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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

بي�سان عدوان*

الفل�سطينيون والثورة امل�رصية:

متهمون؛ م�ستثنون؛ مهم�سون

الق�سية الفل�سطينية وال تزال درة الحالة الثورية في العالم العربي، كانت 

وخ�سو�سًا في م�سر. فعلى مدار العقود الثالثة الما�سية، كانت التظاهرات 

الم�سرية للت�سامن مع الق�سية الفل�سطينية تمرينًا اأ�سا�سيًا الحتجاجات الم�سريين �سد 

ال�سلطة واأجهزتها القمعية، وكانت حركة دعم االنتفا�سة في نظر كثيرين هي الخطوة 

االأولى نحو انتفا�سة الم�سريين في 25 كانون الثاني/يناير 2011.

بعد ثورات الربيع العربي في �سنة 2011، وما �سهدته المنطقة من �سراع على 

ال�سلطات بين القوى التقليدية الحاكمة وتيارات االإ�سالم ال�سيا�سي في كل من م�سر 

وتون�س و�سورية وليبيا واليمن، كان الفل�سطينيون وقود تلك الحرب الم�ستعرة التي 

ي�ستخدمها كل من الطرفين ال�ستمالة جمهوره؛ بالتخوين تارة باعتبارهم منا�سرين 

للتيارات االإ�سالمية فهم ''خطر'' على االأمن القومي، وطوراً باأن تحرير ''القد�س/فل�سطين'' 

هو الهدف االأ�سمى والغاية االأخيرة، ولذا وجب الجهاد �سد ال�سلطة الغا�سمة.

كان توزع الفل�سطينيين في البالد العربية، و�ستاتهم في دول الطوق، واهتمامهم 

ن انخرط في تلك 
َ
بال�ساأن العربي والثورات في تلك البالد، �سببًا في تنوع مواقفهم بين م

ن وقف �سدها واعتبرها �سمن مخطط 
َ
ن اآزرها من دون اندماج، بل منهم م

َ
الثورات، وم

''�سياع فل�سطين''.

لقد تاأثر المجتمع الفل�سطيني كثيراً بما يجري في جميع الدول الم�سيفة، بل تجاذبته 

ثورات الربيع العربي، فكان في كثير من االأحيان، كب�س فداء لتحقيق اأهداف االأطراف 

المتنازعة في تلك البالد، و�سار كـ ''ذئب يو�سف'' متهمًا بزعزعة ا�ستقرار البالد، وبالقيام 

باالأعمال التخريبية واالإرهابية. وكر�ست ال�سلطات التقليدية �سورة الفل�سطيني/االإرهابي 

لدى جماهيرها من �ساحب حق اإلى متهم، لكن عن اأي جمهور نتحدث، واأي فئة عمرية 

* كاتبة ونا�سرة فل�سطينية مقيمة في القاهرة.
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تغيرت �سورة الفل�سطيني لديها، واأي ''فل�سطين'' تلك التي فقدت اهتمام ال�سعوب ودعمها لها؟

في م�سر اتخذ ال�سباب الثوري موقفًا منذ كانون الثاني/يناير 2011 حتى ق�سية تيران 

و�سنافير، تمثل في اأن مواجهة الم�سروع ال�سهيوني هي جزء ال يتجزاأ من م�سروعهم الثوري، 

وترجموا هذا التوجه في �سل�سلة من التحركات والمواقف، منها التظاهرات التي اندلعت اأمام 

ال�سفارة االإ�سرائيلية في القاهرة في �سيف �سنة 2011 �سد العدوان االإ�سرائيلي على غزة، 

والتي ا�ستمرت ثالثة اأيام متتالية؛ كما تكررت التظاهرات المناه�سة الإ�سرائيل بعد مقتل 

الجنود الخم�سة في اآب/اأغ�سط�س من ال�سنة نف�سها، االأمر الذي ت�سبب بت�سعيد التظاهرات 

واقتحام ال�سفارة في 9 اأيلول/�سبتمبر 2011، واأثار انزعاجًا اأميركيًا واإ�سرائيليًا �سديداً، 

و�سغوطًا على المجل�س الع�سكري نتج منها اإعالن حالة الطوارىء في اليوم التالي مبا�سرة بعد 

االقتحام والأول مرة بعد الثورة. كما اأن مقتل 16 جنديًا م�سريًا على الحدود الم�سرية في رفح 

اء 
ّ
�سمال �سيناء في 6 اآب/اأغ�سط�س 2012 كان بداية لزعزعة تيار االإخوان عن ال�سلطة جر

ا حدث لل�سباب الثوري، وتال ذلك 
ّ
تقاع�سه. غير اأن العدو االإ�سرائيلي ظل الم�سوؤول االأول عم

حملة �سيا�سية �سعبية م�سرية �سد كامب ديفيد، طالبت باإلغاء اأو تعديل المعاهدة وتحرير 

�سيناء من القيود المفرو�سة عليها بموجبها، لكن الحملة لم ت�ستمر طوياًل، وانتهت بت�سريح 

 يا�سر علي، المتحدث الر�سمي با�سم الرئا�سة في عهد الرئي�س ال�سابق محمد مر�سي، باأن م�سر

ال تفكر االآن في تعديل المعاهدة، ف�ساًل عن عزوف المعار�سة الم�سرية من ناحية اأُخرى عن 

االقتراب من هذه الق�سية.

حربان على قطاع غزة اأظهرتا ح�سوراً طاغيًا للق�سية الفل�سطينية لدى ال�سباب الم�سري 

الذي قام بثورته وال يزال �سد الف�ساد واال�ستبداد ال�سيا�سي، فقد �سحبت م�سر �سفيرها من 

اإ�سرائيل بعد �ساعات من بداية العدوان االأول، واأغلقت ال�سفارة االإ�سرائيلية، وانخف�س الم�ستوى 

الدبلوما�سي االإ�سرائيلي في م�سر حتى يومنا هذا. وتقاطرت ع�سرات الوفود الم�سرية واآالف 

من النا�سطين اإلى غزة للدعم وفك الح�سار و�سواًل اإلى حرب 2014 على غزة، والتي انق�سم 

فيها الجمهور الم�سري نظراً اإلى ما كر�سه النظام الجديد واإعالمه عن ''حما�س'' باعتبارها 

فرعًا لالإخوان الم�سلمين، وتنظيمًا يمار�س االإرهاب. لكن ال�سباب الثوري الم�سري ظل عبر 

�سبكات التوا�سل منا�سراً وداعمًا للق�سية الفل�سطينية والفل�سطينيين واعتبار الكيان االإ�سرائيلي 

العدو االأ�سا�سي للوطن العربي، وهو ما تجلى بعد خطاب الرئي�س االأميركي دونالد ترامب في 

نهاية �سنة 2017، والذي تناول فيه و�سع القد�س وقرار نقل ال�سفارة االأميركية اإليها.

وعلى الرغم من التحليالت وا�ستطالعات الراأي التي توؤكد غياب فل�سطين عن الثورات 

ال�سعبية/ال�سبابية، فاإن اعتبار اإ�سرائيل العدو اال�ستراتيجي في المنطقة، لم يغب عن الجماهير 

الغارقة في همومها االقت�سادية واالجتماعية والطائفية.

فالم�سريون لم ين�سغلوا بق�سايا ثورتهم الداخلية فقط في العام االأول من الثورة في كانون 

الثاني/يناير 2011، بل كانت فل�سطين جزءاً اأ�سياًل من �سعاراتهم وتطلعاتهم اإلى الحرية 

اأي�سًا. وجاءت الجمعة االأولى من اأيار/مايو 2011 بعنوان ''جمعة الوحدة الوطنية والق�سية 
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الفل�سطينية''، ثم انطلقت م�سيرات ومواكب للزحف اإلى فل�سطين.

كذلك خرجت الهتافات في الميادين الم�سرية في ذكرى النكبة ترفع �سعارات ''فل�سطين من 

النهر اإلى البحر''، و''الحرية لفل�سطين''، و''نعم لعودة الالجئين''.

وفي اأيلول/�سبتمبر 2011، �سار ال�سباب في اتجاه ال�سفارة االإ�سرائيلية مطالبين بطرد 

ال�سفير، واإنزال العلم االإ�سرائيلي من �سماء م�سر الحرة، وذلك بعد واقعة قتل جنديين م�سريين 

على الحدود الم�سرية ــ االإ�سرائيلية.

يف ال�سفوف اخللفية للثورة.. اأو بعيداً عنها

كان الموقف الغالب في المجتمع الفل�سطيني في م�سر عدم الم�ساركة في الثورة، الأنه ''ال 

�ستثنى من ذلك ب�سع ع�سرات من النا�سطين في المجال العام. وقد 
ُ
ناقة لنا بها وال جمل''، وي

اقت�سرت الم�ساركة الفل�سطينية، بعد ان�سحاب ال�سرطة ال�سهير في 28 كانون الثاني/يناير 

2011، على اللجان ال�سعبية للدفاع عن المناطق.

يقول رامي اأبو يزن )33 عامًا( لـ ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'': ''�ساركت في لجان الحماية 

الخا�سة بحلوان، مكان �سكني؛ فقد انتابنا الخوف جميعًا على حياتنا وبيوتنا و�سوارعنا. لم 

اأ�سارك في ثورة ال�سباب في ميدان التحرير، فهذه معركة الم�سريين اأنف�سهم''، معلاًل ذلك باأن 

''الفل�سطينيين يتعر�سون دائمًا لم�سكالت �سيا�سية بعد كل تظاهرة اأو احتجاج �سعبي، واأجهزة 

االأمن ترى اأننا ال�سبب، واأننا المحر�سون، وهو ما يجعلنا عر�سة لالعتقال والترحيل.''

ا محمد تلولي فيعّقب على �سوؤال ب�ساأن الم�ساركة في الثورة، قائاًل: ''نحن متهمون دائمًا.. 
ّ
اأم

ال�سلطة الم�سرية دائمًا كانت توؤلب الراأي العام الم�سري على الفل�سطينيين في م�سر كلما راأت 

حاجة اإلى ذلك، اأو �سعرت باأن هناك خطورة. فقد اتهمت الحكومة الفل�سطينيين باأنهم 

موجودون في ميدان التحرير، وباأن اأع�ساء من حركة 'حما�س' فتحوا ال�سجون، كما انت�سرت 

�سائعات باأن مفجر الكني�سة في االإ�سكندرية ]ع�سية ثورة كانون الثاني/يناير[ هو فل�سطيني.''

ويبرر نبيل ال�سمدي )29 عامًا( عدم م�ساركته في الثورة الم�سرية باأن االأمر �ساأن داخلي، 

واأن لدى الفل�سطينيين كثيراً من الم�سكالت اأولى باهتمامهم، كاإنهاء االنق�سام. وي�ستطرد: ''اإذا 

ف�سلت الثورة الم�سرية ف�سنكون نحن كب�س الفداء، و�سيتم البط�س بنا في م�سر، اأو في فل�سطين 

نف�سها.''

وطبقًا للدرا�سات االجتماعية القليلة عن الالجئين الفل�سطينيين، تبعًا لو�سعهم القانوني في 

نف الفل�سطينيون في م�سر على اأنهم ''فل�سطينيو الترانزيت''، فهم ذوو اأو�ساع 
ُ

بلد اللجوء، �س

قانونية ه�سة. تقول �سماء جرادات )33 عامًا(، وهي كاتبة/�سحافية كانت في اأثناء درا�ستها 

الجامعية ت�سارك في جميع االحتجاجات الم�سرية التي تتمحور حول فل�سطين: ''اأنا �سخ�سيًا، 

ع�ست اأعوامًا طويلة في حالة الموقت. فهويتي منق�سمة كوني فل�سطينية وع�ست ثلَثي عمري في 

م�سر؛ فال اأنا م�سرية وال اأنا فل�سطينية. وكان هذا يوؤرقني على م�ستويات متنوعة في عملي، 

وثقافتي، وحياتي ال�سخ�سية. لكن يوم 25 كانون الثاني/يناير كان فارقًا على الم�ستوى 
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ال�سخ�سي، اإذ ح�سمت هويتي: اأنا فل�سطينية/م�سرية.''

وتقول النا�سطة الحقوقية يافا الحاج )35 عامًا( عن م�ساركتها في الثورة الم�سرية: ''اإن 

نجاح الثورة الم�سرية خطوة في تحرير فل�سطين. فمنذ اليوم االأول كانت قناعتي اأن تلك 

االحتجاجات لي�ست ك�سابقتها، واأنها �ست�سمد، لكني لم اأتخيل اأنها �ست�سل اإلى اإ�سقاط نظام 

�سلطوي فا�سد بهذه ال�سرعة.'' وت�سيف: ''انتميت اإلى اإحدى المجموعات ال�سيا�سية التي تكونت 

بعد الثورة، لكني م�سطرة دومًا اإلى اأن اأبقى في ال�سفوف الخلفية ب�سبب جن�سيتي خوفًا من اأي 

�سرر قد يلحق بمجموعتي من طرف ال�سلطة الع�سكرية، اأو االإعالم الذي قد يوؤلب الراأي العام 

�سد اأي �سخ�س غير م�سري �سارك في الثورة اأو دعمها.''

وتقول المحامية اإينا�س �سليم )30 عامًا( اإن العمل العام، وثقافة حقوق االإن�سان، هما ما 

دفعاها اإلى الم�ساركة في الثورة الم�سرية بعد اأيام من قيامها، اإذ ''كان حجم االنتهاكات التي 

مور�ست �سد ال�سباب الم�سري، من اعتقاالت وقتل متعمد من طرف ال�سرطة، هائاًل. فاندفعت 

اإلى الم�ساركة المحدودة من خالل نقابة المحامين، لكن كوني فل�سطينية منعني من الم�ساركة 

في الميدان، على الرغم من قناعتي ب�سعارات الثورة الم�سرية.'' وت�سيف اأن ''موقعة الجمل'' 

جعلتها تنف�س عنها ذلك الخوف، وتلتحق بال�سباب في ميدان التحرير، الأن �سمود ال�سعب في 

الميدان �سيعجل في �سقوط النظام، ف�ساًل عن اأنه �سيمنح الفل�سطينيين في م�سر حقوقهم التي 

عطلتها القرارات االأمنية، ''فنحن جزء من م�سر الأننا من اأمهات م�سريات.''

تحققت روؤية اإينا�س �سليم. فبعد اإ�سقاط نظام مبارك، وو�سط �سعارات من قبيل ''فل�سطيني 

 ،''
ّ
واأمي م�سرية ومن حقي اآخذ الجن�سية''، و''اأنا م�سري وبحب بالدي وفل�سطين م�س تهمة علي

تغير تفاعل المجتمع الفل�سطيني. فقد �سعرت تلك الفئة اأن منعها من الح�سول على الجن�سية 

ج �سلفًا من اأحاديث عن ''الحر�س على الحفاظ على الهوية 
ّ
و

ُ
كان ب�سبب االأمن ال ب�سبب ما ر

الفل�سطينية.'' وهكذا خرجت االأمهات الم�سريات واأبناوؤهن من اآباء فل�سطينيين اأمام مجل�س 

الوزراء للمطالبة بحقوق اأبنائهن، ثم بداأت الندوات والموؤتمرات التي تحدثن فيها عن التع�سف 

االأمني والتمييز اللذين يتعر�سن لهما. وكانت اال�ستجابة ال�سريعة لحقوقهن بمنح اأبناء االأم 

لد عهد جديد للفل�سطينيين في م�سر.
ُ
الم�سرية حق التجن�س، وبذلك و

يقول �سعيد العم�سي: ''ولد ابني بعد م�سي اأ�سابيع من اإقرار قانون يمنح حقوقًا 

للفل�سطينيين الذين يولدون الأمهات م�سريات، لكن اأخبروني اأن هذا القانون ال ينطبق على 

ين عليها 
َ
ابني الأنه ولد قبل �سدور القانون''، م�سيفًا: ''بينما ح�سل اأخوه الذي ي�سغره بعام

الأنه ولد بعد اإ�سدار القانون... ولذلك يتوجب علينا االآن دفع مزيد من النقود من اأجل تعليم 

واإقامة االأكبر.''

ذكر اأن مراجعة لقانون الجن�سية اأُجريت في �سنة 2004، وبموجبها باتت الجن�سية 
ُ
وي

الم�سرية ُتمنح تلقائيًا لمواليد الزيجات المختلطة بين الفل�سطينيين والم�سريين، والذين كانت 

والدتهم بعد �سدور القانون.

وفي اأعقاب توّلي محمد مر�سي رئا�سة الجمهورية الم�سرية بعد ثورة كانون الثاني/يناير 
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نح اأكثر من 30،000 فل�سطيني من اأمهات م�سريات الجن�سية، اأكانوا من حملة 
ُ
2011، م

جوازات ال�سلطة الفل�سطينية، اأم من حملة الوثائق الم�سرية، من دون مراجعة جديدة للقانون 

الذي يعطي الجن�سية الأبناء االأم الم�سرية الذين ولدوا بعد قانون �سنة 2004. وعليه ت�سير 

م�سادر اإعالمية م�سرية بعد 30 حزيران/يونيو 2013 اأن الدولة الم�سرية �ستقوم ب�سحب 

الجن�سية الم�سرية من اأولئك الذين ح�سلوا عليها وال تنطبق عليهم ال�سروط، من دون االإف�ساح 

عن ماهية ال�سروط اأو بنودها.

تقول اإينا�س �سليم: ''اإن ال�سروط التي يتحدثون عنها ما هي اإاّل اإ�سارة اإلى القيادات 

نحوا الجن�سية الم�سرية في عهد الرئي�س ال�سابق محمد 
ُ
الفل�سطينية من حركة 'حما�س' الذين م

مر�سي باعتبارهم 'خونة' و'اإرهابيين' بموجب البند الذي يعطي وزير الداخلية �سالحيات 

وا�سعة في اإبداء موافقته اأو رف�سه للمتقدم لطلب الجن�سية.. اأي راأيًا اأمنيًا. لكن في حقيقة االأمر 

فاإن مثل هذا االإجراء غير قانوني وال د�ستوري وفقًا للد�ستور الم�سري الذي تم تعديله في �سنة 

''.2013

ذكر اأن الالجئين الفل�سطينيين ال يخ�سعون لوالية مفو�سية االأمم المتحدة ال�سامية 
ُ
وي

ل�سوؤون الالجئين في م�سر، وال يتلقون اأي خدمات من وكالة االأمم المتحدة لغوث وت�سغيل 

الالجئين الفل�سطينيين في ال�سرق االأدنى )االأونروا(، فهم غير م�سمولين بالحماية اأو 

بالم�ساعدات الواجب توفرها طبقًا للمعاهدات واالتفاقيات الدولية.

الثورة امل�سادة وقلب �سورة الفل�سطيني

الحمالت التي ت�ستهدف الفل�سطينيين في م�سر لها تاريخ قديم، وكانت قد بداأت في نهايات 

ال�سبعينيات، وتحديداً بعد اغتيال وزير الثقافة الم�سري يو�سف ال�سباعي في قبر�س في �سنة 

1978، على يد مجموعة فل�سطينية معتر�سة على اتفاقية ال�سالم الم�سرية ــ االإ�سرائيلية، اإذ 

�ُسنت عقب ذلك حملة اإعالمية تهاجم فل�سطين وق�سيتها، وتواكبت مع غ�سب �سعبي تجّلى في 

هتافات معادية لفل�سطين �سهدتها جنازة ال�سباعي.

وفي االأعوام االأخيرة، وبالتزامن مع ثورة 25 كانون الثاني/يناير، عادت حمالت العداء 

والكراهية اإلى الظهور بكثافة، بعد ادعاء العديد من الجهات ال�سحافية واالإعالمية اأن 

الفل�سطينيين، وتحديداً المنتمين اإلى حركة ''حما�س''، �ساركوا في قتل المتظاهرين وفتح 

ال�سجون في اأثناء الثورة، وتكرر اتهامهم في وقائع مثل حادثَتي رفح: االأولى في �سنة 2011، 

والثانية في �سنة 2012، اللتين اغتيل فيهما عدد من الجنود الم�سريين في �سيناء، مع اأن 

حكمًا ق�سائيًا واحداً لم ي�سدر حتى االآن يحمل اإدانة وا�سحة الأي فل�سطيني في اأي من 

الق�سايا التي يزعم االإعالم، وبع�س الراأي العام اأحيانًا، اأنها �سهدت ا�ستراك عنا�سر فل�سطينية 

فيها. وقد ازدادت حمالت العداء بعد تظاهرات 30 حزيران/يونيو 2013، و�سقوط حكم 

االإخوان الم�سلمين في م�سر، باعتبار اأن حركة ''حما�س'' هي اأحد فروع االإخوان.

ومنذ اللحظات االأولى للثورة الم�سرية، وفي مقابل ت�سامن الم�ساركين فيها مع فل�سطين، 



221 امللف/تقرير الفلسطينيون والثورة املصرية

عمد بع�س و�سائل االإعالم اإلى �سّخ �سائعات عن م�ساركة الفل�سطينيين في الثورة. ففي كانون 

الثاني/يناير 2011 انطلقت القوى الم�سادة للثورة كي تخلق عدواً يريد بم�سر ال�سوء، فكان 

الفل�سطيني، وخ�سو�سًا الحم�ساوي، هو ذلك العدو الذي يريد هدم م�سر، وهم، اأي الفل�سطينيين، 

ن كان في ميدان التحرير. وكلما اأخفقت القوى المناه�سة للثورة 
َ
العنا�سر المند�سة و�سط م

الم�سرية في ا�ستعادة زمام االأمور ونجح الثوار في اجتياز االأفخاخ، كان الفل�سطيني هو 

المحر�س/المخرب/االإرهابي/الم�سارك في قتل الثوار وال�سرطة والجي�س الم�سري في �سيناء.

ي الحقائق التي �ُسكلت في �ساأن اأحداث كانون الثاني/يناير 2011، 
ّ

ومع اأن لجان تق�س

واأ�سدرت تقريرها في ني�سان/اأبريل من ال�سنة نف�سها، لم ت�سر اإلى اأي دور لـ ''حما�س'' في تلك 

المرحلة، اإاّل اإن تلك التقارير ُدفنت واأُعيد �سوغها بوا�سطة االأجهزة االأمنية التي اأقحمت 

''حما�س'' فيها لتبرئة ال�سرطة التي دانها التقرير االأ�سلي �سراحة. وعلى الرغم من اأن تقارير 

ي الحقائق في واقعة قتل الجنود الم�سريين في رفح لم تثبت اأي تورط لـ ''حما�س''، 
ّ

لجان تق�س

فاإن الق�ساء الم�سري اأ�سدر حكمًا باإدانة ''حما�س''، وو�سعها على قوائم االإرهاب في نهاية 

�سنة 2014.

خفى ما تتمتع به الق�سية الفل�سطينية من مكانة في الوعي الجمعي الم�سري، 
ُ
ال ي

وخ�سو�سًا لدى ال�سباب الم�سري الثائر، لكن فل�سطين، في م�سر ما بعد ''الربيع العربي''، لم 

تحَظ �سوى باأخبار تناولت ''الم�سالحة الفل�سطينية'' التي تتو�سط فيها االإدارة الم�سرية. ولي�س 

ز الن�سخة االأولى من ''الم�سالحة'' قبيل ذكرى النكبة الثالثة وال�ستين، وذلك 
َ
م�سادفة اأن ُتنج

بهدف االلتفاف على الم�سيرات التي دعا اإلى تنظيمها �سباب الثورات العربية تحت �سعار 

''الزحف اإلى فل�سطين''.

ا اعت�سام االأمهات الم�سريات اأمام مقر مجل�س الوزراء للمطالبة بحق منح الجن�سية 
ّ
اأم

الم�سرية الأبنائهن الفل�سطينيين، فكان هزياًل و�سطحيًا وعر�سيًا، وال يتناول ماأ�ساة اأكثر من 

70% من حملة الوثائق الم�سرية البالغ عددهم 50.000 فل�سطيني يحملون �سفة ''الجىء''.

فل�سطينيون من �سورية.. ماأ�ساة جديدة

ال تقت�سر ال�سعوبات على الفل�سطينيين في م�سر، بل ثمة ماأ�ساة يعي�سها اأفراد 56 اأ�سرة 

فل�سطينية من حملة الوثائق ال�سورية، والذين رماهم البحر قبالة �سواطىء االإ�سكندرية منذ 

بداية �سنة 2015، اإذ اإنهم محتجزون لدى ال�سلطات الم�سرية، وغير م�سموح لهم دخول البلد 

كغيرهم من الالجئين ال�سوريين الذين قادهم القدر نف�سه اإلى م�سر هربًا من نيران الحرب في 

�سورية.

ووفقًا الإح�ساءات حقوقية ودولية، دخل ما يقرب من 30.000 فل�سطيني من �سورية اإلى 

م�سر، وهم يعانون م�سكالت في االإقامة والعمل والتعليم وال�سحة، وب�سبب تلك الظروف يحاول 

كثيرون منهم الهجرة غير ال�سرعية، وخ�سو�ساً بعد تنكيل االإعالم الم�سري بهم على اعتبارهم 

موالين لالإخوان الم�سلمين و''حما�س''.
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زياد عاي�س )52 عامًا( فل�سطيني من مخيم اليرموك جاء اإلى م�سر لينتهي به الحال جال�سًا 

ينتظر م�سيراً مجهواًل. يقول: ''هربت من الحرب والدمار اإلى الموت البطيء في مجهول ال 

ينتهي.''

ح�سل عاي�س هو واأ�سرته حين جاء اإلى م�سر، على اإقامة �سياحية ُتجدد كل �سهرين، وهي 

ل �سمن م�ستحقي االإعانات التي تقدمها المفو�سية 
َّ
اإقامة ال ت�سمح له بالعمل، وال باأن ي�سج

العليا لالجئين ال�سوريين الفارين من القتال في �سورية.

كان زياد يعمل كمحاٍم في اأثناء اإقامته في دم�سق، وحين و�سل اإلى م�سر تنّقل بين مهن 

متوا�سعة لم توفر له والأ�سرته ما يعينهم على حياة اآدمية. وفي ظل �سح الم�ساعدات التي 

تقدمها الهيئات االإغاثية واالإن�سانية الم�سرية، ونفاد كثير من مواردها المالية، توقفت 

الم�ساعدات عن اآالف االأ�سر ال�سورية، والفل�سطينية ــ ال�سورية، التي لم تدخل �سمن مظلة 

الم�ساعدات الأ�سباب بيروقراطية و�سيا�سية.

ل اأي الجىء ال ياأتي من مطار دم�سق، اأو ياأتي 
َّ

و�سدر في القاهرة قرار يق�سي باأن يرح

منفرداً وعمره اأقل من اأربعين عامًا. وفي حالة زياد، فاإنه كان جاء اإلى القاهرة عن طريق 

ل اإلى دم�سق تاركًا اأ�سرته الأنهم جاوؤوا عن طريق 
ّ

ح
ُ
مطار الدوحة، وعند كتابة التقرير كان قد ر

مطار دم�سق بعد اأن و�سل اإلى القاهرة.

***
الطبيعة القانونية والحقوقية واالجتماعية واالقت�سادية للفل�سطينيين الالجئين في م�سر، 

ن هرب من اأهوال الحرب في �سورية، خلقت هوية فل�سطينية/م�سرية م�سو�سة ومرتبكة، 
َ
اأو م

عمادها الخوف من الت�سريد والترحيل اإلى مجهول ال يرحم. لكن المجهول وركوب البحر 

والموت بين اأمواجه �سار اأرحم على الفل�سطينيين المقيمين في م�سر، اأو الهاربين من الحرب 

في �سورية وغزة بعد اإخفاقات الثورات في م�سر و�سورية. 
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