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 اليمين العربي: هل يكره العرب الالجئين العرب؟
 أحمد األزهري

انشق من الشعب مصطلح عائم يدعى الشعبوية، مصطلح قابل لالرتداء من قبل رجال الدين أو رجال أحزاب اليمين 

أو اليسار أو رجال السلطة أو شركات ومؤسسات وطنية، فغالبية الخطابات التي تندرج تحت املفهوم الشعبوي أًيا 

لقي سواء كانت اإلثارة حًبا أو كان من وراءها تحمل لغة ديماغوجية مزاجية تثير قلب الجمهو 
ُ
ر املستمع ملا يريده امل

ا، وقد استفاض الباحث السياس ي األملاني يان فيرنز مولر عن الشعبوية ومفاهيمها وأساليب استخدامها 
ً
خوف

 املمنهجة في كتابه الذي عنونه ب "ما الشعبوية؟" 

جتمعات العربية القائمة وخطاباتهم ومع كثرة تعاريفه واستخداماته؛ نحلل هنا من خالل شعبوية األن
ُ
ظمة وامل

بطريقة مباشرة من خالل نواب السلطة والحكومة أو بطريقة غير مباشرة ُمبثة بين ثنايا الخطاب اإلعالمي الغالب 

 أوروبا( لتناولها الشعبوية-عليه اتباع للسلطة أيًضا، وما الفرق في محاكاة األنظمة العربية لألنظمة الغربية )أمريكا 

الخطابية ومردود فعلها على املنطقة بشكل عام مّما يمثلها من سكان أصليين للدولة وغير أصليين الجئين فاّرين من 

 دمار بالدهم باحثين عن مالٍذ معيش ي آخر. 

كذلك يتناول التقرير ماهية السلطة وإعالمها واملواطن األصلي تجاه الخطاب الشعبوي العربي الذي ظهر مؤخًرا في 

 لدان عربية.عدة ب

 نظرة عامة
دول ذات غالبية  6وأهمها حينذاك قرار دونالد ترامب بمنع دخول مواطني  اليمينية القراراتكانت أولى  .في أمريكا

الصومال( وذلك بدافع   -السودان    -ليبيا  -إيران    -اليمن    -مسلمة إلى الواليات املتحدة األمريكية وتلك الدول )سوريا  

عب ومؤسسات الدولة األمريكية من التعرض لعمليات إرهابية. ولكي نصوب الضوء بشكٍل أدق على حماية ش

 من أعداد الالجئين ليس فقط بعد أزمات لجوء ما بعد الربيع العربي بل 
ً

املنطقة العربية التي تستضيف كًما هائال

األردن كبلداٍن يعيش فيها ماليين على مّر عقوٍد مضت. نحاول تسليط الضوء فيما هو قادم على مصر ولبنان و 

 الالجئين. 
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ا لشعب السودان إبان الحرب األهلية ولبنان واألردن كمالٍذ لهجرة الفلسطينيين من أيام النكبة 
ً
كانت مصر منفذ

وتتشارك الثالث دول في استيعاب املوجة الحديثة من الجئي ما بعد الربيع العربي )السوريين(.   1967وما بعدها    1948

 املفوضيةماليين الجئ في مصر على عكس أرقام    5سبيل اإلحصاء تحدث السيس ي في إحدى خطاباته عن وجود  على  

وحتى في تقريرها مارس/آذار   2015ألف سوري عام    132التي قدرت الجئي سوريا في مصر بـ    الالجئين  لشؤون  السامية

، وفي لبنان حسب تقرير ملنظمة هيومن الجئ  ألف  250قد أحصت عدد الجئي الدول كافة في مصر بـ   2018من عام  

 لبنان كأ  1.5رايتس ووتش لهذا العام فقد أحصت  
ً
كثر ثاني دولة استضافت الجئي سوريا مليون الجئ سوري مصنفة

 عن ما يقرب من 
ً

 عن عشرات اآلالف اآلخرين من دول إفريقيا فضال
ً

ألف الجئ فلسطيني في  400بعد تركيا فضال

مليون الجئ  2.1املختصة بالجئي فلسطين يعيش باألردن  ونروااأل  منظمة. وفي اململكة األردنية حسب اأيضً  لبنان

سجلين لدى املنظمة.
ُ
 باألردن وهم امل

 نرى من خالل سردنا كيف تتعاطى حكومات ومجتمعات الدول الثالث من حيث الصبغة الشعبوية تجاه الالجئين؟

 الشعبوية يف مقاومة اإلرهاب:
لغرب، استخدم نموذج اليمين الغربي في أمريكا بوالية دونالد ترامب ومع صعود الشعبوية في ا 2016بدًءا من عام 

وفي أوروبا برعاية التيارات اليمينة األكثر شعبوية كتيار ماري لوبان في فرنسا وتريزا ماي في بريطانيا واألحزاب األكثر 

له من أبناء الشعب عنصرية في هولندا وأملانيا وإيطاليا فزاعة اإلرهاب كخطاب ديماغوغي يرهب املستمعين 

مستخدمين ُحّجة اإلرهاب في سرعة تفعيل عملية عودة الالجئين أو القبض على املهاجرين ُمبرهنة ذلك ببعض 

التفجيرات والحوادث التي نفذها مجندو اإلسالموفوبيا حسب وصفهم لدى أي تنظيم كتنظيم الدولة اإلسالمية 

 على األراض ي األوروبية، ومع ذلك
ً

بدأ األمر في املنطقة العربية يحاكك بعض الش يء النموذج اليميني  )داعش( مثاال

 الغربي في ُحّجته أمام الشعب لفرض نظريات شعبوية من قبل السلطة.

مصر" ثالث كلمات تصدرت مواقع التواصل االجتماعي في   في أرض املحروسة "السوريين منوريين بمعنى آخر نستدل

اقبة األنشطة يطالب به الحكومة املصرية بُمر   صبري   سميرفترٍة مضت عندما ذيع صيت بالغ قدمه املحامي املصري 

در حصرها بـ  
ُ
 السورية  الشركاتمليار دوالر فطالب الرقابة على مئات وآالف    23واألموال السورية في مصر التي قد ق

التي نشأت في مصر بعد لجوئهم وطالب تحديًدا الرقابة على مصادر التمويل وكيفية دخول وخروج األموال عن 
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تحويل وإيداع األموال ونّوه صبري أن السوريين املسجلين في مصر يبلغ طريق املصارف البنكية وغيرها من طرق 

ألف سوري  300إلى  250ألف سوري بينما التقارير الحكومية تشير بأن السوريين يتراوح عددهم من  130عددهم 

طريق  بمصر مبرهًنا تقديمه البالغ بأنه من السهل استخدام تلك األموال الخفية في مشاريع تخدم اإلرهاب عن

 جماعاته املتسللة إلى دول املنطقة العربية.

ولكن كان رد الفعل املصري الشعبوي غير النخبوي مسانًدا للسوريين واصفها إياهم بأنهم "منورين مصر" مؤكدين 

مكن وصفها 
ُ
معنى اإلخوة والعروبة والقومية القطرية التي ما زالت تسير في النفوس متفوقة على القومية التي من امل

ا مصريين أو مدنيين مصريين وبعد 
ً
باملحلية. ولكن لنتخيل انفجاًرا في وسط القاهرة أو ضواحيها يلقى حتف ضباط

إجراء التحقيقات أعلنت وزارة الداخلية في بياٍن لها بأن ُمنفذ التفجير سوري الجنسية لجأ إلى مصر هارًبا من مرارة 

لته. نتساءل هنا هل يظل الشعب املصري مسانًدا لوجود العيش في سوريا وقد جندته بعض الجماعات ففعل فع

 السوريين في مصر؟

الذي انقض ى استهدفت مجموعة عناصر مسلحة  2017أكتوبر/ تشرين أول عام  20في مثاٍل آخر. يوم الجمعة 

ميع من قوات الشرطة وتم تصفية ج 16كمينا لقوات الشرطة املصرية بطريق الواحات في القاهرة الكبرى قتل فيه  

منفذي الحادث ما عدا شخص واحد تم القبض عليه وبعد تحقيقات معه طلَّ على الشعب املصري في لقاء متلفٍز 

مسجٍل ُبث مع اإلعالمي عماد الدين أديب يحاوره فيه عن العملية وكامل تفاصيلها ليكشف أمام املصريين أنه 

جاء من ليبيا مع  املسماري  هللا عبد محمد الرحمن عبد اسمه 1992مواطن يحمل الجنسية الليبية مواليد عام 

 كتيبة تشتهر باسم "الشيخ حاتم" لينفذ وآخرين معه عملية مسلحة ضد قوات الجهاز األمني املصري.

 نظرية ديكوموتية الخير والشر
املصرية العامة في ترقب لخطابات وبيانات السلطة وأجهزتها في مصر، فكان من بعدها ظلت الحالة الشعبوية 

اإلعالن عن ضربات جوية للجيش املصري ملعاقل مسلحة وصفتها البيانات بمعاقل اإلرهابيين في ليبيا أمر شجعته 

ذات الطابع العاطفي قد انتشرت بشكٍل ُمكثف  ورئيسها السلطة خطاباتالحالة املصرية الشعبية حينذاك، حتى 

 األشرار ومواجهةواجهة اإلرهاب فما خال خطاب واحد من خطابات رئيس الدولة املصرية إال وتحدث فيه عن م

 وخطرهم على مصر وشعبها.
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNyMDcr74Zmw%26fbclid%3DIwAR3pYyMQ9stGaOv-fhEXLRVBZ4vnUjsgtccK_TdmxnBWiD_mCWSpIxNCUks&h=AT3O4cgfPkZk5qDGTi6QP8NW2EC4FxEL5NSh7AJFrHxShOl7E22YwfXxb4SI7lgsKIFyDcEI-XpESjz5sSwGUxUGWRCwUnlll4_GXGQz_86IFoYmrlxx5uncbr4mFs5_D3odajzA00vIu94Dca4eQkmW7RV-23xpBueP
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNyMDcr74Zmw%26fbclid%3DIwAR3pYyMQ9stGaOv-fhEXLRVBZ4vnUjsgtccK_TdmxnBWiD_mCWSpIxNCUks&h=AT3O4cgfPkZk5qDGTi6QP8NW2EC4FxEL5NSh7AJFrHxShOl7E22YwfXxb4SI7lgsKIFyDcEI-XpESjz5sSwGUxUGWRCwUnlll4_GXGQz_86IFoYmrlxx5uncbr4mFs5_D3odajzA00vIu94Dca4eQkmW7RV-23xpBueP
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNyMDcr74Zmw%26fbclid%3DIwAR3pYyMQ9stGaOv-fhEXLRVBZ4vnUjsgtccK_TdmxnBWiD_mCWSpIxNCUks&h=AT3O4cgfPkZk5qDGTi6QP8NW2EC4FxEL5NSh7AJFrHxShOl7E22YwfXxb4SI7lgsKIFyDcEI-XpESjz5sSwGUxUGWRCwUnlll4_GXGQz_86IFoYmrlxx5uncbr4mFs5_D3odajzA00vIu94Dca4eQkmW7RV-23xpBueP
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وبمحاكاة النموذج الغربي األمريكي بالنموذج املصري من حيث سلطة اإلعالم وتوجهها نحو بث حالة شعبوية لدى 

ساتها نحو د حالة السلطة وسياياملواطن في تلك الحالتين نجد أن تيار اإلعالم الغربي ال يتجه اتجاًها مؤسسًيا لتأي

ا لحقوق األقليات واملهاجرين والعمالة الوافدة على سبيل املثال من املكسيك إلى الواليات 
ً
اإلجراءات األكثر تهميش

املتحدة، بل يعلو بتوازي تلك القرارات اليمينية أصواًتا أكثر يسارية مثل صوت بيرني ساندرز وإلهان ُعمر ورشيدة 

تحدة، على عكس ذلك يحدث في الجمهورية املصرية؛   طليب كرموز مناهضة للتيار الشعبوي 
ُ
الترامبي في الواليات امل

حيث يتعاطى اإلعالم وينجذب إلى النظرة املؤسساتية للسلطة وصناع القرار ورجال األعمال في إعطاء وبث الحالة 

ومحاربة األشرار وداعمي اإلرهاب، والفقه  املؤامرة أنشودة اإلعالمي الخطابالنفسية لدى الجموع بل يحمل 

الشعبوي لدى الحالة السلطوية في مصر ال يعتنق أيديولوجية شعبوية يمينية أو يسارية بعينها بل هي تتمثل في 

بالنظرية  José Álvarez Junco))  خونكو  ألبارث  خوسيهنظرية إنقاذ مصر من األشرار أو كما سماها الكاتب اإلسباني  

( والتي تعني انقسام الش يء إلى شيئين متناقضين تماًما كالخير والشر لذلك صور اإلعالم dichotomyالديكوتومية )

كل من ينتقدها هو الساعي للشر والخراب وتدمير البالد ومساعدة األشرار في السلطة املصرية وزعماءها بالخير و 

 النيل من أمن وخير البالد.

لقي السلطة املصرية نظرتها للشعبوية بكامل ملفاتها بل سلطت ديماغوجيتها الخطابية على الخير والشر وفزاعة 
ُ
لم ت

نقذ، ولم تتطرق في أحاديثها بشأن طر 
ُ
د الالجئين السوريين وغيرهم بسبب حدوث أزمة اقتصادية اإلرهاب والزعيم امل

في مضمونية أولوية حق اإلنسان املصري في أرض مصر فوق أي إنسان آخر. أو حتى سماع صدى أي خطاب عنصري 

 بشأن الجئي دوٍل إفريقية يعيشون في مصر حتى وإن كان يتم االتجار بهم من قبل عصابات اتجار البشر الدولية.

نقل الض
ُ
وء من مصر حيث الشعبوية تحت إطار النيوليبرالية االقتصادية ونظريات املؤامرة االجتماعية ن

والسياسية إلى لبنان واألردن حيث علو خطاب العنصرية واألزمة االقتصادية من قبل السلطة واإلعالم والذي يؤثر 

ا
ً
 .على الحالة الشعبوية تجاه الالجئين الفلسطينين قديًما والسوريين حديث

 جبران باسيل وزير دعاية الشعبوية العربية
َمثل وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل اليمين العربي وقيل عنه إنه زعيم الشعبوية في املنطقة العربية في 

طرفه مؤخًرا وبشكٍل كبير ومعاداته بشأن الالجئين عن طريق تصريحاته في عدة مؤتمرات 
َ
السنوات األخيرة وقد زاد ت

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.com%2Findepth%2Ffeatures%2F2017%2F01%2Ftragedy-egypt-stolen-revolution-170125062306232.html%3Ffbclid%3DIwAR3unAu84wh82ibbdNYyH44GNfTlmdOYdXL9T8N_jtH_MragR4hk5plMLCU&h=AT0E9LeF7cguRiu86ggKhd0AXkk67esjNnUuZ0nyI61fkHxOWKKLPxwVmwA4jM0M_CD9OmuOCI5rAMvSWfuMHsoQ4SZiL9YT_VrDR4lCPCIcJIiAgJ7SjgDUGX_Zp3d-exdghJnYFQcOkOqRUPrSegh86I4XDI0zVE9d
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.com%2Findepth%2Ffeatures%2F2017%2F01%2Ftragedy-egypt-stolen-revolution-170125062306232.html%3Ffbclid%3DIwAR3unAu84wh82ibbdNYyH44GNfTlmdOYdXL9T8N_jtH_MragR4hk5plMLCU&h=AT0E9LeF7cguRiu86ggKhd0AXkk67esjNnUuZ0nyI61fkHxOWKKLPxwVmwA4jM0M_CD9OmuOCI5rAMvSWfuMHsoQ4SZiL9YT_VrDR4lCPCIcJIiAgJ7SjgDUGX_Zp3d-exdghJnYFQcOkOqRUPrSegh86I4XDI0zVE9d
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.com%2Findepth%2Ffeatures%2F2017%2F01%2Ftragedy-egypt-stolen-revolution-170125062306232.html%3Ffbclid%3DIwAR3unAu84wh82ibbdNYyH44GNfTlmdOYdXL9T8N_jtH_MragR4hk5plMLCU&h=AT0E9LeF7cguRiu86ggKhd0AXkk67esjNnUuZ0nyI61fkHxOWKKLPxwVmwA4jM0M_CD9OmuOCI5rAMvSWfuMHsoQ4SZiL9YT_VrDR4lCPCIcJIiAgJ7SjgDUGX_Zp3d-exdghJnYFQcOkOqRUPrSegh86I4XDI0zVE9d
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.com%2Findepth%2Ffeatures%2F2017%2F01%2Ftragedy-egypt-stolen-revolution-170125062306232.html%3Ffbclid%3DIwAR3unAu84wh82ibbdNYyH44GNfTlmdOYdXL9T8N_jtH_MragR4hk5plMLCU&h=AT0E9LeF7cguRiu86ggKhd0AXkk67esjNnUuZ0nyI61fkHxOWKKLPxwVmwA4jM0M_CD9OmuOCI5rAMvSWfuMHsoQ4SZiL9YT_VrDR4lCPCIcJIiAgJ7SjgDUGX_Zp3d-exdghJnYFQcOkOqRUPrSegh86I4XDI0zVE9d
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.com%2Findepth%2Ffeatures%2F2017%2F01%2Ftragedy-egypt-stolen-revolution-170125062306232.html%3Ffbclid%3DIwAR3unAu84wh82ibbdNYyH44GNfTlmdOYdXL9T8N_jtH_MragR4hk5plMLCU&h=AT0E9LeF7cguRiu86ggKhd0AXkk67esjNnUuZ0nyI61fkHxOWKKLPxwVmwA4jM0M_CD9OmuOCI5rAMvSWfuMHsoQ4SZiL9YT_VrDR4lCPCIcJIiAgJ7SjgDUGX_Zp3d-exdghJnYFQcOkOqRUPrSegh86I4XDI0zVE9d
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.com%2Findepth%2Ffeatures%2F2017%2F01%2Ftragedy-egypt-stolen-revolution-170125062306232.html%3Ffbclid%3DIwAR3unAu84wh82ibbdNYyH44GNfTlmdOYdXL9T8N_jtH_MragR4hk5plMLCU&h=AT0E9LeF7cguRiu86ggKhd0AXkk67esjNnUuZ0nyI61fkHxOWKKLPxwVmwA4jM0M_CD9OmuOCI5rAMvSWfuMHsoQ4SZiL9YT_VrDR4lCPCIcJIiAgJ7SjgDUGX_Zp3d-exdghJnYFQcOkOqRUPrSegh86I4XDI0zVE9d
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.com%2Findepth%2Ffeatures%2F2017%2F01%2Ftragedy-egypt-stolen-revolution-170125062306232.html%3Ffbclid%3DIwAR3unAu84wh82ibbdNYyH44GNfTlmdOYdXL9T8N_jtH_MragR4hk5plMLCU&h=AT0E9LeF7cguRiu86ggKhd0AXkk67esjNnUuZ0nyI61fkHxOWKKLPxwVmwA4jM0M_CD9OmuOCI5rAMvSWfuMHsoQ4SZiL9YT_VrDR4lCPCIcJIiAgJ7SjgDUGX_Zp3d-exdghJnYFQcOkOqRUPrSegh86I4XDI0zVE9d
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Felpais.com%2Felpais%2F2014%2F11%2F04%2Fopinion%2F1415132749_364183.html%3Ffbclid%3DIwAR2dWk-7TxB_DZkKmo09jYaCoGnYZYHEKhm3K4-rt9j3k3IBipeF__WzCLo&h=AT22jA3I0Dfad5-yN1vChFdUqHL4ulTWy-prW_m_3_GaWYBGlRaS3mGz4yu9ZFhqfRqq9T7JubEto21gkoQ5lInWcVw26eSm3adyhaKBW_0OIAwBMgo_wtB8NwlHzFhPlRRYftJfwboZd3HVvVys-B0-JtYvtc_BQ-2G
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Felpais.com%2Felpais%2F2014%2F11%2F04%2Fopinion%2F1415132749_364183.html%3Ffbclid%3DIwAR2dWk-7TxB_DZkKmo09jYaCoGnYZYHEKhm3K4-rt9j3k3IBipeF__WzCLo&h=AT22jA3I0Dfad5-yN1vChFdUqHL4ulTWy-prW_m_3_GaWYBGlRaS3mGz4yu9ZFhqfRqq9T7JubEto21gkoQ5lInWcVw26eSm3adyhaKBW_0OIAwBMgo_wtB8NwlHzFhPlRRYftJfwboZd3HVvVys-B0-JtYvtc_BQ-2G
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Felpais.com%2Felpais%2F2014%2F11%2F04%2Fopinion%2F1415132749_364183.html%3Ffbclid%3DIwAR2dWk-7TxB_DZkKmo09jYaCoGnYZYHEKhm3K4-rt9j3k3IBipeF__WzCLo&h=AT22jA3I0Dfad5-yN1vChFdUqHL4ulTWy-prW_m_3_GaWYBGlRaS3mGz4yu9ZFhqfRqq9T7JubEto21gkoQ5lInWcVw26eSm3adyhaKBW_0OIAwBMgo_wtB8NwlHzFhPlRRYftJfwboZd3HVvVys-B0-JtYvtc_BQ-2G
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Felpais.com%2Felpais%2F2014%2F11%2F04%2Fopinion%2F1415132749_364183.html%3Ffbclid%3DIwAR2dWk-7TxB_DZkKmo09jYaCoGnYZYHEKhm3K4-rt9j3k3IBipeF__WzCLo&h=AT22jA3I0Dfad5-yN1vChFdUqHL4ulTWy-prW_m_3_GaWYBGlRaS3mGz4yu9ZFhqfRqq9T7JubEto21gkoQ5lInWcVw26eSm3adyhaKBW_0OIAwBMgo_wtB8NwlHzFhPlRRYftJfwboZd3HVvVys-B0-JtYvtc_BQ-2G
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Felpais.com%2Felpais%2F2014%2F11%2F04%2Fopinion%2F1415132749_364183.html%3Ffbclid%3DIwAR2dWk-7TxB_DZkKmo09jYaCoGnYZYHEKhm3K4-rt9j3k3IBipeF__WzCLo&h=AT22jA3I0Dfad5-yN1vChFdUqHL4ulTWy-prW_m_3_GaWYBGlRaS3mGz4yu9ZFhqfRqq9T7JubEto21gkoQ5lInWcVw26eSm3adyhaKBW_0OIAwBMgo_wtB8NwlHzFhPlRRYftJfwboZd3HVvVys-B0-JtYvtc_BQ-2G
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عادي الالجئين السوريين الحداثى والفلسطينيين  وحمالت
ُ
وتغريداته عبر مواقع التواصل االجتماعي والتي تحرض وت

فضل  
ُ
تفوقه على وتعترف ب  اللبناني  العرق القدامى بشكٍل مباشر مّما أدى إلى اتهامه بانتهاج نازية على الطراز األملاني ت

حرض الحالة 
ُ
نتمي للتيار الوطني الُحر املسيحي املاروني بقيادة عدة حمالت ت

ُ
بقية أعراق العرب وقد قام الوزير امل

العامة للشارع اللبناني تجاه الالجئين رافعين في حملتهم الفتات األزمات االقتصادية الناتجة بسبب وجود الالجئين 

والتي تسعى إلى طرد العمالة السورية في لبنان وتحاول جذب الشارع اللبناني  "لبناني وظف لبنان بتحب"مثل حملة 

إلى فكرة النزاع التنافس ي القائم بين الشباب اللبناني العاطل والشباب السوريين الالجئ والعاطل حول أحقية فرص 

 العمل. 

 جوبلز هذا القرن.
شبه يمينية 

ُ
وزير الدعاية األملاني في عهد   جوبلز يوزفيذكر باسيل وتياره التاريخ بأنه بمثابة وزير دعاية ليمينية ت

 التفوق العرقي 
ً
النازية األملانية واملحرقة اليهودية، ولكن في ثوب يرتدي معظم الوقت زي األزمة االقتصادية مقارنة

 ت تقدم بها نحو تنفيذ سياساته ضد الالجئين.اللبناني وقد مهد باسيل عدة خطوا

التي توظف السوريين هاتفين للسوريين أن يخرجوا   املأكوالت  محالت  فقد نظم التيار الوطني الُحر عدة وقفات أمام

 من لبنان سعًيا منهم للمطالبة بحق اللبنانيين في وطنهم. 

الالجئين في بلد قد عانى عقودا ماضية وإلى اآلن من فتن وحروب طائفية ومع علو وطأة خطاب العنصرية املوجه تجاه  

وحزبية على أساس ديني أو أيديولوجي ازدادت بالتوازي مع ذلك حدة تعامل السلطات السياسية تجاه الالجئين؛ 

 الزعبي أحمدموت الطفل السوري القادم من درعا  2018فقد شهد شارع تلة الخياط ببيروت يوليو/تموز من عام 

أثناء مطاردة دورية محلية له لعمله كماسح لألحذية في شوارع املدينة وقد تسببت ُمالحقته في وقوعه بمنور إحدى 

 عن حمالت وإجراءات العودة الطوعية التي نفذتها مديرية 
ً

العمارات التي دخلها ليختبأ فيها من شرطة الدورية. فضال

خت
ُ
 األمن العام اللبنانية؛ وهي امل

ً
صة بدخول الالجئين السوريين إلى لبنان. وقد شهد شهر إبريل/نيسان املاض ي ترحيال

سورًيا قدموا إلى مطار بيروت ولكن لم تسمح لهم السلطات اللبنانية تقديم طلبات اللجوء للجهة  16طوعًيا لـ 

ختصة باملطار، وقد نددت عدة منظمات حقوقية من بينها  
ُ
بتلك الحادثة وبإجراءات   ووتش  رايتس  هيومن  منظمةامل

 بأن لبنان من الدول 
ً
عودة الالجئين الطوعية إلى سوريا حيث محورت انتقادها إلى السلطات اللبنانية مستندة
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https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGebran_Bassil%2Fstatus%2F1136907609431314432%3Ffbclid%3DIwAR1fcOQAKzFzK5HPqK4MX8LzptAB-Lr7xgDdEOPFeVz6nhA1zD-AOPdXlRA&h=AT01sGxLbN7g6yUoP14ANRhmjFCBNmNFY9lWCvhRFXCICT4hHIYttczOr65dggylV7GygjL4SUL3HW2WNV7Tp25nqLdOlxXF2dk2GkVeXdmx2ELdl3H4jOYdyvT6CzoGtRCciebmLs8yoCM6md2kSP0nK9tj86Qh51-h
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGebran_Bassil%2Fstatus%2F1136907609431314432%3Ffbclid%3DIwAR1fcOQAKzFzK5HPqK4MX8LzptAB-Lr7xgDdEOPFeVz6nhA1zD-AOPdXlRA&h=AT01sGxLbN7g6yUoP14ANRhmjFCBNmNFY9lWCvhRFXCICT4hHIYttczOr65dggylV7GygjL4SUL3HW2WNV7Tp25nqLdOlxXF2dk2GkVeXdmx2ELdl3H4jOYdyvT6CzoGtRCciebmLs8yoCM6md2kSP0nK9tj86Qh51-h
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGebran_Bassil%2Fstatus%2F1136907609431314432%3Ffbclid%3DIwAR1fcOQAKzFzK5HPqK4MX8LzptAB-Lr7xgDdEOPFeVz6nhA1zD-AOPdXlRA&h=AT01sGxLbN7g6yUoP14ANRhmjFCBNmNFY9lWCvhRFXCICT4hHIYttczOr65dggylV7GygjL4SUL3HW2WNV7Tp25nqLdOlxXF2dk2GkVeXdmx2ELdl3H4jOYdyvT6CzoGtRCciebmLs8yoCM6md2kSP0nK9tj86Qh51-h
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFWcsGdWG8ws%26fbclid%3DIwAR22Wev3FqynSkWGGCbj1HxsFobOdtsgeq9ChVr3UepyX2ZjoYUKnXLcQ2A&h=AT0FqqXAubeehauLhM5ejbZdbZPkJanRz2k9PZDxDb28cKDwbojrFqccZk5tlvWK0jsW_hKR-jzqfQPzCXWs9H5axQKZ8peInNlTNFfn8TOJdgUQMJKliWorD2wvPuSEql3QNb1mNGv6iPshE-VYc8koF3BYLXbdH-d3
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املوقعة على اتفاقية "مناهضة التعذيب" لذلك ُيرجى عليها الحرص على عدم ترحيل الالجئين إال بعد التأكد من 

ٍل من أشكال األذى من النظام السوري وحلفائه في الداخل السوري. وفي سالمتهم وضمان عدم تعرضهم بأي شك

في لبنان قراره بهدم نحو سبعة آالف ُمخيم   للدفاع  األعلى  املجلسأصدر    2019يونيو/حزيران املاض ي من هذا العام  

لالجئين بُحجة أن الالجئين قد استخدموا األسمنت والطوب لبناء ُجدران تحميهم من حّرِّ الصيف وسقيع الشتاء؛ 

ين في لبنان ويكأن السلطات اللبنانية تقول ولكن قد ُبرهن القرار بدعوى منع وجود ُمخيمات طويلة الُعمر للسوري

 إنه لن يحدث مع السوريين كما حدث من قبل إبان اللجوء الفلسطيني في لبنان أيام النكبة وتهجير أهل فلسطين. 

وبتوجه السلطات اللبنانية نحو معاداة الالجئين السوريين وتصدير وجهة الالجئين أمام الشارع اللبناني بأنهم 

في عودة الالجئ  ياللبنان املواطن رغبةتأذي االقتصادي وانتشار البطالة قد أنتج دون إحصائية ثابتة السبب في ال

إلى دياره حتى لو تأذى، فقد ارتفعت نسبة حبه لشعبويته مستنًدا إلى ظهير سلطوي يشجع ذلك من قبل الُنخبة 

 بأنها مع عودة الالجئين السوريين 
ً
طربة وملكة اإلحساس اللبنانية إليسا قائلة

ُ
السياسية وحتى الفنية فقد صرحت امل

ن ال تستطيع استيعاب هذا الكم من الالجئين مّما ُيضيع على املواطن اللبناني حق والفلسطينيين إلى بالدهم ألن لبنا

جتمع ردة فعل تناصر الالجئين من قبل 
ُ
العمل في بلده. وقد قابلت فعل معاداة الالجئين من قبل املسؤولين وامل

عدة أسطٍر تنتقد شعبوية  بوك فيس بموقعممثليهم أيًضا. فقد نشرت اإلعالمية بوال يعقوبيان على صفحتها 

وعنصرية الوزير اللبناني جبران باسيل وتطالبه باالستقالة محذرة املواطن اللبناني أال يندرج تحت خطابات 

مسؤولين شعبويين غير قدوة للناس في الفكر واألخالق. وعبر أيًضا رئيس الحزب االشتراكي التقدمي وليد جنبالط في 

ينتقد فيها خطابات السلطة تجاه الالجئين ويطالب رئيس الوزراء سعد الحريري بالرد على  تويتر بموقعتغريدٍة له 

 تلك االنتهاكات.

 .حزب الله وباسيل
عرف لبنان بانعدام هويتها الدينية لصالح دين بعينه أو طائفة دينية بعينها؛ فهي جامعة للشيعة والسنة والدروز 

ُ
ت

عرف أنها أيضا كانت ساحة القتال األهلي من سبعينات القرن املاض ي إلى أواخر 
ُ
واملسيحيين بعدة طوائف متباينة، ت

للبناني إلى لبنان أكثر من أي مواطن آخر هي اإلشكالية بل ثّمة عقده الثامن. ليس فقط االقتصاد وحاجة املواطن ا

ش يء ديني يوازن املعادلة؛ فُجبران باسيل يمثل نفسه كحاٍم لطائفة املارون املسيحية في لبنان من الطوائف األخرى 

الشيعي داخل وحزب هللا بقيادة نصر هللا وبقوته الحزبية والعسكرية ُيمثل نفسه كدولة داخل الدولة أمام شعبه 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiVJfYkVBaZ0%26fbclid%3DIwAR2gUfY1w7Tbnudxy5um0cUy8yn7P04nvSW7kStkDcVezXU2N1PbxDZTL8w&h=AT2kpRqxLi4CZ3eWZVNxDy9T3Xn02wzgxXoqbDeFWtNxVenkUTADEdKUOGQD-_jhioEyiP3DscqM_MRpV7RRJRqhJE92_3PoOshHZk37Ui6DijuV9jVO2_YLxpKHowS209V8QSrGDOYWgIefbaJWu8dzicSJXtJK8_qu
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiVJfYkVBaZ0%26fbclid%3DIwAR2gUfY1w7Tbnudxy5um0cUy8yn7P04nvSW7kStkDcVezXU2N1PbxDZTL8w&h=AT2kpRqxLi4CZ3eWZVNxDy9T3Xn02wzgxXoqbDeFWtNxVenkUTADEdKUOGQD-_jhioEyiP3DscqM_MRpV7RRJRqhJE92_3PoOshHZk37Ui6DijuV9jVO2_YLxpKHowS209V8QSrGDOYWgIefbaJWu8dzicSJXtJK8_qu
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiVJfYkVBaZ0%26fbclid%3DIwAR2gUfY1w7Tbnudxy5um0cUy8yn7P04nvSW7kStkDcVezXU2N1PbxDZTL8w&h=AT2kpRqxLi4CZ3eWZVNxDy9T3Xn02wzgxXoqbDeFWtNxVenkUTADEdKUOGQD-_jhioEyiP3DscqM_MRpV7RRJRqhJE92_3PoOshHZk37Ui6DijuV9jVO2_YLxpKHowS209V8QSrGDOYWgIefbaJWu8dzicSJXtJK8_qu
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لبنان وخارجه امتداًدا لسوريا وإيران، وتتفق مصالح الباسيلية والناصيرية على عودة الالجئين السيما السوريين ألن 

جتمع اللبناني بمرور الوقت أي بنظرهم 
ُ
ا أكثر قوة وأمًنا وغالبية داخل امل

ً
وجودهم الدائم يعطي للطائفة الُسنية مالذ

من املعروف لدى السنة السورية ُبغضهم لنصر هللا وحزبه بعد تدخله لخوض الحرب سنة فوبيا جديدة، كما أنه 

بجانب نظام بشار األسد داخل األراض ي السورية مّما تسبب في موت وتشريد ونزوح اآلالف من السوريين. لذلك 

الحلول لدى عودة تقاربت مصالح األسد وحلفائه في لبنان أكثر في الوقت الراهن من أي وقت مض ى، لذا فمباحثات  

الالجئين ما زالت تشكل تركيبة ُمعقدة حتى لدى النظام السوري ألن عودة الالجئ السوري إلى سوريا املقسمة والتي 

أعيد تشكيل ديموغرافيتها من جديد بواسطة الجماعات املسلحة والنظام السوري وإيران وروسيا وتركيا واألكراد 

ستحيل رجوع الالجئ السوري إ
ُ
نها أو حتى محافظته وقريته.فمن امل

ُ
 لى أرضه التي كان يسك

 .األردن السلطة وامُلجتمع بين القانون والعرف
قدرت أعداد الالجئين السوريين  حكومية إحصائياتنشير سريعا إلى اللجوء السوري الحديث لدى األردن، ففي 

مليون الجئ سوري، تتشابه األردن بجارتها لبنان من حيث الشكوى من األزمات االقتصادية التي  1.3باألردن إلى 

 عن الالجئ الفلسطيني لدى البلدين املوجود منذ عشرات السنين سببها التواجد 
ً

املكثف لالجئين السوري فضال

 بلبنان فقد قدمت األردن 
ً
ولكن كانت األردن أخف وطأة بلسان مسؤوليها وُمجتمعها على الالجئ السوري مقارنة

تطالب فيه بتعويضها لألضرار البيئية التي حدثت لها بسبب اللجوء السوري على أراضيها  املتحدة لألمم مشروعا

الطوعية لالجئ السوري ولكن لم يتطرق مسؤولون أردنيون إلى شن حملة ُمجتمعية تطالب بالعودة    2011منذ عام  

أو حتى لم يتم نبذ الالجئ السوري على فضائيات الدولة العامة أو الخاصة؛ ومع ذلك اتخذت وتتخذ الدولة بعض 

 اإلجراءات لرجوع الالجئين أو تنظيم فرص العمل من حيث التصاريح القانونية وغير ذلك.

تأصل منذ
ُ
سنوات في األرض األردنية سواء إبان التهجير عام  هنا نلقي الضوء بأكمله على الوجود الفلسطيني امل

 . 1967أو فيما تالها من نزوح فلسطيني عام  1948النكبة 

 الفلسطيني نصف مواطن ونصف الجئ
مؤخًرا؛ أصبح األردن رمًزا نضالًيا أمام إغراءات املساعدات االقتصادية بما يعرف بصفقة القرن التي يقودها صهر 

كوشنر، عبر عن موقف األردن امللك عبد هللا الثاني في عدة خطابات له معنية بحق عودة  الرئيس األمريكي جاريد

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.syria.tv/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8
https://www.syria.tv/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8
https://www.syria.tv/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8
http://alrai.com/article/10494476?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App
http://alrai.com/article/10494476?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App
http://alrai.com/article/10494476?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App
http://alrai.com/article/10494476?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App
http://alrai.com/article/10494476?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App
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الالجئين الفلسطينيين إلى فلسطين وأعلن رفضه التنازل عن وصية املقدسات لصالح دول أخرى كالسعودية والتي 

 مشتركة حيال صفقة القرن. بدورها تحاول مد يد العون االقتصادية لألردن بنية التوافق حول الوصول إلى حلول 

ومع موقف األردن املؤيد لحق الفلسطينيين في أرضهم املحتلة؛ نصوب النظر نحو نظرة النظام واملجتمع األردني 

قيم على األراض ي األردنية. 
ُ
 حيال معيشة املواطن الفلسطيني امل

يعتمد على شهادات فلسطيني  تقريًرا استقصائًيا  2016في فبراير/شباط من عام    Middle East Eyeوقد نشر موقع  

ُمخيم ]جرش[ حيث أوضح التقرير أن   خيمات األردنية بِّ
ُ
قيمين بامل

ُ
في يناير/كانون ثاني من نفس   الحكومة  قرارغزة امل

 
ّ
ل العام والذي ينص على دفع فلسطيني غزة رسوم حيال تصاريح العمل مثلهم كمثل الوافدين األجانب، حيث شك

 لقرابة  
ً
ألف الجئ غزاوي يعيشون باألردن ومع زيادة الضغط بشأن رفض القرار؛ ألغت الحكومة   160القرار صدمة

 قرار الدفع باألثر الرجعي ملدة أربع سنوات مضت منذ إعالن القرار واكتفت باستيفاء الدفع فقط منذ صدوره.

وقد رصد التقرير عدة شهادات حياتية في مخيم جرش ملن يعيشون ُهناك، منهم "فرح شهلوب" وهو صحفي غزاوي 

ُمشتكًيا سوء أوضاع الفلسطينيين باألردن من مصاريف للعيش والتعليم، وقسم صانعي  middle east eyeقال لـ 

والثاني يدعمه، بل يدعم فلسطيني الضفة قرار السلطة األردنية إلى قسمين؛ األول يناهض الوجود الفلسطيني 

. وقد أوضحت شهادات فرح وآخرين معاناة 1967الغربية بشكل أفضل من فلسطيني غزة القادمين مؤخًرا منذ عام  

ألف الجئ من غزة في مخيمات جرش يشتكون من سوء املعيشة وغالء األسعار ونفقات التعليم  40ما يقرب من 

 وغير ذلك. 

ألردنية من أزمات اقتصادية حادة أضرت بمعدل نمو دخلها القومي عاًما بعد عام والسيما بعد تعاني الحكومة ا

 عن تدفق 
ً

غلقت بسبب االضرابات هناك فضال
ُ
تعطيل صادراتها ووارداتها عبر خطوط النقل التجارية السورية التي أ

الالجئين لم تتعدى سوى الشكاوى أكثر من مليون الجئ سوري مؤخًرا إلى أرضها إأل أن شعبوية ُسلطتها تجاه 

االقتصادية ُمطالبة بتنظيم أوراق العمل أو مساعدات خارجية أو غير ذلك، على عكس لبنان الذي نفذ من خطابه 

تطرفة تجاه الالجئين من تفوق عرقي أو طائفي خفي.
ُ
 روائح الشعبوية امل
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http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=14309
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=14309
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 النسب بين األردنيين والفلسطينيين. 
جتمع األردني نفسه؛ حيث نطرح مدى تقبله للمواطن الفلسطيني من   ننتقل من السلطة األردنية

ُ
إلى داخل أعراف امل

 52 حيث الجيرة والنسب والزواج من بعضهما البعض. ويقدر عدد الفتيات األردنيات املتزوجات من فلسطينيين بـ

من   شهادات عدة voice globalنقل موقع  حسب إحصائية لشبكة الجزيرة اإلنجليزية. بينما أردنية فتاة ألف

 ضهم البعض؟ عائالت أردنيات وفلسطينيات قد تزوجا من بع

تسرد سارة وهي فتاة أردنية قائلة؛ ترعرعت في أسرة لم تكن صارمة بشأن الزواج من فلسطيني، وبالرغم من ذلك 

عندما أخبرتهم بأنني أود ذلك، لم يشعروا بسعادة غامرة حيال األمر. كانوا يفضلون أن أتزوج ابن عمي من مدينة 

لبداية، عارضت أمي الزواج، وأخبرتني بأنه من املمكن أن أجد السلط، أو أي شخص آخر من السلط أيًضا. في ا

 شخًصا أقرب لنا، لكن لم يكن أبي متعنًتا.

تجربتها الزوجية   magazine+9 72وتحكي مادلين أحمد وهي مدونة ذات أصول فلسطينية تحمل جواز سفر أردني لـ  

من رجل أردني األصل والهوية، فتفضفض بأن حماتها كانت تستجوبها دائًما عن هويتها فتجاوب أنها تحمل جواًزا 

ريد تنشأته 
ُ
أردنًيا فقط وال تريد مسح هويتها الفلسطينية فتتضايق األولى وحتى مع ابنها كانت كأي أٍم فلسطينية ت

مقاومتها ضد االحتالل، ولكن هذا ليس من املسموح لها أيضا وقد ذكرت أن عنصرية على سرد قصص فلسطين و 

 أهل زوجها كانت سبًبا من ضمن أسباب انتهاء الزواج إلى الطالق. 

وال توجد إحصائية بعينها عن نسب فشل العالقات واألنساب بين األردنيين والفلسطينيين إال أنه يوجد عدم تناغم 

عاشرة بين الهويتين؛ فشعور املواطن األردني بقوميته حاضر دائًما بقوٍة مّما نسبي أكده الكثير م
ُ
ّمن خاض تجربة امل

 يدفعه مستنكًرا تقسيم أرضه ورزقه لغيره من أبناء عروبته. 

الوحدات( في مباريات كرة القدم حيث -حتى على مستوى اللعبة الرياضية فتشتهر األردن بنزاع الفرقتين )الفيصلي 

" وقد أدت 48لفيصلي السكان األردنيين األصليين ويمثل الوحدات األردنيين من أصٍل فلسطيني "مهاجروا عام  يمثل ا

شجعين وتكسير بعض املتاجر والسيارات وإثارة الشغب   نزاعإلى    2017تلك التعصبات عام  
ُ
أدى إلى إصابات مئات امل

 والفوض ى في الشارع األردني. 
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https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
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https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/12/women-punished-marrying-non-jordanians-20141215121425528481.html
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/12/women-punished-marrying-non-jordanians-20141215121425528481.html
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/12/women-punished-marrying-non-jordanians-20141215121425528481.html
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/12/women-punished-marrying-non-jordanians-20141215121425528481.html
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/12/women-punished-marrying-non-jordanians-20141215121425528481.html
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/12/women-punished-marrying-non-jordanians-20141215121425528481.html
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/12/women-punished-marrying-non-jordanians-20141215121425528481.html
https://ar.globalvoices.org/2018/06/03/57545/
https://ar.globalvoices.org/2018/06/03/57545/
https://ar.globalvoices.org/2018/06/03/57545/
https://ar.globalvoices.org/2018/06/03/57545/
https://ar.globalvoices.org/2018/06/03/57545/
https://ar.globalvoices.org/2018/06/03/57545/
https://ar.globalvoices.org/2018/06/03/57545/
https://972mag.com/generations-nakba-home-jordanian-palestinian/138342/
http://en.royanews.tv/news/11731/2017-10-03


Page 10 of 10 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 27, 2019     

وبالُرغم من عيش الهويتين مًعا ألكثر من سبعين عاًما في سالم باملعنى النزاعي إال أنه ال يمنع من وجود نسبٍة من نزعة 

قدسها عن غيرها
ُ
قدر ذاتها وت

ُ
 بالفلسطيني أو السوري أو املصري الوافد إلى أرض األردن،  قومية أردنية ت

ً
مقارنة

وترجع تلك القومية إلى عصبية أو اعتزاز قبائلي باملفهوم الخلدوني لكن تبتعد تلك القومية عن ديانة بعينها أوطائفة 

 عن غيرها.

 مّما سلف
 إلى رواية 

ً
للكاتب اإلنجليزي جورج أورويل التي  1984نستطيع أن نضع مصر تحت مفهوم شعبوية األخ األكبر نسبة

 3عظم فيها األخ األكبر رئيس البالد وُمنقذ البالد مّمن يريدون العبث بها من األشرار، ومن الواضح على سلطة 

بأنها تسعى كل السعي إلعادة نموذج شعبوي ناصري تؤمم فيها التجارة والصناعة واإلعالم  2013يوليو/تموز 

مباشر تبًعا ملؤسسات الجيش أو بغير مباشر لرجال أعمال تابعين للسلطة وذلك لبث حالة  والتعليم والفن بشكل

 من إرهاب أو فوض ى فعلية أو 
ً
شعبوية لدى العقل الجمعي الجماهيري للرضا بالحال االقتصادي املتدهور خيفة

يار الوطني الُحر اللبناني بقيادة ُمحتملة. وال يوجد تيار يميني في مصر يسعى لبث أيديولوجية شعبوية ُمعينة مثل الت

 سوء األوضاع االقتصادية في لبنان وُمهاجًما الالجئين 
ً

جبران باسيل الذي يسعى لفرض نبوءاته وتصريحاته ُمستغال

حافظ 
ُ
خلص لـ لبنان من أزماتها وامل

ُ
 على عودتهم الطوعية إلى بالدهم عارًضا نفسه الزعيم امل

ً
السوريين وغيرهم عامال

تياره الُحر من االنكماش أو الضعف؛ على عكس اململكة الهاشمية فهي تتعاطى كسلطة مع وضع الالجئين على قوة  

ت بها بسبب اللجوء وضياع فرص االستيراد والتصدير 
ّ
مستندة بالفعل على األوضاع االقتصادية الصعبة التي حل

جتمع فنستطيع تسميتها بشعبوية قبلية تعت
ُ
ز بنفسها وبأصوليتها وهويتها التي تخاف أن والنقل، وأما عن نزاعات امل

 تضيع مع الوقت بسبب وجود غيرها. 

 املصادر والهوامش
ص - منشورات منتدى العالقات العربية والدولية - ترجمة: رشيد بو طيب -للباحث األملاني يان فيرنز مولر -كتاب ما بعد الشعبوية 

4. (1). 

 

 أصحابها وال تعبر بالضرورة عن املعهد املصري للدراسات.( اآلراء الواردة تعبر عن 1)
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