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  عباس شبالق

  أضواء على
  الشتات الفلسطيني يف أوروبا

  فلسطين كبلد
  مستقبِل للمهاجرين

كانت فلســطين يف وقت من األوقات بلداً مزدهراً نســبياً، ومركزاً تنويرياً يف منطقة 
هاجر إليها طور ارتباطاً عميقًا  الدوام املهاجرين. ومن الشــرق األوســط. وقد جذبت على

بالبلد. وباســــــــتثناء الهجرة اليهودية التي تمت إىل حد كبير بحوافز ســــــــياســــــــية، شــــــــهدت 
الهجرة إىل فلسطين حتت االنتداب البريطاين وخالل احلربين العامليتين األوىل والثانية 

. وجـــذبـــت إليهـــا، ضـــــــــــمن من جـــذبـــت، مقـــ اولين ورجـــال أعمـــال وحرفيين ازديـــاداً مطرداً
  وعماالً من الدول العربية اجملاورة، وغيرها من الدول.

) 89، ص 1988يصـــــــــــف حممود يزبك يف دراســـــــــــته عن الهجرة العربية إىل حيفا (
كيف جــــذبــــت املــــدن الفلســـــــــــطينيــــة املزدهرة العمــــال واحلرفيين املهــــاجرين من الــــدول 

نــاطق التي ســـــــــــكنوهــا وشـــــــــــكلوا فيهــا اجملــاورة وغيرهــا. وقــد أطلق املهــاجرون على امل
. كما أنشـــــــــأوا مراكز وهيئات "ســـــــــوق الشـــــــــوام"األغلبية أســـــــــماء بالدهم األصـــــــــلية، مثل: 

. وكان لهؤالء "اجلمعية الســـــــــــورية"و "اجلمعية املصـــــــــــرية"جمتمعية خاصـــــــــــة بهم، مثل: 
املهاجرين تأثير يف كل مناحي حياة املدن التي اســـــــــــتقروا بها. وعلى الرغم من غياب 

بصـــــــورة  1948أرقام دقيقة فيما يتعلق بعدد األجانب ممن أقاموا بفلســـــــطين ســـــــنة  أية
شـــــــــــخص على األقــــل. هــــذا عــــدا  000.100دائمــــة، فــــإنــــه يمكن تقــــدير أن عــــددهم بلغ 

 %8املســـــــتخدمين البريطانيين العاملين يف دوائر االنتداب. وهذا العدد يمثل ما نســـــــبته 
  من جمموع السكان آنذاك.
ن عرب املشـــــــــــرق العربي، ومنهم الفلســـــــــــطينيون، ال يرون يف وحتى وقت قريب كا

أوروبا وجهة لهجرتهم. ومع منقلب القرن العشـــــــــــرين تقريباً، بدأ عدد قليل من الطالب 
ا موجـــة الهجرة األوىل التي  العرب التوجـــه إىل أوروبـــا بغرض التحصـــــــــــيـــل العلمي. أمـــّ

عشــــــــــر خالل فترة احلكم  اكتســــــــــحت املنطقة، فقد تمت تقريباً عند منقلب القرن التاســــــــــع
. وكان  العثماين، وكانت وجهة املهاجرين أميركا اجلنوبية، ثم أميركا الشـــــــــــمالية الحقاً

                                                            
)(   دراسات الالجئين، جامعة أوكسفورد.زميل باحث يف مركز 
)(   وجرى حتديثها وتنقيحها 2000ورقة قدمت إىل ورشـــــــــــة بحث عقدت يف جامعة أوكســـــــــــفورد يف أيار/مايو ،

، "الشــــتات الفلســــطيني يف أوروبا: حتديات الهوية املزدوجة والتكيف"الحقاً، وســــتنشــــر قريباً يف كتاب بعنوان 
 حترير عباس شبالق.
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الفلســطينيون جزءاً من موجة الهجرة هذه. وما اجلالية الفلســطينية الراســخة يف تشــيلي 
اليوم ســــوى مظهر من مظاهر حركة الهجرة املذكورة. وهذا يشــــرح أيضــــاً أســــباب وجود 

ة من أقدم اجلوايل الفلســـــطينية يف أوروبا يف جزر الكناري، حيث كان املهاجرون واحد
الفلســـــــــــطينيون إىل األميركتين يتوقفون ملــدة أشـــــــــــهر، ثم ال يلبــث بعضـــــــــــهم أن يســـــــــــتقر 
باجلزيرة. وهو ما أوضحه خوسيه أبو طربوش يف ورقته املقدمة إىل ورشة أوكسفورد. 

الفلســـــــــــطينية إىل أميركا مع مطلع القرن  ويذكر جمال عدوي، يف دراســـــــــــته عن الهجرة
)، أن الســلطات العثمانية ســحبت يف حاالت كثيرة جنســيات 131، ص 1993العشــرين (

الفلســـــــــــطينيين الذين هاجروا إىل أميركا بعد حصـــــــــــولهم على اجلنســـــــــــية األميركية، وأن 
ســـــــــلطات االنتداب البريطاين منعت آالفاً منهم من دخول فلســـــــــطين عندما قرروا العودة 

وي، استناداً إىل أرقام تضمنها تقرير إليها بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل. ويشير عد
شـــخص طلبوا العودة إىل وطنهم  9000، إىل أن من جمموع 1937اللجنة امللكية لســـنة 

ـــــــــــــ شــخص  100  من الفلســطينيين املهاجرين إىل أميركا، مل يســمح البريطانيون ســوى لـ
  بدخول فلسطين.

 جـانب على صـــــــــــعيـد آخر، كـان هنـاك حركـة هجرة أُخرى يف االجتـاه املعـاكس من
األجانب إىل فلســـــــــــطين، وذلك ألســـــــــــباب دينية وجتارية. ويف احلقيقة حظيت فلســـــــــــطين 
بالنصـــــــيب األكبر من هجرة املســـــــلمين األوروبيين إىل املنطقة. ومن هؤالء البوســـــــنيون 
والشـــيشـــان، فضـــالً عن األتراك واإليرانيين. ومن املمكن مماثلة فلســـطين بلبنان يف هذا 

يحية أجنبية إليه مثل: األرمن واليونان والروس واألملان الصدد، جلهة هجرة جوال مس
ن. ويف بعض ين واإليطاليين واملالطيي) والفرنســـــــــــيTemplersمن فرســــــــــــان الهيكل (

املدن الفلسطينية الكبرى، مثل القدس وحيفا ويافا، كان هناك أحياء خاصة باألجانب 
  ايل األجنبية.، وتدل على األصل اإلثني أو الديني لتلك اجلو"حارات"تدعى 

اختار عدد قليل منهم االستقرار  1948وحتى بعد طرد الفلسطينيين وتشتتهم سنة 
بأوروبا، واألقل اســـــــــــتقر ببريطانيا. وهؤالء كانوا يف الغالب من العاملين يف اخلدمة 
املــدنيــة مع ســـــــــــلطــات االنتــداب البريطــاين، أو من الطالب ممن تقطعــت بهم الســـــــــــبــل يف 

فلســـــــــطيني.  000.800وتشـــــــــتُّت نحو  1948ن عائالتهم بعد نكبة بريطانيا وانقطعوا ع
وعلى الرغم من أنــه كــان يف إمكــان املهــاجرين الفلســـــــــــطينيين إىل بريطــانيــا اســـــــــــتبــدال 
جوازات ســـــــــــفرهم الفلســـــــــــطينيــة، الصــــــــــــادرة عن ســـــــــــلطــات االنتــداب البريطــاين، بــأُخرى 

طيني ذو األصل الفلسبريطانية حتى بداية الستينات، كما يؤكد ذلك القاضي البريطاين 
ومعظمها من امللتحقين باخلدمة مع  - )، فإن أعداداً قليلة جدا2000ًيوجين قطران (

فعلت ذلك. وربما هذا يعود إىل عدم اطالع الفلســــطينيين ومعرفتهم  -  ســــلطات االنتداب
بهذا اخليار، أو إىل ســـــــــــبب يبدو معقوالً أكثر وهو عدم رغبة الالجئين الفلســـــــــــطينيين يف 

  العيش يف بلد بعيد عن وطنهم الذي يتوقون إىل العودة إليه.
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وبعد أكثر من عشـــرة أعوام، أي يف أواســـط الســـتينات، بدأ يتوافد إىل أملانيا الغربية 
آنذاك، طلباً للعمل، مئات من العمال الفلســطينيين ممن يحملون جوازات الســفر األردنية 

مل للمســـــاهمة يف برنامج إعادة البناء بشـــــكل رئيســـــي. وكانوا أُرســـــلوا كجزء من قوة الع
واإلعمــــــار، بموجــــــب اتفــــــاق بين احلكومتين األملــــــانيــــــة واألردنيــــــة. ومل يكن لالحتالل 

تأثير مباشـــــــــــر يف حركة  1967اإلســـــــــــرائيلي ملا تبقى من أراض فلســـــــــــطينية يف حرب 
فلســــــــــطيني من ســــــــــكان قطاع غزة  000.300الهجرة صــــــــــوب أوروبا. وقد أصــــــــــبح نحو 

ة، ممن كانوا يف اخلارج خالل احلرب لدواعي العمل والدراســــــــــة، وحتى والضــــــــــفة الغربي
) حين رفضت إسرائيل السماح لهم بالعودة إىل املناطق Displacedالزيارة، نازحين (

احملتلــة، ففقــدوا نتيجــة ذلــك حقوق إقــامتهم هنــاك. وقررت األغلبيــة العظمى من هؤالء 
فلجأ  1948أصالً من مدنه وقراه سنة  املهجّرين اإلقامة باملنطقة. وبعضهم كان طرد

  الجئاً للمرة الثانية. 1967إىل الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم أصبح بعد حرب 
باختصـــــــــار: مل يكن هناك، حتى وقت قريب، ما يؤســـــــــس لتاريخ هجرة فلســـــــــطينية 
واســـــــعة النطاق إىل أوروبا. وكانت الهجرة الفلســـــــطينية حتددت يف اجتاه الدول العربية 

رة ويف اجتــاه ســـــــــــوق العمــل يف الــدول اخلليجيــة املنتجــة للنفط قبــل أن يفرض اجملــاو
املزيد من القيود على إجراءات الدخول إىل تلك الدول، األمر الذي حد من تدفق الهجرة 

  يف العقدين املاضيين.

  أنماط الهجرة الفلسطينية
  إىل أوروبا وأسبابها

والتســـعينات، بدأ يظهر تغير يف أنماط منذ الســـبعينات، وخصـــوصـــاً يف الثمانينات 
الهجرة الفلســــــــــطينية إىل أوروبا، كنتيجة غير مباشــــــــــرة لتأثيرات االحتالل اإلســــــــــرائيلي 

، وبشـــكل مباشـــر كنتيجة لالضـــطراب الســـياســـي 1967للضـــفة الغربية وقطاع غزة ســـنة 
الـــذي اجتـــاح املنطقـــة فيمـــا بعـــد. فقـــد ســـــــــــــدت إســـــــــــرائيـــل طريق العودة أمـــام اآلالف من 

فلســـــــطينيين من ســـــــكان قطاع غزة والضـــــــفة الغربية، كما حولت ســـــــكان هذه املناطق ال
األصـــــــــــليين من مواطنين إىل أجانب تطبق عليهم قواعد اإلقامة اخلاصــــــــــــة باألجانب. 
واعتمدت ســـــلطات االحتالل اإلســـــرائيلي ســـــلســـــلة من اإلجراءات والقرارات اإلدارية التي 

نــاطق من ســـــــــــكــانهــا الفلســـــــــــطينيين وإحكــام تهــدف، يف واقع احلــال، إىل إفراغ هــذه امل
ســــيطرتها عليها. ومل تكن هذه اإلجراءات يف الواقع ســــوى تطهير عرقي بوســــائل إدارية 
خمــالفــة التفــاقيــة جنيف املتعلقــة بحمــايــة املــدنيين وقــت احلرب. من جهــة أُخرى، أدى 

بينها ظهور حركة املقاومة الفلســـــــــطينية والعالقات غير الســـــــــهلة، وأحياناً الصـــــــــدامية، 
وبين حكومات الدول العربية املضــــيفة، وبشــــكل رئيســــي األردن ولبنان، إىل إشــــاعة جو 
من التوتر وفرض قيود جديدة على الفلســـــــــطينيين. ورأى بعض احلكومات يف االنبعاث 
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الوطني للفلســـطينيين تهديداً ألمنه واســـتقراره الوطني. وقد دفعت مواجهات العنف بين 
، وخالل احلرب األهلية يف لبنان 1970يف األردن ســــــــــنة  - الفلســــــــــطينيين واحلكومات

والقيود املتزايـــدة املفروضـــــــــــــة على  -  1982التي توجـــت بـــالغزو اإلســـــــــــرائيلي ســـــــــــنـــة 
حركتهم، فضــــالً عن فقدانهم حقوق اإلقامة املضــــمونة واآلمنة بعدد من الدول العربية، 

تي منطقة العربية البالفلســــــــــطينيين إىل البحث عن ملجأ آمن خارج احلدود اجلغرافية لل
  باتت تضيق بهم.

)، على ســـــــــــبيـــل املثـــال، أن املقـــاولين ورجـــال 151، ص 2001ويوضـــــــــــح حنفي (
األعمال الفلســــــــطينيين بدأوا الهجرة إىل أوروبا، وخصــــــــوصــــــــاً إىل بريطانيا وأيضــــــــاً إىل 
الواليـــات املتحـــدة األميركيـــة كمالذ آمن الســـــــــــتثمـــاراتهم، بـــديالً من لبنـــان بعـــد انـــدالع 

األهلية. ويف احلال تبع هذا التحرك األســـــــــــهل للمقاولين ورجال األعمال هجرة  احلرب
احلرفيين، مثــل املهنــدســـــــــــين واألطبــاء وأصـــــــــــحــاب مهنــة التعليم الــذين جــذبتهم أميركــا 

  الشمالية بشكل رئيسي، غير أن بعضهم مل يذهب أبعد من حدود أوروبا.
خالل الســـــــــبعينات إىل رغبة وبالتدريج حتولت الرغبة الفردية يف الرحيل والهجرة 

جماعية تمارســـــــــــها فئات متآلفة يف أوضــــــــــــاعها وعائالت ممتدة، كما هي احلال بين 
ســكان اخمليمات املدمرة يف لبنان يف ذروة احلرب األهلية اللبنانية، ويف أعقاب اآلثار 

وطرد منظمة التحرير من بيروت، وما  1982الكارثية للغزو اإلســــــــــرائيلي للبنان ســــــــــنة 
ك كله من جمازر (جمزرة صـــــــــــبرا وشـــــــــــاتيال على ســـــــــــبيل املثال). وبدأ الالجئون حلق ذل

الفلســـــــــــطينيون مغـادرة لبنـان إىل أوروبـا بـأعـداد كبيرة، متوجهين بـالـدرجـة األوىل إىل 
أملانيا، وفيما بعد إىل الدول االســـــكندنافية ودول أُخرى يف أوروبا الغربية، وأيضـــــاً إىل 

ســـــــــط أوروبا وشـــــــــرقها، وباختصـــــــــار أي بلد يقبل بهم الدول االشـــــــــتراكية الســـــــــابقة يف و
ويمنحهم مـــا حُرموه لعقود طويلـــة: األمـــان، واحلريـــة، والعمـــل، وجواز الســـــــــــفر، وحقوق 

  املواطنة الكاملة.
بدأت أعداد متزايدة من الالجئين الفلســـــــــــطينيين، طوال العقد املاضـــــــــــي، البحث عن 

وأستراليا بصورة رئيسية. ومصدر  اللجوء السياسي يف أوروبا وبالد أُخرى، بينها كندا
هذا اللجوء أســـــــــاســـــــــاً املناطق األكثر حرماناً، حيث ال يتمتع الالجئون بأوضـــــــــاع إقامة 
مضـــــمونة، وحيث يُحرَمون حقوقهم االجتماعية واالقتصـــــادية. ويحمل معظم الباحثين 
عن اللجوء وثائق ســـــــــفر صـــــــــادرة عن حكومتي لبنان ومصـــــــــر، أو جوازات ســـــــــفر أردنية 

صـــادرة خصـــيصـــاً لســـكان الضـــفة الغربية وقطاع غزة من الفلســـطينيين، أو ممن موقتة 
رفضـــت الســـلطات اخملتصـــة جتديد وثائق ســـفرهم، أو ممن ال يحملون وثائق ســـفر البتة. 

فلســــــطيني فقط، بينما تقدم عدد  000.10ووصــــــل إىل بريطانيا خالل التســــــعينات نحو 
  فية.أكبر بطلب اللجوء يف أملانيا والدول االسكندنا

وألن الدول األوروبية تبنت، على نحو متزايد، ســــــــــياســــــــــة تضــــــــــييق وتقييد إجراءات 
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كغيرهم من املهاجرين القادمين من مناطق  -  الدخول إىل أراضيها، فإن الفلسطينيين
وجدوا أنفســـــــهم مضـــــــطرين إىل البحث عن مســـــــارب  -  النزاعات ومن املناطق احملرومة

إىل أوروبا والبالد الصـــــــــناعية األُخرى.  هجرة صـــــــــعبة وخطرة يف حماولتهم الوصـــــــــول
وغالباً ما يدفع كثيرون من طالبي اللجوء، من فلسطينيي لبنان، لتجار ووسطاء مبالغ 

دوالر أميركي. وخالل رحلة عذابهم الطويلة يتعرضـــــــــــون  000.10و 5000تتراوح بين 
دائماً ألنواع شـــــتى من اخملاطر، وألشـــــكال متعددة من االســـــتغالل، وحتى للســـــجن. ويف 
بعض احلــاالت تنتهي رحلتهم تلــك يف البلــد اخلطــأ، أي غير املقصـــــــــــود أصـــــــــــالً، أو أنهم 

ر. وأكثر فأكثر أخذت يدفعون حياتهم ثمناً حلظهم العاثر، كأن يقضـــــــــــوا غرقاً يف البح
تظهر أســـماء فلســـطينية على قائمة املهاجرين ممن لفظتهم األمواج وألقت بجثثهم على 

  شواطئ البحر األبيض املتوسط، وعلى ضفاف األنهر يف أوروبا.
إن حماولة اقتالع الالجئين الفلســــــــــطينيين املطرودين من ديارهم أصــــــــــالً، والعمل 

ود الـــدولـــة اليهوديـــة، لـــدفعهم بعيـــداً أكثر عن على اســـــــــــتقرارهم بمنـــاطق بعيـــدة عن حـــد
املنطقة العربية، تقع يف صلب املشروع الصهيوين يف فلسطين. واإلجراءات املتصاعدة 
لتقييد حرية حركة الفلســـــــطينيين، وحصـــــــر فرص توظيفهم، وإنكار حقوقهم يف اإلقامة 

عض الدول اآلمنة واملضــــــــمونة، وحرمانهم من احلقوق االجتماعية واالقتصــــــــادية يف ب
العربية، ســـــــــواء كانت تلك اإلجراءات مقصـــــــــودة أو غير مقصـــــــــودة، تســـــــــهل على ما يبدو 
حمــاوالت اإلبعــاد تلــك. وبمــا أن أبواب عودة الالجئين إىل وطنهم موصـــــــــــــدة من جــانــب 
إســرائيل، والقيود املفروضــة عليهم تزداد، والتمييز املمارَس ضــدهم يتصــاعد يف بعض 

احليز والفضــــاء أمام الالجئين الفلســــطينيين يضــــيقان يف  الدول العربية املضــــيفة، فإن
  كل وقت، وتبدو الهجرة إىل خارج املنطقة العربية اخليار الوحيد املعقول.

ثل م - املضـــــــــيفةومما يســـــــــتحق أن نلفت االنتباه إليه هنا أن بعض الدول العربية 
ة، أو لرســمييميل إىل حذف أســماء الالجئين الفلســطينيين من ســجالته ا - ن ومصــرلبنا

إىل ســـــحب وثائق ســـــفرهم يف حال اكتســـــبوا حق اإلقامة ببلد جديد. وهو اإلجراء نفســـــه 
الذي طبقته إســـــرائيل بقســـــوة يف حق فلســـــطينيي الضـــــفة الغربية وقطاع غزة، وما زالت 

  تطبقه يف حق الفلسطينيين من سكان القدس.
يمكن أن  1967بات من املقبول على نطاق واســـع أن الدولة الفلســـطينية يف حدود 

تشـــــــــــكــل حــافزاً على حــل مشـــــــــــكلــة الالجئين. ويف إثر توقيع إعالن املبــادئ بين منظمــة 
التحرير الفلســــــــــطينية واحلكومة اإلســــــــــرائيلية، شــــــــــرع عدد من رجال األعمال واملهنيين 
الفلسطينيين الراسخين يف املنفى، وخصوصاً من يرتبط منهم بعالقات وروابط عائلية 

ية وقطاع غزة، يف التواصــــــــــــل واالســـــــــــتثمار هناك، ويف العودة قوية يف الضـــــــــــفة الغرب
. وخالل الفترة  كـــــان يمكن  1997 -  1994للعيش يف املنـــــاطق املـــــدارة فلســـــــــــطينيـــــاً

مالحظة حضـــــــور العائالت املغتربة والعائدة من أميركا وأوروبا يف املدارس واملعاهد 
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  غير احلكومية. التعليمية، كما يف مؤسسات القطاع اخلاص ويف أوساط املنظمات
على املرء أن يتــذكر، مع ذلــك، أن أكثر من ثلثي العــائــدين إىل املنــاطق اخلــاضـــــــــــعــة 

نســــــــمة تقريباً، هم من كادر  000.150لســــــــيطرة الســــــــلطة الفلســــــــطينية، والبالغ عددهم 
منظمة التحرير والعاملين فيها وعائالتهم. ثم إن إســـــــــــرائيل ما زالت تتمتع بصـــــــــــالحية 

دار بطاقات الهوية من جانب الســلطة الفلســطينية، والتي تســمح الرفض والقبول يف إصــ
للفلسطينيين باإلقامة بوطنهم. ووفقاً إلعالن املبادئ كان من املفترض أن ينتهي هذا 

مع انتهاء الفترة االنتقالية وإنشـــاء الدولة الفلســـطينية. إالّ  1998التدبير يف أيار/مايو 
طينيين، ممن تقـــدموا بطلبـــات العودة إىل غزة إن األغلبيـــة العظمى من املـــدنيين الفلســـــــــــ

والضـــــــــــفــة الغربيــة، مل يســـــــــــمح لهــا بــذلــك؛ فلجــأ بعض أفرادهــا إىل أســـــــــــلوب آخر، وذلــك 
باحلصــول على تصــريح زيارة يســمح له بإقامة موقتة، لكنه آثر البقاء ولو بصــورة غير 

ريف ســنة خ شــرعية. وتشــير التقديرات اإلســرائيلية، غداة انطالق االنتفاضــة الشــعبية يف
للســـــــجن واإلبعاد يف حال تم القبض  ةشـــــــخص عرضـــــــ 000.40، إىل وجود نحو 2000
  عليهم.

، للرجوع عن 1996ســـعى ائتالف اليمين اإلســـرائيلي، الذي توىل الســـلطة منذ ســـنة 
اتفاق الســـالم وإلغائه يف الواقع العملي. وكان بين اخلطوات التي اتخذتها إســـرائيل، يف 

ريق الضيق الذي شقه اتفاق أوسلو أمام عودة بعض الفلسطينيين. هذا اإلطار، إقفال الط
ال بــل إن العنف املتزايــد، والقمع، وزيــادة اإلحســـــــــــــاس بعــدم األمــان، بــاتــت كلهــا تــدفع 
بحراك ســـــــــــكــــاين يف االجتــــاه املعــــاكس. ويف الواقع بــــدأ بعض حملــــة جوازات الســـــــــــفر 

 اللجوء يف أوروبا، وكذلكالفلســـــطينية، الصـــــادرة عن الســـــلطة الفلســـــطينية مؤخراً، طلب 
فعل حملة الوثائق من لبنان وغيره من الدول العربية. وهؤالء، بصــورة رئيســية، شــباب 
يف مقتبل العمر يحركهم هدف مشــــترك يف إيجاد مأمن من العنف واالضــــطهاد يمكنهم 
من مواصـــــــــــلـة حتصـــــــــــيلهم العلمي الـذي أصـــــــــــبح هـدفـاً بعيـد املنـال أمـام هـذا اجليـل من 

  الفلسطينيين.

  التوزع الديموغرايف
  والوضع القانوين

من الصـــــــعب التحقق بدقة من عدد الفلســـــــطينيين الذين يعيشـــــــون يف أوروبا، ألنهم 
يصنفون يف معظم احلاالت يف خانة واحدة مع املهاجرين اآلخرين الوافدين من الدول 
التي وصـــــــــــلوا إليهـــا آخر مرة قبـــل هجرتهم، أو أنهم يضــــــــــــــافون إىل فئـــة األشـــــــــــخـــاص 

مين من اجلنســــــية، أو غير احملددة جنســــــيتهم. ويف بريطانيا، على ســــــبيل املثال، احملرو
ران وإســـــــرائيل ودول بما فيه تركيا وإي -  "الشـــــــرق األوســـــــط"يوضـــــــع كل املهاجرين من 

يف الســـــــلة نفســـــــها. وعلى الرغم من ذلك فإن تقديراً قريباً من الواقع  -  املشـــــــرق العربي



  81ص  )،2003(ربيع  54، العدد 14لد المج مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات

 

7 
 

يســـــــــــتنـد إىل مصــــــــــــادر متعـددة، بمـا يف ذلـك وكـاالت الهجرة وممثليـات منظمـة التحرير 
ونشــــــــطاء يف جمال اخلدمة االجتماعية بين اجلوايل الفلســــــــطينية يف عدة دول أوروبية، 

ســـــــطيني يف الدول األوروبية بنحو يحدد أعداد الفلســـــــطينيين أو املتحدرين من أصـــــــل فل
الجئ، يعيش معظمهم يف دول االحتــــاد األوروبي، لكن أعــــداداً مبعثرة أقــــل  000.191

  موجودة أيضاً يف دول وسط أوروبا وشرقها، موزعين على النحو التايل:

 
 

يقدر غضــبان يف مداخلته املقدمة إىل ورشــة أوكســفورد أن الفلســطينيين من لبنان 
من إجمايل عدد الفلســـــــــــطينيين املقيمين بأملانيا. ويمكن أن يقال  %80يشـــــــــــكلون نحو 

الشـــــيء نفســـــه بالنســـــبة إىل باقي الدول، على الرغم من تســـــجيل نســـــب أقل من الوافدين 
إليها من لبنان. ويعود هذا األمر إىل العالقة بين الهجرة ووضـــــــــع الفلســـــــــطينيين يف بلد 

س التمييز ضــــــــد الفلســــــــطينيين عن طريق اللجوء األول. ويف الدول املضــــــــيفة، التي تمار
حرمانهم من احلقوق املدنية واالجتماعية واالقتصــــــادية، تكونت عوامل قوية تدفع يف 
اجتاه الهجرة. وبحسب املسح الذي أجراه معهد العلوم االجتماعية التطبيقية يف أوسلو، 

إىل ، أدت الهجرة من لبنان 2000)، يف نيســـــــــان/أبريل FAFOاملعروف باســـــــــم فافو (
شـــــــخص. وهذا أقل كثيراً  000.200تقليص عدد الفلســـــــطينيين املقيمين هناك إىل نحو 

من األرقام املعممة على نطاق واســـــــــــع، والصـــــــــــادرة عن األونروا أو عن الدولة اللبنانية 
عن  000.200 –  000.150، أي أن رقم فــــــافو يقــــــل بنحو )000.400 –  000.350(

  أرقام األونروا والدولة اللبنانية.
ويؤكد مســـح فافو أن لدى كل واحد من عشـــرة فلســـطينيين مقيمين بلبنان شـــخصـــاً 
واحداً من أقرب أقربائه يعيش يف أوروبا. وبصـــــــــــورة عامة، هناك رغبة لدى الشـــــــــــباب 

ية تقرير التنم"العربي يف الهجرة تنذر باخلطر، بحســــــــــــب ما يقول تقرير حديث بعنوان 
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)؛ UNDP 2002, p. 30تحدة اإلنمائي (صـــدر عن برنامج األمم امل "البشـــرية العربية
وهذا بسبب الركود االقتصادي العام الذي يجتاح املنطقة. ويالحظ التقرير نفسه أن ما 

عاماً،  20عاماً إىل  14يقارب نصـــــــــــف الشـــــــــــباب العربي الذين تمت مقابلتهم، من عمر 
، العربيةعبروا عن رغبتهم يف الهجرة إىل دول أُخرى، وبصــــورة رئيســــية خارج املنطقة 

األمر الذي يدل بوضــــوح على عدم رضــــاهم عن األوضــــاع الراهنة يف بالدهم األصــــلية، 
وعن آفاق املســـــــــــتقبل يف تلك البالد. ويف الواقع، إن لدى الفلســـــــــــطينيين دوافع أكبر إىل 

  الهجرة بسبب ضآلة الفرص املتاحة أمامهم.
روبـــا حمرومـــة من إن األغلبيـــة العظمى من الفلســـــــــــطينيين الوافـــدين حـــديثـــاً إىل أو

)، وحتمل إمّا وثائق ســـــــفر وإمّا جوازات ســـــــفر فلســـــــطينية ال تزال Statelessاجلنســـــــية (
تعتبر يف الواقع وثائق ســفر بموجب القانون الدويل إىل أن يحين الوقت الذي توجد فيه 
دولة فلســــطينية كاملة الســــيادة. وغني عن القول إن الالجئين الفلســــطينيين املطرودين 

مل يفقــــدوا بيوتهم وأمالكهم فحســــــــــــــب، بــــل فقــــدوا مواطنتهم  1948ســـــــــــنــــة من وطنهم 
)citizenship) وبحسب تقدير شبالق . )، فإن أكثر من نصف 2Shiblak, 200) أيضاً

العدد اإلجمايل للفلســــــطينيين يف أرجاء العامل كافة، حمرومون من اجلنســــــية يف الوقت 
non-فقـــــدان املواطنـــــة ()، أو statelessnessاحلـــــاضـــــــــــر. واحلرمـــــان من اجلنســـــــــــيـــــة (

citizenship مســـــألة فُرض على الفلســـــطينيين اعتياد التعايش معها، على الرغم من ،(
حقيقة ما يتعرضــــــون له بســــــببها هم وذراريهم من ممارســــــات تمييز على نحو مســــــتمر. 
ويجب أن يتذكر املرء أن الفلسطينيين استُبعدوا من نظام احلماية الدولية لالجئين، بما 

) اخلــاصــــــــــــة بوضـــــــــــع الالجئين (وفق الفقرة الرابعــة من 1951تفــاقيــة جنيف (يف ذلــك ا
)؛ ومن صـــــــــــالحيات املفوضـــــــــــية الســـــــــــامية لألمم املتحدة لشـــــــــــؤون D1 - املادة األوىل

(وفق الفقرة الســـــــابعة من النظام األســـــــاســـــــي للمفوضـــــــية)؛ ومن  UNHCRالالجئين/
(وفق الفقرة الثانية من املادة  1954املعاهدة الدولية اخلاصــة بعديمي اجلنســية لســنة 

األوىل يف املــعــــــاهــــــدة). ومــع ذلــــــك يــرى بــعــض اخملــتصـــــــــــــيــن، بــمــن فــيــهــم تــــــاكــنــبــرغ 
)Takkenberg, 1998 وهم على حق، أن تــدابير االســـــــــــتبعــاد من احلمــايــة يجــب أن ،(

تطبق يف مناطق عمليات األونروا فقط. ويف واقع احلال فإن املفوضــــية الســــامية لألمم 
الالجئين تدخلت يف وضــــــع الالجئين الفلســــــطينيين مرتين على األقل: املتحدة لشــــــؤون 

األوىل، عنـــدمـــا انقطع الفلســـــــــــطينيون يف الكويـــت خالل حرب اخلليج األوىل؛ والثـــانيـــة، 
. وربما كان األمر األكثر مدعاة لالهتمام 1995عندما طردوا من ليبيا يف صـــيف ســـنة 

تحدة لشــــؤون الالجئين يف تشــــرين التوضــــيح الصــــادر عن املفوضــــية الســــامية لألمم امل
كدليل إرشاد ملوظفيها ووكاالت الهجرة يف الدول األعضاء بشأن  2002األول/أكتوبر 
) بالنســـبة إىل الالجئين الفلســـطينيين. فقد 1951من اتفاقية جنيف ( 1Dتطبيق الفقرة 

ين ئتبنت املفوضـــــــــــية أخيراً الرأي القائل بتطبيق نظام احلماية الدولية اخلاص بالالج
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وعديمي اجلنســـــــــــية على الالجئين الفلســـــــــــطينيين، وذلك خارج مناطق عمليات األونروا 
  اخلمس، وهي: األردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

ويف اآلونـــة األخيرة بـــدأت وكـــاالت الهجرة واحملـــاكم يف بعض الـــدول األوروبيـــة 
)، ويف املعــاهــدة 1954اجلنســـــــــــيــة (األطراف يف املعــاهــدة الــدوليــة اخلــاصـــــــــــــة بعــديمي 

)، تلتفت إىل هذا الوضـــــــــــع. كما بدأ 1961اخلاصـــــــــــة باحلد من ظاهرة فقدان اجلنســـــــــــية (
بعض املؤســـــســـــات يعترف بأن الفلســـــطينيين من طالبي اللجوء خمولون احلصـــــول على 
. وعلى الرغم من ذلك فإنه ال  احلماية التي تكفلها املعاهدات الدولية املذكورة ســـــــــــابقاً

هناك حالة من االرتباك وعدم الوضــــوح يف معظم الدول بشــــأن كيفية التعامل مع  يزال
الفلســـــــــــطينيين، يف ظل ميل الدول األوروبية املتزايد إىل إغالق أبوابها أمام الهجرة، يف 

  حين تتشدق بالتزامها املعاهدات الدولية والتعبير بالكالم على األقل عن تقيدها بها.
لجنة اخلاصة بالالجئين للمجلس األوروبي يف مدينة ويف جلسة خاصة عقدتها ال

، أقر املشــــــــــــاركون، بمن فيهم برملانيون 2002بودابســــــــــــت يف كانون األول/ديســـــــــــمبر 
وخبراء هجرة وأكــــاديميون وممثلون عن عــــدد من املنظمــــات غير احلكوميــــة املعنيــــة، 

 يفوشــــــارك فيها كاتب هذه الدراســــــة، أن حل قضــــــية الالجئين الفلســــــطينيين ســــــياســــــي 
األساس، وأن األسرة الدولية ال تستطيع التحلل من التزاماتها يف هذا الشأن. وملّا كانت 
اجللســــــــــة خُصــــــــــصــــــــــت للنظر يف أوضــــــــــاع الالجئين الفلســــــــــطينيين يف أوروبا، فقد وافق 

أ) دعوة الدول األوروبية إىل تبني ســــياســــة  كون على عدد من التوصــــيات، بينها:املشــــار
امــل مع طــالبي اللجوء من الفلســـــــــــطينيين يف أوروبــا؛ واضـــــــــــحــة ومتجــانســـــــــــــة إزاء التعــ

شـــــــمول الفلســـــــطينيين بنظام احلماية الدولية اخلاص بالالجئين وعديمي اجلنســـــــية؛ ب)
تخفيف القيود على دخول الالجئين الفلســـــــــــطينيين إىل أوروبــــا يف إطــــار مل شـــــــــــمــــل ج)

ين الفلسطيني العائالت التي تعيش يف أوروبا؛ د) منح العمال املهرة وأصحاب املهن من
  تصاريح عمل لفترات حمدودة.

هناك اعتقاد لدى بعض الناشطين السياسيين من الفلسطينيين أن استقبال الدول 
هدفها تصــــــفية قضــــــية الالجئين.  "مؤامرة"الصــــــناعية املتقدمة لالجئين الفلســــــطينيين 

ن، اوبطبيعة احلال فإن تشـــــتت الالجئين الفلســـــطينيين يف املنطقة العربية وخارجها ك
 -  وال يزال، أحد أهداف السياسة اإلسرائيلية الرسمية. لقد عرضت كندا، بصفتها رئيس

جمموعة العمل بشـــــــــــأن الالجئين يف املفاوضـــــــــــات متعددة األطراف،  -  حاملة املطرقة
وبعض الدول األُخرى، اســـتيعاب عدد من الالجئين الفلســـطينيين كجزء من اتفاق ســـالم 

من اجلانب الفلســــــــــطيني. إن مبدأ االختيار الفردي احلر شــــــــــامل يحظى باملوافقة التامة 
ســـــيؤدي بالتأكيد إىل توســـــيع خيارات الالجئين الفلســـــطينيين، من دون أن يمس حقهم 
يف العودة. وهذا املبدأ يجب أن يكون، من وجهة نظرنا، أحد املبادئ الرئيســـــــــــية يف أي 

.   تسوية ملشكلة الالجئين مستقبالً
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ن االفتراض القائل بأن الدول األوروبية تفتح أذرعها مع ذلك ال بد من توضـــــــــــيح أ
واسعاً للترحيب بالالجئين الفلسطينيين ليس أكثر من وهم يفتقر إىل أي أساس واقعي. 
واملفترض أن تستقبل الدول األوروبية الالجئين من مناطق النزاعات، وبصورة خاصة 

ر أن هـــــذا جزء من حين يجبر النـــــاس على الهرب حفـــــاظـــــاً على حيـــــاتهم، على اعتبـــــا
  التزاماتها الدولية.

ويف واقع احلــــال، فــــإن الكتلــــة الرئيســـــــــــيــــة من الالجئين الفلســـــــــــطينيين الــــذين تم 
اســـــــــــتقبالهم يف أملانيا والدول االســـــــــــكندنافية، يف الثمانينات والتســـــــــــعينات من القرن 
 املاضـــــــــــي، كانت من فئة املهاجرين الذين غادروا لبنان يف إثر إخراج منظمة التحرير
من بيروت، ويف أعقاب اجملازر التي تعرض لها الالجئون يف اخمليمات بعد ذلك. لكن 
الكثير من الدول األوروبية خالل الســنوات القليلة املاضــية أصــبح أكثر تهيباً وتلكؤاً يف 
شأن تطبيق املعاهدات الدولية اخلاصة بالالجئين وعديمي اجلنسية على أراضيه. ويف 

يف كتابه األخير عن الهجرة من  االقتصــادي البريطاين هاريس، هذا الصــدد يرى اخلبير
)، أن الدول األوروبية تغلق األبواب أمام دخول الالجئين Harris, 2002( دول اجلنوب

احلقيقيين، يف حين تتبنى سياسات هجرة انتقائية تهدف إىل استقبال العمال األجانب 
ملرتفع نســــبياً، قياســــاً بمســــتوى املهرة، بغرض احلفاظ على مســــتوى معيشــــة شــــعوبها ا

معيشــــــــــــة بقيــة شـــــــــــعوب العــامل. ولــذا يواجــه طــالبو اللجوء احلقيقيون من الفلســـــــــــطينيين 
صـــــــــــعوبة متزايدة يف العثور على ملجأ يف تلك الدول، وكثيرون منهم أعيدوا، أو رحلوا، 

 طاراتوتركوا ليواجهوا مصيراً قاتماً، بما يف ذلك السجن أو االنقطاع والدوران بين امل
ونقاط احلدود، من دون أن يقدم لهم أي بلد ملجأ، أو التعرض للموت يف بعض احلاالت 

  القصوى.

  اخلصائص االجتماعية
  وحتديات التكيف

تتصـــــــف جمتمعات الفلســـــــطينيين يف أوروبا بتنوع مهم، وخصـــــــوصـــــــاً فيما يتعلق 
تمـــاعيـــة بهويتهـــا، ومن حيـــث مكـــانـــة املرأة وتتـــابع األجيـــال، ومن حيـــث خلفيتهـــا االج

والثقافية، وجتربتها يف بلد اللجوء األول، ووضــعها القانوين، ومســتويات اندماجها يف 
جمتمعاتها املضــــــيفة اجلديدة. ويف اإلمكان التمييز بشــــــكل الفت بين فئتين رئيســــــيتين 
منها: األوىل هي األصغر واألعمق رسوخاً واألكثر اندماجاً؛ والثانية هي األكبر، وتشمل 

قل تمتعاً باالمتيازات التي توفرها اجملتمعات اجلديدة ممن وصـــــــــــلوا يف املغتربين األ
وقـت متـأخر خالل العقـدين املـاضـــــــــــيين طلبـاً للجوء يف أوروبـا. إن التفـاعـل واالختالط 
بين هــــاتين الفئتين من اجملتمعــــات ليســـــــــــــــا قويين على الــــدوام. وتتشـــــــــــــــارك الفئتــــان 

)، Safran 1991, pp. 83-99(املذكورتان يف معظم اخلصائص التي حددها سفران 
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بمــا يف ذلــك الصـــــــــــــدمــة النفســـــــــــيــة النــاجمــة عن جتربــة التشـــــــــــتــت، والــذاكرة اجلمــاعيــة، 
، "املزعوم"واألساطير املضخمة عن الوطن، والرؤية املثالية عن وطن األجداد املفترض 

وااللتزام اجلماعي باملساعدة يف بناء الوطن وإصالحه وحتقيق أمنه وازدهاره، وحتى 
ة بعثه من جديد، وتطوير حركة عودة إليه حتظى باســــــتحســــــان جماعي. كذلك فإن إعاد

التنقـل واالنتقـال بين خمتلف الفئـات االجتمـاعيـة أمر شــــــــــــائع يف أوســــــــــــاط اجملتمعـات 
املهاجرة. والفلســـــــطينيون ليســـــــوا اســـــــتثناء يف هذا اجملال. وبحســـــــب تورتون وغونزاليز 

)Gonzalez 1999, p. 17 Turton &صـــــــــــيتــــان تشـــــــــــكالن هويــــات )، هنــــاك خــــا
ويمكن مالحظتهما بســــــهولة. ويوضــــــح  -  بما يف ذلك اجملتمعات املهاجرة - األقليات

تورتون اخلاصــــــــية األوىل لتلك الهويات بأنها غير ثابتة وحمددة وغير متناغمة، لكنها 
)، ويف عملية تركيب مســـــــــــتمرة. أّما lSituationaمتوائمة مع األوضـــــــــــاع املســـــــــــتجدة (

ة فهي أنهــا دينــاميــة وغير متجــانســـــــــــــة، لكنهــا متمــايزة داخليــاً وفق اخلــاصـــــــــــيــة الثــانيــ
 - متغيرات متعددة، مثل: العمر، والتجربة، ونوع اجلنس، والتعليم، والوضع االجتماعي

  االقتصادي.
حقاً إن تشـــــــــــتت جمموعات صـــــــــــغيرة مبعثرة يف اجملتمعات اجلديدة، وفشــــــــــــل تلك 

ألم ألسـباب خارجة عن سـيطرتها، أديا اجملموعات يف االحتفاظ بروابط قوية بالوطن ا
إىل إضـــــــــــعاف روابط اجملتمع واحلس بالهوية على املســـــــــــتوى الوطني، وال ســـــــــــيما بين 
األجيال اجلديدة. وأكثر من ذلك، إن األنشــــــــطة الســــــــياســــــــية للمجتمعات الفلســــــــطينية يف 
أوروبا قلّت فاعليتها بشــــــــــكل عام خالل العقد املاضــــــــــي. وكانت اســــــــــتجابة وردات فعل 

موعـــات املتعـــددة خمتلفـــة، وتـــأثرت بعوامـــل أُخرى متعلقـــة بـــاألمر، مثـــل: مســـــــــــتوى اجمل
التعليم، واالعتياد على بيئة ثقافية جديدة، ونوعية املســـــــــاعدة التي تقدمها اجملتمعات 
املتبنية. وعلى ســــــــبيل املثال، الحظ املشــــــــاركون يف ورشــــــــة أوكســــــــفورد وجود أعداد ال 

ســــطينية يف بريطانيا وفرنســــا وإســــبانيا، وإىل حد يســــتهان بها من أعضــــاء اجلوايل الفل
أقل يف أملانيا ودول اســـكندنافيا، قد تمكنت من حتصـــيل مســـتويات متنوعة من التعليم 
العــايل، ضـــــــــــمن النظــام احمللي، وأن الالجئين أبــدوا رغبــة أكبر يف االنفتــاح واالنــدمــاج 

ذي وجدوا أنفســـــــــــهم فيه. والقيام بدور أكثر حيوية يف احلياة العامة للمجتمع اجلديد ال
ويف مثال جزر الكناري، حيث وجود الفلســـــــــــطينيين قديم، وبســـــــــــبب البعد والعزلة، كان 

) وعبور احلاجز الديني، كما Assimilationاملهاجرون الفلسطينيون مهيئين للتمثل (
Sub-أوضـــــــــــح أبو طربوش، ومع ذلك تمكنوا من االحتفاظ بتراثهم وثقافتهم الفرعية (

cultureا يف الـــدول ) امل تمـــايزة، وبروابط جمتمعيـــة قويـــة يف نطـــاق تلـــك الثقـــافـــة. أمـــّ
االســـــكندنافية فإن العائالت الفلســـــطينية الوافدة حديثاً تبدو غير مهيأة، وإىل حد كبير، 
لتلقي صـــــــــــدمة االنتقال الثقايف، إذ إن أغلبيتها ترى يف الثقافة اجلديدة تهديداً لقيمها 

أكثر يف اجتاه االنعزال والعالقات العائلية الضـــــــــــيقة  وهويتها. ونتيجة ذلك يوجد ميل
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دينية،  "جمموعات"واحملدودة، كما أن هناك روابط أعمق باملسجد والتخندق يف مواقع 
هذا بينما يجد اجليل الثاين من الفلســــــــطينيين صــــــــعوبة متزايدة يف التوفيق بين ثقافته 

بســـــــبب أزمة الهوية املترتبة على األصـــــــلية والثقافة املتبناة. وعلى هذا اجليل أن يعاين 
  ذلك.

وإذا مل نتوقف كثيراً أمام قصـــــــــــص النجاح الفردي الذي حققه بصـــــــــــورة رئيســـــــــــية 
رجال أعمال ومهنيون متعلمون أســـــــــــســـــــــــوا أنفســـــــــــهم منذ فترة طويلة، فإن أفراد أغلبية 
جمتمعات الالجئين متأخرة النشـــــــــأة يواجهون صـــــــــعوبات هائلة يف التكيف واالندماج 

عــات اجلــديــدة. وهنــاك أرقــام تنــذر بــاخلطر تتعلق بوضـــــــــــعهم التعليمي وآفــاق يف اجملتم
فرص عملهم، وخصـــــــــــوصــــــــــــاً يف الدول االســـــــــــكندنافية وأملانيا، نتيجة تأثير التغيرات 
االجتمــــــاعيــــــة والنفســــــــــــيــــــة والثقــــــافيــــــة التي عليهم التكيف إزاءهــــــا، يف نفســــــــــــيتهم 

تمعات املضـــــــــــيفة، (ســـــــــــيكولوجيتهم) اجلماعية، وكذلك نتيجة صـــــــــــورتهم يف نظر اجمل
بصـــفتهم مهاجرين غرباء. وتبدو واضـــحة بشـــكل مؤمل عالمات خيبات األمل واالرتباك 
والتشـــــــــــوش بســـــــــــبب التغيرات العصـــــــــــيبة هائلة األثر التي عليهم اختبارها. ويمتد هذا 
التشـــــــــــوش ليطـــال أيضــــــــــــــاً إدراكهم لـــدورهم وفهمهم لـــه يف اجملتمعـــات اجلـــديـــدة التي 

جتمــاعي الــداخلي، وكــذلــك إدراكهم لــدورهم فيمــا يتعلق يحــاولون دخول نســـــــــــيجهــا اال
  بوطنهم وبلدهم األصلي.

ومن اجللي أن مســـــائل الســـــن ونوع اجلنس تعتبر عوامل حاســـــمة يف حتديد مواقف 
املهاجرين الفلســــــــطينيين. فصــــــــغار الســــــــن وأصــــــــحاب املهارات واخلبرة منهم يتكيفون 

تقرون إىل املهارة واخلبرة. وبعد جيداً، قياســــــــــــاً بمن هاجروا يف عمر متأخر أو بمن يف
تمضية أعوام قليلة يف البلد املتبنى يصبح يف إمكان صغار السن هؤالء استئناف أداء 
واجباتهم يف إعالة عائالتهم املســـــــــــنة واحملرومة يف الوطن. ومن جهة أُخرى، ويف ظل 
التشــــــــــــــابـــك بين ثقـــافتين ونقص التمـــاســــــــــــــك االجتمـــاعي، فـــإن أبنـــاء اجليـــل الثـــاين من 
املهاجرين الفلســـــــــــطينيين يحاولون جاهداً التوفيق بين قيم اآلباء واألمهات املوروثة 
وبين قيم الثقافة اجلديدة السائدة، وعليهم العمل بصورة ثابتة ومطردة إلعادة تعريف 
وبناء إدراكهم الشخصي لهويتهم يف سياق عملية متواصلة من حماوالت االندماج يف 

هذه النقطة بالذات احللقة األضـــــــــــعف يف جتربة الشـــــــــــتات  جمتمعاتهم اجلديدة. وتعتبر
الفلســـــــــــطيني. ويعود ســـــــــــبب ذلك إىل غياب الروابط الفعالة واملؤثرة بينهم وبين وطنهم 
األم، احملظور عليهم يف الغـــالـــب األعم الســـــــــــفر أو العودة إليـــه. وهـــذه العوامـــل، مقترنـــة 

ل عملية اندماجهم، تبقى بغياب مؤســـــســـــات جمتمعية يف بالدهم اجلديدة املتبناة تســـــهّ
  األسباب الرئيسية للمحنة التي يعيشونها.

ويف أغلب االحتماالت تتعرض النســـــــــــاء املهاجرات امللتحقات بأزواجهن يف البلد 
) يف Kadour & Fodaاجلــــديــــد للمعــــانــــاة كمــــا الحظــــت البــــاحثتــــان كــــدور وفودا (
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ت يف أملانيا. وكان مداخلتهما املشـــتركة يف ورشـــة أوكســـفورد عن النســـاء الفلســـطينيات
الباحثتان أشارتا إىل مصادر الضغط التراكمي الذي تواجهه النساء نتيجة العزلة التي 
يعشــــنها يف ثقافة جديدة غريبة، وأيضــــاً بســــبب عدم قدرتهن على االنســــجام مع قيمها 
بنجاح. وقد الحظت كل من الباحثتين أن النشــــــاط الســــــياســــــي يف فترة الســــــبعينات من 

قد مكن النســــوة املهاجرات من التغلب على حس العزلة، لكن تراجع تلك  القرن املاضــــي
)، يف العقد األخير من القرن Remotenessاألنشــــــــــطة، وتنامي ظاهرة البعد/االبتعاد (

العشـــــــــــرين، أعاداهن إىل دائرة البيت، حيث العزلة والتوحد والعطالة وعدم القدرة على 
ل، التواصــــــــــــــل بفعـــاليـــة مع أطفـــالهن، ونمّيـــا عنـــد هن الرغبـــة يف ملجـــأ خيـــايل أو متخيـــَّ

والعودة احلنينية إىل ذكريات ماض يتعذر اســـــــــــتعادته، وإىل قيم اجتماعية يف بيئة أو 
  وطن أكثر ألفة وحميمية.

  خالصة
تُعدّ الهجرة الفلســــــطينية إىل أوروبا ظاهرة حديثة. ومن املمكن أن يســــــتمر وصــــــول 

لفشـــــــــــل يف حل القضـــــــــــية الفلســـــــــــطينية موجات الهجرة تلك إىل أوروبا نتيجة تواصـــــــــــل ا
وتصــــــــــــاعد وتيرة العنف يف املناطق احملتلة، من جهة، وبســـــــــــبب القيود املتزايدة على 

االقتصــــــــــــاديــة يف  - حريــة حركــة الفلســـــــــــطينيين وفرص عملهم وحقوقهم االجتمــاعيــة
  الدول العربية املضيفة، من جهة أُخرى.

شـــتركة غير حمددة وال إن جمتمعات الهجرة الفلســـطينية متنوعة، وخصـــائصـــها امل
متنــاغمــة كليــاً، لكنهــا حركيــة وتســـــــــــتجيــب للظروف، وغــالبــاً مــا توجــد يف عمليــة تكوين 
وإعادة تكوين مســـــــــــتمرة. وهذه اجملتمعات غير متجانســـــــــــة، لكنها متمايزة داخلياً وفق 

متغيرات، مثــــل: العمر والتجربــــة ونوع اجلنس والتعليم والوضـــــــــــع االقتصـــــــــــــــادي عــــدة 
جمموعة من املتغيرات األُخرى. وأظهر أفراد اجملموعات األوىل من  واالجتماعي، ووفق

املهاجرين الفلســـطينيين األكثر رســـوخاً واألطول تأســـيســـاً رغبة أقوى يف االندماج ويف 
القيام بدور أكثر حيوية يف احلياة العامة للمجتمع اجلديد الذي وجدوا أنفســهم فيه، مع 

بجذورهم. لكن ال يزال أمام أفراد اجملموعات حماوالت االحتفاظ بصالت وروابط قوية 
الوافدة حديثاً من املهاجرين، واملكونة أســـاســـاً من طالبي اللجوء، التأقلم والتغلب على 
التحـــديـــات الهـــائلـــة وصـــــــــــراعـــات الهويـــة األكثر حـــدة، التي تقترب من أن تكون خطرة 

. إن عالمــات خيبــات األمــل والتشـــــــــــوش واالرتبــاك، نتيجــ ة التغيرات وحــاســـــــــــمــة أحيــانــاً
العصـــــــــيبة والهائلة التي عليهم القيام بها واختبارها، تبدو واضـــــــــحة بشـــــــــكل مؤمل على 

  أفراد تلك اجملموعات.
وإىل أن تصــــبح الدولة الفلســــطينية، كاملة الســــيادة والقابلة للحياة، حقيقة واقعة، 

 الن حتظى جمتمعات الشـــــــتات الفلســـــــطيني بأي نوع من الروابط املادية الفعلية بوطنه
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األم، وإنما بروابط افتراضـــــــــــية أو تخيلية على األغلب. ويف هذا الســـــــــــياق، أجاب شـــــــــــاب 
مطرح مــا بترزق "فلســـــــــــطيني عنــدمــا ســـــــــــئــل أين يجــد وطنــه، بمثــل عربي معروف يقول: 

أي التصــــــــــق باملكان الذي ترزق فيه. والوطن بالنســــــــــبة إىل هذا الشــــــــــاب حمدد  -  "إلزق
ه، وحيث ترعرع. وهو أيضــــــاً إنكلترا، حيث بشــــــكل جماعي: فهو لبنان حيث تعيش عائلت

يعمل ويجد ملجأ. لكن فلسطين تبقى حية يف داخله، ويف وجدان جيله من الفلسطينيين 
يف املنايف. وهذه الفكرة عن ثنائية الوطن/الشـــــتات عبرت عنها بشـــــكل مناســـــب وذكي 

)، إذ Hammad 1996الكاتبة األميركية الشــــــابة من أصــــــل فلســــــطيني، ســــــهير حماد (
الوطن يف صــــــميم أعماقي أحمله معي أينما حللت بما فيه من بشــــــر ومن أشــــــياء "قالت: 

  "هي جزء من كينونتي.
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