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 :حول تقاطعات الرأسمالية المعولمة والحكومات القومية

،، العمالة المستضافة ن ن والمهاجرين غي   والالجئي   االعتياديي 

 

 مونيكا موكريكتبته: 

ن   ترجمة: حازم أمي 

 

ن  ي التعريفعندما نتحدث عن المهاجرين والالجئي 
ن
ي علم االجتماع . نواجه عىل الفور مشاكل ف

ن
إن .، أي شخص ينتقل من بلد إىل آخر هو مهاجرف

 عن   -نظرية الهجرة القديمة 
ً
ا تهنا س هجرةفال .(Lee 1966) تحدد "عوامل الدفع والجذب" للهجرة - ةقديمكونها فضال

ً
ن شكل نوع  من معي 

 ، تحديد المختلفة الهجرة أنواع
ً
ي إطار نظرية إيفرت إس. هو "الهجرة القرسية" ، أو  ا

ن
،، لوضعها ف وهي شكل من أشكال الهجرة بشكل رئيسي  ىلي

 .دفع أو العوامل الطرديةأو حرصًيا بسبب عوامل ال

 

 
ً
ي معظم بلدان الشمال ووفقا

ي فن
 أو الدول المتقدمة مجاز  للوضع القانونن

ً
ي ا

ي الحصول عىل الحماية فن
ئ له الحق فن  بلد آخر بسبب وجود ، فإن الالج 

ر من التعرض لالضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية ي مجموعة اجتماعية  "خوف مب 
 خصيصفن

ً
، أو رأي سياسي ")اتفاقية  ا

ء وقبل   -، تعتمد عىل فائدتها للبلد المستهدف  المهاجرين للهجرة ، عىلي الجهة اآلخريجنيف.( إن حقوق معظم  ي
ىل قدراتهم ، الحاجة إكل س 

ي البقاءو عليه,   1عىل العمل
ي تلك الدول المستقبلة,  الحق فن

ن فن ي حالة اللجوء واحتياجات البلد المستقِبل  لالجئي 
ن فن ي احتياجات الالجئي 

يكمن فن

ي حالة هجرة ال 
 .د العاملةايفن

 

ورة واقًعا اجتماعًيا ، ولكن ، وبالتاىلي يعمل ضد نوايا القانون  عىلي الرغم من هذا  شيدهه يهذا ما ينص عليه القانون ، وهو ال يعكس دائًما أو بالرصن

ي بعض الحاالت 
 و تباعا بالرغم من هذا. سوف نعود إىل ذلك   .فن

ً
 كيف تفرس  الحقا

ً
خالل السنوات القليلة الماضية ، أصبح من الواضح تماما

 لهدافها الخاصة
ً
ن وفقا ي اللجوء يشكل مشكلة بالنسبة للبلدان المستقبلة   .  السياسة القواني 

)المحتملة(. بشكل عام ، يمكن القول أن الحق فن

ي الوقت نفسه ، حتى وقت قريب ، لم يتم تحديها 
 من إنكار حماية الالجئ .عالنية بوضوح و  فن

ً
ن ، حاولت الدول القومية إبقائهموبدال خارج  ي 

ي  .أراضيها
ي بلد ربما تكون الحكام القانونية التى

ي سفارة فن
الوسائل فعالية لتحقيق هذه  تلك واحدة من أكب   الموطن تعوق طلبات اللجوء فن

ي االتحاد  الغاية،
،ولكن أيضا الئحة دبلن فن ي ي  الورون 

ي تنص عىل أنه فن
ي يدخل  السواد العظم منالتى ي االتحاد الورون 

الحاالت يكون أول بلد فن

ئ مسؤوال عن إجراءات  إليه ي ،  اللجوءالالج 
ي تقع اراضيها  يعمل بشكل جيد للغايةو حاليا هذا الحاجز القانونن

ي الداخلية التى لدول االتحاد الورون 

ي  داخل .  االتحاد مع دول ليست ضمن نطاق  جغرافية وبال حدود  لالتحاد الورون  ي  الورن 

 

ة أزمات مختلفة ي اآلونة الخب 
ي فن   .عالوة عىل ذلك ، واجه االتحاد الورون 

ً
ي  : أوال

ي جعلت من المستحيل ، فن
السواد الزمة االقتصادية ، التى

 لنظام دبلنال  االعظم من
ً
ن إىل اليونان وفقا ،ثم ما يسىم أزمة  .مور ، إعادة الالجئي  ن ي الواقع متوقعة مثل الزمة  الالجئي 

ي كانت فن
 االقتصادية،التى

ي أغفلت عن عمد كل اإلشارات  ي  السابقة،لذا يمكن للمرء أن يتكهن بأن حكومات االتحاد الورون 
خططت ردود فعلهم الفوضوية  الواقع،وفن

. كانوغب  الفعالة للتدفق الكبب  من  ن ي النصف الول من عام  تالالجئي 
ن لك -نود أن نتبع اتفاقية جنيف  .ال يمكن القيام بها" 1: 2015الرسالة فن

 ". ذلك يتجاوز إمكانياتنا

 

ي أغسممممممطس 
ي أجمممممممزاء  ،2015ثممممممم جمممممماء فن

ن فن ا عممممممن صممممممور الالجئممممممي  ي الواقممممممع ال تختلمممممممف كثممممممب 
ي كانممممممت فن

ي المجممممممر )الممممممتى
ن عالقممممممة فن مممممممع صممممممور الالجئمممممممي 

                                                           

فقرة بسبب  للمهاجرين، وهو حق ومسببات الهجرةشيء لم شمل األسرة، والتي يمكن أن تكون شكالً من أشكال  وقبل كلاساساً هناك استثناءات لهذه القاعدة، و 1

 .إعالن حقوق اإلنسان من 8 رقم.
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ي كانممممممممت موجممممممممودة منممممممممذ سممممممممنوات عديممممممممدة( 
ق النمسمممممممما )لجثممممممممة  71 عممممممممىلثممممممممم العثممممممممور  –أخممممممممرا مممممممممن العممممممممالم الممممممممتى ي   

ن
ي شمممممممماحنة ف

ن
ن ف عممممممممدد الجئممممممممي 

ي البحمممممممممر المتوسممممممممم ( وبيمممممممممان لممممممممم مماثلمممممممممة احممممممممداث عنمممممممممد حمممممممممدوث والوفيمممممممممات  يمكمممممممممن مقارنتمممممممممه بأعممممممممداد الضمممممممممحايا ال  ذيالممممممممم همممممممممذا  الوفيممممممممات
ن
ذلك ف

كممممممممل،أنجمممممممميال  حيممممممممب ل ومممممممممع ذلممممممممك – انممممممممد  لمممممممممدة حممممممممواىلي شممممممممهرين -". وتغممممممممب  المنمممممممما  حقممممممممق هممممممممذا"يمكننمممممممما أن ن مب  ممممممممماذا حممممممممدث هممممممممذا  تممممممممم البى

، ن ن  يسمممممماعدون،وكممممممان النمممممماس  بممممممالالجئي  م نفسممممممه ممممممما ال يقممممممل عممممممن واحممممممد مممممممن الالجئممممممي 
ي أو نمسمممممماوي يحممممممبى

 ... تحممممممت رعايتممممممهوكممممممان لاممممممل ألمممممممانن

 

 

ت المممممممور مممممممرة    أخممممممرا،ثممممممم تغممممممب 
ً
اضمممممميا ي نمممممموفمب  كممممممان   افبى

ن
ي بممممممار س ف

ن
ولكممممممن لممممممم يممممممتم تنفيممممممذها مممممممن  - 2015ذلممممممك بسممممممبب الهجمممممممات اإلرهابيممممممة ف

،قبمممممممل  ن ي ليلممممممممة رأس ا الالجئممممممممي 
ن
ي كولونيمممممممما ثممممممممم كانممممممممت هنمممممممما  اعتممممممممداءات جنسممممممممية ف

ن
 غممممممممب   -لسممممممممنة ف

ً
مممممممم لمممممممميس أمممممممممرا  عتيمممممممماديالكممممممممن التحممممممممرا الجنسي

 
ً
 لتحقيقممممممات  .حقممممما

ً
ممممم ووفقمممممما م ي هممممممذه ا ،طةالرس 

ن
ي ألمانيمممممما ف

ن
ن الوطنيممممممة ف ن مممممممن أكممممممب  مجموعممممممات الالجئممممممي   - الحممممممداثلممممممم يشممممممار  أي مممممممن الالجئممممممي 

ي جميع 
ن
حيبية الحوال،وف ن  وجدت الثقافة البى  .نهايتها قبل حلول ليلة رأس السنة بالالجئي 

 

لوضع حد  -ويمكن العثور عليها دائما  -: كان البد من العثور عىل بعض السباب بشكل و منظور مختلفلذا ، يمكن للمرء أيضا أن يضع ذلك 

حيب  مع عقد أو يمكن للمرء أن يجادل بطريقة أكب    .لثقافة البى
ً
ي ، االضطهاد اتساقا

ي الواقع   التى
ن
جيب بإنتهائها ف وفشلها كانت  أن ثقافة البى

ي  ي االتحاد الورون 
 .جزءا من خطة إلنهاء حق اللجوء فن

 

ي  - عىلي هذا النطاق  وليست نظرية جيدة -هذه نظرية مؤامرة 
حيبولكن مهما كانت السباب لذلك ، فن  نهاية المطاف ، كانت نتيجة ثقافة البى

ي  ي االتحاد الورون 
ي إحدا النتائجأو يمك .هي القيود الشديدة المفروضة عىل اللجوء فن

  ننا النظر فن
ً
: حواىلي ألف شخص حصلوا عىل حق  تحديدا

ي التقليل من 2اللجوء أو الحماية الفرعية خالل الصيف القصب  للهجرة 
حيب  ذلك،ومع  شأنه. ، وهذا ال ينبغن ة طويلة من  ظلت ثقافة البى لفبى

عىل أن سياسات  وبشكل عامواسع طاق عليه بن ومتفق (Gutmensch/do-gooder) الزمن عبارة عن كلمة مكونة من أربعة أحرف شبيهة بم

وريةالتعامل مع  ن الواقعية ضن  .الالجئي 

 

ي واقعية  عىل  ذلك،ومع 
ي "السياسة الواقعية الرجح،ماذا يعتن

 من الهداف  "،هذا يعتن
ً
أي "السياسة القائمة عىل عوامل عملية ومادية بدال

ا لقاموس
ً
( Webster -Merriamالنظرية أو الخالقية" ، طبق يام وبسبى ا  3)مب 

ً
ل" ، وفق

ُ
 من الُمث

ً
باإلضافة إىل "السياسة القائمة عىل القوة بدال

ين فيما يتعلق بالهجرة  4dictionary.comموقع ل ي القرن الواحد والعرس 
 ما الذي تعنيه السياسة الواقعية فن

 األوامر السياسية الوطنية والرأسمالية المعولمة

 

ي العالقات الدولية ، تركز عىل السلطة باعتبارها المحر  السياسة 
الواقعية كشكل لوصف النشطة السياسية ، فضال عن نظرية الواقعية فن

ي السياسة الدولية .الرئيسي للسياسة
اض أن الدول ما زالت تمثل أهم العناض الفاعلة فن قد يكون  .عالوة عىل ذلك ، تستند الواقعية إىل افبى

ي الشمال العالىمي يفهمها ممثلوها باعتبارها أهم العناض الفاعلة  -أو ال يكون صحيًحا هذا صحيًحا 
اض بأن الدول فن ولكن يبدو من السلم االفبى

 ببعض االستقاللية
ً
ن يعتقدون أن بإمكانهم العمل سياسيا ي السياسة الدولية وأن هؤالء الممثلي 

 .فن

 

ي  .اطيات وطنيةيتم تنظيم معظم الدول رسمًيا باعتبارها ديمقر 
ن والراضن ي الديمقراطية الوطنية ، فإن السكان الوطنيي 

من الناحية المثالية ، فن

ن  ي متطابقي 
ي الدول القومية القائمة العليا،كما هو الحال مع المثل  .الوطنية والنظام السياسي الوطتن

 ما يحدث ذلك فن
ً
ومع ذلك ، فهذه   .نادرا

ي بنيت عليها الديمقر 
ة من العناض المعروفة مثل  -اطيات الوطنية هي السطورة التى وهي أسطورة مهمة وفعالة للغاية تضم مجموعة كبب 

                                                           

2 Summer-its-After-Migration-of-http://transversal.at/blog/AutonomyCf.  
3 webster.com/dictionary/realpolitik-https://www.merriam 
4 http://www.dictionary.com/browse/realpolitik 
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كة يشكل أساس الهوية الجماعية, الوالء,إن بناء المة المش .النساب الوطنية والثقافة الوطنية والمصلحة الوطنية ، الخ التضامن ، وهو  بى

وري للديمقراطية  اض ضن ورًيا ولكن الجزء الجماعي هو -افبى
ا ضن
ً
ي ليس مقصد

وبدون فهم التماسك ، لن يكون  .مالحظة: الجزء الوطتن

ن مواطنيهم   ، وكما نعلم جميًعا ، ال يتم تعريف الهويات الجماعية أو التضامن (Balibar 2010)المواطنون مستعدين لمنح "المساواة" بي 

ا ، وربما الهم من ذلك ، عن طريق االستبعاد
ً
بالقول من ينتىمي إىل مجموعة ، نقول أيضا من ال  .الجماعي فق  من خالل اإلدماج ، ولكن أيض

ن  .ينتىمي  ن ، أو ، ربما ، أيضا أولئك الذين لم يكونوا مواطني  ن قوميي  ي حالة الدول القومية ، وبالتاىلي ، أولئك الذين ليسوا مواطني 
ن
ن مستف  أصليي 

ن ، إلخ -حياتهم كلها  ن قوميي  ا  .الذين لم يكن آباؤهم مواطني 
ً
متعددة  مصفوفةوهكذا ، فإن المة ليست فق  ترسيًما سياسًيا ولكن أيض

 . الطبقات

 

ي  وفعال،تحتاج الدولة أيضا إىل اقتصاد قوي  مستقلة،من أجل أن تكون 
لحديثة كانت ومع ذلك ، فإن الدولة القومية ا .يسىم االقتصاد الوطتن

  دائما متداخلة مع النظام االقتصادي للرأسمالية ، الذي يسغ
ً
ة من هذا النظام  .باستمرار للتوسع حثيثا ي الوقت الحاضن ، تعمل أجزاء كبب 

ن
ف

 ذات أهمية وهكذا ، فإن الحركة الحرة العالمية للسلع والخدمات ، وإىل حد ما ، أيضا القوا العاملة ، هي  .االقتصادي عىل مستوا العالم

ن ، مما يجعلها متناقضة جزئيا مع مصالح الدول القومية ن العالميي  ن االقتصاديي  من ناحية أخرا ، تستفيد الدول  .قصوا بالنسبة لالعبي 

اء المنتجات الر  ي هذه الدول   
ن
ن ف ي الشمال العالىمي من التبادل االقتصادي العالىمي ، عىل سبيل المثال ، يمكن للمستهلكي 

ن
خيصة القومية ف

ي الجنوب العالىمي 
 .المنتجة فن

 

ي حالة  .عادة ما تحدث الهجرة وتنظم حسب احتياجات وأنشطة االقتصاد العابر للحدود
العمالة  Gastarbeiter /كان هذا واضحا فن

اد هذا العم المستضافة.  ي أجزاء محددة من اقتصادات أوروبا الغربية عن طريق استب 
ا هو معروف بشكل وكم .الةيمكن تعويض نقص العمالة فن

اد للعمالة كان ممكنا دون أي أص داء عام ، فإن بدايات نظام العمال الضيوف كانت ، بسذاجة إىل حد ما ، مبنية عىل فكرة أن مثل هذا االستب 

اد القوة العاملة طالما كان ذلك مطلوًبا ، عاد عندما لم تعد هنا  حاجة ات أخرا: سوف يتم استب  ال الضيوف الوائل كان لدا العم .أو تغيب 

ل ن ي المبن
ة كافية لكسب المال من أجل حياة طيبة فن وهكذا ، قام النظام السياسي واالقتصادي ، وكذلك  .خط  ثابتة لحياتهم: سيبقون فق  لفبى

ن ، بتقليص هؤالء الفراد إىل وظيفتهم االقتصادية كقوا عاملة ن من .الفراد المعنيي  هذه التجارة أن هذه  ومع ذلك ، عندما أدر  كال الجانبي 

ة النظر   جاء البرس  بدال منهم( ، تم استدعاء قوة عمالية ولكن 100،  1967أنه ، عىل حد تعبب  ماكس فر ش ) -النظرة الميكانيكية كانت قصب 

ي للهوية الوطنية من التأثب   -
ا عىل مفهوم  -أصبح العمال الضيوف مشكلة لما يسىم السباب الثقافية  .أصبح الجزء االستثنانئ

ً
الثقافة اعتماد

ون أنهم ال يتمتعون بثقافة عىل اإلطالقالمطبقة ،  .لن لديهم ثقافة أجنبية أو كانوا يعتب 

 

ي ، أي استحالة الهجرة ، فمن ناحية ، فإن االستبعاد المطلق لألجان .ضو مساده الغمن الناحية االقتصادية ، هذا االستبعاد 
ب من إقليم وطتن

ي الواقع السياسي ، .ضار أمر 
ي  من ناحية أخرا، فن

ي  .، لم يكن هذا االستبعاد المطلق ممكنا أو مقصودا Realpolitik فن إن االستبعاد النست 

ي المجتمع ، يخلق قوة عاملة فائقة
االستغالل ، ويقلل من مشاكل البطالة  لألجانب من الحقوق السياسية واالجتماعية ، وكذلك من االندماج فن

 .حيث يمكن طرد قوة العمل هذه إذا لم تعد صالحة لالستخدام أو العمل

ي الوقت الحاىلي 
  نجد ،  فن

ً
  وضعا

ً
ي  و  مماثال

  حتى
ً
ي اللغة اليومية –ن بدون أوراق امییظلنا غب   المهاجرين" أو 5"البدون لشبكة مفاجئا

المهاجرون : "فن

ن  ئ ، لقطمم منھب لطیُم لن ، یرئزالل العماانة مع رمقابال". غب  القانونيي   المجت 
ً
عىل الرغم من أن هذا  .ون متواجدون بالساسال یکب أیجل با

ن  عيي  ي تجعل الناس "غب    
ن ، حيث أن هنا  العديد من السباب التى عيي   قرارات – "التقييم البنيوي ال ينطبق عىل جميع المهاجرين غب  الرس 

ي اإلقامة ، وما إىل ذلك  رفض
هم لوقت و الفراد الذين تم استدعائ –اللجوء, وفقدان اإلقامة بسبب فقدان الوظيفة أو الطالق ، والتأخب  فن

عي  يمكن أن  محدود 
ي وقت الحقيتحول وجودهم مع الظروف لوجود غب   

 .فن

                                                           

الذي استخدمته الكاتبة  Sans papiersمن هم بدون أوراق هوية او أي اثبات للشخصية و يماثله في الفرنسية مصطلح  البدون هو مصطلح كويتي يطلق علي 5

 و عربه المترجم الي اقرب مصطلح له في الثقافة العربية الحديثة.
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ن ليسوا فق  مجموعة اجتماعية متنوعة للغاية؛  ي كثب  من الحيان كبش فداءالمهاجرون غب  النظاميي 
ن
ء معقد   يدمجون مأنه .هم أيضا ف ي

كل س 

 ال يمكن  .فيما يتعلق بالهجرة
ً
 ، و ال يمكن السيطرة عليهم كمجموعة بهذا الشكل تحديدا

ً
بشكل فردي ، يتم التحكم فيها طوال  . حرصهم عدديا

عندما يكون كل مهاجر بمثابة  .أن يكونوا كذلك عليهم يجب ما ال يفعلون فق  ما ال يجب عليهم فعله )مثل العمل( ، بل و هم  .الوقت

ي النظام 
ن
،اضطراب ف ي

ي نفس  (42ص ،2015صياد  راجعالمهاجر بامتياز ) فهم هذا  االضطراب،هذا  يدمجوا " "البدون فإن الوطتن
ن
 هو  الوقت،ف

ن لأل هي فق  أو   .الضيف عاملمن ال -حتى أكب  من ذلك  أو  -ستغالل المفرط قابلي 

 

ن   ي  جماعي حقهم الفردي والماذا عن  لكن ماذا عن الالجئي 
ن
ة طويلة دون  ذكرنا، ا   وكم6الحمايةف ،ظل هذا الحق لفبى لكن هذا حق خاص  تغيب 

ن  ي االتحاد  بشكل عام ك كيشتوهكذا ، أصبح ال .بالالجئي 
ن
 ال يتجزأ من اإلجراءات القانونية والخطابات العامة ف

ً
ن جزءا ي حقوق وضع الالجئي 

ن
ف

ي  ي اآلونة  ويمكن مالحظة ذلك عىل المستوا الجماعي مع إعالن المزيد والمزيد من البلدان رسمًيا  .الورون 
ن
"دول آمنة" ، عىل سبيل المثال ، ف

ة ، أفغانستان ا حق فردي ، وي فق  ليس هذه التقييمات مشكو  فيها  .الخب 
ً
جب تقييم أسباب اللجوء بشكل عىل أقل تقدير، واللجوء هو أيض

 ليست آمنة بالنسبة إىل اآلخرين.  لعديد من البلدان آمنة نسبًيا بالنسبة لبعض الناس ولكنها فا فردي

، -ليست آمنة لي شخص  أفغانستان) ;ة: )القليات الجنسيعىل سبيل المثال  ة غب  محددة  وبالتاىلي
ي كابول لفبى

تم إغالق السفارة اللمانية فن

 وكذلك النمسا ولكن ألمانيا  -عىل أعىل مستوا ممكن لمواطنيها  إليها  وأصدرت النمسا تحذيرا بشأن السفر ،2017مايو  31من الوقت منذ 

ي ترحيل الشخاص إىل أفغانستان مستمرين
 . فن

 

ر" لمقدم طلب اللجوء َّ ي الغالب من إثارة الشكو  حول "الخوف من االضطهاد المب 
ي  .عىل المستوا الفردي ، تتكون إجراءات اللجوء فن

فن

ي أكب  من كونها قراًرا قانونًيا: عند الحديث عن التعذيب  قرأ الحكام المتعلقة بطلبات اللجوء كنوع من النقد الدن 
ُ
، لم يبد بعض الحيان ، ت

 
ً
 كافيا
ً
 ، وقتلوا أو أنه ال يستطيع أن يصف أولئك الذين اضطهدوا / عذبوه ج .أو أكب  من الالزم بحيث ال تبدو حقيقية .مقدم الطلب شعورا

ً
يدا

هجرة. أو ، ربما ، كان مجرد نزاع عائىلي ، والذي ال يعتب  سببا لل .أ هم ، وما إىل ذلك. ولم يتمكن من إثبات وجود أسباب سياسية حقيقية لذلك

أسباب اقتصادية  لشخصأو كان لدي ا .وربما كان من الممكن أن يذهب إىل جزء آخر من البالد ، حتى ال تكون هنا  حاجة إىل القدوم إىل أوروبا

ي اإلقامة راجع
 بدون الحق فن

ً
ئ مهاجرا  (Mokre 2015) )مثل الخوف من التجويممممع( ، مما يجعل الالج 

 

ن عن أوروبا يرجح المنطق ال  و  فالشخص الذي يتمتع بنفس حقوق العمل والحقوق االجتماعية كمواطن .االقتصادي والسياسي بإبعاد الالجئي 

انية العامة من الممكن و يحقق أرباًحا إضافية بل  ن ا أن يثقل كاهل المب 
ً
ي هذه  .أيض

ة طويلة فن ي اللجوء لفبى ي الحفاظ عىل طالت 
كما أنه من المنطقى

ن عىل الدولة أن توفر لهم ذلك  .الحالة ة ، يتعي 
وعىل الرغم من  .ولكنها تفعل ذلك بطريقة محدودة للغاية -من المسلم به أنه خالل هذه الفبى

ي أو ال يتم إال بطريقة محدودة للغاية أن إقامة طالب ال
وهو ما يعيدنا إىل احتمال أو احتمال  -لجوء قانونية ، فإن العمل عادة ما يكون غب  قانونن

ي 
ي سوق العمل غب  القانونن

 .حدوث استغالل مفرط فن

 الشمولية كإقصاء

 

ء، ماذا عن حقوق اإلنسان العالمية  بعد كل  ي
تحتاج السياسة إىل نوع من التجذر  .الواقعية فق  ليست مجرد السياسة  Realpolitikس 

ي ونوع ما من رؤية المجتمع الذي تسغ إليه ، عىل سبيل المثال ، وهم تراث التنوير والثورات الديمقراطية
من الواضح ، فيما يتعلق  .الخالفى

ن ، أن هذه الحقوق العالمية بال أسنان عرفنا أن أهم حقوق اإلنسان الساسية هو  ،(Hannah Arendt)أرندت فمنذ حنا  .بالفراد المعنيي 

                                                           

جم تأعيد [ 6     ]صياغة السؤال من قبل المبى
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ي الحصول عىل 
ن
ي الكفاح من أجل  حقوق،الحق ف

ن
ي ذلك الحقوق غب  الممنوحة حتى  حقوقه،أي حق سياسي ف

ن
هو بالضب  هذا  ا هذ .اآلنبما ف

ن الحق الذي يتم حجبه من غب    . (Arendt 1968/1951, p. 177) المواطني 

 

ض أن أوروبا  .حقوق اإلنسان والديمقراطية ذات أهمية قصوا بالنسبة لوروبا أخرا،من ناحية  عتهم هي اسميا اول من ومن المفبى اخبى

مون،وعىل عكس العديد من المهاجرين الذين ال  الخرا،عىل عكس البلدان  -ومارستهم  حقوق متساوية للنساء  المثال،عىل سبيل  يحبى

ض ع ر تفوق .ىل احتكار الدولة الستخدام القوةوالقليات لجنسية أو حتى تعبى الثقافة      يمكن للمرء أن يجادل بأن حقوق اإلنسان العالمية تب 

 الغربية أو الشمالية(.  ةأو الثقاف) الوروبية

 

 دخول مجال الرؤية

 

ولكن معاكسة سياسيا واقتصاديا عندما يتم تنفيذها  كعالمة ثقافية ،  محددة واضحة هنا  حاجة إىل حقوق إنسان عالمية -هذه معضلة 

ة طويلة عىل االستغالل  .ومع ذلك ، هذه ليست معضلة جديدة .بالفعل ة إىل فبى ء ، استندت ثروات الدول الشمالية المستنب  ي
فبعد كل س 

هالالمحدود لالستعمار وما بعد االستعمار إىل حٍد ما ، أي أن الحقوق العالمية للتنوير لم تنط اتيجية  .جزء من العالم .بق عىل غب    هذه االسبى

ي أجزاء من العالم البعيدة عن هنا
ي يمكن الوصول إليها بسهولة إذا حدثت هذه االنتهاكات فن

ي هذه  .هوعدم االنتها  لحقوق اإلنسان ، والتى
فن

حقوق اإلنسان لنظمة دول ما بعد االستعمار  عىل سبيل المثال ، انتهاكاتكل منتج مع شكل محدد من الرؤية ،الحاالت ، يمكن دمجها بش

عية عىل جميع أنواع العنفوبممهذه الطريقة ، يمكن إضف ."مرة أخرا تثبت تفوق الثقافة السياسية "لدينا ي ذلك ، بالطبع ، الحرباء الرس 
 ، بما فن

.  

 

 من السكانأكب  صعوبة عندما يصبح الشخاص الذين ال يتمتعون بحقوق اإل  الحتجابومع ذلك ، يصبح 
ً
ومع ذلك ، ليس من  .نسان جزءا

ن عىل الرغم من وجودهم المادي  ، - المستحيل جعل الناس غب  مرئيي 
ً
ا الذين   "البدون"  العمال الضيوف الذين هم فق  قوة عمل وليسوا برس 

ي اللجوء  -كما هو منطوق من الناحية القانونية ، ليسوا هنا   -يمكن تجاهلهم  ي  المحتجبونأو طالت 
عالوة عىل ذلك ، يبدو االتحاد  .المخيمات فن

ا عنهم أو إبعادهم: ع
ً
ن بعيد اجع عن الطريقة االستعمارية إلنتاج الخفاء ، عن طريق إبقاء الالجئي 

ي الوقت الحاضن وكأنه يبى
ي فن ن طريق الورون 

ي اللجوء إىل دول مثل لي ا  -بيا االستعانة بمصادر خارجية إلجراءات اللجوء ومعسكرات اللجوء لطالت 
ً
دولًيا عنها حسن السمعة  وليس معروف

يا -القانون  لإلمتثال لحكم ن إىل "البلدان اآلمنة" ، مثل أفغانستان أو نيجب  حيل )أو تنظيم "العودة الطوعية"( لالجئي 
 .وببى

 

ي عام 
ة واال  -كأفراد وجماعية   -، أصبح الالجئون ظاهرين  2015خالل الصيف القصب  للهجرة فن كان هذا  .حتياجات واآلمالمن ذوي الخب 

  .مهًما
ً
ي نفس الوقت ، لم يكن كافيا

 .أصبح الالجئون ظاهًرا كضحايا ، كأشخاص يحتاجون و ستحقون "مساعدتنا" ، وليس كأصحاب حقوق .فن

ا هو الذي سهل إنهاء 
ً
حيبعىل الرجح ، كان هذا النوع من التمثيل أيض يتم  فلن الستحقاق,نح اللجوء والدعم بسبب اإذا تم م .ثقافة البى

لكن حتى هذا الشكل من الرؤية يمكن أن يكون بداية  .منحهما عندما يترصف ملتمسو اللجوء بإشكالية وبالتاىلي ال يعودون يستحقون ذلك

ن  المحاربة من اجلها حيث أن الحقوق السياسية ال يمكن  -السياسية للنضال من أجل الحقوق  المعركة ولكن هذه  -إال من قبل أشخاص مرئيي 

ي الصدقة ، بل هي  
ن يدافعون عن حقوقهمكواجهة كال تحتاج إىل رؤية كضحايا ومتلقى ، ولعدة ولذلك  .بمزيد من الحقوق ويطالبون ناشطي 

ي أوروبا إىل تحقيق الرؤية )، سعت حركات الال و حتى اآلن سنوات
ن فن ي الماكن العامةالصداالذيع و جئي 

, للمهن أجسادهم،باستخدام  ( فن

باتإل ل .للمقاومة السلبية و النشطة   .الطعام عن ضن

ي الحقوق السياسية  .أفعال سياسية بارزة عبارة عن تلك هي 
ن من القيام بمزيد من العمال السياسية وإظهار الحق فن

ّ
ي تمك
تلك هي الفعال التى

ي حرية الحركة بما يتجاوز متطلبات الرأسمالية
 . بما يتجاوز الدولة القومية والحق فن
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