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حتقيق

اأيهم ال�سهلي*

جلوء عن جلوء بيفرق

* صحافي فلسطيني مقيم في لبنان.

ال�س�ؤال عن حال الفل�سطينيين بات 

ين 
َ
الذين هاجروا في العام

الأخيرين اإلى اأوروبا، على جانب كبير من 

الأهمية، قان�نيًا واقت�ساديًا واجتماعيًا.

فًا 
ّ
ا كان قب�ل الالجىء في العالم معر

ّ
ولم

وفق اتفاقية 1951 ب�ساأن الالجئين بـ ''اأنه كل 

�سخ�ص ي�جد خارج دولة جن�سيته ب�سبب 

تخ�ف مبرر من التعر�ص لال�سطهاد لأ�سباب 

ترجع اإلى عرقه اأو دينه اأو جن�سيته اأو انتمائه 

لع�س�ية فئة اجتماعية معينة اأو اآرائه 

ال�سيا�سية، واأ�سبح ب�سبب ذلك التخ�ف يفتقر 

اإلى القدرة على اأن ي�ستظل بحماية دولته اأو لم 

تعد لديه الرغبة في ذلك''،1 فاإن هذا التعريف 

ل ينطبق على الالجىء الفل�سطيني الذي خ�سع 

لتعريف اآخر خا�ص به نتج من تاأ�سي�ص وكالة 

تابعة لالأمم المتحدة معنية تحديداً ب�س�ؤون 

هذه الفئة من الالجئين، هي وكالة الأمم 

المتحدة لإغاثة وت�سغيل لجئي فل�سطين في 

فت الالجئين 
ّ
ال�سرق الأدنى )الأونروا( التي عر

الفل�سطينيين باأنهم ''اأولئك الأ�سخا�ص الذين 

كان�ا يقيم�ن في فل�سطين خالل الفترة ما 

بين حزيران/ي�ني� 1946 وحتى اأيار/ماي� 

1948، والذين فقدوا بي�تهم وم�رد رزقهم 

نتيجة حرب 1948.''2

وبالمقارنة بين التعريفين فاإن ما ينطبق 

على الالجىء من اأي بلد، بغ�ّص النظر عن 

الظروف التي اأدت اإلى لج�ئه، ل ينطبق على 

الالجىء الفل�سطيني، وفي حال ذهابه اإلى دول 

خارج ولية الأونروا، فاإن الالجىء الفل�سطيني 

state� )يتم التعامل معه ب�سفته عديم الجن�سية 

less(. ووفقًا لتعريف القان�ن الدولي، فاإن 
عديم الجن�سية ه� ''ال�سخ�ص الذي ل تعتبره اأي 

دولة م�اطنًا فيها بمقت�سى ت�سريعها.''3

ويمكن اأن يحدث انعدام الجن�سية لعدة 

اأ�سباب، منها: التمييز �سد مجم�عات اإثنية اأو 

دينية معينة، اأو على اأ�سا�ص ن�ع الجن�ص؛ 

ن�س�ء دول جديدة ونقل ملكية الأرا�سي بين 

الدول القائمة؛ الثغرات في ق�انين الجن�سية. 

واأيًا يكن ال�سبب، فاإن لنعدام الجن�سية ع�اقب 

وخيمة على النا�ص في كل بلد تقريبًا، بل في 

مناطق العالم كافة.

هل تنطبق قوانني اللجوء يف اأوروبا 

على جميع الالجئني الفل�سطينيني؟

ت�سترط ق�انين اللج�ء في الدول الأوروبية 

قدوم الالجىء من بلد غير اآمن كي يتم قب�له 



121جملة الدراسات الفلسطينية شتاء 1882020

يطرح عدد من القان�نيين اإ�سكالية 

الجن�سية الفل�سطينية والالجئين الفل�سطينيين 

والدولة الفل�سطينية، وي�سير الباحث الفل�سطيني 

جابر �سليمان في مقالة ن�سرها م�قع ''المفكرة 

القان�نية'' اإلى اأن م�ساألة الدولة الفل�سطينية ل 

تزال م��سع جدل من طرف اأبرز القان�نيين 

 Guy( الدوليين اأمثال غاي غ�دوين جيل

 John( وج�ن ك�يغلي ،)Goodwin Gill
 ،)Francis Boyle( وفران�سي�ص ب�يل ،)Quigley

و�س�زان اأكرم )Suzan Akram( وغيرهم، 

فيق�ل: ''فهل تمتلك الدولة الفل�سطينية - 

ب�سفتها القان�نية التي اعترفت بها الأمم 

المتحدة )2012( كدولة مراقب غير ع�س�، اأو 

حتى ب�سيغتها الأرقى الماأم�لة م�ستقباًل في 

حال تم العتراف بها 'دولة كاملة الع�س�ية' 

في الأمم المتحدة - الأهلية القان�نية، كي 

تب�سط وليتها على ال�سكان الفل�سطينيين في 

ال�ستات )واأغلبيتهم من الالجئين(، اأم اإن 

وليتها القان�نية �ستبقى مح�س�رة جغرافيًا 

وديم�غرافيًا بال�سفة الغربية وقطاع غزة؟ 

واإذا كان منح الجن�سية عماًل من اأعمال 

ال�سيادة بالن�سبة للدول، فهل تمتلك 'دولة 

فل�سطين' منق��سة ال�سيادة وال�اقعة تحت 

الحتالل الإ�سرائيلي الأهلية القان�نية للقيام 

بهذا العمل؟ ت�ساوؤلت تبقى بر�سم الجدل 

القان�ني.''5

وبينما ُتطرح ت�ساوؤلت عن حق�قهم 

ال�طنية في وطنهم الأم فل�سطين، بعدما 

�سقطت عنهم �سفة لجئين في اأوروبا، ك�نهم 

عتبرون ''فاقدي الجن�سية''، فاإن الخبير في 
ُ
ي

القان�ن الدولي، الدكت�ر اأني�ص القا�سم اأكد رّداً 

على �س�ؤال من الكاتب، اأنه �س�اء اكت�سب 

''الالجىء الفل�سطيني جن�سية اأو ظل عديم 

الجن�سية فاإن هذا ل ي�ؤثر في حقه في الع�دة 

لجئًا في اإحدى تلك الدول.

وبناء عليه، تمّكن الالجئ�ن الفل�سطيني�ن – 

ال�س�ري�ن من الح�س�ل على حق اللج�ء ب�سبب 

الحرب الدائرة �س�رية، واإعالنه بلداً غير اآمن، 

غير اأن هذا الأمر ل ينطبق على الالجئين 

الفل�سطينيين – اللبنانيين، باعتبار لبنان بلداً 

اآمنًا. لكن ما هي اأح�ال مئات الالجئين الذين 

و�سل�ا اإلى اأرا�سي التحاد الأوروبي عبر طرق 

التهريب التي اأ�سبحت معروفة، والتي ن�سرت 

عنها مجلة ''الدرا�سات الفل�سطينية'' في عدَديها 

117 و119 تحقيَقين لمنير عطاللـه واإي�سابيل 

بيريث، تناول طرق التهريب واأ�ساليبه التي تتم 

ب�سكل معقد جداً؟

يق�ل اأحد الالجئين من فل�سطينيي لبنان، 

وه� ر. اأ. ح.:4 ''قان�نيًا، اأنا مهدد بالترحيل 

اإلى اإ�سبانيا في اأي وقت''، وذلك وفقًا للق�انين 

الأوروبية ذات ال�سلة. وكان ر. اأ. ح. قد غادر 

لبنان عبر طريق تهريب تمر باأثي�بيا 

والبرازيل وب�ليفيا، و�س�ًل اإلى اإ�سبانيا.

الالجىء الفل�سطيني ر. اأ. ح. و�سل اإلى 

اإ�سبانيا مع زوجته واأطفاله الثالثة، ثم غادروا 

الأرا�سي الإ�سبانية اإلى األمانيا عبر �سبكات 

التهريب، وهناك تقّدم�ا بطلب اللج�ء. يق�ل: 

''تم فرزي اإلى مدينة م�ن�ستير حيث كان 

�سكننا في المرحلة الأولى في مخيم في هذه 

المدينة، ومنـذ لحظـة دخ�لنـا اأُخ�سعنا لك�سف 

طبي للتاأكد من اأننا ل نحمل اأي اأمرا�ص، ثم 

لنا الح�س�ل على 
ّ
لالإجراءات الإدارية التي تخ�

بطاقات تعريف ت�سمى 'الأوزفيز'، وذلك بعد 

اأخذ ب�سماتنا.''

ي��سح ر. اأ. ح. اأنه خالل ا�ستكمال 

الإجراءات لم يكن لدى دائرة الهجرة �سيء 

ا�سمه جن�سية فل�سطينية، ''لذلك تم ت�سجيلنا 

ف'.''
ّ
كـ 'غير معر
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الالجئ�ن الفل�سطيني�ن - اللبناني�ن الذين 

ين الأخيرين، 
َ
و�سل�ا اإلى اأوروبا في العام

جاوؤوا، في معظمهم، عبر طريق التهريب التي 

حطت رحالها في اإ�سبانيا، و''بمجرد و�س�لهم 

اإلى مطار مدريد )باراخ�ص – اأدولف� �س�اريث(، 

قبل الطلب، 
ُ
يطلب�ن الحماية الدولية، وما اإن ي

حتى تاأخذهم المنظمة الإجرامية... من مدريد 

اإلى بلجيكا واألمانيا.'' اإّل اإن و�سعهم القان�ني، 

يبقى غير وا�سح، اإذ ل يحق لهم في هذه 

الحال تقديم طلب لج�ء في بلد اآخر غير البلد 

الذي تم ت�سجيلهم فيه اأول مرة، وذلك وفقًا 

لتفاقية دبلن التي تح�سر اإقامة الالجىء في 

البلد الذي اأَخذ ب�سمته عند و�س�له اإليه.

ب. �ص.، وه� اأحد ه�ؤلء، ي��سح اأن بلجيكا، 

دت تطبيق 
ّ
وتالفيًا لهذه العقدة القان�نية، جم

اتفاقية دبلن القا�سية باإرجاع كل لجىء اإلى 

اأول دولة تقّدم فيها بطلب حماية، وفي معظم 

الحالت كانت الدولة الأولى هي اإ�سبانيا.

ا األمانيا فتتبع اإجراء اآخر، فهي اأ�سدرت 
ّ
اأم

قراراً برف�ص طلب لج�ء الفل�سطيني - 

اللبناني، لأنه قادم من بلد اآمن، و�سبق اأن 

طلب اللج�ء في بلد اآخر، لكنها )األمانيا( لم 

ت�سدر قراراً بترحيله. وغالبًا ما يق�م مقدم 

طلب اللج�ء بالت�اري عن الأنظار، ويعي�ص 

''بالأ�س�د''. ومن الع�امل الم�ساعدة مثلما يق�ل 

ب. �ص.، اأن الفل�سطينيين، في معظمهم، لديهم 

اأقارب واأهل في األمانيا منذ الهجرات التي 

حدثت في ثمانينيات القرن الما�سي.

وتخ�سع طلبات اللج�ء في األمانيا لمراحل 

ي��سحها ر. اأ. ح.، قائاًل اإن المرحلتين الأولى 

والثانية تقت�سران على التحقيقات، واأخذ 

المعل�مات التي تحتاج اإليها دائرة الهجرة، 

وبعد النتهاء يتم فرز المتقدم بطلب اللج�ء 

اإلى مدينة اأُخرى. وي�سيف ر. اأ. ح. اأنه بعد 

اأو في التع�ي�ص، لأن هذه حق�ق فردية ل 

يحق لأحد التنازل عنها اإّل �ساحبها. ولأنها 

حق�ق فردية فاإنها تالزم ال�سخ�ص بغ�ّص 

النظر عن جن�سيته اأو مكان اإقامته.''

وتجدر الإ�سارة هنا اإلى اأنه في الأع�ام 

الأخيرة منذ الحرب ال�س�رية، ح�سل معظم 

الفل�سطينيين - ال�س�ريين الذين و�سل�ا اإلى 

اأوروبا على حق اللج�ء، وبع�سهم بح�سب 

ال�سن�ات التي اأم�س�ها هناك نال�ا جن�سية 

البلد الذي قّدم�ا طلب اللج�ء فيه.6 لكن قلة 

من الفل�سطينيين - اللبنانيين تمكن�ا من 

عد بلداً 
ُ
الح�س�ل على الإقامة، ك�ن لبنان ي

اآمنًا.

 يق�ل الالجىء الفل�سطيني - اللبناني

ف�ص طلبه اللج�ء في 
ُ
ب. �ص.7 اإنه بعد اأن ر

األمانيا، اأخبره محاميه اأن ال�سبب ه� ت�سنيف 

لبنان بلداً اآمنًا. وي�سيف: ''لكن بما اأنه لي�ص 

وطنًا للفل�سطيني، فاإنه يتم اإعطاء الفل�سطيني 

قرار ترحيل معطل اأو ما يعرف بالدولدونغ 

)Duldung(، اأي اأن ال�سخ�ص تم رف�ص لج�ئه 

اإّل اإن اإمكان ترحيله غير قائم، باعتبار اأنه ل 

ي�جد لديه بلد لترحيله اإليه ويقبل ا�ستقباله.''

وي�سيف ب. �ص. قائاًل: ''اإن حامل 

الدولدونغ ل يحق له العمل اأو التعليم اأو 

ا�ست�سدار رخ�سة قيادة �سيارة اإّل بعد 18 

�سهراً من حيازة هذه ال�سفة.'' وبناء على هذا 

الأمر يلجاأ الفل�سطيني - اللبناني اإلى العمل 

بالـ ''الأ�س�د''، اأي من دون ت�سريح ي�سمح له 

بمزاولة مهنة معينة، غير اأن العمل 

�ص الذي يمار�سه، في حال 
ّ
بالـ ''الأ�س�د'' يعر

القب�ص عليه، اإلى غرامة ت�سل في بع�ص 

الأحيان اإلى 10.000 ي�رو، والحرمان من 

الح�س�ل على الإقامة في الم�ستقبل اإذا ما 

تكررت المخالفة.
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عن الم�عد، ''وهذا يعني اأنني م�سطر اإلى 

مغادرة الكامب والمك�ث عند اأحد اأقربائي 

مدة معينة، وهذا ما فعلته.'' وي�سيف اأنه بعد 

انق�ساء وقت الب�سمة را�سل المحامي المحكمة 

للح�س�ل على تاأكيد في �ساأن ك�سر ب�سمة 

دبلن، غير اأن اإجابة المحكمة كانت اأنه عندما 

اأت�ا ولم يجدوني، فاإن المحكمة مددت ب�سمة 

دبلن عامًا اآخر، اأي لغاية 2019/11/19.

تقدم ر. اأ. ح. بطلب طعن بالقرار، وه� ما 

زال في انتظار الرد الذي اإن اأتى �سلبيًا، 

ف�سيطعن به مجدداً عبر اأحد المحامين الذين 

نهم اإحدى الجمعيات المتعاطفة مع 
ّ
تعي

الالجئين.

وعن اأولده الثالثة قال اإنهم يداوم�ن في 

المدار�ص، ويتعلم�ن اللغة الألمانية، واأنه 

وزوجته كذلك يدر�سان الألمانية في مدر�سة 

نتها لهم اإدارة المخيم، واإن العائلة تتقا�سى 
ّ
اأم

م�ساعدة �سهرية تكفيهم للطعام وال�سراب، ومع 

ذلك، فاإنهم مهددون بالترحيل اإلى اأن تق�سي 

المحكمة لهم باللج�ء.

بلجيكا حلمنا

عّد التحقيق مع ال�ساب رائد 
ُ
ت�ا�سل م

ع��ص8 الذي �سلك طريق الهجرة المذك�رة 

�سابقًا، و�س�ًل اإلى بلجيكا، فذكر اأنه عند 

و�س�له �سّلم نف�سه اإلى ''الك�مي�ساريا''، وبعد 

تقّدمه بطلب اللج�ء، ح�سل على الأوراق 

القان�نية وجرى فرزه اإلى مخيم في مدينة 

ت�رنيه التي ل تبعد عن الحدود الفرن�سية اأكثر 

من 10 دقائق. واأو�سح اأنه خالل وج�ده في 

المخيم كان يح�سل على مبلغ قدره 7 ي�رو 

و70 �سنتًا اأ�سب�عيًا، باعتبار اأن الطعام والن�م 

والتف�سيالت المعي�سية كلها م�ؤمنة. وي�ؤكد اأن 

الفترات بين المقابالت من اأجل قب�ل طلب 

و�س�له اإلى المخيم الجديد عقب انتهاء 

التحقيقات، و�سلته ر�سالة بريدية من 

المحكمة تبّلغه اأنه تم البدء بالإجراءات وفقًا 

لتفاقية دبلن، واأن عائلته ظلت تنتظر على 

اأع�سابها �سدور القرار. ويتابع: ''فعاًل، وبعد 

�سهر، ا�سُتدعيت اإلى مكتب الحك�مة )مندوب 

داخل المخيم( حيث �سّلمني رد المحكمة في 

�ساأن طلب اللج�ء، وكان الرد ه� الرف�ص، مع 

طلب مغادرة الأرا�سي الألمانية، لأن دخ�لي 

الأول اإلى اأرا�سي التحاد الأوروبي كان في 

اإ�سبانيا، وب�سمتي كانت هناك.. واأو�سح لي 

المندوب، اأنه يحق لي الطعن بالحكم خالل 

15 ي�مًا.''

ا�ستعان ر. اأ. ح. بجمعية تقدم ال�ست�سارات 

لالجئين، وت�كل لهم محامين في حال عدم 

قدرتهم على ذلك. ويق�ل: ''اأوكلت الجمعية لي 

محاميًا قّدم طعنًا بالحكم، وحاول ك�سر ب�سمة 

قبل لج�ئي في األمانيا، وبعد قرابة 
ُ
دبلن، كي ي

�سهرين، جاء رد المحكمة بالرف�ص.''

ا الن�سيحة التي قدمها له المحامي، 
ّ
اأم

فكانت اأن ''القان�ن ين�ص على اأنه اإذا ما 

م�سى 6 اأ�سهر من لحظة ا�ستالم قرار المحكمة، 

ولم يتم الترحيل، فاإن ب�سمة دبلن ُتعتبر 

منتهية ال�سالحية، وت�سبح الحك�مة الألمانية 

�سترط لنجاح 
ُ
م�س�ؤولة عن لج�ء ال�سخ�ص. وي

الأمر البقاء في العن�ان الذي لدى الحك�مة، 

وعدم مغادرته اإّل بعد اإعالمها.''

وقبل م�سي 6 اأ�سهر بـ 13 ي�مًا فقط ت�سّلم 

ر. اأ. ح. ر�سالة تق�ل: ''في 2018/11/13، 

وفي تمام ال�ساعة 5 �سباحًا، �سناأتي كي 

ناأخذك اإلى المطار لتت�جه مع عائلتك اإلى 

مدريد. يجب اأن تك�ن جاهزاً وفي انتظارنا.''

بعد اأن ا�ست�سار ر. اأ. ح. اأكثر من محاٍم، 

به 
ّ
كانت اإجاباتهم اأن ل حل اأمامه �س�ى تغي
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الف�سل الجديد في جامعة م�ن�ص البلجيكية.''

وحتى اإعداد هذا التحقيق لم يكن رائد 

ع��ص قد ح�سل على اإقامته، وذلك بعد اأكثر 

من عام على و�س�له اإلى بلجيكا عبر طرق 

التهريب، كما اأن الأ�سخا�ص الثالثة الذين 

ا يح�سل�ا على 
ّ
عّد التحقيق لم

ُ
ت�ا�سل معهم م

اإقاماتهم بعد، مع اأنه قد مر اأكثر من عام على 

و�س�لهم اإلى تلك البالد وتقدمهم بطلب 

اللج�ء. 

اللج�ء كانت ط�يلة، واأن مثل هذه الإجراءات 

تمتد اأحيانًا اإلى اأكثر من �سهرين.

بعد فرزه اإلى المخيم المذك�ر بنح� 

اأ�سب�عين، ا�ستلم من البلدية بطاقة ''اأورانج 

له �سراء �سريحة ات�سال با�سمه، 
ّ
كارد'' تخ�

ويمكن ا�ستخدامها كبطاقة تعريف بحاملها.

وذكر رائد اأنه كان في لبنان يدر�ص في 

الجامعة، واأنه اأخبر دائرة الهجرة برغبته في 

اإتمام تعليمه الجامعي، فـ ''�سجل�ني في 

املصادر

انظر تعريف الالجئين وفق تفاقية 1952، في موقع الأمم المتحدة في الرابط الإلكتروني التالي:  1

https://refugeesmigrants.un.org/ar/definitions  

انظر تعريف الالجئين الفل�سطينيين في موقع الأونروا، في الرابط الإلكتروني التالي:  2

https://bit.ly/2r8lvop  

انظر تعريف ''عديم الجن�سية'' في موقع المفو�سية ال�سامية لالأمم المتحدة ل�سوؤون الالجئين في الرابط   3

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc2741b.html :الإلكتروني التالي

ر. اأ. ح.: لجىء فل�سطيني من مخيم مار اإليا�س، لجاأ اأخيراً اإلى األمانيا.  4

''المفكرة القانونية'' في الرابط  جابر �سليمان، ''خ�سو�سية انعدام الجن�سية في الحالة الفل�سطينية؟''،   5

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1346 :الإلكتروني التالي

ل تتوافر اأرقام دقيقة عن اأعداد الالجئين الفل�سطينيين - ال�سوريين في اأوروبا، ول اأرقام ب�ساأن َمن جرى   6

تجني�سهم.

ب. �س. لجىء فل�سطيني من مخيم عين الحلوة لجاأ اأخيراً اإلى األمانيا.  7

8  رائد عو�س لجىء فل�سطيني في مدينة �سيدا لجاأ اأخيراً اإلى بلجيكا.


