من 
فتحت الباب عىل مرصاعيه للتجارة الدوليَّة؛ ما أغلق الكثري من 
مكاسب  عن  الدفاع  وإىل  الغربيَّة،  الدول  يف  واخلدمات  املصانع 
ظّل  يف  الدولة  لدور  الكبري  االنحسار  تبعات  من  الرفاه  دولة 

االقتصادات النيوليرباليَّة. وهكذا يصبح  املهاجر/الالجئ احللقة األضعف، ويتمُّ اهلجوم عليه وعىل وجوده. ولكي يتمَّ ذلك، تنترش 
ة.   النزعات الوطنيَّة/املحليَّة )إن كانت ضمن الدولة الوطنيَّة أو يف مناطق جغرافيَّة حمليَّة( اإلقصائيَّة والعنرصيَّ

، ويفرّس هجرة الكثري من العرب إىل دول اخلليج النفطيَّة، وإىل الدول الغربيَّة أيضًا. ولكن يبقى التهجري  ً الدافع االقتصادي مازال مهامَّ
دت أسباب النزوح القرسي يف القرنني  ة من منطقة الوطن العريب وإليها وضمنها الشكَل الصارَخ ذا التاريخ الطويل. تعدَّ واهلجرة القرسيَّ
ة )طرد الفلسطينيني من أرضهم( وسياقات ما بعد االستعامر )مثل  ن السياسات االستعامريَّ العرشين واحلادي والعرشين، وهي تتضمَّ
الالجئني الصحراويني واألكراد(، واحلرب األهليَّة )كالالجئني اللبنانيني(، وأوضاع الرصاع وما بعد الرصاع )كالالجئني العراقيني(. 
ل وبدو تشّكل  ان ُرحَّ وباإلضافة إىل جتارب النزوح الداخيل، شهدت املنطقة أيضًا عمليات متقاطعة لنزوح قرسي وتوطني قرسي لسكَّ
ديموغرافيَّة خطرية؛  تغريات  العربيَّة حصلت  االنتفاضات  بدء  بعد  والرتحال عنرصين حموريَّني يف حياهتم ومعيشتهم. ولكن  احلركة 
املواطن  يدفع  بطبيعة احلال.  أقّل  العراق بدرجة  الوضع يف  رًا ونازحًا حمليًَّا، وكذلك  تقريبًا مهجَّ السوري  الشعب  حيث أصبح نصف 

ة وعنف السلطة وانتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان منذ نصف قرن ونّيف.  العريب ثمنًا باهظًا للسياسات الديكتاتوريَّ

إنَّ للمنطقة العربيَّة خصوصيات تارييَّة تتجاوز الُبعد االقتصادي؛ فقد بدأ بناء اهلويَّات الوطنيَّة منذ أيام االنتدابني الربيطاين والفرنيس، 
ا  تبلورت حديثًا نسبيًا، وإما يف ظّل التبلور. لقد أضحت الدولة يف هذه املنطقة دولة تدفع باجتاه تشكيل الشعور  إال أنَّ هذه اهلويَّات إمَّ
انا )nationalizing state(، وأعني بذلك أنَّه بعد تكوين سورية ولبنان واملغرب واألردن، واجهت هذه الدول حتّديًا  الوطني لدى سكَّ
ل الدول الوطنيَّة )Nation-state( يف  هو حتديد من هم السوريون واللبنانيون واملغاربة واألردنيون. وهذا عكس ما حصل يف عرص تشكُّ
ة العربيَّة وْقعًا كبريًا  ة. إنَّ لعمليَّة تكوين الدولة االستبداديَّ القرنني الثامن عرش والتاسع عرش يف أوربا؛ حيث ُبنيت الدولة لتتناسب مع األمَّ
ة: حينًا بشكل تضميني )inclusive( بتعريف من هو املواطن، وحينًا آخر بشكل إقصائي؛ حيث أصبح غري املرغوب هبم  عىل تكوين اهلويَّ
الجئني أو عديمي اجلنسيَّة )عىل سبيل املثال الكثري من األكراد السوريني(. إنَّ العمليات التي تشّكل األساس لتكوين املواطنة وترسيخها 
ل اهلويَّات  ليست مرتبطة بإحالل الديمقراطيَّة فحسب؛ بل بالرصاعات الدائرة قبل اسرتاتيجيات رشعنة الدولة، بام يف ذلك تشّكل وحتوُّ
واجلامعات السياسيَّة واألقليَّات اإلثنيَّة، وتوزيع احلقوق واملسؤوليات واملوارد وإعادة توزيعها، واملفاوضات املّتصلة بالتمثيل واملشاركة. 

* كيف تتعامل الدول املستقبَِلة مع ثقافة املهاجرين، وكيف هلؤالء أن يندجموا إجيابيًَّا مع جمال اجتامعي/ثقايف يظلُّ غريبًا مقارنًة بام ألفوه 
يف جماالهتم االجتامعيَّة/الثقافيَّة األصليَّة؟

حوار مع األكاديمي الفلسطيني »ساري حنفي«

وترشيعات  قوانني  انتشار  حاليًا  نشهد 
املواثيق  مع  ورسميًَّا  ضمنيًَّا  تتناىف  رئاسيَّة 
وحقوق  اللجوء  بحّق  املتعلقة  واملعاهدات 
موقف  احلال  بطبيعة  وآخرها  املهاجرين، 
ولكن  ترامب.  دونالد  األمريكي  الرئيس 
الدول  يف  لدينا  االنتهاكات  أنَّ  تأكيد  جيب 
يف  نجده  ممَّا  بكثري  أعظم  املستقبَِلة  العربيَّة 

الديمقراطيات الغربيَّة.
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حاوره: املهدي مستقيم

دعني أبدأ هنا من سؤال بسيط كنت قد سألته لكثري من املهاجرين، من خالل أبحاث ميدانيَّة قمت هبا يف كثري من الدول املستقبَِلة 
اخلليج  العرب يف  املهاجرين  ملعظم  اجلواب سلبًا  يكون  يكاد  املحليني؟  املواطنني  بيوت  من  بيتًا  خالل مخس عرشة سنة: هل دخلت 
الثقافة  والسيام  الثقافات،  اختالف  مشكلة  تضخيم  ضّد  أنا  إذًا،  واألمريكتني.  أوربا  دول  يف  باإلجياب  األغلبيَّة  جاوب  بينام  العريب، 
الدينيَّة يف تفسري اندماج املهاجرين اجتامعيًا أو ثقافيًا، أو عدم اندماجهم. االندماج حيتاج إىل ثالثة عوامل: العامل األول هو سياسات 
ً يف رضورة حتويل رأس  لدى الدول املستقبَِلة الحرتام ليس حقوق املواطنني فحسب، بل أيضًا حقوق املقيمني. تؤدي الدولة دورًا مهامَّ
املال اإلثني )باملعنى الذي يعطيه بيري بورديو هلذا املفهوم( للمهاجر أو للمواطنني من أصول مهاجرة إىل رأسامل اجتامعي ذي معنى، 
ثقافتهم يف اإلعالم،  املشرتك )احرتام  للعيش  البنيوي  املال اإلثني من أجل ضامن األساس  لرأس  من خالل حتديد سعر رصف عاٍل 
ة الثقافيَّة، قوانني ضّد التحريض، تكينهم من سوق العمل والدخول إىل املدارس واجلامعات... إلخ(. العامل  تبني سياسات التعدديَّ
د الثقافات يف املجتمع. وهنا تؤدي  الثاين انفتاح املجتمع املستقبِل عىل املهاجرين أو املواطنني من أصول مهاجرة من خالل اعتبار تعدُّ
ساهتم  ا العامل الثالث، الذي نادرًا ما يتمُّ الرتكيز عليه، فهو مسؤوليَّة املهاجرين ومؤسَّ مؤسسات املجتمع املدين دورًا رائدًا يف ذلك. أمَّ
انعزاليَّة  أيضًا ضّد  أنا  املختلفة عن جمموعة األغلبيَّة،  املهاجرين واإلثنيات  أتبنى موقفًا ضدَّ عزل  املشرتك. وبينام  للعيش  التأسيس  يف 
ع الثقايف يف  بعض جمموعات املهاجرين. عىل سبيل املثال، بينام أرى يف غطاء رأس املرأة املسلمة يف أوربا شكاًل طبيعيًا من أشكال التنوُّ
املجتمعات الغربيَّة، أجد الربقع هناك لباسًا انعزاليًا يمنع املرأة من التعامل مع حميطها. كوين ضّد ذلك ال يعني أن أنادي بقانون يمنع 

ة حال حيتاج إىل حكمة وإقناع أكثر منه إىل تقنني.  ذلك، إال إذا كان ذلك ألسباب أمنيَّة. املوضوع عىل أيَّ

إنسان،  اعتقاد، حقوق  ة  ة، حريَّ تعدديَّ )مواطنة، مساواة،  باهلجرة  املتعلقة  واملعاهدات  باملواثيق  املستقبَِلة  الدول  تلتزم  أّي حدٍّ  إىل   *
تواصل، عدل ...(؟

املهاجرين،  اللجوء وحقوق  بحّق  املتعلقة  واملعاهدات  املواثيق  تتناىف ضمنيًَّا ورسميًَّا مع  رئاسيَّة  قوانني وترشيعات  انتشار  نشهد حاليًا 
وآخرها بطبيعة احلال موقف الرئيس األمريكي دونالد ترامب. ولكن جيب تأكيد أنَّ االنتهاكات لدينا يف الدول العربيَّة املستقبَِلة أعظم بكثري 
ممَّا نجده يف الديمقراطيات الغربيَّة. فحقُّ ملّ الشمل لعائالت املهاجر العريب يف اخلليج تكاد تكون يف غاية الصعوبة. وقد استقبل هذا اخلليج 

ًا من الالجئني السوريني، وادَّعى التعامل معهم كـ»ضيوف«، ولكن بشكل عام تعامل معهم كأّي مهاجر آخر لدهيم.  عددًا حمدودًا جدَّ

ة يف لبنان. كيف تصف وضعهم هذه األيام؟ * لقد قمت بدراسات كثرية حول الالجئني الفلسطينيني وخميَّامهتم وخاصَّ

لبنان  الفلسطينيون يف  أقّل من أجانب.  م  أنَّ الفلسطينيني عىل  اللبنانيَّة مع الالجئني  السلطات  تتعامل  بعد ثالثة أجيال من جلوئهم 
حُيَْسدون  يعيشون وضعًا ال  األمد. وهم  م الجئون طويلو  بأنَّ أدّق  ُيوصفوا بصورة  أن  يزيد عىل )70( عامًا، وينبغي  ما  منذ  الجئون 
دون من  عليه، سبَّبته مفاعيل غياب احلّل يف كلٍّ من بلد األصل وبلد اللجوء عىل السواء. فالالجئون طويلو األمد يف لبنان هم غالبًا جمرَّ
ة أو املدنيَّة، كحق العمل، وممارسة املهن، وتسيري األعامل، وحيازة األمالك. وأغلبهم حبيسو خميَّامت  حقوقهم االجتامعيَّة أو االقتصاديَّ
ة مريعة. لذا ال يمكن اعتبار  أو معازل؛ حيث يعتمدون جزئيًَّا عىل املساعدة اإلنسانيَّة، وغالبًا ما يعيشون يف ظروف اجتامعيَّة واقتصاديَّ
د أشخاص  الالجئني الفلسطينيني يف عداد فئة »األجانب«، التي تتألف يف لبنان من مهاجرين مؤقتني. وبعد أن تمَّ اختزال وضعهم إىل جمرَّ
بحاجة إىل مأوى وطعام، انتقلت عمليَّة إدارة حياهتم العارية )bare life( )بحسب هذا التعبري العزيز عىل الفيلسوف اإليطايل جورجيو 
أغامبن( إىل أيدي الرشطة واجليش من جهة، وإىل منظمة غوث غري سياسيَّة، مثل األونروا، من جهة أخرى. حافظت الدولة اللبنانيَّة 
وتداخل   ،)inclusion/exclusion(( الضّم/اإلقصاء  أو  الشمول/االستبعاد،  ثنائيَّة  اللعب عىل  عرب  معنيَّ  بشكل  القائم  الوضع  عىل 
نظام  يف  يشملون  واحلقوق،  االمتيازات  نظام  من  الفلسطينيني  الالجئني  استبعاد  يتمُّ  بينام  إذًا،  صحيح.  والعكس  بالسيايس،  القانوين 
األمن، بوصفهم رعايا يضعون للسيطرة وللمراقبة الدائمة، حتت ستار إلزاميَّة القانون والرضورة السياسيَّة. أكثر من ذلك، صادقت 
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الدولة اللبنانيَّة عىل القوانني اإلنسانيَّة الدوليَّة، وكذلك عىل مراسيم اجلامعة العربيَّة التي تتعلق بقوانني حقوق اإلنسان، ولكن عندما 
يتعلق األمر بالالجئني الفلسطينيني تنتهك الدولة اللبنانيَّة هذه القوانني والقواعد القانونيَّة، وتتجاهلها يف أحسن األحوال. تطّبق الدولة 
ا قانونيَّة.  اللبنانيَّة حالة االستثناء بكّل الوسائل، وحتديدًا عرب اللجوء إىل القانون، وبشكل أسايس عرب تقديم املسائل السياسيَّة عىل أنَّ
وعندما نشط الالجئون الفلسطينيون، وطالبوا بمنحهم احلقوق املدنيَّة األساسيَّة بصفتهم الجئني، ادَّعت احلكومة أنَّ املسألة ال تتعلق 

بالقانون؛ بل بالبنية السياسيَّة للبلد، وبالتوازن الدقيق بني املجموعات الطائفيَّة ومنع التوطني.

ُيَعدُّ حصول الفلسطيني عىل حّق العمل، كام يف سورية، خطوًة نحو التوطني؟ بطبيعة احلال ال. لقد استخدمت أغلب النخب  هل 
اإلمربياليَّة  ضّد  م  أنَّ أو  فلسطني،  حيبُّون  هم  كم  بمقوالت  دائاًم  يبدؤون  الذين  هم  يستخدمها  من  التوطني.  اعة  فزَّ اللبنانيَّة  السياسيَّة 
م يقولون لنا إنَّ حترير فلسطني يتمُّ فقط عن طريق  والصهيونيَّة ومع حترير كامل الرتاب العريب، وال ننسى القدس بطبيعة احلال. وكأنَّ
م يقولون لنا إنَّنا نحبُّ فلسطني ونكره الفلسطينيني. إنَّ  سحق فلسطينيي لبنان وهتجريهم، وذلك بمنعهم من حّق العمل والتملك. وكأنَّ
عدم التوطني ال يعني العودة إىل فلسطني؛ بل قد يعني التوطني يف كندا أو أوربا. لقد محلت هذه اللغة العنرصيَّة/ الذرائعيَّة/ الشوفينيَّة/ 
الطبقيَّة خطابًا نقيضًا للنَفس العرويب/اإلسالمي/اإلنساين/احلقوقي لليسار الليربايل وللوطنيني اللبنانيني الذين احتضنوا الفلسطيني 
ه املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات )املؤرش  وثورته بكرم وحمبَّة يف العقود الستة السابقة. لقد أشار استطالع للرأي يف لبنان أعدَّ
العريب للعام 2011( إىل أنَّ )77%( من اللبنانيني يَرون أنَّ القضيَّة الفلسطينيَّة هي قضيَّة مجيع العرب، وليست قضيَّة الفلسطينيني )مقابل 
17% يعتقدون بأنَّ القضيَّة الفلسطينيَّة هي قضيَّة الفلسطينيني وحدهم، وجيب عليهم وحدهم العمل عىل حلها(. إنَّ أيَّ طرف سيايس 

ة لالجئني هو طرف ينتهك املبادئ األساسيَّة حلقوق اإلنسان.  يطرح قضيَّة حّق العودة من دون احلقوق املدنيَّة واالجتامعيَّة واالقتصاديَّ
ة للمعركة  جت فكرًا هرميًا يضع األولويَّ لقد أسقطت روح االنتفاضات العربيَّة مقولة: »ال صوت يعلو فوق صوت املعركة«، التي توَّ
ة والعدالة االجتامعيَّة )بام فيها لالجئني ولعامالت املنازل(. وقد ظهر  مع إرسائيل واإلمربياليَّة عىل حساب قضايا الديمقراطيَّة واحلريَّ
ذلك جليًَّا يف خطاب بعض األنظمة العربيَّة وبعض األحزاب السياسيَّة، التي عسكرت املجتمع، وسمحت ألجهزة األمن والعسكر 

ة املعركة. ة أولويَّ باالستحواذ عىل املناصب املدنيَّة حتت حجَّ

املحافظة  بقصد  املهاجر،  مجاعة  إرضاء  تتغيَّا  هجرة  من  لت  حتوَّ إذ  التقليدي؛  شكلها  يف  ًا  جذريَّ انقالبًا  اليوم  اهلجرة  ظاهرة  تشهد   *
عليها، وإعادة إنتاجها وإدامتها، إىل هجرة تتغيَّا حتقيق الذات. بيد أنَّ النموذج األول كان فيه فعل اهلجرة خاضعًا ملجتمع املهاجر ولقيمه 
ل؟ وهل يمكنه أن ينعكس  ومعايريه، بينام النموذج الثاين أصبح فيه املجتمع خاضعًا لسلطة اهلجرة ولسلطة امُلغرِتب. بَم تفرّس هذا التحوُّ

إجيابًا عىل سريورة التحديث يف جمتمعاتنا العربيَّة؟

  نعم، هذا الكالم صحيح. لقد بيَّنت دراسات الديموغرايف الفرنيس فيليب فارج )Philippe Fargues( وغريه كيف تتناقص عائدات 
ًا يف البالد املستقبلة. بطبيعة احلال، هناك تبعات كثرية لذلك عىل  م يبنون حياهتم فرديَّ العاملة املهاجرة إىل بلدهم األصيل وذوهيم؛ أي أنَّ
ة أنظمة الضامناِت االجتامعيَّة والصحيَّة، ولكنَّ لذلك تبعات ربَّام إجيابيَّة، حيث  إضعاف التضامن األرسي يف ظّل دول فاشلة من تقديم أيَّ
نة آخذة من َمعني الثقافات األصليَّة واجلديدة. من الصعب إعطاء حكم  ة القادرة عىل أن تكون مهجَّ ل الشخصيَّة الفرديَّ تدفع يف تشكُّ
قيمي شامل هنا. فالفردانيَّة عندما تكون مرنة )flexible individualism(، وهتدف إىل تغري البنى االجتامعيَّة السائدة )العائلة، القبيلة، 
احلزب السيايس، املؤسسة الدينيَّة،...إلخ( من دون هتديمها، رّبام تنجح يف التأثري يف املجتمع األصيل، أكثر من الفردانيَّة الصلبة التي تريد 

قتل األب وهي تدافع مثاًل عن حّق األم.  

لت فعاليَّة اجتامعيَّة أساسيَّة يف جمتمعاتنا منذ وقت  * ظاهرة اهلجرة/اللجوء ليست باملعطى اجلديد عىل الثقافة العربيَّة اإلسالميَّة؛ إذ شكَّ
ة إىل احلبشة حلاميتهم من االضطهاد(. هل هلذه الظاهرة املعاين نفسها يف واقعنا احلايل؟  ان مكَّ د بعض أتباعه من سكَّ مبكر )إرسال النبي حممَّ

حوار مع األكاديمي الفلسطيني »ساري حنفي«
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مة إىل  ة املكرَّ ان مكَّ د بعض أتباعه من سكَّ نعم لقد مّيزت اهلجرة املجتمع املسلم منذ التاريخ اإلسالمي املبكر. فقد أرسل النبي حممَّ
مة يف شهر أيلول/ سبتمرب )622م( إىل يثرب، مدينة والدته،  ة املكرَّ احلبشة حلاميتهم من االضطهاد، وهو نفسه وأتباعه قد هاجروا من مكَّ
ن ذلك احلدث بداية العرص اإلسالمي، التقويم اهلجري. ونظر الرتاث اإلسالمي إىل اهلجرة والتنقل باعتبارمها فعاليات اجتامعيَّة  وقد دشَّ
كقاعدة وليست استثناء. وربَّام مازالت هذه هي القاعدة؛ ففي مناطق عدة من العامل كأفريقيا اليزال التنقل فيها هو القاعدة لفهم العالقة 
ة ليزا مالكي. استمرَّ هذا التقليد بعد عهد  دت ذلك األنرتبولوجيَّة الفلنديَّ مع املكان، وليس البقاء ضمن حدود الدولة الوطنيَّة، كام أكَّ
د، بام يف ذلك احلق يف اللجوء. لقد كتب املسترشق الفرنيس لوي ماسينيون، يف عام )1952م(، حول أمهيَّة احلق يف اللجوء عند  النبي حممَّ
أنَّه وجد ملجأ عند عائلة  له عىل ذاك الذي عند املسيحيني. لقد جاءت هذه احلساسيَّة لدى ماسينيون من حقيقة  املسلمني، حيث فضَّ
د أجنبي. وكام ذكرت سابقًا، مع كّل أسف، لقد ضعف حسُّ استقبال املهاجرين  ة يف الصحراء العراقيَّة، وشعر بالضيافة بينام كان جمرَّ بدويَّ

وطالبي اللجوء يف دولنا اإلسالميَّة.

* كيف يوظِّف اجلهاز الّديني يف جمتمعاتنا الوسائط التقنيَّة واملعلوماتيَّة احلديثة يف أذهان املسلمني من أجل مترير وترسيخ مفاهيم قديمة 
ذات صلة باهلجرة واإلقامة واللجوء؟ 

املتعلقة  األسئلة  طرح  يف  كبري،  حدٍّ  إىل  ة،  مهمَّ أداة  اإلنرتنت  عرب  الفتاوى  فأصبحت  واالتصاالت،  اإلنرتنت  تقنيات  رت  تطوَّ لقد 
بمواضيع خمتلفة يف الفقه اإلسالمي. وتتمثل خصوصيَّة الفتاوى عىل اإلنرتنت يف أنَّ الناس يمكن أن يتاروا علامءهم املفضلني لدهيم، 
بغض النظر عن حدود دولتهم الوطنيَّة وعيون الرقابة الدوالتيَّة. ولكن، يف الوقت نفسه، تضفي قدسيَّة أكرب للفتوى، حيث ال يرى 
د لديه. وتنتقل هذه الفتاوى عرب األثري االفرتايض من خالل وسائل اإلعالم االجتامعيَّة، حيث تتابع  السائل مفتيه وحلظات الشك والرتدُّ
النقاشات بني مستخدمي هذه الفتاوى وتستخدم خارج سياق سائل الفتوى. وقد الحظنا االستخدام املكثف هلذه الفتاوى اإلنرتنتيَّة 
ة يف لبنان وفرنسا، بام يف ذلك عدد من الالجئني السوريني القاطنني  من خالل املقابالت التي أجريتها مع العديد من املسلمني، وخاصَّ
هناك. يف دراستي األخرية عن اهلجرة والفتاوى قمت بتصفح مخسة عرش موقعًا للفتاوى التي ختتلف طبيعتها؛ فبعضها يتبع ملؤسسات 
ة(، وأخرى هي عابرة للحدود الوطنيَّة )املجلس األوريب لإلفتاء والبحوث،  فتاوى وطنيَّة رسميَّة )مرص، قطر، اململكة العربيَّة السعوديَّ
فقه أمريكا الشامليَّة )The Fiqh of North America(،  دار اإلسالم )Islam House(، وطريق اإلسالم )Islam Way((. هناك أيضًا 
بعض الشيوخ ذوي الشهرة الذين يفتون من خالل مواقع مستقلة )اإلسالم اليوم )Islam Today(، مجعية املرّشعني املسلمني يف أمريكا 
ة مواقع شخصيَّة لبعض الشيوخ العلامء )راتب  )Assembly of Muslim Jurists in America(، درب السلف، وما إىل ذلك(. ثمَّ

النابليس، حممد صالح ابن عثيمني، صالح الفوزان،... إلخ(.

* ما خمّلفات موجة اهلجرة/اللجوء التي يشهدها العامل اليوم، إثر األوضاع التي تعيشها سورية والعراق وليبيا، عىل الدول املرِسَلة 
واملسَتقبَِلة؟

سأرّكز هنا عىل سورية كوين قمت ببعض األبحاث حول السوريني. لقد استقبلت دول املنطقة )تركيا ولبنان واألردن( جلَّ أعداد 
الالجئني السوريني، بينام أوصدت دول عربيَّة كثرية أبواهبا يف وجه الالجئني السوريني، والسيام الفلسطينيني من سورية، وُمنعوا حتى 
الالجئني فحسب، ولكن  انتهاكًا ملعاهدات محاية  ُيعّد ذلك  الشمل. وأستغرب هنا موقف دول اخلليج واجلزائر واملغرب. وال  ملّ  من 
ه أردنيَّة األصل، لكي ُيسمح  أيضا انتهاك حلق من حقوق اإلنسان. يف األردن حاولت التدّخل يف حالة طالب فلسطيني من سورية أمُّ
له بدخول األردن، حيث تمَّ قبوله يف إحدى جامعاهتا، وقد استعنت يف ذلك بشخصّيات أردنيَّة سياسيَّة مرموقة، ولكن عبثًا. وقال يل 
أحدهم إنَّه ال ُيسمح بدخول أّي فلسطيني سوري إذا كان عمره سّت سنوات ويومًا واحدًا، وذلك ألسباب أمنيَّة. إذًا، يصبح الفلسطيني 

إرهابيًَّا منذ نعومة أظفاره.

حاوره: املهدي مستقيم
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* هل ينصاع املهاجر املسلم اليوم إىل فتاوى تكّرر أفكارًا ظهرت 
منذ ما يزيد عىل أربعة عرش قرنًا؟

تعاملت الفتاوى ودور اإلفتاء مع موضوعة اهلجرة: رشوطها، 
وطريقة عيش املهاجر يف املجتمع املسَتقبِل، بأشكال متباينة وتكاد 
واملوضوعات  املهجر  فقه  أو  اهلجرة  لفقه  إنَّ  متناقضة.  تكون 
ومشارب  مدارس  التعارف  وفقه  األقليَّات  فقه  من  له  املجاورة 

خمتلفة، ولكن يمكن تصنيفها إىل ثالث مدارس: 

النصيَّة؛  املدرسة  أسّميها  التي  الفتاوى هي  من  األوىل  املدرسة 
حيث يؤّطر امُلفُتون من هذه املدرسة اجلغرافيا يف انقسام املعمورة إىل دار اإلسالم ودار الكفر، أو دار احلرب ودار السلم. وتدعو هذه 
هذه  تتجاهل  ما  غالبًا  الدينيَّة.  والواجبات  الشعائر  ممارسة  فيها  يستطيعون  التي  الدول  نحو  االنتقال  يف  املسلمني  واجب  إىل  املدرسة 
ة.  ة وراء اهلجرة، والنظر يف هجرة املسلمني إىل أوربا وأمريكا، وحتّثهم عىل عدم اهلجرة إال يف احلاالت املاسَّ الفتاوى الدوافع االقتصاديَّ
دته  ويدعو هؤالء العلامء إىل عالقة حذرة للغاية مع األغلبيَّة غري املسلمة، وأحيانًا ضدَّ املفهوم األسايس لالندماج عىل النحو الذي حدَّ
تارييَّة  الالَّ برنار لويس يف قراءته  ة  ننتقد بشدَّ للتاريخ وسياقه. وإذا كنا  تارييَّة؛ أي ال وزن  بالالَّ تتَّسم هذه املدرسة  دراسات اهلجرة. 
ر الفكر اإلسالمي.     ام قد قرأا فتاوى النصيني واستوحيا منها فهمهام )عدم( تطوُّ للفكر اإلسالمي، وكذلك بشكل أقل وائل حالق، فألنَّ

املجتمعات  يف  للمهاجرين  جيدة  ظروف  هتيئة  عىل  حريصة  ا  إنَّ سياسيًَّا.  احلذرة  الواقعيَّة  املدرسة  هي  الفتاوى  من  الثانية  املدرسة 
حمكّي عنها، فال فتاوى مثاًل عن  املضيفة، والسيام البلدان ذات األغلبيَّة غري املسلمة. ولكن يشعر املرء بأنَّ هناك العديد من القضايا الالَّ
نظام الكفيل يف دول اخلليج، وال عن رضورة استقبال الالجئني السوريني، وما إىل ذلك، باستثناء ترصحيات نادرة )للشيخني سلامن 
للمسلمني، وأنَّ هناك سياسة )غري  الثقافية  املدرسة، عىل اخلصوصيَّة  املفتني، ضمن هذه  القرضاوي(. ويرّكز بعض  العودة ويوسف 
سة الدينيَّة. ويمّيز بعض املفتني مثل الشيخ عبد الوهاب الطريري )املرشف  ل املؤسَّ رشعيَّة( جيب تركها للدولة ألخذ القرار من دون تدخُّ
ة )مثل قيادة املرأة  س، بذريعة أنَّ العديد من الترشيعات السعوديَّ ة والقانون املقدَّ العام عىل مؤّسسة اإلسالم اليوم( بني السياسة العامَّ
للسيَّارة( هي ببساطة العالقة للّدين هبا، والدولة هي الوحيدة التي تقّرر ذلك؛ آخذًة يف االعتبار ما هو أخفُّ الرضرين وسدُّ الذرائع. 
ة يف اعتبار النساء مواطنات من الدرجة الثانية. وغالبًا ما يعتمد املفتون ضمن هذه املدرسة عىل  ومع ذلك، هو ال ينتقد السلطات السعوديَّ

سايت مجاعي. اجلهد الفردي يف عمليَّة اإلفتاء، وليس عىل جهد مؤسَّ

سات مثل املجلس األوريب لإلفتاء والبحوث،  املدرسة الثالثة من الفتاوى هي ما أسّميه املدرسة اإلنسانيَّة. وُتعدُّ فتاوى وقرارات مؤسَّ
واملجلس الفقهي ألمريكا الشامليَّة، وأحيانًا بعض فتاوى األزهر، ضمن هذه املدرسة. مع هذه املجالس، يمكن مالحظة النقلة النوعيَّة، 
يعيش  أن  بتعقيدات  املشرتك، واالعرتاف  العيش  إىل احلديث عن  دار إسالم وكفر وأمان وحرب،  إىل  املعمورة  انقسام  واالنتقال من 
املسلمون يف الدول التي حتكمها سيادة القانون؛ حيث يمكن أن تدخل بعض القوانني يف تناقض مع تفسريات معيَّنة للفقه اإلسالمي. 
لآلخر.  يده  منهام  واحد  كلُّ  يمدَّ  وأن  املتشّددة،  والدينيَّة  األخالقيَّة  اإليديولوجيات  الطرفان  يتجاوز  أن  رضورة  إىل  املجلسان  يدعو 
ع واستيعاب االختالفات الثقافيَّة، وحتيل األقليَّة باإلبداع يف التعامل مع التناقضات  وينادي باملسؤوليَّة املزدوجة: سامح األغلبيَّة بالتنوُّ
بني القوانني الوطنيَّة واملعتقدات الدينيَّة. وباستحضار مفهوم االندماج اإلجيايب يرصُّ املجلس األوريب، وقبله طارق رمضان، عىل رضورة 
هم »مسلمي  ة والثقافيَّة للعيش املشرتك. ويدعو رمضان من سامَّ ساته لضامن األسس البنيويَّ التعاون بني املجتمع املستقبل واملهاجر ومؤسَّ
الغرب« )Western Muslims( إىل املسامهة بشكل إجيايب يف تطوير وتنمية جمتمعاهتم لتكون أفضل، بدالً من التفكري يف ازدواجيَّة »نحن« 

اكتشاف  إعادة  هو  الالجئني  حّق  إنصاف  لعلَّ 
أفهم  أن  يمكن  أنا  وإنسانيَّته.  املجتمع  روح 
التمييز بني املواطن واملقيم، ولكن عندما يكون 
املقيم مؤقتًا لبضع سنوات ال لعقود وأجيال. مع 
النقاشات السياسيَّة  كّل أسف، مازال كثري من 
وإقصائيَّة  هوياتيَّة  طبيعة  ذا  العربيَّة  املنطقة  يف 

لآلخر، إن كان امرأة أو أقليَّة إثنيَّة أو دينيَّة. 

حوار مع األكاديمي الفلسطيني »ساري حنفي«
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و »هم«. وهذا ما يسّميه مقاربة ما بعد االندماج )Post-integration(. لقد وجدت بني العديد من املشايخ األوربيني من أصل مسلم 
مثل هذا النوع من الدعوة )انظر عىل سبيل املثال مواقف الشيخ مرشد معشوق اخلزنوي(.

ى مجيل محداوي هذا الفقه »فقه التعارف«، لكونه يبنّي عالقة املسلم باآلخر  نحن عىل أعتاب فقه جديد تؤّسسه هذه املدرسة، وقد سمَّ
التفاهم والتسامح  األجنبي عىل مستوى املعامالت والعبادات والتفاعل األخالقي. ويتطلب أن يكون تعاماًل إنسانيًَّا إجيابيًَّا قائاًم عىل 
ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل  َا النَّاُس إِنَّ ة واملحبَّة، مصداقًا لقوله تعاىل: ﴿َيا َأهيُّ والتعارف والتعايش والصداقة واملودَّ

لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللََّ َعِليٌم َخبرٌِي﴾ ]احلجرات: 13].

ينعتها  بلدان غربيَّة  قبل  به من  الذي قوبلوا  الرتحيب  إىل  الفقهاء  لتوجيهات  السوريني  الالجئني  انصياع  * هل يمكننا إرجاع عدم 
الفقهاء بالكافرة )مثل أملانيا والسويد(، والرفض الذي قوبلوا به من طرف دول اخلليج )املسلمة(؟

نعم، هذا صحيح. مل يستمع الكثري من الالجئني السوريني املتدينني إىل اللهجة التحريميَّة، أو عىل األقل التأنيبيَّة، للمفتني السوريني 
حول رشوط اهلجرة إىل الدول ذات األغلبيَّة غري املسلمة. لقد دفع الوضع السوري الرهيب إىل تدشني حلظة نزع الطابع السحري عن 
ذلك.  عن  ندر(  ما  )إال  اخلليج  دول  وامتنعت  والسويديون،  األملان  استقبلهم  حيث  اإلنساين؛  الُبعد  أمهيَّة  هؤالء  وعى  حيث  العامل، 
ة من العاملة  ب هذه القيمة مع أسباب أخرى، مثل الفوائد االقتصاديَّ بطبيعة احلال دوافع استقبال الالجئني غالبًا تتجاوز اإلنسانيَّة لترتكَّ

الرخيصة، أو سّد النقص الديموغرايف. 

لزمان  التاريي  الواقع  عليه  دلَّ  مأثورًا  تقسياًم  كان  الذي  كفر،  ودار  إسالم  دار  إىل  املعمورة  تقسيم  رضورُة  السوريني  تقنع  تعد  مل 
الترشيع، فهذا، برأي كثري ممَّن قابلتهم، مل يعد له معنى يف ظّل العالقات الدوليَّة املعارصة التي تقوم عىل صفة مغايرة للصفة التي كانت 

عليها يف عرص الدولة اإلسالميَّة الواحدة، حني كان التقنني للعالقات اخلارجيَّة بني الدول قائاًم عىل احلرب إال يف حاالت استثنائيَّة. 

* أخريًا. هل أنت متشائم أم متفائل بتطور حركة اهلجرة واللجوء يف املنطقة وخارجها؟

ًا فهو عىل األقّل إقصائي ومعاٍد ملفاهيم املواطنة واإلنسانيَّة،  ال أخفي عليكم أنَّني قلق للغاية هذه األيام من انتشار فكر إن مل يكن عنرصيَّ
ة يف الدول العربيَّة. كام تذّكرنا الفيلسوفة األملانيَّة حنة أرندت، الالجئون هم طليعة اإلنسانيَّة، كونم ظاهرة تكشف تناقضات  وخاصَّ
الدولة الوطنيَّة ونزعاهتا القوميَّة والشوفينيَّة املفرطة. لذا، لعلَّ إنصاف حّق الالجئني هو إعادة اكتشاف روح املجتمع وإنسانيَّته. أنا يمكن 
التمييز بني املواطن واملقيم، ولكن عندما يكون املقيم مؤقتًا لبضع سنوات ال لعقود وأجيال. مع كّل أسف، مازال كثري من  أن أفهم 
النقاشات السياسيَّة يف املنطقة العربيَّة ذا طبيعة هوياتيَّة وإقصائيَّة لآلخر، إن كان امرأة أو أقليَّة إثنيَّة أو دينيَّة.  دعونا نتذكر قضيَّة دريفوس 
لت الفرز الطبقي لثنائيَّة اليسار واليمني إىل فرز ثقايف/أخالقي. وللتذكري، إنَّ ألفرد دريفوس، وهو ضابط هيودي  يف فرنسا، التي حوَّ
س  يف اجليش الفرنيس، قد أثار جدالً حادًا يف الطبقة السياسيَّة الفرنسيَّة؛ حيث ُألِقَي القبض عليه يف عام )1894( بتهمة اخليانة والتجسُّ
ملصلحة أملانيا، ومن َثمَّ ُحكم عليه بالسجن املؤبَّد. لقد قسمت حماكمته الرأي العام يف فرنسا إىل فريقني ظالَّ عىل عداء مستفحل لعدة 
سنوات: من جهة االشرتاكيون واجلمهوريون الذين آمنوا برباءته، ومن جهة أخرى امللكيون واألحزاب املحافظة الكاثوليكيَّة والنخبة 
كت شخصيات مرموقة من عامل الفكر واألدب يف فرنسا  ة الذين رأوا إدانته. حلظة الوعي تلك يف فرنسا كانت ممكنة عندما حترَّ العسكريَّ
م«،  من أمثال: إميل زوال، وأناتول فرانس، ومرسيل بروست، لتأييد إعادة حماكمة دريفوس. وقد كتب زوال خطابه الشهري »إنَّني أهتَّ
الذي صدر عىل شكل بيان محل توقيعه وتوقيع كثريين من األدباء بعنوان: »بيان املثقفني«. لقد َعدَّ السوسيولوجي الفرنيس كرستوف 

شارل ذلك والدة املثقفني كفئة فاعلة يف املجتمع. والسؤال الذي يبقى مفتوحًا لنا مجيعًا: هل من زوال عريب؟ 

حاوره: املهدي مستقيم


