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حسن شاهين*
مصر :فلسطينيون يف
قبضة النسيان
عند احلديث عن قضية الالجئين الفلسطينيين وظروف معيشتهم ،يتبادر إىل الذهن هؤالء
سنتي  1947و ،1948وتوزعوا على خميمات اللجوء يف
الذين أُخرجوا من أرضهم بين
َ
لبنان وسورية واألردن ،وحتى يف الضفة والقطاع .قلّ ة فقط تعلم أن هناك عدد ًا كبير ًا من
الفلسطينيين توجهوا خالل الفترة نفسها إىل مصر ،وتبع ذلك موجات نزوح متفرقة كان
أكبرها بعد حرب حزيران  /يونيو  .1967وقد غادر مصر قسم كبير منهم ،وأكملوا رحلة
ومن تبقى منهم استقر فيها هو ،ونسله من بعده.
اللجوء إىل بقاع أُخرى من املعمورةَ ،

جزيرة فاضل ،مشهد عام
* صحايف فلسطيني ،وناشط حقوقي وشبابي.
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فلسطين على مر العصور
البوابة الشرقية ملصر التي
عبر منها الفاحتون والغزاة والتجار ،كما
أطلت مصر من خاللها على حضارات
الشرق القديمة وتفاعلت معها.
فحتى ما قبل نكبة فلسطين يف سنة
 ،1948كان هناك تنقل نشط للسكان بين
البلدين ،كما أن كثيرين من الفلسطينيين هم
من أصول مصرية .وقد شكلت مصر مالذاً
ألهل فلسطين كلما أ ّ
ملت احملن ببلدهم،
مثلما حدث خالل االضطرابات والثورات
التي شهدتها األراضي الفلسطينية يف زمن
االنتداب البريطاين (1919؛ 1929؛ .)1936
وبشأن جلوء الفلسطينيين إىل مصر خالل
نكبة  ،1948يقول األمين العام املساعد
جلامعة الدولة العربية ،حممد صبيح" :جاء
الفلسطينيون على متن مراكب بسيطة من
الساحل الفلسطيني ،وعلى وجه اخلصوص
مدينة يافا ،إىل املدن الساحلية املصرية
بين سنتي  1947و ،1948واستقبلتهم مصر
يف معسكرات جتميع ،ولدى وزارة اخلارجية
املصرية وثائق بأمالك كل واحد منهم".
ويضيف صبيح" :كانت تلك هي املوجة
االوىل للجوء الفلسطيني إىل مصر ،بعد
حربي
ذلك جاءت موجتان كبيرتان يف إثر
َ
 1956و".1967

وحالي ًا ،يتوزع الفلسطينيون يف مصر
على معظم جغرافيا البلد وبيئاته املتعددة،
فمنهم َمن يقطن املدن ،ومنهم َمن يقطن
الريف ،وتتركز أغلبيتهم يف حمافظات:
الشرقية ،يف قري َتي جزيرة فاضل وعرب
درويش؛ البحيرة ،يف منطقة مديرية التحرير؛
شمال سيناء ،يف مدينة العريش ورفح
املصرية؛ القاهرة ،يف األحياء الشعبية
كالوايلي وعين شمس واملطرية؛ اجليزة ،يف
األحياء الشعبية كالهرم وبوالق الدكرور
وإمبابة ويف مدينة  6أكتوبر؛ اإلسكندرية ،يف
األحياء الشعبية للمدينة ،وأبو قير ،والدخيلة؛
القليوبية ،يف مدينة بنها؛ الدقهلية.

غياب لألرقام وال إحصاءات
يصعب احلصول على تقدير دقيق لعدد
الالجئين الفلسطينيين يف مصر اليوم ،إذ ال
يتوفر أي إحصاءات رسمية حديثة بشأنهم،
ال مصرية وال فلسطينية .وبحسب بعض
اإلحصاءات الرسمية القديمة التي ُأفصح
عنها يف فترات متباعدة ،فإن عدد الالجئين
الفلسطينيين يف مصر كان  15,439فرداً يف
سنة  ،1960وبلغ عددهم  33,000يف سنة
 ،1969ويف أواسط الثمانينيات ُق ّدر عددهم
بـ .35,500

أوالد أمام عدسة الكاميرا يف جزيرة فاضل
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وبحسب اجتهادات معظم الباحثين
والرسميين الفلسطينيين ،فإن عدد الالجئين
الفلسطينيين يف مصر اليوم ُيق ّدر بما بين
 60,000و 120,000نسمة.

احلقوق ُغ ّيبت منذ عهد السادات

أحمد ياغي

ويؤكد أمين سر اجلمعية اخليرية
الفلسطينية يف مصر ،أحمد ياغي ،عدم توفر
أي أرقام دقيقة بشأن أعداد الفلسطينيين
املقيمين يف مصر ،ويقول" :حاولنا أن نحصل
على إحصاءات من جهات رسمية حول عدد
الفلسطينيين يف مصر وجاء ردهم بأنهم ال
يمتلكون أرقام ًا دقيقة ،وربما توفرت لديهم
وال يرغبون باإلفصاح عنها ...لكن على
األغلب هم ال يمتلكون األرقام".
وبحسب ياغي ،فقد وصل عدد الفلسطينيين
يف مصر إىل ما بين  150,000و200,000
نسمة حتى سنة  ،1994وبعد اتفاق أوسلو،
عاد إىل غزة مع منظمة التحرير نحو 70,000
إىل  ،80,000كما غادر كثيرون منهم مصر
خالل تلك الفترة إىل دول ُأخرى ،فانخفض
عددهم إىل نحو  .50,000وبعد سنة 1996
بدأ العدد يتزايد مع عودة عدد من الفلسطينيين
من اخلليج ،وبحسب تقدير أمين سر اجلمعية
اخليرية الفلسطينية ،فإن العدد يصل اليوم إىل
نحو  100,000نسمة.

السفير جمال اجلمل

كان للقوانين والقرارات واإلجراءات التي
اتخذتها السلطات املصرية ،منذ عهد الرئيس
الراحل أنور السادات ،والتي ال تزال مفاعيلها
سارية حتى اليوم ،أثر بالغ يف أوضاع
الفلسطينيين االقتصادية واالجتماعية
واملدنية ،وخصوص ًا فيما يتعلق بحقوقهم
يف العمل والتعليم والصحة وحرية التنقل
واإلقامة.
ويقول سفير فلسطين يف جمهورية
تشيكيا ،القنصل الفلسطيني العام السابق
يف مدينة اإلسكندرية ،جمال اجلمل*" :لقد
تمتع الفلسطينيون يف عهد الرئيس جمال عبد
الناصر بحقوق كاملة مثلهم مثل املواطنين
املصريين ،وكانوا يستفيدون من خدمات
التعليم والرعاية الصحية التي توفرها الدولة،
وحتى كان ُيسمح لهم بالعمل يف الوظائف
أما يف عهد الرئيس أنور السادات
احلكوميةّ ،
ونتيجة للخالفات بين القياد َتين الفلسطينية
واملصرية بعد اتفاقيات كامب ديفيد ،أصدر
يجردان
السادات عام  1978قانو َنين ّ
الفلسطينيين من كافة احلقوق التي كانوا
يتمتعون بها ،وابتداء من ذلك التاريخ تم
التعامل معهم من قبل الدولة املصرية معاملة
األجانب ،وبذلك ُأخرجوا من حتت مظلة
القوانين االجتماعية التي كانت حتميهم".
يعامل الفلسطيني
ويضيف اجلمل" :حين
َ
معاملة األجنبي فهذا يعني حرمانه من حقه
* السفير جمال اجلمل ُقتل يف ظروف غامضة
بانفجار يف مسكنه يف براغ يف  1كانون الثاين /
يناير .2014

160

جملة الدراسات الفلسطينية 99

صيف 2014

يف العمل ،ألنه وبحسب القانون املصري
فإن أي مؤسسة اقتصادية خاصة يجب أ ّ
ال
تزيد نسبة العمالة األجنبية لديها عن %10
من جمموع العاملين فيها ،ويضاف إىل ذلك
شرط آخر أكثر صعوبة وهو أن يتمتع العمال
األجانب بخبرات وكفاءات غير متوفرة لدى
نظرائهم املصريين ،وهو ما ال ينسحب على
معظم العمالة الفلسطينية يف مصر".

معزولون يف جزيرة
وبائسون يف مدينة
إذا كانت املعلومات عن الفلسطينيين يف
مصر ضئيلة بصورة عامة ،فإن جمموعات
منهم ظلت جمهولة تمام ًا حتى وقت قريب،
وبالتحديد هؤالء الذين استقرت بهم قافلة
اللجوء يف الريف املصري ،كقبيلة "النامويل"
الفلسطينية البدوية ،التي ُش ّردت من أرضها
ّ
وحط أبناؤها
يف صحراء النقب خالل النكبة،
بعد رحلة طويلة وقاسية يف أرض جرداء يف
حمافظة الشرقية املصرية ،حيث أسسوا قرية
ُسميت جزيرة فاضل.
وقد بقيت "اجلزيرة" بمنأى عن مظاهر
احلداثة والتطور طوال ما يزيد عن نصف
قرن ،ومل يتغير شيء كثير فيها منذ أن أسسها
الالجئون قبل  65عام ًا ،باستثناء اخليام التي
اس ُتبدلت ببيوت الطين.
بصورة عامة ،ال يختلف مشهد جزيرة
فاضل عن املشهد العام للريف املصري،
ببؤسه وفقره وتخ ّلفه الذي يفوق الوصف.
هنا ،ال طرق معبدة ،وال إنارة يف الشوارع ،وال
شبكات صرف صحي ،وال مياه شرب نظيفة.
بالكاد يستطيع املرء أن يلمس معلم ًا يدل على
وجود الدولة.
وال تتوقف مشكالت اجلزيرة على الفقر
املدقع وانعدام مقومات احلياة الكريمة،
إذ يعاين أهايل القرية انتشار األمراض

املستوطنة والوراثية ،وتكثر حاالت التشوه
اخللقي بين األطفال نتيجة زواج األقارب،
وال سيما أن سكان القرية ينتمون إىل عائلة
واحدة.
رجال اجلزيرة ،يف معظمهم ،يعملون يف
الزراعة ،وق ّله منهم تعمل يف جمال البناء،
كعمالة غير منظمة ،وذلك بسبب القوانين
املصرية التي تض ّيق على عمل األجانب.
وقد تم مؤخراً افتتاح ورشة صناعية إلذابة
اخمللفات البالستيكية ،وبيعها ملعامل تدوير
البالستيك .وال تتوفر لعمال الورشة أي من
مقومات السالمة الصناعية ،كما تنبعث
األبخرة السامة الناجتة من عملية حرق
البالستيك فتغطي سماء القرية ،وبالتايل
ُيحرم سكان جزيرة فاضل من امليزة الوحيدة
لوجودهم يف الريف ،وهي الهواء النقي.
يروي عمدة جزيرة فاضل ،حممد النامويل،
حكايتها وكيف تأسست على يد والده
ال" :عندما قدم الالجئون إىل
وأعمامه ،قائ ً
املنطقة عام  ،1948سكنوا بيوت ًا مصنوعة
ص'،
من قش الذرة ،أو ما ُيعرف حملي ًا بـ ُ
'اخل ْ
قبل أن تظهر البيوت املصنوعة من الطين
والقش ،والتي ال تزال تشكل غالبية منازل
القرية حتى اليوم .وتمكّن أبناء القرية من
استصالح األرض وزراعتها ،فكانت كاجلزيرة
اخلضراء وسط حميط أجرد ،ومن هنا جاءت
التسمية .ويقطنها اليوم نحو  3000نسمة
معظمهم من الفلسطينيين".
ويصف سعيد بركة ،وهو الجئ فلسطيني
يقطن يف مدينة بنها ،أوضاع أسرته وباقي
األسر الفلسطينية التي تقطن املدينة نفسها،
األمرين يف
بالبائسة ،ويقول" :نحن نعاين
ّ
التعليم والصحة والعمل واإلقامة .ابنتي
دخلت املرحلة الثانوية ونحن ننتظر موافقة
من وزير التعليم ليسمحوا لها بدخول املدرسة
لدي القدرة املالية على
احلكومية ،وليست ّ

مصر :فلسطينيون يف قبضة النسيان
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اإلنسان ،عبد الغفار شكر ،ذلك إىل أن "القضية
الفلسطينية ،مثلها مثل باقي القضايا
التي تمس األمن القومي املصري ،كالفتنة
الطائفية والعمل احلزبي والسودان ووادي
النيل وغيرها ،عهد بها النظام املصري قبل
ثورة  25يناير إىل األجهزة األمنية ،فمعاجلة
قضايا األمن القومي املصري من منظور
أمني فقط كانت سمة سائدة لدى النظام
السابق الذي كان تركيزه منصب ًا على احلفاظ
على بقائه وبقاء رأس النظام ،دون النظر إىل
أي اعتبارات وطنية أو قومية ُأخرى".
ومل تكن األوضاع االجتماعية والتضييق
األمني مشكلة الفلسطينيين الوحيدة يف مصر،
فقد تعرضوا على مر األعوام حلمالت تشويه

معيشة سيئة وتعامل أمني وافتراءات
عالوة على ذلك كله ،دأب النظام املصري
على التعامل مع امللف الفلسطيني من زاوية
أمنية فقط ،إذ إن األمن يتدخل يف كافة
تفاصيل حياة الفلسطيني يف مصر ،فتسجيل
الفلسطيني يف أي جامعة مصرية ،وحصوله
على رخصة عمل ،وجتديد إقامته ،أمور كلها
يتطلب موافقة جهاز أمن الدولة.
ويعزو نائب رئيس اجمللس القومي حلقوق

جنالء

عبد الغفار شكر

وافتراءات قاسية ،من نوع أن الفلسطينيين
باعوا أرضهم لليهود ،وأن قضيتهم استنزفت
ال إىل االدعاء أن
االقتصاد املصري ،وصو ً
للفلسطينيين أطماع ًا يف شبه جزيرة سيناء.
وبشأن هذا املوضوع يقول عبد الغفار
شكر" :إن الشعب الفلسطيني كان باستمرار
عرضة لدعاية مسيئة انتشرت بين الناس،
ومنشأ جزء من هذه الدعاية صهيوين ،وجزء
آخر روجت له بعض األوساط املصرية
املعادية بطبيعتها لعروبة مصر ،ولها
مصلحة يف عزلها عن القضايا العربية ويف
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القلب منها القضية الفلسطينية".
ويشدد شكر على ضرورة أن تعيد الدولة
املصرية النظر يف موقفها من الفلسطينيين
املقيمين على أرضها ،ويدعوها إىل أن تعيد
إليهم حقوقهم كما كانت يف عهد الرئيس
جمال عبد الناصر ،الفت ًا إىل أن اجمللس
القومي حلقوق اإلنسان يستطيع أن يؤدي دوراً
يف هذا الصدد لو ُقدمت له بيانات موثّقة عن
مشاكل الفلسطينيين ومعاناتهم يف مصر.
كان االعتقاد السائد أن الالجئين
ال بين
الفلسطينيين يف لبنان هم األسوأ حا ً
جتمعات الالجئين يف كل مكان ،لكن َمن
يتأمل أحوال الالجئين يف مصر ،لن يحتاج
إىل وقت طويل كي يكتشف أنها األصعب
واألكثر سوءاً .فال توجد أي جهة ترعى
حقوقهم ،ال الدولة املصرية ،وال وكالة األمم
املتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
يف الشرق األدنى (األونروا) ،وال حتى منظمة
التحرير الغائبة عن مشاكلهم ،والتي ال يعرفها
فلسطينيو مصر إ ّ
ال إذا احتاجوا إىل ورقة
رسمية من سفارتها يف القاهرة لتقديمها إىل
دائرة حكومية مصرية .ومل تتغير أحوالهم
كثيراً بعد ثورة  25يناير ،إ ّ
ال من ناحية
تخفيف سطوة أجهزة األمن عليهم ،لكن مل
يطرأ أي جديد على التشريعات التمييزية
ضدهم ،هذا على الرغم من أن جميع َمن
يف احلكم ،أو يف املعارضة يف مصر اليوم،
أو يف إبان حكم الرئيس املعزول حممد
مرسي ،يؤكدون أنهم مع تصويب أوضاع
الفلسطينيين ،بحيث تعود إىل ما كانت عليه
قبل قوانين السادات اجلائرة.
تلمس بعض العذر خملتلف
وإذا كان يمكن ّ
القوى السياسية املصرية ـ يف احلكم ويف
املعارضة التي ال تويل هذا األمر األولوية
املطلوبة ،يف ظل األوضاع الصعبة التي تمر
بها مصر اليوم ـ فال عذر على اإلطالق ملنظمة
التحرير وللفصائل الفلسطينية التي ال تويل

هذا املوضوع االهتمام الالزم ،ويغيب عن
أجندة لقاءاتها مع القيادة املصرية.

نبذة عن األوضاع االجتماعية
واالقتصادية
 1ـ الصحة والتعليم :يفتقد الفلسطينيون
يف مصر ،وبشكل كامل ،احلق يف الصحة
والتعليم العموميين ،فهم حمرومون من
خدمات الطبابة والتعليم التي تقدمها
احلكومة املصرية ،كما أن األونروا ـ مثلما
أسلفنا ـ ال تمارس عملياتها يف مصر،
وبالتايل ال يتلقى فلسطينيو مصر أي خدمات
منها على النحو الذي تقدمه إىل الالجئين يف
األراضي احملتلة وسورية ولبنان واألردن.
فكي يستطيع الفلسطيني أن يعلم أوالده،
ومن ال
عليه أن يرسلهم إىل مدارس خاصةَ ،
يستطيع توفير قيمة أقساطها ،كحال معظم
ال من
الفلسطينيين يف مصر ،فإن أمامه ح ً
وإما
إما أن يحرم أبناؤه من التعليمّ ،
اثنينّ :
يتقدم بطلب خاص إىل وزير التربية والتعليم،
لقبول تسجيل أبنائه بشكل استثنائي يف
مدرسة حكومية؛ وكي يتمكن من تقديم الطلب
إىل الوزير ،عليه أن يقوم برحلة طويلة يجول
فيها على عدة مصالح حكومية للحصول على
ُأذونات وتصديقات ُيشترط إرفاقها مع الطلب،
ثم عليه أن يأتي برسالة من سفارة فلسطين
يف القاهرة موجهة إىل الوزير ،وبعد ذلك كله
ينتظر جواب الوزير الذي قد يأتي سلب ًا أو
إيجاب ًا ،وغالب ًا ما يتأخر الرد لفترة طويلة بعد
بدء العام الدراسي تعيش خاللها األسرة على
يعامل
أعصابها .ويف اجلامعات احلكومية،
َ
الطالب الفلسطيني املقيم يف مصر معاملة
فيفرض عليه دفع
الطالب األجنبي الوافدُ ،
رسوم سنوية تتراوح بين  600و 1200جنيه،
األمر الذي يجعل التعليم اجلامعي بعيد املنال
بالنسبة إىل فقراء الفلسطينيين ،وهم األغلبية.

مصر :فلسطينيون يف قبضة النسيان

 2ـ العمل :كما سبقت اإلشارة ،فإن
يعاملون
الفلسطينيين املقيمين يف مصر،
َ
معاملة األجانب ،والقانون املصري يضع
قيوداً على عمل األجانب ،إذ يسمح للمنشأة
االقتصادية بتوظيف عدد من األجانب ال
يتجاوز  %10من العاملين فيها ،شرط أ ّ
ال
يتوفر لهم بديل مصري ،وهذا الشرط ال
ينطبق على األغلبية العظمى من العمالة
الفلسطينية يف مصر .وقد دفع هذا األمر
بالعمالة الفلسطينية إىل سوق العمل السوداء،
بال عقود عمل تضمن حقوقهم وال تأمين
صحي وال تعويض نهاية خدمة ،وبأجر
أقل من املعدل السائد .كما أن الفلسطيني
احلاصل على إجازة جامعية يف جمال تنظم
عمله نقابة مهنية ـ كاألطباء واملهندسين
واحملامين واحملاسبين ـ عليه أن يحصل
على موافقة أمنية خاصة كي يتمكن من
االنتساب إىل النقابة املهنية ،ويف كثير من
األحيان يضطر إىل االنتظار عام ًا أو عامين
للحصول عليها ،وربما لفترات أطول ،ويظل
احتمال عدم صدورها قائم ًا.
 3ـ اإلقامة والسفر :بخالف ما هو معمول
به يف سورية ولبنان ،فإن وثيقة السفر
املصرية ال تخول حاملها الفلسطيني حق
اإلقامة يف مصر ،وكثير من الفلسطينيين
الذين يحملون الوثيقة املصرية ال يستطيعون
حتى زيارة مصر أليام .وهذه حالة فريدة ـ
على مستوى العامل ـ أن تصدر دولة وثيقة
سفر ال تعطي حاملها حق اإلقامة فيها! وهذا
األمر يتسبب بمشاكل قانونية للفلسطينيين
الراغبين يف العمل أو الدراسة خارج مصر،
فكيف تمنح دولة ُأخرى تأشيرة سفر لشخص
يحمل وثيقة سفر ال تعطيه احلق يف العودة إىل
الدولة التي أصدرتها؟
على الفلسطينيين يف مصر أيض ًا احلصول
على إقامة خاصة توضع على وثيقة سفرهم،
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وتدد بشكل دوري .وتتفاوت أعوام اإلقامة
ُ
التي ُتمنح دوري ًا للفلسطينيين يف مصر بحسب
تاريخ قدومهم إليها ومدة إقامتهم فيها.
فمن قدم بين سنتي  1948وُ ،1953يمنح
َ
ومن مضى
أعوام،
خلمسة
إقامة
وأبناؤه
هو
َ
على وجوده يف البلد أكثر من عشرة أعوام،
أما أقل من هذه
ُيمنح إقامة لثالثة أعوامّ ،
فيمنح إقامة لعام واحد .وتنقسم اإلقامة
املدة ُ
بحسب تصنيف السلطات املصرية إىل فئات:
الفئتان (أ) و(ب) :قسم من الفلسطينيين
الذين جلأوا يف سنة  ،1948وال يدفعون
رسوم ًا يف مقابل اإلقامة.
ممن جلأوا يف
الفئة (ج) :القسم املتبقي ّ
سنة  ،1948والذين يدفعون رسوم ًا يف مقابل
جتديد اإلقامة.
الفئة (د) :الجئو .1967
وإذا رغب الالجئ الفلسطيني املقيم يف
مصر يف السفر ملدة تزيد عن  6أشهر ،فإن
عليه أن يستخرج "تأشيرة عودة لسنة" من
اجلهات اخملتصة ،على أ ّ
ال تزيد مدة إقامته يف
اخلارج عن  11شهراً ،وإن تأخر عن هذه املدة،
ولو ليوم واحد ،تصبح إقامته الغية.
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إيمان يس" .الالجئون يف مصر ولغز السفر للخارج" .املوقع اإللكتروين لـ "جملة العودة" ،يف
الرابط التايل:
http://www.alawda-mag.com/Default.asp?ContentID=1851&menuID=11
خالد وليد" .الفلسطينيون يف مصر" .املوقع اإللكتروين لـ "مركز القدس للدراسات السياسية" ،يف
الرابط التايل:
_http://www.alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=128&local
details=2&id1=390&menu_id=10&cat_id=2
مقابالت أجراها الكاتب مع كل من :أمين سر اجلمعية اخليرية الفلسطينية يف مصر مصطفى
ياغي؛ الباحث الفلسطيني املقيم يف مصر عبد القادر ياسين؛ األمين العام املساعد جلامعة
الدول العربية السفير حممد صبيح؛ السفير الفلسطيني يف تشيكيا جمال اجلمل؛ أمين عام
حزب التحالف الشعبي االشتراكي املصري عبد الغفار شكر؛ عضو الهيئة العليا حلزب الكرامة
الناصري طارق سعيد؛ القيادي يف جماعة اإلخوان املسلمين عمر عبد الله؛ عدد من أبناء اجلالية
الفلسطينية يف مصر .وهذه املقابالت كلها يف إطار التحضير لفيلم وثائقي بعنوان "املنسيون"،
عن الالجئين الفلسطينيين يف مصر ،يف أيلول  /سبتمبر .2012
نور الدين عودة" .الالجئون الفلسطينيون يف مصر :أوضاع اإلقامة والعمل وعالقة واقعهم بتغير
النظام" .املوقع اإللكتروين لـ "مركز العودة الفلسطيني" ،يف الرابط التايل:
http://www.prc.org.uk/portal/index.php/ar/-2013-08-17-22-47-43179
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