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ل �أعلن 
ّ
�سه

ُ
ج. غ. �ل�سم�سار �لذي ي

ت�سفير �لفل�سطينيين من لبنان، 

في مطلع ت�سرين �لثاني/نوفمبر �لفائت، 

�أن �لطريق �لتي كانت مفتوحة من بيروت

�إلى �إ�سبانيا، �أُغلقت.

�لإعالن جاء عبر ر�سالة �سوتية تد�ولتها 

مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، وتحديد�ً �سفحات 

�لمخيمات �لفل�سطينية �لم�ستهدفة كاملة 

بموجة �لتهجير �لأخيرة �لتي بد�أت مع 

ن نزحو� 
ّ
موجات هجرة فل�سطينيي �سورية مم

�إلى لبنان، و�تخذو� طرقًا متنوعة للو�سول �إلى 

�أوروبا. تلك �لموجة لم تنتِه، و�تخذت طرقًا 

متعددة حتى و�سلت �إلى �إن�ساء مكتب في 

بيروت يديره ج. غ. �لذي �أ�سبح �أ�سهر من نار 

على علم لدى �لالجئين �لفل�سطينيين في 

لبنان.

هذ� �لمكتب لي�س وحيد�ً في لبنان، لكنه 

ن يريد 
َ
�لأ�سهر على �لإطالق. فهو ي�ستقبل كل م

�أن ي�سافر من �لفل�سطينيين، وبعد مقابلة 

�سريعة غالبًا، ينتهي �لأمر ليتم �لتفاق على 

�لمبلغ �لذي ل يقل عن 8000 دولر لل�سخ�س 

�لو�حد، وهناك �أ�سر مكونة من خم�سة �أ�سخا�س 

ح�سلت على ح�سومات.

عّد �لتحقيق حاول من دون �أن ينجح 
ُ
م

�لو�سول �إلى ج. غ. من خالل �أحد زبائنه، 

و�لذي، كغيره من �لزبائن، ��ستمات في �لدفاع 

ل �لأمور، ومنقذ�ً 
ّ
عنه، و�عتباره رجاًل ي�سه

للنا�س من �أو�ساعهم �ل�سعبة؛ بل �إن �لبع�س 

ذهب �إلى �عتبار �أن �لهجرة باتت �أف�سل من 

حياته �لتي �أ�سحت م�ستحيلة في ظل 

�لأو�ساع �ل�سعبة، و�لتي �سارفت على �لنهيار 

في بع�س �لمخيمات بح�سب تعبير بع�س 

هوؤلء.

قوانني واإجراءات حمّفزة على 

الهجرة

ُتقّدر �أرقام �لالجئين �لفل�سطينيين في 

لبنان، بح�سب ما �أظهره �لتعد�د �لعام لل�سكان 

و�لم�ساكن في �لمخيمات و�لتجمعات 

�لفل�سطينية في لبنان، و�لذي نفذته �إد�رة 

�لإح�ساء �لمركزي �للبناني و�لجهاز �لمركزي 

لالإح�ساء �لفل�سطيني باإ�سر�ف لجنة �لحو�ر 

�للبناني ــ �لفل�سطيني �لتابعة لرئا�سة مجل�س 

منري عطاهلل*

 تهجري الفل�سطينيني من لبنان...

�سما�رسة بغطاء حملي ودويل

* �سحافي لبناني.



117جملة الدراسات الفلسطينية شتاء 1782019

�لحكومة �للبنانية �سعد �لحريري: ''لقد ر�كمت 

�لعقود �لما�سية �لم�ساكل �لجتماعية 

و�لإن�سانية لالجئين �لفل�سطينيين، وبات 

�لو�قع في �لمخيمات و�قعًا ماأ�سويًا بكل 

�لمقايي�س. و�لدولة ل ت�ستطيع �أن تتفرج على 

هذ� �لو�قع وهو يتفاقم من �سنة �إلى �أُخرى، 

ويتحول �إلى م�ساألة ل ُتحل. لقد �أظهرت وثيقة 

مجموعة �لعمل حول ق�سايا �لالجئين �أن 

�للبنانيين بمختلف �تجاهاتهم �ل�سيا�سية ل 

ي�سكلون عائقا �أمام �أي م�سروع ي�سمح للبنان 

�أن يتحمل م�سوؤولياته تجاه �لإخوة 

�لالجئين.''1

�لوزر�ء �للبناني، بـ 174.422 �سخ�سًا، 

يتوزعون على 12 مخيمًا و156 تجمعًا �سكنيًا 

على �لمحافظات �لخم�س في لبنان.

هذ� �لرقم لقى ردود�ً متنوعة من �لجهات 

�ل�سيا�سية في لبنان، بين قبول ورف�س، على 

�لرغم من �أن �لقبول �لعام كان هو �ل�سائد 

حتى من �لجهات �ل�سيا�سية �لتي كثير�ً ما 

وقفت عائقًا �أمام �إقر�ر �لحقوق �لمدنية 

لالجئين �لفل�سطينيين في لبنان، ول �سيما 

حق �لعمل.

وفي يوم �إطالق نتائج �لتعد�د في �ل�سر�ي 

�لحكومي �لكبير في بيروت، قال رئي�س 

تظاهرة لالجئني فل�سطينيني اأمام ال�سفارة الكندية يف بريوت يطالبون فيها بحق الهجرة.

)خا�ص بـ ''جملة الدرا�سات الفل�سطينية''(
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ع، في حينه، �أن �لالجىء ي�ستفيد من 
ِّ
�لم�سر

خدمات �لأونرو� على �سعيَدي �ل�ست�سفاء 

و�لمر�س و�لأمومة.''2

ا �نح�سرت هذه 
ّ
وت�سيف �للجنة: ''ولم

�لتعديالت بقانوَني �لعمل و�ل�سمان دون 

�سو�ها من �لن�سو�س �لت�سريعية و�لقانونية 

و�لتنظيمية �لتي يخ�سع لها �لعاملون في 

لبنان، فلم ينعك�س ذلك بالقدر �لكافي على 

�أو�ساع �لعاملين بما فيه منحهم �إجازة عمل 

دون ر�سوم، �إذ ما تز�ل عملية ممار�سة �لكثير 

من �لمهن محظورة على �لالجئين ب�سبب 

تطبيق قو�نين و�أنظمة �لمهن �لحرة �لتي 

تح�سر �أكثريتها حق �لعمل فيها باللبنانيين 

دون �سو�هم )محاماة، طب، هند�سة و�سيدلة 

وما �سابه(، �أو يتطلب �إفادة �لأجانب منها 

تطبيق مبد�أ �لمعاملة بالمثل. على �لرغم من 

�ل�ستثناء�ت �لتي ي�ستفيد منها �لالجىء 

�لفل�سطيني، فاإن عدد �إجاز�ت �لعمل �لممنوحة 

لم تتعّد في عام 2016، )729( �إجازة.''3

�إ�سافة �إلى �لعمل، هناك �أزمة منع 

�لفل�سطيني من �لتملك وت�سجيل عقاره با�سمه 

في لبنان، بموجب �لقانون رقم 296 ل�سنة 

2001، �لذي �عتبر �أن �لفل�سطيني ب�سفته ل 

يحمل جن�سية دولة معترف بها، فاإنه ل يحق 

له �لتملك. وتقول �لمادة �لأولى من هذ� 

�لقانون �إنه ''ل يجوز لأي �سخ�س غير لبناني، 

طبيعيًا كان �أم معنويًا، كما ل يجوز لأي 

�سخ�س معنوي لبناني يعتبره هذ� �لقانون 

بحكم �لأجنبي، �أن يكت�سب بعقد �أو عمل 

قانوني �آخر بين �لأحياء، �أي حق عيني 

عقاري في �لأر��سي �للبنانية، �أو �أي حق 

نها هذ� 
ّ
عيني من �لحقـوق �لأُخرى �لتي يعي

عطى 
ُ
�لقانون، �إّل بعد �لح�سول على ترخي�س ي

تخذ في مجل�س �لوزر�ء بناء على 
ُ
بمر�سوم ي

هذ� �لإقر�ر بو�قع �لالجئين �لفل�سطينيين 

فعليًا، وعلى مر عقود طويلة، لم يقابله �أي 

فعل على م�ستوى تح�سين �أو�ساع �لالجئين 

�لفل�سطينيين في مخيماتهم وخارجها.

فعلى م�ستوى �لعمل ــ على �سبيل �لمثال ل 

�لح�سر ــ فاإن �لتعديالت �لتي �أجر�ها مجل�س 

�لنو�ب �للبناني على قانوَني �لعمل و�ل�سمان 

�للذين يحمالن �لرقمين 128 و129 ل�سنة 

2010، و�للذين بموجبهما �سار يحق لالجىء 

�لفل�سطيني في لبنان ��ست�سد�ر �إجازة �لعمل 

من وز�رة �لعمل، و�إعفاوؤه من �لر�سوم 

�لمفرو�سة للح�سول عليها، ل تز�ل فاقدة 

�لمر��سيم �لتنفيذية �لتي لم ت�سدر حتى �إعد�د 

ن ي�ست�سدرون 
َ
هذه �لتحقيق، عالوة على �أن م

�إجازة عمل ل ي�ستفيدون فعليًا من �لتقديمات 

�لعائلية و�لرعاية �ل�سحية و�لأمومة و�لطفولة 

في �ل�سندوق �لوطني لل�سمان �لجتماعي، في 

�لوقت �لذي يتعين عليهم ت�سديد جميع �لمبلغ 

�لمطلوب منهم )وهو ح�سم 23.5% من �أ�سا�س 

مرتبهم(، كما �أنهم ل ي�ستفيدون �سوى من 

تعوي�سات نهاية �لخدمة )ما ن�سبته %8.5(.

وعلى هذ� �ل�سعيد تقول لجنة �لحو�ر 

�للبناني ــ �لفل�سطيني في موقعها �لإلكتروني 

ب�ساأن تلك �لتعديالت �لقانونية �لتي طر�أت 

على قانون �لعمل و�ل�سمان، �إنه فيما يتعلق 

بالفل�سطينيين، فاإن �سندوق �ل�سمان ''هو 

موؤ�س�سة م�ستقلة تخ�سع لو�ساية وزير �لعمل، 

ويتاألف من ثالثة �سناديق: �سمان �لمر�س 

و�لأمومة، و�لتقديمات �لعائلية، وتعوي�س 

نهاية �لخدمة. وقد ق�سى �لقانون 128 

�ل�سادر في عام 2010، باإفادة �لأجير 

�لفل�سطيني من �سندوق فرع نهاية �لخدمة 

فقط، بينما ظل محرومًا من تعوي�سات 

�لمر�س و�لأمومة و�ل�ست�سفاء، لعتبار 
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�لأميركية بالتعاون مع �لأونرو� �أعد�د 

�لفل�سطينيين في لبنان في �سنة 2010، بـما 

يتر�وح بين 260.000 و280.000، بينما 

ت�سير �أرقام �لأونرو� �إلى 455.373 حتى �سنة 

.2011

م�سح �لجامعة �لأميركية �أكد �أن 200.000 

فل�سطيني غادرو� لبنان �إلى دول �لخليج 

و�ألمانيا و�لدول �لإ�سكندنافية، في �إبان 

�لجتياح �لإ�سر�ئيلي وحرب �لمخيمات.6

كيف يهاجرون؟

هجرة �لفل�سطينيين من لبنان �تخذت 

�أ�سكاًل متنوعة، فمع موجات �لهجرة �لأولى 

في �إبان �لحروب �ل�سابقة في لبنان )حرب 

�ل�سنتين 1975 - 1976؛ �جتياح بيروت؛ 

مجزرة �سبر� و�ساتيال؛ حرب �لمخيمات(، 

كانت �لهجرة وقبولها لدى �لدول �لأوروبية 

ذ�ت طابع �إن�ساني. وفي هذ� �ل�سياق يوؤكد 

�لحقوقي �لفل�سطيني و�لباحث في �سوؤون 

�لالجئين �سهيل �لناطور �لذي �لتقيته في 

مكتبه في مخيم مار �ليا�س، �أن ''�لتعاطف 

كان �إن�سانيًا ب�سبب �لحروب �لو�قعة في �لبلد، 

وب�سبب �لدمار �لكبير �لذي لحق بالمجتمع، 

�سو�ء �للبناني �أو �لفل�سطيني بنو�حيه كافة.'' 

وعن �سهولة �لهجرة في ثمانينيات �لقرن 

�لما�سي، يرى �أن �سبب ''�سهولة �لخروج من 

لبنان هو عدم وجود �أجهزة للدولة تتحكم في 

جميع �لمد�خل و�لمخارج، وخ�سو�سًا في 

�لمو�نىء �ل�سغيرة، لأن �لحرب كانت م�ستعرة 

في �لمنطقة.''

الهجرة اجلديدة حتمل طابعًا �سيا�سيًا

ا موجة �لهجرة �لحالية فتحمل طابعًا 
ّ
�أم

�سّذ عن هذه �لقاعدة 
ُ
�قتر�ح وزير �لمالية. ول ي

�إّل في �لأحو�ل �لمن�سو�س عليها �سر�حة في 

هذ� �لقانون �أو في ن�س خا�س.''

وي�سيف �لموقع �لر�سمي للجنة �لحو�ر 

�للبناني ــ �لفل�سطيني �أن قانون �لتملك �لذي 

 على 
ّ

�سّدق عليه مجل�س �لنو�ب �للبناني ين�س

�أنه ''ل يجوز تمّلك �أي حق عيني من �أي نوع 

كان لأي �سخ�س ل يحمل جن�سية �سادرة عن 

دولة معترف بها، �أو لأي �سخ�س �إذ� كان 

�لتملك يتعار�س مع �أحكام �لد�ستور لجهة 

رف�س �لتوطين.''4

و�لالفت �أن هذ� �لقانون بالنتيجة �سيحرم 

�لالجىء �لفل�سطيني من توريث ملكيته لعقاره 

�أو عقار�ته، �إّل �إن ''لجنة �لحو�ر'' �أ�سارت في 

موقعها �أي�سًا �أن ''في ما يخ�س م�ساألة �لتوريث، 

وبخالف �ل�سائعات �لتي تد�ولها معظم 

�لعاملين في �لمجال �لحقوقي و�لمدني 

�لفل�سطيني، وبعد تدقيق �أجرته لجنة �لحو�ر 

ن منه �أن �لمديرية 
ّ
�للبناني ــ �لفل�سطيني، تبي

�لعامة لل�سوؤون �لعقارية في وز�رة �لمالية تقوم 

حكمًا بت�سجيل �نتقال ملكية �لفل�سطيني بالوفاة 

با�سم �لورثة، من دون �أي مانع �أو عائق، �إذ� 

كانت �لمعامالت م�ستوفية كل �ل�سروط 

و�لأ�سول �لقانونية.'' وقد عادت �لمديرية، �إلى 

�إ�سد�ر �سك �لملكية و�لأ�سول �لقانونية، مع 

��ستر�ط عدم قبول �أي تنازلت بين �لإخوة، 

و�لتجاه فقط �إلى �لبيع با�سم �لغير.

وُتقدر �إد�رة �ل�سجل �لعقاري في وز�رة 

�لمالية �أعد�د �لمنازل �لتي يملكها فل�سطينيون 

في جميع �أنحاء لبنان بـ 5331 حتى تاريخ 

5. 2015/3/9

هجرة قدمية لأ�سباب اأمنية

قّدر �لم�سح �لأُ�سري �لذي �أجرته �لجامعة 
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جاهزة على وثائق �ل�سفر، حدد موعد �ل�سفر 

بعد �أن حجز بطاقات �لطير�ن؛ �ت�سل بي، 

وحدد موعد �ل�سفر في �ليوم ذ�ته، و�أخذ باقي 

�لمبلغ �لذي لم يكن يزيد على 2000 دولر. 

ن معي بع�س �لن�سائح 
َ
 و�إلى م

ّ
ه �إلي

ّ
حينها وج

ا يجب قوله في �لمطار، طالبًا منا �إنكار 
ّ
عم

معرفتنا به �إذ� �ساأل �أمن �لمطار عنه، كما طلب 

تغيير ��سمه في هو�تفنا، و�أخبرنا �أنه �إذ� ما 

ئلنا في مطار بيروت عن �سبب ذهابنا �إلى 
ُ

�س

بوليفيا، فاإن علينا �أن نجيب باأن رحلتنا هي 

بق�سد �ل�سياحة.''

ر. ع.8 لجىء فل�سطيني في لبنان �أي�سًا، 

عمره 20 عامًا، هاجر بدوره عبر مكتب ج.غ.، 

ب خاللها �لو�سول �إلى 
ّ
بعد عدة محاولت جر

�أوروبا. يقول: ''حاولت �ل�سفر بطرق متعددة 

قبل ذلك، وكان �أولها في �سنة 2015 بالبحر 

من تركيا �إلى �ليونان، لكن ما تي�سرت �لق�سة 

لأ�سباب تتعلق بالمهرب. وبعد �سنتين، في 

�سنة 2017، حاولت مرة ثانية عن طريق 

ب، وعملت �لجو�ز وكان ب�س ناق�س 
ّ
مهر

�لحجز و�ل�سفر، لكن �لمهرب �سار يوؤجل 

بمو�سوعي لأن �لطريق �لتي كانو� ي�سلكونها 

�أُغلقت. بعدها تقريبًا يئ�ست و�سلت مو�سوع 

�ل�سفر من ر��سي لمدة �سنة. فجاأة �سمعت من 

بع�س �لنا�س بوجود طريقة عند ج. غ. و�لنا�س 

عم تو�سل و�لطريق مفتوحة. ما تاأخرت 

ونزلت عند ج. غ. حتى �إ�ستف�سر عن �لطريق 

وكم �لتكلفة، ويومها طلب مني 9000 دولر 

و��سل على بلجيكا بدون �أي عثر�ت. فكرت 

بالمو�سوع يومين تقريبًا، وقررت �إنو لزم 

�إخطي هالخطوة و�إعتبر �لـ 9000 دولر 

��ستثمار لم�ستقبلي نظر�ً لأن عمري 20 �سنة.''

�أم�سى ر. ع. نحو �أ�سبوعين في �نتظار 

�ت�سال �لحاج ج. غ. بح�سب تعبيره، يقول: 

�سيا�سيًا، مثلما يرى �لناطور، م�سير�ً �إلى �أن 

''�لجديد �لذي تطرحه �لظروف �لحالية هو �أن 

��ستخد�م �لت�سييق و�ل�سغط �لقت�سادي 

و�لمالي على جميع �لقوى �ل�سيا�سية 

اها 
ّ
�لفل�سطينية لحملها على قبول حلول �سم

�لرئي�س �لأميركي �سفقة �لع�سر، تتمثل في 

وقف دعم �لأونرو� ــ �لمقدِّم �لأكبر للخدمات 

�سبه �لمجانية ممولًة من دول �لعالم''، م�سيفًا 

�أن ''موجة �لهجرة �لأخيرة هي نتاج �سغوط 

�سيا�سية ناجمة عن برنامج �سيا�سي يهدف 

�إلى �إلغاء �لالجئين �لفل�سطينيين هنا في 

�لأماكن �لأقرب �إلى فل�سطين، وبالتالي �لنزف 

�لذي يتم �لآن هو نزف �أخطر لأن هناك 

�سغطًا، وهناك عدم توفير للحقوق من طرف 

�لدول �لم�سيفة، �سو�ء لعدم �لقدرة �أو لعدم 

�لإر�دة ــ مثلما هي �لحال في لبنان ــ وفي 

مقابل ذلك هناك �إغر�ء�ت وت�سهيالت في 

 
ّ

�لغرب بقبول هوؤلء �لالجئين، مرة تحت ن�س

�لقانون �لدولي بعدم �لإعادة، ومرة باإغما�س 

�لعيون عن �لتهريب و�لمخالفات وتزوير 

�لأور�ق �لقانونية للـهجرة.''

تتم �لهجرة فعليًا ب�سكل �أ�سبه بال�سرعي، 

غير �أنها تتم بطرق غير �سرعية؛ لكن كيف 

ذلك؟ يجيب ر. �أ. ح.7 �أحد �لالجئين �لذين 

هاجرو� وكان من �سكان مخيم مار �ليا�س: 

''ذهبت �إلى مكتب ج. غ. عدة مر�ت، ودخلت 

في مفاو�سات معه لالتفاق على �ل�سعر �لذي 

��ستقر على 42.000 دولر، في مقابل 

�إي�سالي �إلى �ألمانيا، ومن �أجل ذلك بعت بيتي 

و�سيارتي. وكان �لدفع بالتق�سيط، ع�سرة �آلف 

في �لبد�ية، ثم �سّلمته وثائق �ل�سفر. �أعطيته 

لحقًا ع�سرة �آلف �أُخرى، و�أكملت له �لباقي 

تباعًا خالل مدة �نتظار لم تتجاوز 

�لأ�سبوعين. وحين �أ�سبحت فيز� بوليفيا 
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وبالن�سبة �إلى ر. ع.، فاإن هجرته كانت 

بالطريق ذ�تها �لتي �سافر منها ر. �أ. ح. يقول 

ر. ع.: ''و�سلنا �لمطار وكنا خايفين، ولكن 

خوفنا ما كان بمحّلو لأن �لموظفين بالمطار 

يبدو فاهمين �لق�سة كلها، وعارفين هال�سباب 

طالعة هجرة وم�س ر�جعة، ومع ذلك كانو� 

ي�سهلون �أمورنا ب�سكل �سريع بدون �أي 

ت�سديد�ت. كنا 15، وكلنا م�سدومين من 

�لت�سهيالت للفل�سطيني ب�سكل ملفت. طلعنا من 

مطار بيروت �إلى �أثيوبيا في منت�سف �لليل، 

ا و�سلنا، �نتظرنا �ساعتين بمطار �أدي�س 
ّ
ولم

�أبابا لناخد طيارة تر�نزيت �إلى �لبر�زيل، 

وفعاًل �لأمور كانت مي�سرة، وج. غ. كان 

هنا. وكان �لأمن �لأثيوبي معنا 
ّ

يتابعنا ويوج

طبيعي جد�ً وبدون م�ساكل. �أخدنا طيارة 

ا و�سلنا مطار �ساوباولو، وجدنا 
ّ
�لبر�زيل، ولم

حجز �أوتيل د�خل �لمطار لمدة ليلة كان ج. غ. 

نو، وكل �سي تمام. بقينا هالليلة، وتاني 
ّ
ماأم

يوم �ل�سبح طلعنا من �لبر�زيل �إلى بوليفيا 

''جددت �لجو�ز و�تفقت معه وحددلي موعد 

�ل�سفر مبا�سرة بعد �أ�سبوعين من مدة ت�سليم 

�لجو�ز. �ل�سعوبات �للي و�جهتها خالل 

هالفترة: �لخوف من �إغالق �لطريق، وخ�سارة 

�لمبلغ لأنه كان كل ما �أملك. وظل �لخوف 

يالزمني لأ�سبوعين، و�سفري تاأجل 10 �أيام 

ل�سبب يعود للقن�سلية �للي بدو يعطينا �لفيز� 

منها. �نتظرت 10 �أيام كمان، وفعاًل هذه 

�لمرة كانت يومًا حا�سمًا؛ �ت�سل �لحاج ج. غ. 

و�أخبرني: �سفرك �ليوم بالليل، �إح�سر عندي 

وبخبرك �لطريق بالتف�سيل. وفعاًل �سرح �سو 

ر 
ّ
لزم نعمل بالتف�سيل، و�سدد علينا �أن نخب

�لأمن �لعام �للبناني، �إننا ر�يحين على 

�لإكو�دور، و�لفيز� بالبا�سبور كانت على 

بوليفيا. و�إن �ساألنا �لأمن �لعام لي�س في فيز� 

رهم كنا ر�يحين 
ّ
بوليفيا على �لجو�ز، منخب

بوليفيا وبّطلنا.''

تف�سيالت �لرحلة �لتي يخططها ج. غ.، 

جرت مع معظم �لنا�س على �ل�ساكلة ذ�تها. 

�سالة املغادرة يف مطار رفيق احلريري الدويل يف بريوت.
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�لرحالت، وينتظرون �لو�فدين في �إ�سبانيا 

ل�ستكمال ترتيبات �لطريق نحو �لوجهة 

�لنهائية �لتي يرغب فيها كل و�حد منهم.

�ل�سابان يوؤكد�ن �أن �لت�سهيالت �لتي جرت 

معهما ومع غيرهما، و�لتي �سمعاها من 

ق�س�س �لمهاجرين من لبنان نحو �أوروبا، 

�أكدت لهما �أن ثمة ما هو مدرو�س ومق�سود 

للفل�سطيني �للبناني.

ر. �أ. ح. جرى �لتحقيق معه في مطار 

جهت 
ُ
مدريد، وكان من �سمن �لأ�سئلة �لتي و

�إليه بعد �أن عرف �ل�سابط �أنه فل�سطيني، ما 

هي �أ�سباب تركه �لبلد �لذي كان م�سجاًل 

كالجىء فيه، وما هي ''�ألو�ن �لعلم �لفل�سطيني، 

ومعلومات عن �لنكبة، ومتى �أن�سئت منظمة 

�لتحرير �لفل�سطينية، و�أ�سماء �سخ�سيات 

فل�سطينية.''

عندما �نتهى �لمحقق من توجيه �لأ�سئلة، 

�أخبر ر. �أ. ح. عن طريق �لمترجم، �أن �لإجابات 

�سُترفع �إلى �لجهات �لمخت�سة، وبعد در��ستها 

�سيتم �تخاذ �لقر�ر بال�سماح له ولعائلته 

بدخول �إ�سبانيا، �أو �ستجري �إعادته �إلى لبنان، 

فاأجابه ر. �أ. ح.: ''�إذ� �أردتم �إعادتي، فعليكم 

�أخذي �إلى فل�سطين ولي�س �إلى لبنان، لأنه لي�س 

بلدي.''

وبعد ليلة ق�ساها ر. �أ. ح. مع عائلته في 

مح لهم بدخول 
ُ

مكان مخ�س�س في �لمطار، �س

ههم 
ّ

�إ�سبانيا، وبعد �نتظار لأيام في فندق وج

�إليه �ل�سليب �لأحمر لإنهاء �إجر�ء�ت لجوئهم 

في �إ�سبانيا، �أر�سل ج. غ. �سيارة �إلى �لعائلة، 

وكان �سائقها فل�سطينيًا من مخيم عين �لحلوة 

�أ�ساًل، ويحمل �أور�قا فرن�سية، لنقلهم �إلى 

وجهتهم �لأخيرة، �ألمانيا. وبما �أنهم كانو� 

يريدون �لذهاب �إلى �ألمانيا وعدم �لبقاء في 

�إ�سبانيا، فاإن ذلك كان يقت�سي �لتغيب عن 

بطريقة �سرعية 100%. و�سلنا ع مدينة �سانتا 

كروز، وكان ج. غ. �أي�سًا حاجز �إلنا بالأوتيل 

لمدة �أربع �أيام، وق�سينا �لمدة ب�سكل طبيعي 

و�سياحة. بعد �أربع �أيام رجعنا عالبر�زيل 

ب�سكل طبيعي. هون كانت �آخر محطة قبل 

�لطير�ن لمطار مدريد. وبعد �أن كان حجز 

�لإياب �أثيوبيا ــ بيروت، تغير �إلى مدريد ــ 

�إ�ستانبول ــ بيروت.''

يقول ر. �أ. ح.: ''ج. غ. �أكد علينا �أنه في 

مطار �ساوباولو يجب �أن يتوجه �أحد منا �إلى 

مكتب �لطير�ن �لأوروبي و�إخباره عن �سير 

رحلتنا فقط. وهنا قال لنا �لم�سوؤول في 

�لمطار �إنه �سيعمل لنا Check in لمدريد، ومن 

مدريد نقوم باإجر�ء Check in لمطار تركيا. 

د�مت مدة طير�ننا 12 �ساعة تقريبًا، وخالل 

�لطير�ن �لطويل، بع�س �لذين كانو� معنا قامو� 

بتمزيق جو�ز�ت �سفرهم.''

ا ر. ع. فحدث معه في رحلته �أمر �آخر 
ّ
�أم

عند �لو�سول �إلى مطار مدريد. يقول: ''عندما 

و�سلت �لطيارة، طلبت �لم�سيفة من مجموعتنا 

�أن ننزل �آخر نا�س من �لطيارة، وفعاًل نزلنا 

�آخر نا�س. وجدنا �ل�سرطة �لإ�سبانية على باب 

�لطيارة بت�ستقبلنا. �أخدونا �إلى غرفة �لتحقيق 

لمدة 14 �ساعة بدون �أي مر�جعة، ولحقًا 

�أعطتنا �ل�سرطة �إذن دخول �لبلد لمدة �أ�سبوع 

لو� 
ّ
لنقدم لجوء بد�ئرة �لهجرة )كاأنهم ب�سه

هروبنا(، حتى �ل�سليب �لأحمر ما ��ستقبلنا. 

بنف�س �ليوم �ت�سلنا بـ ج. غ. و�أخبرناه �ن 

�لإ�سبان �أخرجونا من �لمطار. هون �لمجموعة 

�نق�سمت، نا�س كان بدها تبقى باإ�سبانيا، 

ونا�س بدها تروح بلجيكا و�ألمانيا و�ل�سويد.''

يوؤكد ر. ع. ور. �أ. ح. �أن ثمة �أ�سخا�سًا 

يعملون مع ج. غ.، وهم منت�سرون في �أنحاء 

�لقارة �لأوروبية، ويتابعون معه تفا�سيل 
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�ل�سطر�ر �إلى �لبقاء في �إ�سبانيا، خالفًا 

لرغبتي ومخططي.''

عّد �لتحقيق �أنه غير نادم 
ُ
ر. �أ. ح. �أكد لم

على هذه �لرحلة، فحياته في لبنان ما كانت 

لت�ستمر �سمن �لو�قع �لموجود، كما �أن تفكيره 

لم يعد يخت�س ب�ساأنه �ل�سخ�سي هو فقط، بل 

بات مرتبطًا �أي�سًا باأولده �لثالثة، �إذ �نح�سر 

تفكيره �أنه بعد �أعو�م �سيكون �أمام مع�سلة 

�إدخالهم �لجامعات من دون ثقة �أن هناك 

جهات تقدم لهم م�ساعد�ت مالية لإكمال 

جهم فاإنهم لن يجدو� 
ّ
در��ستهم، وعند تخر

عماًل، فالقو�نين في لبنان ل ت�سمح لهم 

بالعمل، كحاله هو، �لذي ق�سى عمره متنقاًل 

�لأوتيل �لتابع لل�سليب �لأحمر كي ل ي�سطرو� 

�إلى تقديم �لب�سمة في �إ�سبانيا، وبالتالي 

�إلز�مهم بالبقاء في هذ� �لبلد بح�سب �تفاقية 

''دبلن''.

هذه �لرحلة من �إ�سبانيا �إلى �ألمانيا 

�قت�ست �لمرور بفرن�سا وبلجيكا وهولند�، 

ويوؤكد ر. �أ. ح. �أنه لم يكن هناك �أي �إ�سكال 

با�ستثناء �أن ج. غ. �ألزمه بدفع 2500 يورو 

لل�سائق، معتبر�ً �أن �لعائلة تحتاج �إلى �سيارة 

خا�سة، وبالتالي فاإن تكلفة �إ�سافية باتت 

تترتب عليه. يقول ر. �أ. ح.: ''دفعت �لمبلغ لأن 

�لغريق يتعلق بق�سة، �إذ لم يكن ممكنًا �أن 

�أتجادل �أو �أدخل في �سجار معه، خوفًا من 

تظاهرة يف خميم البداوي للمطالبة بالهجرة ُترفع فيها اأعالم اإ�سبانية واأملانية.

)خا�ص بـ ''جملة الدرا�سات الفل�سطينية''(
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يوؤجره وبي�ستاأجر خارجًا، �أو �إذ� عنده ملك 

ممكن يبيعو، على �عتبار �أنه ل في ��ستقر�ر 

ول �أمن ول ��ستقر�ر �جتماعي. �إ�سافة �إلى 

مع�سالت �لكهربا و�لمي، وبالتالي عملية 

�لهجرة تنخف�س وت�ستد وفقًا للعر�س 

و�لطلب.''

ي�سيف �أبو �لنور: ''�لنا�س تبحث عن 

اّلك يحاول �أن يبيع، و�لبع�س 
َ
��ستقر�ر. �لم

�لآخر ي�ستدين، وفي جزء عم بيحاول يبيع 

بيتو ويطلع، في �سي عم يتدين، يعني �لنا�س 

ر عالأمان وعلى �ل�ستقر�ر. ع�سان 
ِّ
عم بتدو

هيك بتالقي فترة بعد فترة بت�ستد موجات 

�لنزوج و�لهجرة من �لمخيمات، وخا�سة بعد 

�لأحد�ث �لأمنية �للي عم تح�سل بالمخيمات 

وبتدفع �لنا�س لتطلع. �لحرمان من �لحقوق 

�لمدنية و�لجتماعية بالبلد، ون�سبة �لبطالة 

�لعالية، كمان بتخللي �لنا�س تفكر بالهجرة، 

مع �إنو ممكن يهاجر �لو�حد وما يوخد �إقامة، 

ويمكن �لأمور ما تتي�سر، ب�س خل�س تفكيرو 

�إنو يخرج من �لبلد.''

يوؤكد �أبو �لنور �أن �لهجرة تقّل في مخيم 

�ساتيال وتنتع�س بين حين و�آخر، وذلك يعود 

�إلى �أن ج. غ. يرفع �سعره �لذي ل يزيد على 

10.000 دولر، ول يقل �إّل في مر�ت قليلة 

فيتر�وح ما بين 5000 و8000 دولر. ويوؤكد 

�أن محاولتهم لرّد �لنا�س عن �لهجرة، لي�ست 

ذ�ت جدوى، لأن ''�سبب �لمغادرة هو �لبحث 

عن �ل�ستقر�ر، حتى �إن بع�س �لتنظيمات 

تغ�ّس �لنظر عن �لم�سكلة، لأن �لف�سائل عاجزة 

عن تاأمين �ل�ستقر�ر للنا�س.''

وي�سيف �أبو �لنور: ''�لقيادة �لفل�سطينية 

على م�ستوى منظمة �لتحرير وعلى م�ستوى 

�لف�سائل، ل تقدم �لبديل للنا�س ول لل�سعب. 

ا �ل�سبب �لثاني فهو �نت�سار �لآفات 
ّ
�أم

بين عمل و�آخر، من عامل مطبعة �إلى �سائق 

عند رجل �أعمال لبناني، و�أعمال �أُخرى عمل 

بها. هذ� �لرجل كان ع�سو�ً في حركة ''فتح''، 

وم�سوؤوًل في �للجنة �ل�سعبية لمخيم مار 

�ليا�س، ومع ذلك لم يعد ي�ستطيع �حتمال 

�لعي�س بتلك �لطريقة، فالمخيمات، مثلما 

ي�سير، باتت على ''كف عفريت''. وحتى لو �أنه 

يرى �لتهجير على �لم�ستوى �لوطني م�سر�ً 

بالم�سلحة �لفل�سطينية، �إّل �إنه يعتبر �أن ج. غ. 

حالة �إنقاذ �أي�سًا، و�أن �لمحا�سبة يجب �أن 

تكون لأولئك �لذين تركو� �لمخيمات ت�سل �إلى 

هذ� �ل�سوء على �لم�ستويات كافة.

وتعقيبًا على كالم هذ� �ل�ساب، و�لذي نقله 

عّد �لتحقيق �إلى �سهيل �لناطور، قال هذ� 
ُ
م

�لأخير: ''لي�س �أمام هذ� �لجيل �لجديد �لذي 

يتخرج، �سو�ء من �لثانوي �أو �لمهني �أو 

�لجامعي، �أي حافز على �لبقاء، ولهذ� يتخذ 

قر�ره بالمغادرة. �لم�ستقبل لي�س م�سمونًا، فال 

بال�سيا�سة �سيح�سل على حق �لعودة �سريعًا، 

عتبر مو�طنًا لدولة فل�سطين �لماأمولة، 
ُ
ول هو ي

كما �أنه لي�س مرتاحًا لعدم وجود حقوق مدنية 

�أو �قت�سادية �أو �جتماعية له في لبنان.''

ل قدرة ول اإرادة لوقف الهجرة

 �لتحقيق �إلى م�سوؤولين في 
ّ
عد

ُ
ه م

ّ
توج

ه 
ّ

�للجان �ل�سعبية د�خل مخيمات بيروت، ووج

�إليهم عدة �أ�سئلة عن كيفية تعاملهم مع 

مو�سوع �لهجرة د�خل �لمخيمات. �أبو �لنور9 

�لذي ي�سكن في مخيم �ساتيال يقول: ''طبيعي 

�لهجرة لها عالقة بعدم �ل�ستقر�ر �لأمني 

وعدم �ل�ستقر�ر �لجتماعي. ففي بيروت، 

وتحديد�ً في �ساتيال، لدينا نزوح د�خلي 

وهجرة خارجية، وجزء منهم )�لالجئون( 

ينزح في �تجاه و�دي �لزينة، فالذي لديه بيت 
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الواقع الأمني احلافز الأكرب على 

الهجرة

عّد 
ُ
لم يغب عن �أحد من �لذين قابلهم م

�لتحقيق �لإ�سارة �إلى �لأو�ساع �لأمنية في 

�لمخيمات، و�لتي لي�ست �أمر�ً عابر�ً في و�قع 

�لمخيمات في لبنان، ولي�ست �سببًا ب�سيطًا �سمن 

�لأ�سباب �لكثيرة �لتي تدفع �لفل�سطينيين في 

لبنان �إلى �لهجرة. وفي هذ� �ل�سياق، ي�سير 

تحقيق لأني�س مح�سن في ''مجلة �لدر��سات 

�لفل�سطينية'' �إلى �أنه ''لي�س م�ستجد�ً �لحديث عن 

�أمن �لمخيمات في لبنان، بل يمكن �لقول �إن هذ� 

تد�ول كثير�ً منذ ما بعد تطبيق 
ُ
�لتعبير �لذي ي

فتر�س �أنه �أنهى �لحرب 
ُ
�تفاق �لطائف �لذي ي

ن 
ّ
�لأهلية في لبنان، مالزم للمخيم منذ �أن تكو

بعد �لنكبة، ذلك باأن �لمخيمات في لبنان، بل 

�لوجود �لفل�سطيني كله، ُنظر �إليهما كملّف �أمني 

مع �لحد �لأدنى من �لحقوق �لجتماعية 

و�لثقافية و�لقانونية، وكثير�ً ما ��سُتخدما فّز�عة 

بين �أطر�ف �لمجتمع �للبناني وطو�ئفه، 

وخ�سو�سًا فيما يتعلق بم�ساألة �لتوطين.''10

وجاء في تقرير �أعّدته ''مجموعة �لأزمات 

�لدولية'' ما يلي: '']....[ �لالجئون �لفل�سطينيون ــ 

ولبنان ــ ي�ستحقون �أف�سل من هذ�. �لنموذج 

�لتقليدي لإد�رة �لمخيم تعتريه م�ساكل عدة، 

وهو بحاجة لالإ�سالح. تكمن �ل�سلطة تقليديًا 

في �أيدي �للجان �ل�سعبية �لتي تتكون من قادة 

�لف�سائل غير �لمنتخبين �لذين ي�ستمدون 

معظم �سرعيتهم من �أ�سلحتهم. وبما �أن قو�ت 

�لأمن �لتابعة للدولة �للبنانية كانت ممنوعة 

من �لتدخل، فاإن �ل�سكان ي�ستكون كثير�ً من 

�لفو�سى و�ل�سر�ع بين �لف�سائل في جيوب 

كبيرة، وم�سّلحة وغير منظمة ع�سية على 

�لنظام و�لقانون �للبنانيين.''11

هذ� �لو�قع �لأمني للمخيمات، جعل من 

�لجتماعية �لكبيرة في �لمخيم، وخ�سو�سًا 

ارها. وبما �أن �لأب ل بد من �أن 
ّ
�لمخدر�ت وتج

يكون حري�سًا على �أّل ينحرف �أولده بهذ� 

�لتجاه، فاإنه ياأخذ �لقر�ر بمغادرة لبنان �أو 

�لمخيمات في �تجاه مناطق ثانية.''

ئلو� 
ُ

ن �س
َ
هذه �لردود �أجمع عليها معظم م

عن دور �لف�سائل، �أكانو� من �أع�ساء في 

�لتنظيمات، �أم من �لر�غبين في �ل�سفر.

ولدى �لتوجه بال�سوؤ�ل �إلى عدد من 

ا �إذ� 
ّ
�لم�سوؤولين في �للجان �ل�سعبية، عم

حاولو� مقابلة ج. غ.، �أو �لجهات �لمعنية في 

�لدولة �للبنانية، فاإن �لإجابات في معظمها، 

كانت تلتقي في نقاط محددة، و�أحد هوؤلء من 

�لعاملين و�لم�سوؤولين في و�حد من ف�سائل 

منظمة �لتحرير، قال: ''على �سو بدنا نحكي 

معو؟ �أنا بدي �أ�ساألك. ع�سان �سو بدي �أحكي 

معو؟ على �سو بدي �أ�ساألو؟ بدي �أقّلو عيب 

تعمل هيك؟ ما فينا نقّلو �سي. لي�س بدنا 

نتو��سل معو �أ�ساًل؟ ما �أ�ساًل �ل�سوؤ�ل م�سبوه. 

لأنو �أنا لو بدي �أتو��سل معو معناها �أنا �سريك 

معو. �أو بدي �أقّلو �إنت ممنوع تعمل هيك �سي. 

مافيني �أنا �أقّلو هاد �لكالم. ول فيني �أقول �إنو 

ل �لهجرة، لأنو �أنا 
ّ
هاد �لزلمة خاين عم بي�سه

ن ل�سعبي �لبديل. مافيني �أتو��سل 
ِّ
م اأَ

َ
م�س عم ب

معو. ع�سان �سو؟''

وي�سيف �أحد �لم�سوؤولين في ف�سائل 

منظمة �لتحرير �أن بع�س �لقياد�ت، وبع�س 

�لم�سوؤولين في �لف�سائل، هاجرو�، ''يعني لأنو 

هاد علنًا. يعني هاد �لرمز كان موجود هون 

في لبنان، وكان من �أكثر �لنا�س �للي بيخطب 

في �ل�سو�رع و�لتلفزيونات، وكان يحارب 

ب�سيف �لوطنية في �لبلد، ب�س هو �أول و�حد من 

�لنا�س �للي طلعت.''
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�أي يوم بيجي لنحددلو موعد يجي ياخد 

م�سرياتو وبا�سبور�تو.

حقائق تتاأكد بعد انك�ساف �سبكة 

التهريب

هذ� �لرقم غير دقيق بال�سرورة باعتبار �أن 

ج. غ. لي�س �ل�سم�سار �لوحيد في لبنان �لذي 

يعمل على ت�سهيل �سفر �لفل�سطينيين، فهناك 

غيره، لكنهم �أقل �سهرة منه. وب�سبب عدم 

�سهرتهم، فاأ�سماء معظمهم غير معروفة، 

بالتالي فاإن �لثقة بهم تكاد تكون معدومة، 

ل لدى �لالجئين  عّد ج. غ. �لمف�سّ
ُ
ولهذ�، ي

ن قام 
َ
�لفل�سطينيين في لبنان، على �عتبار �أن م

بت�سفيرهم و�سلو�، في �أغلبيتهم، �إلى وجهتهم 

�سمن �لتفاق. رو�ية �لالجئين �لذين تو��سل 

عّد �لتحقيق �سندها خبر ن�سرته �سحيفة 
ُ
معهم م

''EL PAIS''12 �لإ�سبانية، نقاًل عن وكالة �لأنباء 

�لإ�سبانية ''EFE'' بتاريخ 2018/11/11. 

وجاء في متن �لخبر �أن �ل�سرطة �لإ�سبانية 

قامت بم�ساركة �ل�سرطة �لفرن�سية و''يوروبول''، 

بتفكيك �سبكة �أدخلت �إلى �إ�سبانيا 1200 

فل�سطيني على �لأقل من خالل �لتحايل ب�ساأن 

�لح�سول على �لحماية �لدولية �أو �للجوء. 

 و�أ�سافت �ل�سحيفة �أن �ل�سرطة �عتقلت

9 �أ�سخا�س )5 في مدريد و4 في فرن�سا(، 

و�سجنت 6 منهم، و�أ�سارت �إلى �أن �لتحقيقات 

�أكدت �أن �أفر�د �ل�سبكة ''كانو� يتقا�سون 8000 

يورو من كل فل�سطيني من �أجل �إدخاله �إلى 

�إ�سبانيا عبر مطار �أدولفو �سو�ريز بارخا�س في 

مدريد''، كما �أكدت �أن �لمنظمة كانت تعمل منذ 

كانون �لثاني/يناير �لما�سي، وو�سلت 

�أرباحها �إلى 9.000.000 يورو وفقًا لما ورد 

في بيان �ل�سرطة بعد �إجر�ء عمليات �لتحقيق.

�للجان �ل�سعبية لجانًا ُتعنى باأمور �إد�رية 

وتنظيمية د�خلية ب�سيطة في �لمخيمات، بينما 

تغيب عنها تف�سيالت مهمة مثل �إح�ساء �أعد�د 

�لمغادرين للمخيم، �سو�ء في �لهجرة �لد�خلية 

ن يقطنه من غير 
َ
�أو �لخارجية، وحتى بع�س م

�لفل�سطينيين. ولدى �سوؤ�ل �أبو �لنور وعدد من 

�لم�سوؤولين في �للجان �ل�سعبية د�خل عدة 

مخيمات، عن �أعد�د �لمهاجرين، �جتمعت 

�لإجابات على �أنه ل يمكن �لح�سم باأعد�د 

�لأرقام. وهكذ� لم يبَق �أمامنا �إّل �عتماد �لرقم 

1500 �لذي قاله ج. غ. في �لر�سالة �ل�سوتية 

�لتي �أر�سلها وُن�سرت في �سفحات �لمخيمات 

في مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، وتد�ولها 

�لنا�س �سمن تطبيق ''و�ت�س �أب''. وفيما يلي 

�لن�س �لكالمي لما ورد في �لت�سجيل �ل�سوتي:

ا و�حد 
ّ
عم يتد�ولو� يلي بدن يتد�ولوه، �أي

بــّدو م�سرياتــو يجي معزز مكــرم ياخد 

م�سرياتــو ونحنــا مــا عّنــا �أي م�ســكل؛ 

�لطريق م�س وقفت على جمال غالييني، 

وقفــت على كل �لكــرة �لأر�سية؛ كل �سي 

فيه فل�سطيني حــول �لعالم ما عاد يقدر 

يفــوت علــى �إ�سبانيــا. نحنا عــم نحاول 

نجيــب �إذن �سفــر؛ مثل مــا كان عّنا �إذن 

�سفــر وفــات 1500 و�حــد، عــم نحاول 

نجيــب �إذن �سفر ثانــي. يلي بيحب ينطر 

�أهاًل و�سهــاًل فيه، ويلي مــا بيحب ينطر 

يجي ياخد م�سرياتو، ب�س يتلفن بالأول 

لحتــى نحددلو موعد لأنو ما بدي عجقة 

�للـه ير�سى عليكــن. و�لحمد للـه ما حد� 

عــم يقبــل يجــي ياخــد م�سرياتــو.. عم 

نتلفــن للعالــم مــا حــد� بــّدو م�سرياتو، 

بــّدو ي�سافــر؛ فلهل�سبــب يلــي بــّدو ياخد 

م�سرياتو مــا في م�ســكل، يتلفن ويقول 
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�لالجئين �لفل�سطينيين، فتح�سل منهم على 

دفع م�سبق لمبلغ ي�سل �إلى 8000 يورو، ثم 

يتم تحديد م�سار �لرحلة �لذي يبد�أ من لبنان 

فاأثيوبيا فالبر�زيل فبوليفيا، بوثائق 

ت�ساحبها تاأ�سيرة �سياحية لدخول �لبلد �لأخير 

�لأميركي �لالتيني، �أي بوليفيا. وبعدها ل 

يبقى �أمام �لفل�سطينيين �سوى �لمرحلة �لأخيرة 

من رحلتهم عبر �ل�سفر �إلى �إ�سبانيا حيث 

يطلبون �لحماية �لدولية.''

و�أ�سافت �ل�سحيفة في خبرها �أن ''�ل�سرطة 

لحظت �زدياد�ً ملحوظًا في طلبات �للجوء من 

طرف �لفل�سطينيين منذ كانون �لثاني/يناير 

�لما�سي 2018.''

بيان �ل�سرطة �أكد، وفقًا لل�سحيفة 

�لإ�سبانية، �أن هناك ''�سبكة متخ�س�سة بتهريب 

�لأفر�د من �أ�سل فل�سطيني، وهم ياأتون من 

�ل�سرق �لأو�سط ووجهتهم �أوروبا، و�أن عملها 

)�ل�سبكة( يبد�أ في لبنان حيث ت�ستقطب 

�سفحة اجلريدة الإ�سبانية التي ورد فيها خرب تفكيك ال�سبكة.
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مبا�سر، وتفريغ �لمخيمات �لفل�سطينية من 

�سكانها، و�إلغاء خ�سو�سية �للجوء �لفل�سطيني 

�لم�ستمرة منذ �حتالل فل�سطين عام 1948.

ويقول هذ� �لحقوقي و�لباحث في �سوؤون 

�لالجئين �لفل�سطينيين، مميز�ً بين موجات 

�لهجرة �ل�سابقة و�لحالية: ''�لمح�سلة للـهجر�ت 

�ل�سابقة كانت ب�سورة عامة كالتالي: �لفئات 

�لمتو�سطة �إجماًل تتاأثر بالحرب، وتتاأثر 

بجمود �لقت�ساد ودماره، فتحاول �لبحث في 

�لخارج عن ملجاأ، وُتقبل في �لخارج لأن لديها 

كفاء�ت علمية �أو �إمكانات �أولية لالنطالق �إلى 

حياة �لغرب و�لندماج بها، بينما �لفقر�ء ل 

يذهبون، �أوًل لم�سكالت �للغة، ثم لم�سكالت 

�لو�قع �لجتماعي و�لديني وغيره.''

ويدلل �لناطور على ذلك عبر نموذج مخيم 

�ساتيال �إذ ''في هذ� �لمخيم كنت ترى في 

�ل�سابق �لنا�س وبع�س �لعائالت يبيعون ما 

يملكون من �سيارة �أو محل عمل �أو منزل �أو 

غيره لي�سافرو� عبر مر�كز تهريب لالجئين 

تعمل ب�سكل �سبه قانوني لإي�سال �لالجىء �إلى 

�أوروبا، وتتالعب بالقو�نين، مع �أن عملها 

لي�س قانونيًا بالمعنى �لجوهري، �إّل �إنها 

تعطي جو�ز�ت وفيز� و�إقامات و�سماح لدخول 

بالد �أُخرى ب�سكل قانوني. وهنا يبرز �لتو�طوؤ 

ا 
ّ
�لغربي بقبول هوؤلء على �أنهم لجئون. �أم

�لآن، فقد جاء دور تهجير �لفقر�ء �لذين 

يبيعون جميع ما يملكون، بحيث ل يعود في 

��ستطاعتهم �لتفكير في �لعودة �إلى �أقرب 

�لمناطق �إلى فل�سطين، �سو�ء في �لأردن �أو في 

�سورية، وتحديد�ً في لبنان.''

خامتة

لي�ست �لهجرة ظاهرة جديدة في فل�سطين 

ومجمل بالد �ل�سام، فالمهاجرون من مختلف 

وت�سيف �ل�سحيفة �أن �سبكة �لتهريب �لتي 

و�سفتها بالإجر�مية ''�عتمدت على م�ساركة 

�أ�سخا�س يقيمون في لبنان ويتعاونون معها 

في تنظيم �لرحلة �إلى �أميركا �لالتينية، ومنها 

�إلى �إ�سبانيا. وعالوة على �إعطاء �لفل�سطينيين 

تعليمات محددة من �أجل طلب �للجوء 

و�لتو��سل مع �أفر�د �لجماعة �لإجر�مية في 

مدريد، فاإن �لمنظمة على معرفة ممتازة 

بالقو�نين �لإ�سبانية �لناظمة لحقوق �لح�سول 

على �للجوء. ومع دخولهم �إلى منطقة �سنغن 

كان على �لفل�سطينيين �لنتظار كي يتم قبول 

عيد �لتفاق على هذ� 
ُ
معاملة طلب �للجوء، وب

نقلون عبر �لبر في �سيار�ت تنقل عدة 
ُ
�لترتيب ي

�أفر�د نحو بلجيكا و�ألمانيا، وفي مدينة بوردو 

�لفرن�سية يجري تبديل �ل�سيار�ت �لقادمة من 

�إ�سبانيا وتبديل �سائقيها. وتتوزع �لبنية 

�لتحتية لهذه �لمنظمة بين �إ�سبانيا وفرن�سا، 

�سو�ء على �سعيد �إيو�ء �لالجئين، �أو على 

�سعيد تبديل �لعربات و�ل�سائقين، وقد �عتمدت 

�ل�سبكة على 11 �سيارة.''

وبعد �أن ك�سفت �ل�سرطة �لإ�سبانية 

بالتعاون مع �ل�سرطة �لفرن�سية و''يوروبول'' 

خذ قر�ر في مدريد منذ  هذه �ل�سبكة، �تُّ

لزم حملة وثائق �سفر 
ُ
2018/11/1، ي

�لالجئين �لفل�سطينيين �ل�سادرة عن �ل�سلطات 

�للبنانية، �أن تكون �لوثائق مرفقة بتاأ�سيرة 

دخول �إلى �إ�سبانيا.

هل من نهاية؟

يوؤكد �سهيل �لناطور �أن موجة �لهجرة 

عّدة بعناية، عبر 
ُ
�لأخيرة خطرة، ويبدو �أنها م

در��سات لها عالقة بالو�قع �لقت�سادي 

و�لمعي�سي و�ل�سيا�سي لهوؤلء �لالجئين، ويبقى 

 �إ�سر�ئيل ب�سكل 
ّ

�لهدف �إنهاء ق�سية تم�س
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منظمة �لتحرير في غيبوبة ''�ل�سالم''، وتحول 

رجال �لف�سائل من فد�ئيين �إلى كتل من 

�لم�سلحين �لمت�سلطين. فالالجىء �لفل�سطيني 

في لبنان �لذي �ن�سدت في وجهه �سبل �لرزق 

ب�سبب �لقو�نين �لتمييزية �لتي تحمل �سمة 

عن�سرية، وتهدر كر�مته فيعي�س منتظر�ً 

�لال�سيء، و�سط تفكك �سيا�سي و�جتماعي 

و�أخالقي، لم يعد �أمامه �سوى �للجوء �إلى 

�سما�سرة �لتهجير بحثًا عن كر�مته �لمهدورة.

هذه هي �لحكاية، �سما�سرة وع�سابات 

و�أجهزة، �أخطبوط نعرف �أين يبد�أ لكننا ل 

ن 
َ
ن يحمي، وم

َ
ندري �أين ينتهي، ل نعلم م

ن يرعى هذه �ل�سبكات.
َ
يغطي، وم

تبدو �لأمور كاأن حربًا �ساملة تد�ر ب�سمت. 

�إنها حرب على �لوجود وعلى �لفكر؛ حرب على 

�لنف�سية، وعلى �لحقوق، وهي بالغة �لخطر لأن 

�لفرد ل ي�ستطيع مو�جهتها وحده. ويبدو �أن 

�لجهات �لمناط بها �لت�سدي لي�ست في و�رد 

مناطق �سورية ولبنان وفل�سطين، �حتلو� منذ 

�أو�ئل �لقرن �لما�سي، حيز�ً كبير�ً في تاريخ 

هذه �لمنطقة.

غير �أن ما ن�سهده �لآن لي�س هجرة بالمعنى 

�لقديم و�ل�سائع للعبارة، ذلك باأن �لهجرة في 

�لما�سي كانت في جوهرها بحثًا عن فر�س 

عمل، وهربًا من �لفقر و�لجوع.

ا ما رويناه في هذ� �لتحقيق، فهو و�سف 
ّ
�أم

لعملية تهجير تتخذ طابع �لت�سلل، وتت�سف 

ية �لمعلنة، ولها هدف �سريح 
ّ
بكثير من �ل�سر

هو �إفر�غ �لمخيمات من �لالجئين تمهيد�ً لطي 

�لملف.

�لفل�سطينيون في لبنان يهاجرون، كغيرهم 

من �سكان هذه �لبالد �لمنكوبة بال�ستبد�د 

و�لمغطاة بدماء �ل�سحايا، بحثًا عن كر�ماتهم 

�لمهدورة، وحقهم في هوية �إن�سانية.

�سارت �سفة �لالجىء �لفل�سطيني تهمة �أو 

م�سدر عار، منذ �أن �نحنت �لبنادق ودخلت 

لفتة يف خميم نهر البارد تربط بني الهجرة وا�ستعادة الكرامة لالجئني الفل�سطينيني.

)خا�ص بـ ''جملة الدرا�سات الفل�سطينية''(
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�لكريم، وخ�سو�سًا �لأجيال �ل�سابة و�ل�سغيرة.

كذلك، فاإن و�جبات �لموؤ�س�سة �لر�سمية 

�لفل�سطينية و�لف�سائل، هي �لنهو�س باأعباء 

�لالجئين �لفل�سطينيين، وتحديد�ً في مخيمات 

لبنان �لأكثر بوؤ�سًا وماأ�سوية، لكن ما نر�ه في 

�لو�قع �لملمو�س هو �إهمال يتفاقم ول يمكن 

فهمه �إّل ب�سفته جزء�ً من �لتال�سي �ل�سيا�سي 

و�لأخالقي.

�لهجرة، �أو تهجير �لفل�سطينيين، لم يبد�أ من 

ج. غ. ولن ينتهي باإعالنه �ن�سد�د طريق مدريد 

للـهجرة �إلى �أوروبا. �إنها عملية متو��سلة، 

حتى �إن هذ� �ل�سم�سار وعد في ر�سالته 

�ل�سوتية زبائنه من �لالجئين �لفل�سطينيين 

�لكارهين لو�سعهم �ل�سيىء في لبنان بالبحث 

عن م�سرب جديد، و�أغلب �لظن �أنه �سيجده، ما 

د�م معظم �لد�خل �للبناني يعمل �سر�ً �أو علنًا 

على �إقفال كل �أمل بحياة كريمة لالجئين 

�لفل�سطينيين، وما د�م �لم�ستفيدون من تهجير 

�لفل�سطينيين �إقليميًا ودوليًا، ول �سيما 

�إ�سر�ئيل، حري�سين على فتح م�سارب جديدة 

للتهجير، وما د�مت �لقياد�ت �لفل�سطينية 

ة على هز�لها �ل�سيا�سي. 
ّ
�لمتعددة م�سر

�لمو�جهة، بدء�ً بالجهات �لفل�سطينية �لر�سمية 

غير �لموؤهلة حاليًا لوقف هذ� �لنزف �لب�سري 

من مخيمات �للجوء في لبنان، و�سوًل �إلى 

�لدول �لعربية �لتي تذهب نحو �لتطبيع بمختلف 

�أ�سكاله، وذلك على ح�ساب ق�سية �ل�سعب 

�لفل�سطيني، عبر �لقبول بكل ما تريده �إ�سر�ئيل، 

وتنا�سي حقوق �لفل�سطينيين، و�أبرزها عودتهم 

رو� منها، وب�سمان 
ّ
�إلى �أر��سيهم �لتي ُهج

ى �لتطبيع �ل�سيا�سي 
ّ
�لقانون �لدولي. �إن حم

و�لع�سكري �لتي ت�سرب �لمنطقة، ت�سعى لإقفال 

�ل�سر�ع نهائيًا، وهذ� ل يمكن �أن يتم �إّل عبر 

�إنهاء �لوجود �ل�سيا�سي و�لمادي لالجئين.

ك �لفل�سطينيين 
ْ
في �لخال�سة، �إن تر

مخيماتهم و�لهجرة �إلى �أوروبا وغيرها، لي�ست 

م�سوؤولية �لالجئين، و�إنما هي م�سوؤوليات 

متعددة، لي�س �آخرها �إغالق �لدول �لعربية 

�أ�سو�قها �أمامهم. وبالتالي، فاإن �إنهاء هذ� 

�لإغالق و�لت�سييق على حرية �لفل�سطيني في 

�لعمل و�سبل �لرزق �لمتنوعة، �سي�ساعد في 

�لتخفيف عنهم، ويحّثهم على �ختيار �لبقاء 

في �لأماكن �لقريبة من فل�سطين، وعلى عدم 

�لهجرة وطلب جن�سية �أُخرى ت�سهياًل للعي�س 
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