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حتقيق

برييث*

عملية ''�سفر ' الإ�سبانية ــ الفرن�سية ــ الأوروبية
متيط اللثام عن واقع مر ّوع لفل�سطينيي لبنان**

كلمة

''�سفر'' ( )SAFARتحمل داللة
�إيجابية لما تت�ضمنه من
�إح�سا�س باال�ستجمام والراحة ،لكن على
الرغم من هذه الداللة ،ف�إن هذه الكلمة
�أُطلقت على عملية ''تحقيق في تهريب
مهاجرين'' تقوم بها ال�شرطتين الإ�سبانية
والفرن�سية ،وكذلك ال�شرطة الأوروبية
''يوروبول'' ( .)EUROPOLوهذه العملية التي
لم تنت ِه بعد ،خل�صت �إلى تجريد الفل�سطينيين
القادمين من لبنان من حق طلب اللجوء ،في
ت�صور يتناق�ض مع معايير المنظمات التي
تدافع عن الالجئين.
في �آب�/أغ�سط�س  ،2017طلبت ال�شرطة
الإ�سبانية من طاقم وزارة الداخلية العامل في
ال�سلك الدبلوما�سي الإ�سباني في بيروت،
التعاون مع ال�سلطات اللبنانية المخت�صة
لتو�ضيح م�س�ألة الدخول الكثيف لالجئين
الفل�سطينيين من لبنان �إلى �إ�سبانيا ،وبناء
عليه ،بد�أ تبادل المعلومات مع قوى الأمن
* �صحافية �إ�سبانية مقيمة حالي ًا في لبنان.
** الن�ص ُكتب باللغة الإ�سبانية ،وترجمه �إلى العربية
م�صعب ب�شير.

اللبنانية .وبح�سب م�صدر في وزارة الداخلية
الإ�سبانية ،طلب عدم الإف�صاح عن ا�سمه�'' :إن
دخول كثير من الفل�سطينيين �إلى �إ�سبانيا عبر
مطار مدريد� ،أثار الريبة .وثمة تعاون م�ستمر
�إلى هذه ال�ساعة بين لبنان و�إ�سبانيا ب�ش�أن
دخول الفل�سطينيين �إلى �إ�سبانيا ،والذي ال
يزال م�ستمراً ولو بوتيرة �أقل ،على الرغم من
فر�ض ح�صولهم على ت�أ�شيرة عبور قبل
المجيء �إلى �إ�سبانيا''.
لم ُي ِ
خف الم�صدر قلقه ،و�أ�شار �إلى �أن
�شركات الطيران ووكاالت ال�سفر م�س�ؤولة عن
ذلك ،وقال'' :قد تتعر�ض وكاالت ال�سفر
لغرامات ب�سبب بيعها تذاكر �سفر لفل�سطينيين
ال يحملون ت�أ�شيرات'' ،ثم �صمت للحظة قبل �أن
عما
ي�ضيف'' :ثمة ربما �شيء �آخر ''.وعند �س�ؤاله ّ
�إذا كان �أحد الموظفين في قن�صلية ما �ضالع ًا
في الق�ضية ،جاء رده غام�ض ًا ،ال نفي ًا وال
ت�أكيداً'' :ثمة �شبهات ب�ش�أن وجود فعلي ل�شبكة
ي�ستفيد منها لبنان الذي ينبذ الفل�سطينيين''.
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا ،هو� :إذا
كان الدبلوما�سيون الإ�سبان يعون و�ضع
الالجئين الفل�سطينيين في لبنان ،فلماذا
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ُتفر�ض ت�أ�شيرة عبور على َمن يبحثون عن
حياة كريمة؟

طريق ''غريب'' للو�صول �إىل �إ�سبانيا
لي�ست �إ�سبانيا وجهة الفل�سطينيين ال�ساعين
للـهجرة �إلى �أوروبا من �أجل الح�صول على
�صفة الجىء هناك .فعلى الرغم من �أنه لي�س
غريب ًا طبع ًا وجود �أ�سر مختلطة فل�سطينية ــ
�إ�سبانية نتجت من هجرة ''�شرعية'' حدثت في
�سبعينيات القرن الما�ضي عندما قدم الع�شرات
من الفل�سطينيين للدرا�سة في الجامعات
الإ�سبانية ،ف�إن �إ�سبانيا لم تعد ذلك البلد
الجذاب ب�سبب معدالت البطالة والتقلي�صات
في الميزانية .ي�ضاف �إلى ذلك �أن الدولة
الإ�سبانية لم تقبل في �سنة  2018ــ التي
�شهدت رقم ًا قيا�سي ًا في عدد طلبات اللجوء
( 54.000طلب) ــ �إ ّال ربع الطلبات فقط ،فقد
أقرت بمنح الحماية الدولية لـ � 2895شخ�ص ًا،
� ّ
وح�صل  575فرداً منهم على �صفة الجىء� ،أي
البت فيها.
�أقل من  %5من الطلبات التي جرى ّ
وبح�سب ''اللجنة الإ�سبانية لالجئين''
( ،)CEARفقد و�صل في �سنة � 2018إلى
�إ�سبانيا 1985 ،فل�سطيني ًا طالبين اللجوء.
وت�أتي فل�سطين في المرتبة ال�سابعة على
�صعيد طلبات اللجوء بعد كل من فنزويال
وكولومبيا و�سورية وهندورا�س و�إل�سلفادور
و�أوكرانيا.
وقد �أثار و�صول الفل�سطينيين �إلى مطار
مدريد باراخ�س ــ �أدولفو �سواريث الحيرة ،ففي
حين �أنه لي�س من الغريب �أن يدفع البع�ض
مبالغ كبيرة من المال ،م�ضطرين �إلى بيع
جميع ممتلكاتهم قبل محاولة العبور والهالك
فيما بات ُيعرف منذ نحو ثالثة �أعوام
بـ ''البحر الأ�سود المتو�سط'' ،لوحظ �أمران

م�شتركان لدى الفل�سطينيين المتدفقين على
مطار مدريد :قليلون منهم يبقون في �إ�سبانيا،
مروا بالدول المذكورة �أعاله،
وكثيرون منهم ّ
قبل الو�صول �إلى محطتهم الإ�سبانية.
يقول ميغيل �آنخل غوميث غوردو ،وهو
كبير مفت�شي الدائرة المركزية لمكافحة تزوير
الوثائق التابعة لمفو�ضية �ش�ؤون الهجرة
والحدود في جهاز ال�شرطة الوطني الإ�سباني:
''بد�أت عملية '�سفر' في كانون الثاني/يناير
 ،2018بعد مالحظة زيادة مقلقة في عدد
طالبي الحماية الدولية من �أ�صل فل�سطيني.
ونظراً �إلى �أن الأغلبية العظمى منهم تغادر
البلد من دون ا�ستكمال المعامالت الإدارية،
ف�إننا �شرعنا في التحقيق في الم�س�ألة ب�شكل
م�شترك مع ال�شرطة الفرن�سية''.
ي�شكل لبنان م�صدر الأغلبية العظمى من
المهاجرين الفل�سطينيين ،فالرجال والن�ساء
والأطفال يقومون فرادى وجماعات برحلة
طويلة تبد�أ جواً من بيروت �إلى �أثيوبيا ،ثم �إلى
البرازيل ،فبوليفيا ،ذلك ب�أن وثائق �سفرهم
اللبنانية ال�صادرة لالجئين الفل�سطينيين
تحمل ت�أ�شيرة دخول �سياحية �إلى بوليفيا .بعد
ذلك يحطون في مدريد ،كمحطة مفتر�ضة في
طريقهم من �أميركا الالتينية �إلى تركيا.
ي�ضيف المفت�ش غوميث غوردو'' :بمجرد
و�صولهم �إلى مطار مدريد يطلبون الحماية
الدولية ،وما �إن ُيقبل الطلب ،حتى ت�أخذهم
المنظمة الإجرامية ــ الجاري التحقيق
ب�ش�أنها ــ من مدريد �إلى بلجيكا و�ألمانيا،
بمركبات ُت�ستبدل في مدينة بوردو الفرن�سية''.
ُكلفت ال�شرطة الإ�سبانية ب�إجراء تحقيقات
في المطار نف�سه ك�شفت �أن �شبكة المهربين
كانت تح�صل من كل مهاجر على نحو 5000
دوالر �أميركي للرحلة من لبنان �إلى �إ�سبانيا،
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وعلى � 700أو  800يورو بدل النقل من مدريد
�إلى بلجيكا براً ،و�أن المهاجرين كانوا ُيتلفون
وثائق �سفرهم خالل الرحلة من �أميركا
الالتينية ،وال ي�سافرون مع �شركة الطيران
نف�سها.
اع ُتقل خالل ت�شرين الثاني/نوفمبر 2018
ت�سعة �أ�شخا�ص ،خم�سة منهم في مدريد و�أربعة
في فرن�سا ،وقد ُ�سجن �ستة منهم .ووفق ًا
لح�سابات ال�شرطة ،تمكنت �شبكة المهربين
بهذه الطريقة من �إدخال � 1200شخ�ص ك�سبت
منهم  9ماليين يورو على الأقل حتى الآن.
و�أفاد المفت�ش غوميث غوردو ب�أن المعتقلين
هم من الجن�سيات الكويتية والفل�سطينية
والمغربية واللبنانيةّ � .أما فيما يتعلق
بال�شبهات ب�ش�أن �ضلوع موظفين حكوميين �أو
رد المفت�ش غوميث
قن�صليين في العملية ،فقد ّ
يتبين ذلك ''مبدئي ًا'' في
غوردو ب�أنه لم ّ
التحقيقات ذات ال�صلة.

عندما تزيد احللول يف تعقيد الأمور
خالل الرحلة ،لم يكن الفل�سطينيون
المهاجرون يعرفون في بع�ض الأحيان �أين
هم ،فبعد و�صولهم �إلى القارة العجوز كان
المن�سق الم�س�ؤول عن ال�شبكة يعمل على
ا�ستمرارية التنقل منذ و�صولهم �إلى مدريد
حتى و�صولهم �إلى وجهتهم النهائية ،وذلك
بهدف ت�ضليل ال�سلطات الأوروبية.
وقد اعتمدت ال�شبكة في الم�سار من
�إ�سبانيا �إلى فرن�سا على م�ساكن و 11مركبة
من فئة ''ميني فان''ّ � .أما �آخر محطة و�صول
يتوجه منها المهاجرون �إلى الأرا�ضي
البلجيكية فهي بلدة �أميان في �شمال فرن�سا،
حيث تدير ال�شبكة عملياتها.
في مقابل تحقيقات ال�شرطة في مطار

مدريد ،تقدم ''اللجنة الإ�سبانية لالجئين''
الدعم للمهاجرين ،وال �سيما عندما ال يكون
لديهم وثائق ثبوتية ،وذلك من خالل
المنا�صرة القانونية .تقول �إيلينا مونيوث
م�س�ؤولة الوحدة القانونية في ''اللجنة
الإ�سبانية لالجئين'' ــ مدريد'' :قدمنا الدعم
خالل �سنة  2018لكثير من الأ�شخا�ص
القادمين من قطاع غزة ،غير �أن الأغلبية �أتت
من مخيمات الالجئين الفل�سطينيين في
لبنان''.
بمن
وتنطبق على جميع �أولئك الأ�شخا�صَ ،
فيهم الن�ساء والقا�صرون ،المعايير التي
ت�ؤهلهم لال�ستفادة من الحق في اللجوء .فثمة
تعر�ضهم
قوا�سم م�شتركة بينهم من قبيل ّ
للتمييز في لبنان ،وعدم تم ّكنهم من الح�صول
على التعليم والخدمات ال�صحية ،ومن مزاولة
تعر�ض بع�ض الن�ساء
مهن معينة ،بل حتى ّ
لعنف جن�ساني كونهن مطلقات.
ت�شير مونيوث �إلى �أنه ''لم يكن هناك �أي
تحايل على قانون اللجوء لأنهم ي�ستحقون
الحماية الدولية ،فمعظمهم يزعم �أنه فر ب�سبب
انعدام الأمن في مخيمات الالجئين ،وب�سبب
�سعي الف�صائل لتجنيدهم ،وب�سبب اال�ضطهاد،
�إلخ ،وكلها �أ�سباب وجيهة لطلب اللجوء،
وم�ؤهلة لتكوين ملف مقبول''.
وما �إن ُي�ستقبل المهاجرون في مطار
مدريد ،حتى يتم ال�شروع في معاملة طلب
اللجوء ،ثم يدخل مقدمو الطلب �إلى الأرا�ضي
الإ�سبانية .وفي حال عدم امتالكهم ما يلزم
للإعا�شة ،ف�إنهم يح�صلون على المعونة خالل
الأ�شهر ال�ستة الأولى.
لقد بات لزام ًا على الفل�سطينيين القادمين
من لبنان بدءاً من الأول من ت�شرين الثاني/
نوفمبر  2018الح�صول على ت�أ�شيرة مرور ،ثم

عملية ''سفر'' اإلسبانية ـ ـ ـ ـ الفرنسية ـ ـ ـ ـ األوروبية

بدءاً من الأول من �شباط/فبراير  ،2019بات
لزام ًا على �أي فل�سطيني �أن يح�صل على
ت�أ�شيرة مرور .وبالتالي ف�إن فل�سطين (التي
ي�شار �إليها �أحيان ًا بـ ''ال�سلطة الفل�سطينية'')
�أ�صبحت مدرجة في قائمة الدول التي يتعين
على حملة جن�سياتها الح�صول على ت�أ�شيرة،
�إذا �أرادوا القدوم �إلى �إ�سبانيا� ،أو المرور
ترانزيت عبر مطارها .وهكذا بالتدريج� ،سيقوم
مزيد من الدول الأوروبية بفر�ض ال�شيء نف�سه
على الفل�سطينيين.
ت�ستنكر مونيوث ذلك بقولها�'' :إنه تقوي�ض
برمته� ،إذ �إن ذلك ي�شكل عقبة
لحق اللجوء ّ
جديدة في وجه َمن يحتاجون �إلى الحماية
الدولية .ولي�س ذلك بجديد ،فبعد بدء الحرب
في �سورية بثالثة �أو �أربعة �أ�شهرُ ،فر�ضت
ت�أ�شيرة على المواطنين ال�سوريين ،ومع ذلك،
ف�إننا متفاجئون من تعميم هذا الإجراء
المجحف على الفل�سطينيين �أي�ض ًا ،لأن لديهم
فر�صة كبيرة للح�صول على الحماية [وفق ًا
للقانون الدولي الإن�ساني] �إذا ما جا�ؤوا �إلى
�إ�سبانيا وطلبوها ،كونهم الجئين فل�سطينيين''.
تدين ''اللجنة الإ�سبانية لالجئين'' موقف
ال�شرطة الإ�سبانية الذي و�صفته بـ ''الت�شكيك
في مبد�أ الحماية الدولية'' ،لأنها ترى �أن تلك
الحاالت ت�ستحق الحماية .وت�ضيف مونيوث:
''من المعتاد في �أوروبا ،نظراً �إلى قلة ال�سبل
المتاحة� ،أن يقع المهاجرون في براثن �شبكات
التهريب .ويجب �أن نعي �أن هناك �شبكات
�إتجار بالب�شر من الممكن �أن يقع المهاجرون
في حبائلها �إذا لم يح�صلوا على ت�أ�شيرات''.

حتقيق
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ي�ؤكد الأمين العام ال�سابق لمنظمة الأمم
المتحدة كوفي �أنان ما ورد في ديباجة قرار
الجمعية العامة رقم  25/55لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ،وفحواه
�أن من ''حق الرجال والن�ساء �أن يعي�شوا
يربوا �أطفالهم بكرامة وفي م�أمن
حياتهم ،و�أن ّ
من الجوع والخوف من العنف �أو القمع �أو
الظلم'' ،م�شيراً بذلك �إلى تهريب المهاجرين عن
طريق البر والبحر والجو.
يكون الجرم وا�ضح ًا عندما يتعلق الأمر
بتهريب الب�شر ،لكن ماذا عن تهريب الب�شر
الذين يرغبون في الهجرة ،والذين يتم الإتجار
بهم الحق ًا عندما ال يتمكنون من دفع المال
�إلى �شبكات المهربين ،وال �سيما بعد �أن يكونوا
قد دفعوا مبالغ كبيرة ،بل �إنهم في حاالت
كثيرة يكونون قد فقدوا كل ما يملكون في
مقابل ت�أمين تلك المبالغ؟ ماذا عن �أولئك
الب�شر الذين ا�ضطروا �إلى ترك �أعمالهم
ودرا�ستهم بحث ًا عن حياة كريمة بال تمييز
وبال عنف؟
عند القيام بـ ''غ�سيل الأموال'' التي ُتدفع
�إلى المجرمينَ ،من الذي ي�سترد تلك الأموال؟
َمن يقدر على عك�س عملية اال�ستدانة غير
م�ضمونة الأرباح؟
تح ّذر �إيلينا مونيوث من �أن ''اللجنة
الإ�سبانية لالجئين'' فقدت �أثر الأغلبية العظمى
من طالبي اللجوء الفل�سطينيين .وبموجب
الئحة دبلن ،ف�إنه �سيتعين �إرجاعهم �إلى
�إ�سبانيا �إذا ما �أرادوا �أن يتقدموا من جديد
بطلب لجوء �إلى بلد �أوروبي �آخر.

