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عطاهلل*

تهجري الفل�سطينيني من لبنان...
�سما�رسة بغطاء حملي ودويل

�أعلن

�سهل
ج .غ .ال�سم�سار الذي ُي ّ
ت�سفير الفل�سطينيين من لبنان،
في مطلع ت�شرين الثاني/نوفمبر الفائت،
�أن الطريق التي كانت مفتوحة من بيروت
�إلى �إ�سبانيا� ،أُغلقت.
الإعالن جاء عبر ر�سالة �صوتية تداولتها
مواقع التوا�صل االجتماعي ،وتحديداً �صفحات
المخيمات الفل�سطينية الم�ستهدفة كاملة
بموجة التهجير الأخيرة التي بد�أت مع
ممن نزحوا
موجات هجرة فل�سطينيي �سورية ّ
�إلى لبنان ،واتخذوا طرق ًا متنوعة للو�صول �إلى
�أوروبا .تلك الموجة لم تنت ِه ،واتخذت طرق ًا
متعددة حتى و�صلت �إلى �إن�شاء مكتب في
بيروت يديره ج .غ .الذي �أ�صبح �أ�شهر من نار
على علم لدى الالجئين الفل�سطينيين في
لبنان.
هذا المكتب لي�س وحيداً في لبنان ،لكنه
الأ�شهر على الإطالق .فهو ي�ستقبل كل َمن يريد
�أن ي�سافر من الفل�سطينيين ،وبعد مقابلة
�سريعة غالب ًا ،ينتهي الأمر ليتم االتفاق على
المبلغ الذي ال يقل عن  8000دوالر لل�شخ�ص
الواحد ،وهناك �أ�سر مكونة من خم�سة �أ�شخا�ص
ح�صلت على ح�سومات.

عد التحقيق حاول من دون �أن ينجح
ُم ّ
الو�صول �إلى ج .غ .من خالل �أحد زبائنه،
والذي ،كغيره من الزبائن ،ا�ستمات في الدفاع
ي�سهل الأمور ،ومنقذاً
عنه ،واعتباره رج ًال ّ
للنا�س من �أو�ضاعهم ال�صعبة؛ بل �إن البع�ض
ذهب �إلى اعتبار �أن الهجرة باتت �أف�ضل من
حياته التي �أ�ضحت م�ستحيلة في ظل
الأو�ضاع ال�صعبة ،والتي �شارفت على االنهيار
في بع�ض المخيمات بح�سب تعبير بع�ض
ه�ؤالء.

قوانني و�إجراءات حم ّفزة على
الهجرة
قدر �أرقام الالجئين الفل�سطينيين في
ُت ّ
لبنان ،بح�سب ما �أظهره التعداد العام لل�سكان
والم�ساكن في المخيمات والتجمعات
الفل�سطينية في لبنان ،والذي نفذته �إدارة
الإح�صاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي
للإح�صاء الفل�سطيني ب�إ�شراف لجنة الحوار
اللبناني ــ الفل�سطيني التابعة لرئا�سة مجل�س
* �صحافي لبناني.
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تظاهرة لالجئني فل�سطينيني �أمام ال�سفارة الكندية يف بريوت يطالبون فيها بحق الهجرة.
(خا�ص بـ ''جملة الدرا�سات الفل�سطينية'')

الوزراء اللبناني ،بـ � 174.422شخ�ص ًا،
يتوزعون على  12مخيم ًا و 156تجمع ًا �سكني ًا
على المحافظات الخم�س في لبنان.
هذا الرقم القى ردوداً متنوعة من الجهات
ال�سيا�سية في لبنان ،بين قبول ورف�ض ،على
الرغم من �أن القبول العام كان هو ال�سائد
حتى من الجهات ال�سيا�سية التي كثيراً ما
وقفت عائق ًا �أمام �إقرار الحقوق المدنية
لالجئين الفل�سطينيين في لبنان ،وال �سيما
حق العمل.
وفي يوم �إطالق نتائج التعداد في ال�سراي
الحكومي الكبير في بيروت ،قال رئي�س

الحكومة اللبنانية �سعد الحريري'' :لقد راكمت
العقود الما�ضية الم�شاكل االجتماعية
والإن�سانية لالجئين الفل�سطينيين ،وبات
الواقع في المخيمات واقع ًا م�أ�سوي ًا بكل
المقايي�س .والدولة ال ت�ستطيع �أن تتفرج على
هذا الواقع وهو يتفاقم من �سنة �إلى �أُخرى،
ويتحول �إلى م�س�ألة ال ُتحل .لقد �أظهرت وثيقة
مجموعة العمل حول ق�ضايا الالجئين �أن
اللبنانيين بمختلف اتجاهاتهم ال�سيا�سية ال
ي�شكلون عائقا �أمام �أي م�شروع ي�سمح للبنان
�أن يتحمل م�س�ؤولياته تجاه الإخوة
الالجئين1''.

تهجير الفلسطينيين من لبنان

هذا الإقرار بواقع الالجئين الفل�سطينيين
فعلي ًا ،وعلى مر عقود طويلة ،لم يقابله �أي
فعل على م�ستوى تح�سين �أو�ضاع الالجئين
الفل�سطينيين في مخيماتهم وخارجها.
فعلى م�ستوى العمل ــ على �سبيل المثال ال
الح�صر ــ ف�إن التعديالت التي �أجراها مجل�س
النواب اللبناني على قانو َني العمل وال�ضمان
اللذين يحمالن الرقمين  128و 129ل�سنة
 ،2010واللذين بموجبهما �صار يحق لالجىء
الفل�سطيني في لبنان ا�ست�صدار �إجازة العمل
من وزارة العمل ،و�إعفا�ؤه من الر�سوم
المفرو�ضة للح�صول عليها ،ال تزال فاقدة
المرا�سيم التنفيذية التي لم ت�صدر حتى �إعداد
هذه التحقيق ،عالوة على �أن َمن ي�ست�صدرون
�إجازة عمل ال ي�ستفيدون فعلي ًا من التقديمات
العائلية والرعاية ال�صحية والأمومة والطفولة
في ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي ،في
الوقت الذي يتعين عليهم ت�سديد جميع المبلغ
المطلوب منهم (وهو ح�سم  %23.5من �أ�سا�س
مرتبهم) ،كما �أنهم ال ي�ستفيدون �سوى من
تعوي�ضات نهاية الخدمة (ما ن�سبته .)%8.5
وعلى هذا ال�صعيد تقول لجنة الحوار
اللبناني ــ الفل�سطيني في موقعها الإلكتروني
ب�ش�أن تلك التعديالت القانونية التي طر�أت
على قانون العمل وال�ضمان� ،إنه فيما يتعلق
بالفل�سطينيين ،ف�إن �صندوق ال�ضمان ''هو
م�ؤ�س�سة م�ستقلة تخ�ضع لو�صاية وزير العمل،
ويت�ألف من ثالثة �صناديق� :ضمان المر�ض
والأمومة ،والتقديمات العائلية ،وتعوي�ض
نهاية الخدمة .وقد ق�ضى القانون 128
ال�صادر في عام  ،2010ب�إفادة الأجير
الفل�سطيني من �صندوق فرع نهاية الخدمة
فقط ،بينما ظل محروم ًا من تعوي�ضات
المر�ض والأمومة واال�ست�شفاء ،العتبار
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الم�شرع ،في حينه� ،أن الالجىء ي�ستفيد من
ِّ
�صعيدي اال�ست�شفاء
على
أونروا
ل
ا
خدمات
َ
والمر�ض والأمومة2''.
''ولما انح�صرت هذه
وت�ضيف اللجنةّ :
التعديالت بقانو َني العمل وال�ضمان دون
�سواها من الن�صو�ص الت�شريعية والقانونية
والتنظيمية التي يخ�ضع لها العاملون في
لبنان ،فلم ينعك�س ذلك بالقدر الكافي على
�أو�ضاع العاملين بما فيه منحهم �إجازة عمل
دون ر�سوم� ،إذ ما تزال عملية ممار�سة الكثير
من المهن محظورة على الالجئين ب�سبب
تطبيق قوانين و�أنظمة المهن الحرة التي
تح�صر �أكثريتها حق العمل فيها باللبنانيين
دون �سواهم (محاماة ،طب ،هند�سة و�صيدلة
وما �شابه)� ،أو يتطلب �إفادة الأجانب منها
تطبيق مبد�أ المعاملة بالمثل .على الرغم من
اال�ستثناءات التي ي�ستفيد منها الالجىء
الفل�سطيني ،ف�إن عدد �إجازات العمل الممنوحة
لم تتعد في عام � )729( ،2016إجازة3''.
ّ
�إ�ضافة �إلى العمل ،هناك �أزمة منع
الفل�سطيني من التملك وت�سجيل عقاره با�سمه
في لبنان ،بموجب القانون رقم  296ل�سنة
 ،2001الذي اعتبر �أن الفل�سطيني ب�صفته ال
يحمل جن�سية دولة معترف بها ،ف�إنه ال يحق
له التملك .وتقول المادة الأولى من هذا
القانون �إنه ''ال يجوز لأي �شخ�ص غير لبناني،
طبيعي ًا كان �أم معنوي ًا ،كما ال يجوز لأي
�شخ�ص معنوي لبناني يعتبره هذا القانون
بحكم الأجنبي� ،أن يكت�سب بعقد �أو عمل
قانوني �آخر بين الأحياء� ،أي حق عيني
عقاري في الأرا�ضي اللبنانية� ،أو �أي حق
يعينها هذا
عيني من الحقـوق الأُخرى التي ّ
القانون� ،إ ّال بعد الح�صول على ترخي�ص ُيعطى
بمر�سوم ُيتخذ في مجل�س الوزراء بناء على
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اقتراح وزير المالية .وال ُي�ش ّذ عن هذه القاعدة
�إ ّال في الأحوال المن�صو�ص عليها �صراحة في
هذا القانون �أو في ن�ص خا�ص''.
وي�ضيف الموقع الر�سمي للجنة الحوار
اللبناني ــ الفل�سطيني �أن قانون التملك الذي
ين�ص على
ّ
�صدق عليه مجل�س النواب اللبناني ّ
�أنه ''ال يجوز تم ّلك �أي حق عيني من �أي نوع
كان لأي �شخ�ص ال يحمل جن�سية �صادرة عن
دولة معترف بها� ،أو لأي �شخ�ص �إذا كان
التملك يتعار�ض مع �أحكام الد�ستور لجهة
رف�ض التوطين4''.
والالفت �أن هذا القانون بالنتيجة �سيحرم
الالجىء الفل�سطيني من توريث ملكيته لعقاره
�أو عقاراته� ،إ ّال �إن ''لجنة الحوار'' �أ�شارت في
موقعها �أي�ض ًا �أن ''في ما يخ�ص م�س�ألة التوريث،
وبخالف ال�شائعات التي تداولها معظم
العاملين في المجال الحقوقي والمدني
الفل�سطيني ،وبعد تدقيق �أجرته لجنة الحوار
تبين منه �أن المديرية
اللبناني ــ الفل�سطينيّ ،
العامة لل�ش�ؤون العقارية في وزارة المالية تقوم
حكم ًا بت�سجيل انتقال ملكية الفل�سطيني بالوفاة
با�سم الورثة ،من دون �أي مانع �أو عائق� ،إذا
كانت المعامالت م�ستوفية كل ال�شروط
والأ�صول القانونية ''.وقد عادت المديرية� ،إلى
�إ�صدار �صك الملكية والأ�صول القانونية ،مع
ا�شتراط عدم قبول �أي تنازالت بين الإخوة،
واالتجاه فقط �إلى البيع با�سم الغير.
و ُتقدر �إدارة ال�سجل العقاري في وزارة
المالية �أعداد المنازل التي يملكها فل�سطينيون
في جميع �أنحاء لبنان بـ  5331حتى تاريخ
5. 2015/3/9

هجرة الفل�سطينيين من لبنان اتخذت
�أ�شكا ًال متنوعة ،فمع موجات الهجرة الأولى
في �إبان الحروب ال�سابقة في لبنان (حرب
ال�سنتين 1976 - 1975؛ اجتياح بيروت؛
مجزرة �صبرا و�شاتيال؛ حرب المخيمات)،
كانت الهجرة وقبولها لدى الدول الأوروبية
ذات طابع �إن�ساني .وفي هذا ال�سياق ي�ؤكد
الحقوقي الفل�سطيني والباحث في �ش�ؤون
الالجئين �سهيل الناطور الذي التقيته في
مكتبه في مخيم مار اليا�س� ،أن ''التعاطف
كان �إن�ساني ًا ب�سبب الحروب الواقعة في البلد،
وب�سبب الدمار الكبير الذي لحق بالمجتمع،
�سواء اللبناني �أو الفل�سطيني بنواحيه كافة''.
وعن �سهولة الهجرة في ثمانينيات القرن
الما�ضي ،يرى �أن �سبب ''�سهولة الخروج من
لبنان هو عدم وجود �أجهزة للدولة تتحكم في
جميع المداخل والمخارج ،وخ�صو�ص ًا في
الموانىء ال�صغيرة ،لأن الحرب كانت م�ستعرة
في المنطقة''.

هجرة قدمية لأ�سباب �أمنية

الهجرة اجلديدة حتمل طابع ًا �سيا�سي ًا

قدر الم�سح الأُ�سري الذي �أجرته الجامعة
ّ

الأميركية بالتعاون مع الأونروا �أعداد
الفل�سطينيين في لبنان في �سنة  ،2010بـما
يتراوح بين  260.000و ،280.000بينما
ت�شير �أرقام الأونروا �إلى  455.373حتى �سنة
.2011
م�سح الجامعة الأميركية �أكد �أن 200.000
فل�سطيني غادروا لبنان �إلى دول الخليج
و�ألمانيا والدول الإ�سكندنافية ،في �إبان
االجتياح الإ�سرائيلي وحرب المخيمات6.

كيف يهاجرون؟

� ّأما موجة الهجرة الحالية فتحمل طابع ًا

تهجير الفلسطينيين من لبنان

�سيا�سي ًا ،مثلما يرى الناطور ،م�شيراً �إلى �أن
''الجديد الذي تطرحه الظروف الحالية هو �أن
ا�ستخدام الت�ضييق وال�ضغط االقت�صادي
والمالي على جميع القوى ال�سيا�سية
�سماها
الفل�سطينية لحملها على قبول حلول ّ
الرئي�س الأميركي �صفقة الع�صر ،تتمثل في
المقدم الأكبر للخدمات
وقف دعم الأونروا ــ
ِّ
�شبه المجانية ممول ًة من دول العالم'' ،م�ضيف ًا
�أن ''موجة الهجرة الأخيرة هي نتاج �ضغوط
�سيا�سية ناجمة عن برنامج �سيا�سي يهدف
�إلى �إلغاء الالجئين الفل�سطينيين هنا في
الأماكن الأقرب �إلى فل�سطين ،وبالتالي النزف
الذي يتم الآن هو نزف �أخطر لأن هناك
�ضغط ًا ،وهناك عدم توفير للحقوق من طرف
الدول الم�ضيفة� ،سواء لعدم القدرة �أو لعدم
الإرادة ــ مثلما هي الحال في لبنان ــ وفي
مقابل ذلك هناك �إغراءات وت�سهيالت في
ن�ص
الغرب بقبول ه�ؤالء الالجئين ،مرة تحت ّ
القانون الدولي بعدم الإعادة ،ومرة ب�إغما�ض
العيون عن التهريب والمخالفات وتزوير
الأوراق القانونية للـهجرة''.
تتم الهجرة فعلي ًا ب�شكل �أ�شبه بال�شرعي،
غير �أنها تتم بطرق غير �شرعية؛ لكن كيف
ذلك؟ يجيب ر� .أ .ح� 7.أحد الالجئين الذين
هاجروا وكان من �سكان مخيم مار اليا�س:
''ذهبت �إلى مكتب ج .غ .عدة مرات ،ودخلت
في مفاو�ضات معه لالتفاق على ال�سعر الذي
ا�ستقر على  42.000دوالر ،في مقابل
�إي�صالي �إلى �ألمانيا ،ومن �أجل ذلك بعت بيتي
و�سيارتي .وكان الدفع بالتق�سيط ،ع�شرة �آالف
في البداية ،ثم �س ّلمته وثائق ال�سفر� .أعطيته
الحق ًا ع�شرة �آالف �أُخرى ،و�أكملت له الباقي
تباع ًا خالل مدة انتظار لم تتجاوز
الأ�سبوعين .وحين �أ�صبحت فيزا بوليفيا
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جاهزة على وثائق ال�سفر ،حدد موعد ال�سفر
بعد �أن حجز بطاقات الطيران؛ ات�صل بي،
وحدد موعد ال�سفر في اليوم ذاته ،و�أخذ باقي
المبلغ الذي لم يكن يزيد على  2000دوالر.
إلي و�إلى َمن معي بع�ض الن�صائح
حينها ّ
وجه � ّ
عما يجب قوله في المطار ،طالب ًا منا �إنكار
ّ
معرفتنا به �إذا �س�أل �أمن المطار عنه ،كما طلب
تغيير ا�سمه في هواتفنا ،و�أخبرنا �أنه �إذا ما
ُ�سئلنا في مطار بيروت عن �سبب ذهابنا �إلى
بوليفيا ،ف�إن علينا �أن نجيب ب�أن رحلتنا هي
بق�صد ال�سياحة''.
ر .ع 8.الجىء فل�سطيني في لبنان �أي�ض ًا،
عمره  20عام ًا ،هاجر بدوره عبر مكتب ج.غ،.
جرب خاللها الو�صول �إلى
بعد عدة محاوالت ّ
�أوروبا .يقول'' :حاولت ال�سفر بطرق متعددة
قبل ذلك ،وكان �أولها في �سنة  2015بالبحر
من تركيا �إلى اليونان ،لكن ما تي�سرت الق�صة
لأ�سباب تتعلق بالمهرب .وبعد �سنتين ،في
�سنة  ،2017حاولت مرة ثانية عن طريق
مهرب ،وعملت الجواز وكان ب�س ناق�ص
ّ
الحجز وال�سفر ،لكن المهرب �صار ي�ؤجل
بمو�ضوعي لأن الطريق التي كانوا ي�سلكونها
�أُغلقت .بعدها تقريب ًا يئ�ست و�شلت مو�ضوع
ال�سفر من را�سي لمدة �سنة .فج�أة �سمعت من
بع�ض النا�س بوجود طريقة عند ج .غ .والنا�س
عم تو�صل والطريق مفتوحة .ما ت�أخرت
ونزلت عند ج .غ .حتى �إ�ستف�سر عن الطريق
وكم التكلفة ،ويومها طلب مني  9000دوالر
وا�صل على بلجيكا بدون �أي عثرات .فكرت
بالمو�ضوع يومين تقريب ًا ،وقررت �إنو الزم
�إخطي هالخطوة و�إعتبر الـ  9000دوالر
ا�ستثمار لم�ستقبلي نظراً لأن عمري � 20سنة''.
�أم�ضى ر .ع .نحو �أ�سبوعين في انتظار
ات�صال الحاج ج .غ .بح�سب تعبيره ،يقول:
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''جددت الجواز واتفقت معه وحددلي موعد
ال�سفر مبا�شرة بعد �أ�سبوعين من مدة ت�سليم
الجواز .ال�صعوبات اللي واجهتها خالل
هالفترة :الخوف من �إغالق الطريق ،وخ�سارة
المبلغ لأنه كان كل ما �أملك .وظل الخوف
يالزمني لأ�سبوعين ،و�سفري ت�أجل � 10أيام
ل�سبب يعود للقن�صلية اللي بدو يعطينا الفيزا
منها .انتظرت � 10أيام كمان ،وفع ًال هذه
المرة كانت يوم ًا حا�سم ًا؛ ات�صل الحاج ج .غ.
و�أخبرني� :سفرك اليوم بالليل� ،إح�ضر عندي
وبخبرك الطريق بالتف�صيل .وفع ًال �شرح �شو
نخبر
الزم نعمل بالتف�صيل ،و�شدد علينا �أن ّ
الأمن العام اللبناني� ،إننا رايحين على
الإكوادور ،والفيزا بالبا�سبور كانت على
بوليفيا .و�إن �س�ألنا الأمن العام لي�ش في فيزا
منخبرهم كنا رايحين
بوليفيا على الجواز،
ّ
وبطلنا''.
بوليفيا ّ
تف�صيالت الرحلة التي يخططها ج .غ،.
جرت مع معظم النا�س على ال�شاكلة ذاتها.

�صالة املغادرة يف مطار رفيق احلريري الدويل يف بريوت.

وبالن�سبة �إلى ر .ع ،.ف�إن هجرته كانت
بالطريق ذاتها التي �سافر منها ر� .أ .ح .يقول
ر .ع'' :.و�صلنا المطار وكنا خايفين ،ولكن
خوفنا ما كان بمح ّلو لأن الموظفين بالمطار
يبدو فاهمين الق�صة كلها ،وعارفين هال�شباب
طالعة هجرة وم�ش راجعة ،ومع ذلك كانوا
ي�سهلون �أمورنا ب�شكل �سريع بدون �أي
ت�شديدات .كنا  ،15وكلنا م�صدومين من
الت�سهيالت للفل�سطيني ب�شكل ملفت .طلعنا من
مطار بيروت �إلى �أثيوبيا في منت�صف الليل،
ولما و�صلنا ،انتظرنا �ساعتين بمطار �أدي�س
ّ
�أبابا لناخد طيارة ترانزيت �إلى البرازيل،
وفع ًال الأمور كانت مي�سرة ،وج .غ .كان
ويوجهنا .وكان الأمن الأثيوبي معنا
يتابعنا
ّ
طبيعي جداً وبدون م�شاكل� .أخدنا طيارة
ولما و�صلنا مطار �ساوباولو ،وجدنا
البرازيلّ ،
حجز �أوتيل داخل المطار لمدة ليلة كان ج .غ.
م� ّأمنو ،وكل �شي تمام .بقينا هالليلة ،وتاني
يوم ال�صبح طلعنا من البرازيل �إلى بوليفيا
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بطريقة �شرعية  .%100و�صلنا ع مدينة �سانتا
كروز ،وكان ج .غ� .أي�ض ًا حاجز �إلنا بالأوتيل
لمدة �أربع �أيام ،وق�ضينا المدة ب�شكل طبيعي
و�سياحة .بعد �أربع �أيام رجعنا عالبرازيل
ب�شكل طبيعي .هون كانت �آخر محطة قبل
الطيران لمطار مدريد .وبعد �أن كان حجز
الإياب �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 الطيران الأوروبي و�إخباره عن �سير
رحلتنا فقط .وهنا قال لنا الم�س�ؤول في
المطار �إنه �سيعمل لنا  Check inلمدريد ،ومن
مدريد نقوم ب�إجراء  Check inلمطار تركيا.
دامت مدة طيراننا � 12ساعة تقريب ًا ،وخالل
الطيران الطويل ،بع�ض الذين كانوا معنا قاموا
بتمزيق جوازات �سفرهم''.
� ّأما ر .ع .فحدث معه في رحلته �أمر �آخر
عند الو�صول �إلى مطار مدريد .يقول'' :عندما
و�صلت الطيارة ،طلبت الم�ضيفة من مجموعتنا
�أن ننزل �آخر نا�س من الطيارة ،وفع ًال نزلنا
�آخر نا�س .وجدنا ال�شرطة الإ�سبانية على باب
الطيارة بت�ستقبلنا� .أخدونا �إلى غرفة التحقيق
لمدة � 14ساعة بدون �أي مراجعة ،والحق ًا
�أعطتنا ال�شرطة �إذن دخول البلد لمدة �أ�سبوع
ب�سهلوا
لنقدم لجوء بدائرة الهجرة (ك�أنهم ّ
هروبنا) ،حتى ال�صليب الأحمر ما ا�ستقبلنا.
بنف�س اليوم ات�صلنا بـ ج .غ .و�أخبرناه ان
الإ�سبان �أخرجونا من المطار .هون المجموعة
انق�سمت ،نا�س كان بدها تبقى ب�إ�سبانيا،
ونا�س بدها تروح بلجيكا و�ألمانيا وال�سويد''.
ي�ؤكد ر .ع .ور� .أ .ح� .أن ثمة �أ�شخا�ص ًا
يعملون مع ج .غ ،.وهم منت�شرون في �أنحاء
القارة الأوروبية ،ويتابعون معه تفا�صيل
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الرحالت ،وينتظرون الوافدين في �إ�سبانيا
ال�ستكمال ترتيبات الطريق نحو الوجهة
النهائية التي يرغب فيها كل واحد منهم.
ال�شابان ي�ؤكدان �أن الت�سهيالت التي جرت
معهما ومع غيرهما ،والتي �سمعاها من
ق�ص�ص المهاجرين من لبنان نحو �أوروبا،
�أكدت لهما �أن ثمة ما هو مدرو�س ومق�صود
للفل�سطيني اللبناني.
ر� .أ .ح .جرى التحقيق معه في مطار
مدريد ،وكان من �ضمن الأ�سئلة التي ُوجهت
�إليه بعد �أن عرف ال�ضابط �أنه فل�سطيني ،ما
هي �أ�سباب تركه البلد الذي كان م�سج ًال
كالجىء فيه ،وما هي ''�ألوان العلم الفل�سطيني،
ومعلومات عن النكبة ،ومتى �أن�شئت منظمة
التحرير الفل�سطينية ،و�أ�سماء �شخ�صيات
فل�سطينية''.
عندما انتهى المحقق من توجيه الأ�سئلة،
�أخبر ر� .أ .ح .عن طريق المترجم� ،أن الإجابات
�س ُترفع �إلى الجهات المخت�صة ،وبعد درا�ستها
�سيتم اتخاذ القرار بال�سماح له ولعائلته
بدخول �إ�سبانيا� ،أو �ستجري �إعادته �إلى لبنان،
ف�أجابه ر� .أ .ح�'' :.إذا �أردتم �إعادتي ،فعليكم
�أخذي �إلى فل�سطين ولي�س �إلى لبنان ،لأنه لي�س
بلدي''.
وبعد ليلة ق�ضاها ر� .أ .ح .مع عائلته في
مكان مخ�ص�ص في المطار�ُ ،سمح لهم بدخول
وجههم
�إ�سبانيا ،وبعد انتظار لأيام في فندق ّ
�إليه ال�صليب الأحمر لإنهاء �إجراءات لجوئهم
في �إ�سبانيا� ،أر�سل ج .غ� .سيارة �إلى العائلة،
وكان �سائقها فل�سطيني ًا من مخيم عين الحلوة
�أ�ص ًال ،ويحمل �أوراقا فرن�سية ،لنقلهم �إلى
وجهتهم الأخيرة� ،ألمانيا .وبما �أنهم كانوا
يريدون الذهاب �إلى �ألمانيا وعدم البقاء في
�إ�سبانيا ،ف�إن ذلك كان يقت�ضي التغيب عن
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تظاهرة يف خميم البداوي للمطالبة بالهجرة تُرفع فيها �أعالم �إ�سبانية و�أملانية.
(خا�ص بـ ''جملة الدرا�سات الفل�سطينية'')

الأوتيل التابع لل�صليب الأحمر كي ال ي�ضطروا
�إلى تقديم الب�صمة في �إ�سبانيا ،وبالتالي
�إلزامهم بالبقاء في هذا البلد بح�سب اتفاقية
''دبلن''.
هذه الرحلة من �إ�سبانيا �إلى �ألمانيا
اقت�ضت المرور بفرن�سا وبلجيكا وهولندا،
وي�ؤكد ر� .أ .ح� .أنه لم يكن هناك �أي �إ�شكال
با�ستثناء �أن ج .غ� .ألزمه بدفع  2500يورو
لل�سائق ،معتبراً �أن العائلة تحتاج �إلى �سيارة
خا�صة ،وبالتالي ف�إن تكلفة �إ�ضافية باتت
تترتب عليه .يقول ر� .أ .ح'' :.دفعت المبلغ لأن
الغريق يتعلق بق�شة� ،إذ لم يكن ممكن ًا �أن
�أتجادل �أو �أدخل في �شجار معه ،خوف ًا من

اال�ضطرار �إلى البقاء في �إ�سبانيا ،خالف ًا
لرغبتي ومخططي''.
عد التحقيق �أنه غير نادم
لم ّ
ر� .أ .ح� .أكد ُ
على هذه الرحلة ،فحياته في لبنان ما كانت
لت�ستمر �ضمن الواقع الموجود ،كما �أن تفكيره
لم يعد يخت�ص ب�ش�أنه ال�شخ�صي هو فقط ،بل
بات مرتبط ًا �أي�ض ًا ب�أوالده الثالثة� ،إذ انح�صر
تفكيره �أنه بعد �أعوام �سيكون �أمام مع�ضلة
�إدخالهم الجامعات من دون ثقة �أن هناك
جهات تقدم لهم م�ساعدات مالية لإكمال
تخرجهم ف�إنهم لن يجدوا
درا�ستهم ،وعند ّ
عم ًال ،فالقوانين في لبنان ال ت�سمح لهم
بالعمل ،كحاله هو ،الذي ق�ضى عمره متنق ًال
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بين عمل و�آخر ،من عامل مطبعة �إلى �سائق
عند رجل �أعمال لبناني ،و�أعمال �أُخرى عمل
بها .هذا الرجل كان ع�ضواً في حركة ''فتح''،
وم�س�ؤو ًال في اللجنة ال�شعبية لمخيم مار
اليا�س ،ومع ذلك لم يعد ي�ستطيع احتمال
العي�ش بتلك الطريقة ،فالمخيمات ،مثلما
ي�شير ،باتت على ''كف عفريت'' .وحتى لو �أنه
يرى التهجير على الم�ستوى الوطني م�ضراً
بالم�صلحة الفل�سطينية� ،إ ّال �إنه يعتبر �أن ج .غ.
حالة �إنقاذ �أي�ض ًا ،و�أن المحا�سبة يجب �أن
تكون لأولئك الذين تركوا المخيمات ت�صل �إلى
هذا ال�سوء على الم�ستويات كافة.
وتعقيب ًا على كالم هذا ال�شاب ،والذي نقله
عد التحقيق �إلى �سهيل الناطور ،قال هذا
ُم ّ
الأخير'' :لي�س �أمام هذا الجيل الجديد الذي
يتخرج� ،سواء من الثانوي �أو المهني �أو
الجامعي� ،أي حافز على البقاء ،ولهذا يتخذ
قراره بالمغادرة .الم�ستقبل لي�س م�ضمون ًا ،فال
بال�سيا�سة �سيح�صل على حق العودة �سريع ًا،
وال هو ُيعتبر مواطن ًا لدولة فل�سطين الم�أمولة،
كما �أنه لي�س مرتاح ًا لعدم وجود حقوق مدنية
�أو اقت�صادية �أو اجتماعية له في لبنان''.

ال قدرة وال �إرادة لوقف الهجرة
عد التحقيق �إلى م�س�ؤولين في
توجه ُم ّ
ّ
ووجه
اللجان ال�شعبية داخل مخيمات بيروتّ ،
�إليهم عدة �أ�سئلة عن كيفية تعاملهم مع
مو�ضوع الهجرة داخل المخيمات� .أبو النور9
الذي ي�سكن في مخيم �شاتيال يقول'' :طبيعي
الهجرة لها عالقة بعدم اال�ستقرار الأمني
وعدم اال�ستقرار االجتماعي .ففي بيروت،
وتحديداً في �شاتيال ،لدينا نزوح داخلي
وهجرة خارجية ،وجزء منهم (الالجئون)
ينزح في اتجاه وادي الزينة ،فالذي لديه بيت
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ي�ؤجره وبي�ست�أجر خارج ًا� ،أو �إذا عنده ملك
ممكن يبيعو ،على اعتبار �أنه ال في ا�ستقرار
وال �أمن وال ا�ستقرار اجتماعي� .إ�ضافة �إلى
مع�ضالت الكهربا والمي ،وبالتالي عملية
الهجرة تنخف�ض وت�شتد وفق ًا للعر�ض
والطلب''.
ي�ضيف �أبو النور'' :النا�س تبحث عن
الم ّالك يحاول �أن يبيع ،والبع�ض
ا�ستقرارَ .
الآخر ي�ستدين ،وفي جزء عم بيحاول يبيع
بيتو ويطلع ،في �شي عم يتدين ،يعني النا�س
بتدور عالأمان وعلى اال�ستقرار .ع�شان
عم ِّ
هيك بتالقي فترة بعد فترة بت�شتد موجات
النزوج والهجرة من المخيمات ،وخا�صة بعد
الأحداث الأمنية اللي عم تح�صل بالمخيمات
وبتدفع النا�س لتطلع .الحرمان من الحقوق
المدنية واالجتماعية بالبلد ،ون�سبة البطالة
العالية ،كمان بتخللي النا�س تفكر بالهجرة،
مع �إنو ممكن يهاجر الواحد وما يوخد �إقامة،
ويمكن الأمور ما تتي�سر ،ب�س خل�ص تفكيرو
�إنو يخرج من البلد''.
ي�ؤكد �أبو النور �أن الهجرة تق ّل في مخيم
�شاتيال وتنتع�ش بين حين و�آخر ،وذلك يعود
�إلى �أن ج .غ .يرفع �سعره الذي ال يزيد على
 10.000دوالر ،وال يقل �إ ّال في مرات قليلة
فيتراوح ما بين  5000و 8000دوالر .وي�ؤكد
لرد النا�س عن الهجرة ،لي�ست
�أن محاوالتهم ّ
ذات جدوى ،لأن ''�سبب المغادرة هو البحث
عن اال�ستقرار ،حتى �إن بع�ض التنظيمات
تغ�ض النظر عن الم�شكلة ،لأن الف�صائل عاجزة
ّ
عن ت�أمين اال�ستقرار للنا�س''.
وي�ضيف �أبو النور'' :القيادة الفل�سطينية
على م�ستوى منظمة التحرير وعلى م�ستوى
الف�صائل ،ال تقدم البديل للنا�س وال لل�شعب.
� ّأما ال�سبب الثاني فهو انت�شار الآفات
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االجتماعية الكبيرة في المخيم ،وخ�صو�ص ًا
وتجارها .وبما �أن الأب ال بد من �أن
المخدرات ّ
يكون حري�ص ًا على �أ ّال ينحرف �أوالده بهذا
االتجاه ،ف�إنه ي�أخذ القرار بمغادرة لبنان �أو
المخيمات في اتجاه مناطق ثانية''.
هذه الردود �أجمع عليها معظم َمن ُ�سئلوا
عن دور الف�صائل� ،أكانوا من �أع�ضاء في
التنظيمات� ،أم من الراغبين في ال�سفر.
ولدى التوجه بال�س�ؤال �إلى عدد من
عما �إذا
الم�س�ؤولين في اللجان ال�شعبيةّ ،
حاولوا مقابلة ج .غ� ،.أو الجهات المعنية في
الدولة اللبنانية ،ف�إن الإجابات في معظمها،
كانت تلتقي في نقاط محددة ،و�أحد ه�ؤالء من
العاملين والم�س�ؤولين في واحد من ف�صائل
منظمة التحرير ،قال'' :على �شو بدنا نحكي
معو؟ �أنا بدي �أ�س�ألك .ع�شان �شو بدي �أحكي
معو؟ على �شو بدي �أ�س�ألو؟ بدي �أق ّلو عيب
تعمل هيك؟ ما فينا نق ّلو �شي .لي�ش بدنا
نتوا�صل معو �أ�ص ًال؟ ما �أ�ص ًال ال�س�ؤال م�شبوه.
لأنو �أنا لو بدي �أتوا�صل معو معناها �أنا �شريك
معو� .أو بدي �أق ّلو �إنت ممنوع تعمل هيك �شي.
مافيني �أنا �أق ّلو هاد الكالم .وال فيني �أقول �إنو
بي�سهل الهجرة ،لأنو �أنا
هاد الزلمة خاين عم
ّ
م�ش عم َب َ�أ ِّمن ل�شعبي البديل .مافيني �أتوا�صل
معو .ع�شان �شو؟''
وي�ضيف �أحد الم�س�ؤولين في ف�صائل
منظمة التحرير �أن بع�ض القيادات ،وبع�ض
الم�س�ؤولين في الف�صائل ،هاجروا'' ،يعني لأنو
هاد علن ًا .يعني هاد الرمز كان موجود هون
في لبنان ،وكان من �أكثر النا�س اللي بيخطب
في ال�شوارع والتلفزيونات ،وكان يحارب
ب�سيف الوطنية في البلد ،ب�س هو �أول واحد من
النا�س اللي طلعت''.

الواقع الأمني احلافز الأكرب على
الهجرة
عد
لم يغب عن �أحد من الذين قابلهم ُم ّ
التحقيق الإ�شارة �إلى الأو�ضاع الأمنية في
المخيمات ،والتي لي�ست �أمراً عابراً في واقع
المخيمات في لبنان ،ولي�ست �سبب ًا ب�سيط ًا �ضمن
الأ�سباب الكثيرة التي تدفع الفل�سطينيين في
لبنان �إلى الهجرة .وفي هذا ال�سياق ،ي�شير
تحقيق لأني�س مح�سن في ''مجلة الدرا�سات
الفل�سطينية'' �إلى �أنه ''لي�س م�ستجداً الحديث عن
�أمن المخيمات في لبنان ،بل يمكن القول �إن هذا
التعبير الذي ُيتداول كثيراً منذ ما بعد تطبيق
اتفاق الطائف الذي ُيفتر�ض �أنه �أنهى الحرب
تكون
الأهلية في لبنان ،مالزم للمخيم منذ �أن ّ
بعد النكبة ،ذلك ب�أن المخيمات في لبنان ،بل
كملف �أمني
الوجود الفل�سطيني كلهُ ،نظر �إليهما
ّ
مع الحد الأدنى من الحقوق االجتماعية
والثقافية والقانونية ،وكثيراً ما ا�س ُتخدما ف ّزاعة
بين �أطراف المجتمع اللبناني وطوائفه،
وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق بم�س�ألة التوطين10''.
أعدته ''مجموعة الأزمات
وجاء في تقرير � ّ
الدولية'' ما يلي ]....['' :الالجئون الفل�سطينيون ــ
ولبنان ــ ي�ستحقون �أف�ضل من هذا .النموذج
التقليدي لإدارة المخيم تعتريه م�شاكل عدة،
وهو بحاجة للإ�صالح .تكمن ال�سلطة تقليدي ًا
في �أيدي اللجان ال�شعبية التي تتكون من قادة
الف�صائل غير المنتخبين الذين ي�ستمدون
معظم �شرعيتهم من �أ�سلحتهم .وبما �أن قوات
الأمن التابعة للدولة اللبنانية كانت ممنوعة
من التدخل ،ف�إن ال�سكان ي�شتكون كثيراً من
الفو�ضى وال�صراع بين الف�صائل في جيوب
كبيرة ،وم�س ّلحة وغير منظمة ع�صية على
النظام والقانون اللبنانيين11''.
هذا الواقع الأمني للمخيمات ،جعل من
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اللجان ال�شعبية لجان ًا ُتعنى ب�أمور �إدارية
وتنظيمية داخلية ب�سيطة في المخيمات ،بينما
تغيب عنها تف�صيالت مهمة مثل �إح�صاء �أعداد
المغادرين للمخيم� ،سواء في الهجرة الداخلية
�أو الخارجية ،وحتى بع�ض َمن يقطنه من غير
الفل�سطينيين .ولدى �س�ؤال �أبو النور وعدد من
الم�س�ؤولين في اللجان ال�شعبية داخل عدة
مخيمات ،عن �أعداد المهاجرين ،اجتمعت
الإجابات على �أنه ال يمكن الح�سم ب�أعداد
يبق �أمامنا �إ ّال اعتماد الرقم
الأرقام .وهكذا لم َ
 1500الذي قاله ج .غ .في الر�سالة ال�صوتية
التي �أر�سلها و ُن�شرت في �صفحات المخيمات
في مواقع التوا�صل االجتماعي ،وتداولها
النا�س �ضمن تطبيق ''وات�س �أب'' .وفيما يلي
الن�ص الكالمي لما ورد في الت�سجيل ال�صوتي:

عم يتداولوا يلي بدن يتداولوهّ � ،أيا واحد
ب��دو م�صريات��و يجي معزز مك��رم ياخد
ّ
م�صريات��و ونحن��ا م��ا ع ّن��ا �أي م�ش��كل؛
الطريق م�ش وقفت على جمال غالييني،
وقف��ت على كل الك��رة الأر�ضية؛ كل �شي
فيه فل�سطيني ح��ول العالم ما عاد يقدر
يف��وت عل��ى �إ�سباني��ا .نحنا ع��م نحاول
نجي��ب �إذن �سف��ر؛ مثل م��ا كان ع ّنا �إذن
�سف��ر وف��ات  1500واح��د ،ع��م نحاول
نجي��ب �إذن �سفر ثان��ي .يلي بيحب ينطر
�لا فيه ،ويلي م��ا بيحب ينطر
�أه ًال و�سه ً
يجي ياخد م�صرياتو ،ب�س يتلفن بالأول
لحت��ى نحددلو موعد لأنو ما بدي عجقة
اللـه ير�ضى عليك��ن .والحمد للـه ما حدا
ع��م يقب��ل يج��ي ياخ��د م�صريات��و ..عم
ب��دو م�صرياتو،
نتلف��ن للعال��م م��ا ح��دا ّ
ب��دو ياخد
ب��دو ي�ساف��ر؛ فلهل�سب��ب يل��ي ّ
ّ
م�صرياتو م��ا في م�ش��كل ،يتلفن ويقول
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�أي يوم بيجي لنحددلو موعد يجي ياخد
م�صرياتو وبا�سبوراتو.

حقائق تت�أكد بعد انك�شاف �شبكة
التهريب
هذا الرقم غير دقيق بال�ضرورة باعتبار �أن
ج .غ .لي�س ال�سم�سار الوحيد في لبنان الذي
يعمل على ت�سهيل �سفر الفل�سطينيين ،فهناك
غيره ،لكنهم �أقل �شهرة منه .وب�سبب عدم
�شهرتهم ،ف�أ�سماء معظمهم غير معروفة،
بالتالي ف�إن الثقة بهم تكاد تكون معدومة،
المف�ضل لدى الالجئين
عد ج .غ.
ّ
ولهذاُ ،ي ّ
الفل�سطينيين في لبنان ،على اعتبار �أن َمن قام
بت�سفيرهم و�صلوا ،في �أغلبيتهم� ،إلى وجهتهم
�ضمن االتفاق .رواية الالجئين الذين توا�صل
عد التحقيق �سندها خبر ن�شرته �صحيفة
معهم ُم ّ
12
'' ''EL PAISالإ�سبانية ،نق ًال عن وكالة الأنباء
الإ�سبانية '' ''EFEبتاريخ .2018/11/11
وجاء في متن الخبر �أن ال�شرطة الإ�سبانية
قامت بم�شاركة ال�شرطة الفرن�سية و''يوروبول''،
بتفكيك �شبكة �أدخلت �إلى �إ�سبانيا 1200
فل�سطيني على الأقل من خالل التحايل ب�ش�أن
الح�صول على الحماية الدولية �أو اللجوء.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن ال�شرطة اعتقلت
� 9أ�شخا�ص ( 5في مدريد و 4في فرن�سا)،
و�سجنت  6منهم ،و�أ�شارت �إلى �أن التحقيقات
�أكدت �أن �أفراد ال�شبكة ''كانوا يتقا�ضون 8000
يورو من كل فل�سطيني من �أجل �إدخاله �إلى
�إ�سبانيا عبر مطار �أدولفو �سواريز بارخا�س في
مدريد'' ،كما �أكدت �أن المنظمة كانت تعمل منذ
كانون الثاني/يناير الما�ضي ،وو�صلت
�أرباحها �إلى  9.000.000يورو وفق ًا لما ورد
في بيان ال�شرطة بعد �إجراء عمليات التحقيق.
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�صفحة اجلريدة الإ�سبانية التي ورد فيها خرب تفكيك ال�شبكة.

و�أ�ضافت ال�صحيفة في خبرها �أن ''ال�شرطة
الحظت ازدياداً ملحوظ ًا في طلبات اللجوء من
طرف الفل�سطينيين منذ كانون الثاني/يناير
الما�ضي ''.2018
بيان ال�شرطة �أكد ،وفق ًا لل�صحيفة
الإ�سبانية� ،أن هناك ''�شبكة متخ�ص�صة بتهريب
الأفراد من �أ�صل فل�سطيني ،وهم ي�أتون من
ال�شرق الأو�سط ووجهتهم �أوروبا ،و�أن عملها
(ال�شبكة) يبد�أ في لبنان حيث ت�ستقطب

الالجئين الفل�سطينيين ،فتح�صل منهم على
دفع م�سبق لمبلغ ي�صل �إلى  8000يورو ،ثم
يتم تحديد م�سار الرحلة الذي يبد�أ من لبنان
ف�أثيوبيا فالبرازيل فبوليفيا ،بوثائق
ت�صاحبها ت�أ�شيرة �سياحية لدخول البلد الأخير
الأميركي الالتيني� ،أي بوليفيا .وبعدها ال
يبقى �أمام الفل�سطينيين �سوى المرحلة الأخيرة
من رحلتهم عبر ال�سفر �إلى �إ�سبانيا حيث
يطلبون الحماية الدولية''.
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وت�ضيف ال�صحيفة �أن �شبكة التهريب التي
و�صفتها بالإجرامية ''اعتمدت على م�شاركة
�أ�شخا�ص يقيمون في لبنان ويتعاونون معها
في تنظيم الرحلة �إلى �أميركا الالتينية ،ومنها
�إلى �إ�سبانيا .وعالوة على �إعطاء الفل�سطينيين
تعليمات محددة من �أجل طلب اللجوء
والتوا�صل مع �أفراد الجماعة الإجرامية في
مدريد ،ف�إن المنظمة على معرفة ممتازة
بالقوانين الإ�سبانية الناظمة لحقوق الح�صول
على اللجوء .ومع دخولهم �إلى منطقة �شنغن
كان على الفل�سطينيين االنتظار كي يتم قبول
وبعيد االتفاق على هذا
معاملة طلب اللجوءُ ،
الترتيب ُينقلون عبر البر في �سيارات تنقل عدة
�أفراد نحو بلجيكا و�ألمانيا ،وفي مدينة بوردو
الفرن�سية يجري تبديل ال�سيارات القادمة من
�إ�سبانيا وتبديل �سائقيها .وتتوزع البنية
التحتية لهذه المنظمة بين �إ�سبانيا وفرن�سا،
�سواء على �صعيد �إيواء الالجئين� ،أو على
�صعيد تبديل العربات وال�سائقين ،وقد اعتمدت
ال�شبكة على � 11سيارة''.
وبعد �أن ك�شفت ال�شرطة الإ�سبانية
بالتعاون مع ال�شرطة الفرن�سية و''يوروبول''
هذه ال�شبكة ،ا ُّتخذ قرار في مدريد منذ
ُ ،2018/11/1يلزم حملة وثائق �سفر
الالجئين الفل�سطينيين ال�صادرة عن ال�سلطات
اللبنانية� ،أن تكون الوثائق مرفقة بت�أ�شيرة
دخول �إلى �إ�سبانيا.

هل من نهاية؟
ي�ؤكد �سهيل الناطور �أن موجة الهجرة
عدة بعناية ،عبر
الأخيرة خطرة ،ويبدو �أنها ُم ّ
درا�سات لها عالقة بالواقع االقت�صادي
والمعي�شي وال�سيا�سي له�ؤالء الالجئين ،ويبقى
تم�س �إ�سرائيل ب�شكل
الهدف �إنهاء ق�ضية ّ
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مبا�شر ،وتفريغ المخيمات الفل�سطينية من
�سكانها ،و�إلغاء خ�صو�صية اللجوء الفل�سطيني
الم�ستمرة منذ احتالل فل�سطين عام .1948
ويقول هذا الحقوقي والباحث في �ش�ؤون
الالجئين الفل�سطينيين ،مميزاً بين موجات
الهجرة ال�سابقة والحالية'' :المح�صلة للـهجرات
ال�سابقة كانت ب�صورة عامة كالتالي :الفئات
المتو�سطة �إجما ًال تت�أثر بالحرب ،وتت�أثر
بجمود االقت�صاد ودماره ،فتحاول البحث في
الخارج عن ملج�أ ،و ُتقبل في الخارج لأن لديها
كفاءات علمية �أو �إمكانات �أولية لالنطالق �إلى
حياة الغرب واالندماج بها ،بينما الفقراء ال
يذهبون� ،أو ًال لم�شكالت اللغة ،ثم لم�شكالت
الواقع االجتماعي والديني وغيره''.
ويدلل الناطور على ذلك عبر نموذج مخيم
�شاتيال �إذ ''في هذا المخيم كنت ترى في
ال�سابق النا�س وبع�ض العائالت يبيعون ما
يملكون من �سيارة �أو محل عمل �أو منزل �أو
غيره لي�سافروا عبر مراكز تهريب لالجئين
تعمل ب�شكل �شبه قانوني لإي�صال الالجىء �إلى
�أوروبا ،وتتالعب بالقوانين ،مع �أن عملها
لي�س قانوني ًا بالمعنى الجوهري� ،إ ّال �إنها
تعطي جوازات وفيزا و�إقامات و�سماح لدخول
بالد �أُخرى ب�شكل قانوني .وهنا يبرز التواط�ؤ
الغربي بقبول ه�ؤالء على �أنهم الجئونّ � .أما
الآن ،فقد جاء دور تهجير الفقراء الذين
يبيعون جميع ما يملكون ،بحيث ال يعود في
ا�ستطاعتهم التفكير في العودة �إلى �أقرب
المناطق �إلى فل�سطين� ،سواء في الأردن �أو في
�سورية ،وتحديداً في لبنان''.

خامتة
لي�ست الهجرة ظاهرة جديدة في فل�سطين
ومجمل بالد ال�شام ،فالمهاجرون من مختلف
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الفتة يف خميم نهر البارد تربط بني الهجرة وا�ستعادة الكرامة لالجئني الفل�سطينيني.
(خا�ص بـ ''جملة الدرا�سات الفل�سطينية'')

مناطق �سورية ولبنان وفل�سطين ،احتلوا منذ
�أوائل القرن الما�ضي ،حيزاً كبيراً في تاريخ
هذه المنطقة.
غير �أن ما ن�شهده الآن لي�س هجرة بالمعنى
القديم وال�شائع للعبارة ،ذلك ب�أن الهجرة في
الما�ضي كانت في جوهرها بحث ًا عن فر�ص
عمل ،وهرب ًا من الفقر والجوع.
� ّأما ما رويناه في هذا التحقيق ،فهو و�صف
لعملية تهجير تتخذ طابع الت�سلل ،وتت�صف
ال�سرية المعلنة ،ولها هدف �صريح
بكثير من ّ
هو �إفراغ المخيمات من الالجئين تمهيداً لطي
الملف.
الفل�سطينيون في لبنان يهاجرون ،كغيرهم
من �سكان هذه البالد المنكوبة باال�ستبداد
والمغطاة بدماء ال�ضحايا ،بحث ًا عن كراماتهم
المهدورة ،وحقهم في هوية �إن�سانية.
�صارت �صفة الالجىء الفل�سطيني تهمة �أو
م�صدر عار ،منذ �أن انحنت البنادق ودخلت

منظمة التحرير في غيبوبة ''ال�سالم'' ،وتحول
رجال الف�صائل من فدائيين �إلى كتل من
الم�سلحين المت�سلطين .فالالجىء الفل�سطيني
في لبنان الذي ان�سدت في وجهه �سبل الرزق
ب�سبب القوانين التمييزية التي تحمل �سمة
عن�صرية ،وتهدر كرامته فيعي�ش منتظراً
الال�شيء ،و�سط تفكك �سيا�سي واجتماعي
و�أخالقي ،لم يعد �أمامه �سوى اللجوء �إلى
�سما�سرة التهجير بحث ًا عن كرامته المهدورة.
هذه هي الحكاية� ،سما�سرة وع�صابات
و�أجهزة� ،أخطبوط نعرف �أين يبد�أ لكننا ال
ومن
ندري �أين ينتهي ،ال نعلم َمن يحميَ ،
ومن يرعى هذه ال�شبكات.
يغطيَ ،
تبدو الأمور ك�أن حرب ًا �شاملة تدار ب�صمت.
�إنها حرب على الوجود وعلى الفكر؛ حرب على
النف�سية ،وعلى الحقوق ،وهي بالغة الخطر لأن
الفرد ال ي�ستطيع مواجهتها وحده .ويبدو �أن
الجهات المناط بها الت�صدي لي�ست في وارد
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المواجهة ،بدءاً بالجهات الفل�سطينية الر�سمية
غير الم�ؤهلة حالي ًا لوقف هذا النزف الب�شري
من مخيمات اللجوء في لبنان ،و�صو ًال �إلى
الدول العربية التي تذهب نحو التطبيع بمختلف
�أ�شكاله ،وذلك على ح�ساب ق�ضية ال�شعب
الفل�سطيني ،عبر القبول بكل ما تريده �إ�سرائيل،
وتنا�سي حقوق الفل�سطينيين ،و�أبرزها عودتهم
�إلى �أرا�ضيهم التي ُه ّجروا منها ،وب�ضمان
حمى التطبيع ال�سيا�سي
القانون الدولي� .إن ّ
والع�سكري التي ت�ضرب المنطقة ،ت�سعى لإقفال
ال�صراع نهائياً ،وهذا ال يمكن �أن يتم �إ ّال عبر
�إنهاء الوجود ال�سيا�سي والمادي لالجئين.
ترك الفل�سطينيين
في الخال�صة� ،إن ْ
مخيماتهم والهجرة �إلى �أوروبا وغيرها ،لي�ست
م�س�ؤولية الالجئين ،و�إنما هي م�س�ؤوليات
متعددة ،لي�س �آخرها �إغالق الدول العربية
�أ�سواقها �أمامهم .وبالتالي ،ف�إن �إنهاء هذا
الإغالق والت�ضييق على حرية الفل�سطيني في
العمل و�سبل الرزق المتنوعة� ،سي�ساعد في
التخفيف عنهم ،ويح ّثهم على اختيار البقاء
في الأماكن القريبة من فل�سطين ،وعلى عدم
الهجرة وطلب جن�سية �أُخرى ت�سهي ًال للعي�ش

حتقيق

191

الكريم ،وخ�صو�ص ًا الأجيال ال�شابة وال�صغيرة.
كذلك ،ف�إن واجبات الم�ؤ�س�سة الر�سمية
الفل�سطينية والف�صائل ،هي النهو�ض ب�أعباء
الالجئين الفل�سطينيين ،وتحديداً في مخيمات
لبنان الأكثر ب�ؤ�س ًا وم�أ�سوية ،لكن ما نراه في
الواقع الملمو�س هو �إهمال يتفاقم وال يمكن
فهمه �إ ّال ب�صفته جزءاً من التال�شي ال�سيا�سي
والأخالقي.
الهجرة� ،أو تهجير الفل�سطينيين ،لم يبد�أ من
ج .غ .ولن ينتهي ب�إعالنه ان�سداد طريق مدريد
للـهجرة �إلى �أوروبا� .إنها عملية متوا�صلة،
حتى �إن هذا ال�سم�سار وعد في ر�سالته
ال�صوتية زبائنه من الالجئين الفل�سطينيين
الكارهين لو�ضعهم ال�سيىء في لبنان بالبحث
عن م�سرب جديد ،و�أغلب الظن �أنه �سيجده ،ما
دام معظم الداخل اللبناني يعمل �سراً �أو علن ًا
على �إقفال كل �أمل بحياة كريمة لالجئين
الفل�سطينيين ،وما دام الم�ستفيدون من تهجير
الفل�سطينيين �إقليمي ًا ودولي ًا ،وال �سيما
�إ�سرائيل ،حري�صين على فتح م�سارب جديدة
للتهجير ،وما دامت القيادات الفل�سطينية
م�صرة على هزالها ال�سيا�سي.
المتعددة
ّ
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