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حتقيق

''�سفر'' )SAFAR( تحمل داللة كلمة 

�إيجابية لما تت�سمنه من 

�إح�سا�س باال�ستجمام و�لر�حة، لكن على 

�لرغم من هذه �لداللة، فاإن هذه �لكلمة

�أُطلقت على عملية ''تحقيق في تهريب 

مهاجرين'' تقوم بها �ل�سرطتين �الإ�سبانية 

و�لفرن�سية، وكذلك �ل�سرطة �الأوروبية 

''يوروبول'' )EUROPOL(. وهذه �لعملية �لتي 

لم تنتِه بعد، خل�ست �إلى تجريد �لفل�سطينيين 

�لقادمين من لبنان من حق طلب �للجوء، في 

ت�سور يتناق�س مع معايير �لمنظمات �لتي 

تد�فع عن �لالجئين.

في �آب/�أغ�سط�س 2017، طلبت �ل�سرطة 

�الإ�سبانية من طاقم وز�رة �لد�خلية �لعامل في 

�ل�سلك �لدبلوما�سي �الإ�سباني في بيروت، 

�لتعاون مع �ل�سلطات �للبنانية �لمخت�سة 

لتو�سيح م�ساألة �لدخول �لكثيف لالجئين 

�لفل�سطينيين من لبنان �إلى �إ�سبانيا، وبناء 

عليه، بد�أ تبادل �لمعلومات مع قوى �الأمن 

�للبنانية. وبح�سب م�سدر في وز�رة �لد�خلية 

�الإ�سبانية، طلب عدم �الإف�ساح عن ��سمه: ''�إن 

دخول كثير من �لفل�سطينيين �إلى �إ�سبانيا عبر 

مطار مدريد، �أثار �لريبة. وثمة تعاون م�ستمر 

�إلى هذه �ل�ساعة بين لبنان و�إ�سبانيا ب�ساأن 

دخول �لفل�سطينيين �إلى �إ�سبانيا، و�لذي ال 

يز�ل م�ستمر�ً ولو بوتيرة �أقل، على �لرغم من 

فر�س ح�سولهم على تاأ�سيرة عبور قبل 

�لمجيء �إلى �إ�سبانيا.''

خِف �لم�سدر قلقه، و�أ�سار �إلى �أن 
ُ
لم ي

�سركات �لطير�ن ووكاالت �ل�سفر م�سوؤولة عن 

ذلك، وقال: ''قد تتعر�س وكاالت �ل�سفر 

لغر�مات ب�سبب بيعها تذ�كر �سفر لفل�سطينيين 

ال يحملون تاأ�سير�ت''، ثم �سمت للحظة قبل �أن 

ا 
ّ
ي�سيف: ''ثمة ربما �سيء �آخر.'' وعند �سوؤ�له عم

�إذ� كان �أحد �لموظفين في قن�سلية ما �سالعًا 

في �لق�سية، جاء رده غام�سًا، ال نفيًا وال 

تاأكيد�ً: ''ثمة �سبهات ب�ساأن وجود فعلي ل�سبكة 

ي�ستفيد منها لبنان �لذي ينبذ �لفل�سطينيين.''

و�ل�سوؤ�ل �لذي يطرح نف�سه هنا، هو: �إذ� 

كان �لدبلوما�سيون �الإ�سبان يعون و�سع 

�لالجئين �لفل�سطينيين في لبنان، فلماذ� 

�إي�سابيل برييث*

 عملية ''�سفر'' �لإ�سبانية ــ �لفرن�سية ــ �لأوروبية

متيط �للثام عن و�قع مرّوع لفل�سطينيي لبنان**

* �سحافية �إ�سبانية مقيمة حاليًا في لبنان.
** �لن�س ُكتب باللغة �الإ�سبانية، وترجمه �إلى �لعربية 

م�سعب ب�سير.
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م�ستركان لدى �لفل�سطينيين �لمتدفقين على 

مطار مدريد: قليلون منهم يبقون في �إ�سبانيا، 

و� بالدول �لمذكورة �أعاله، 
ّ
وكثيرون منهم مر

قبل �لو�سول �إلى محطتهم �الإ�سبانية.

يقول ميغيل �آنخل غوميث غوردو، وهو 

كبير مفت�سي �لد�ئرة �لمركزية لمكافحة تزوير 

�لوثائق �لتابعة لمفو�سية �سوؤون �لهجرة 

و�لحدود في جهاز �ل�سرطة �لوطني �الإ�سباني: 

''بد�أت عملية '�سفر' في كانون �لثاني/يناير 

2018، بعد مالحظة زيادة مقلقة في عدد 

طالبي �لحماية �لدولية من �أ�سل فل�سطيني. 

ونظر�ً �إلى �أن �الأغلبية �لعظمى منهم تغادر 

�لبلد من دون ��ستكمال �لمعامالت �الإد�رية، 

فاإننا �سرعنا في �لتحقيق في �لم�ساألة ب�سكل 

م�سترك مع �ل�سرطة �لفرن�سية.''

ي�سكل لبنان م�سدر �الأغلبية �لعظمى من 

�لمهاجرين �لفل�سطينيين، فالرجال و�لن�ساء 

و�الأطفال يقومون فر�دى وجماعات برحلة 

طويلة تبد�أ جو�ً من بيروت �إلى �أثيوبيا، ثم �إلى 

�لبر�زيل، فبوليفيا، ذلك باأن وثائق �سفرهم 

�للبنانية �ل�سادرة لالجئين �لفل�سطينيين 

تحمل تاأ�سيرة دخول �سياحية �إلى بوليفيا. بعد 

ذلك يحطون في مدريد، كمحطة مفتر�سة في 

طريقهم من �أميركا �لالتينية �إلى تركيا.

ي�سيف �لمفت�س غوميث غوردو: ''بمجرد 

و�سولهم �إلى مطار مدريد يطلبون �لحماية 

قبل �لطلب، حتى تاأخذهم 
ُ
�لدولية، وما �إن ي

�لمنظمة �الإجر�مية ــ �لجاري �لتحقيق 

ب�ساأنها ــ من مدريد �إلى بلجيكا و�ألمانيا، 

بمركبات ُت�ستبدل في مدينة بوردو �لفرن�سية.''

ُكلفت �ل�سرطة �الإ�سبانية باإجر�ء تحقيقات 

في �لمطار نف�سه ك�سفت �أن �سبكة �لمهربين 

كانت تح�سل من كل مهاجر على نحو 5000 

دوالر �أميركي للرحلة من لبنان �إلى �إ�سبانيا، 

ن يبحثون عن 
َ
ُتفر�س تاأ�سيرة عبور على م

حياة كريمة؟

طريق ''غريب'' للو�سول �إىل �إ�سبانيا

لي�ست �إ�سبانيا وجهة �لفل�سطينيين �ل�ساعين 

للـهجرة �إلى �أوروبا من �أجل �لح�سول على 

�سفة الجىء هناك. فعلى �لرغم من �أنه لي�س 

غريبًا طبعًا وجود �أ�سر مختلطة فل�سطينية ــ 

�إ�سبانية نتجت من هجرة ''�سرعية'' حدثت في 

�سبعينيات �لقرن �لما�سي عندما قدم �لع�سر�ت 

من �لفل�سطينيين للدر��سة في �لجامعات 

�الإ�سبانية، فاإن �إ�سبانيا لم تعد ذلك �لبلد 

�لجذ�ب ب�سبب معدالت �لبطالة و�لتقلي�سات 

في �لميز�نية. ي�ساف �إلى ذلك �أن �لدولة 

�الإ�سبانية لم تقبل في �سنة 2018 ــ �لتي 

�سهدت رقمًا قيا�سيًا في عدد طلبات �للجوء 

)54.000 طلب( ــ �إاّل ربع �لطلبات فقط، فقد 

ت بمنح �لحماية �لدولية لـ 2895 �سخ�سًا، 
ّ
�أقر

وح�سل 575 فرد�ً منهم على �سفة الجىء، �أي 

 فيها.
ّ
�أقل من 5% من �لطلبات �لتي جرى �لبت

وبح�سب ''�للجنة �الإ�سبانية لالجئين'' 

)CEAR(، فقد و�سل في �سنة 2018 �إلى 

�إ�سبانيا، 1985 فل�سطينيًا طالبين �للجوء. 

وتاأتي فل�سطين في �لمرتبة �ل�سابعة على 

�سعيد طلبات �للجوء بعد كل من فنزويال 

وكولومبيا و�سورية وهندور��س و�إل�سلفادور 

و�أوكر�نيا.

وقد �أثار و�سول �لفل�سطينيين �إلى مطار 

مدريد بار�خ�س ــ �أدولفو �سو�ريث �لحيرة، ففي 

حين �أنه لي�س من �لغريب �أن يدفع �لبع�س 

مبالغ كبيرة من �لمال، م�سطرين �إلى بيع 

جميع ممتلكاتهم قبل محاولة �لعبور و�لهالك 

عرف منذ نحو ثالثة �أعو�م 
ُ
فيما بات ي

بـ ''�لبحر �الأ�سود �لمتو�سط''، لوحظ �أمر�ن 
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مدريد، تقدم ''�للجنة �الإ�سبانية لالجئين'' 

�لدعم للمهاجرين، وال �سيما عندما ال يكون 

لديهم وثائق ثبوتية، وذلك من خالل 

�لمنا�سرة �لقانونية. تقول �إيلينا مونيوث 

م�سوؤولة �لوحدة �لقانونية في ''�للجنة 

�الإ�سبانية لالجئين'' ــ مدريد: ''قدمنا �لدعم 

خالل �سنة 2018 لكثير من �الأ�سخا�س 

�لقادمين من قطاع غزة، غير �أن �الأغلبية �أتت 

من مخيمات �لالجئين �لفل�سطينيين في 

لبنان.''

ن 
َ
وتنطبق على جميع �أولئك �الأ�سخا�س، بم

فيهم �لن�ساء و�لقا�سرون، �لمعايير �لتي 

توؤهلهم لال�ستفادة من �لحق في �للجوء. فثمة 

�سهم 
ّ
قو��سم م�ستركة بينهم من قبيل تعر

للتمييز في لبنان، وعدم تمّكنهم من �لح�سول 

على �لتعليم و�لخدمات �ل�سحية، ومن مز�ولة 

�س بع�س �لن�ساء 
ّ
مهن معينة، بل حتى تعر

لعنف جن�ساني كونهن مطلقات.

ت�سير مونيوث �إلى �أنه ''لم يكن هناك �أي 

تحايل على قانون �للجوء الأنهم ي�ستحقون 

�لحماية �لدولية، فمعظمهم يزعم �أنه فر ب�سبب 

�نعد�م �الأمن في مخيمات �لالجئين، وب�سبب 

�سعي �لف�سائل لتجنيدهم، وب�سبب �ال�سطهاد، 

�إلخ، وكلها �أ�سباب وجيهة لطلب �للجوء، 

وموؤهلة لتكوين ملف مقبول.''

�ستقبل �لمهاجرون في مطار 
ُ
وما �إن ي

مدريد، حتى يتم �ل�سروع في معاملة طلب 

�للجوء، ثم يدخل مقدمو �لطلب �إلى �الأر��سي 

�الإ�سبانية. وفي حال عدم �متالكهم ما يلزم 

لالإعا�سة، فاإنهم يح�سلون على �لمعونة خالل 

�الأ�سهر �ل�ستة �الأولى.

لقد بات لز�مًا على �لفل�سطينيين �لقادمين 

من لبنان بدء�ً من �الأول من ت�سرين �لثاني/

نوفمبر 2018 �لح�سول على تاأ�سيرة مرور، ثم 

وعلى 700 �أو 800 يورو بدل �لنقل من مدريد 

تلفون 
ُ
�إلى بلجيكا بر�ً، و�أن �لمهاجرين كانو� ي

وثائق �سفرهم خالل �لرحلة من �أميركا 

�لالتينية، وال ي�سافرون مع �سركة �لطير�ن 

نف�سها.

�عُتقل خالل ت�سرين �لثاني/نوفمبر 2018 

ت�سعة �أ�سخا�س، خم�سة منهم في مدريد و�أربعة 

جن �ستة منهم. ووفقًا 
ُ

في فرن�سا، وقد �س

لح�سابات �ل�سرطة، تمكنت �سبكة �لمهربين 

بهذه �لطريقة من �إدخال 1200 �سخ�س ك�سبت 

منهم 9 ماليين يورو على �الأقل حتى �الآن. 

و�أفاد �لمفت�س غوميث غوردو باأن �لمعتقلين 

هم من �لجن�سيات �لكويتية و�لفل�سطينية 

ا فيما يتعلق 
ّ
و�لمغربية و�للبنانية. �أم

بال�سبهات ب�ساأن �سلوع موظفين حكوميين �أو 

قن�سليين في �لعملية، فقد رّد �لمفت�س غوميث 

ن ذلك ''مبدئيًا'' في 
ّ
غوردو باأنه لم يتبي

�لتحقيقات ذ�ت �ل�سلة.

عندما تزيد �حللول يف تعقيد �لأمور

خالل �لرحلة، لم يكن �لفل�سطينيون 

�لمهاجرون يعرفون في بع�س �الأحيان �أين 

هم، فبعد و�سولهم �إلى �لقارة �لعجوز كان 

�لمن�سق �لم�سوؤول عن �ل�سبكة يعمل على 

��ستمر�رية �لتنقل منذ و�سولهم �إلى مدريد 

حتى و�سولهم �إلى وجهتهم �لنهائية، وذلك 

بهدف ت�سليل �ل�سلطات �الأوروبية.

وقد �عتمدت �ل�سبكة في �لم�سار من 

�إ�سبانيا �إلى فرن�سا على م�ساكن و11 مركبة 

ا �آخر محطة و�سول 
ّ
من فئة ''ميني فان''. �أم

يتوجه منها �لمهاجرون �إلى �الأر��سي 

�لبلجيكية فهي بلدة �أميان في �سمال فرن�سا، 

حيث تدير �ل�سبكة عملياتها.

في مقابل تحقيقات �ل�سرطة في مطار 
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يوؤكد �الأمين �لعام �ل�سابق لمنظمة �الأمم 

�لمتحدة كوفي �أنان ما ورد في ديباجة قر�ر 

�لجمعية �لعامة رقم 25/55 لمكافحة 

�لجريمة �لمنظمة عبر �لحدود �لوطنية، وفحو�ه 

�أن من ''حق �لرجال و�لن�ساء �أن يعي�سو� 

و� �أطفالهم بكر�مة وفي ماأمن 
ّ
حياتهم، و�أن يرب

من �لجوع و�لخوف من �لعنف �أو �لقمع �أو 

�لظلم''، م�سير�ً بذلك �إلى تهريب �لمهاجرين عن 

طريق �لبر و�لبحر و�لجو.

يكون �لجرم و��سحًا عندما يتعلق �الأمر 

بتهريب �لب�سر، لكن ماذ� عن تهريب �لب�سر 

�لذين يرغبون في �لهجرة، و�لذين يتم �الإتجار 

بهم الحقًا عندما ال يتمكنون من دفع �لمال 

�إلى �سبكات �لمهربين، وال �سيما بعد �أن يكونو� 

قد دفعو� مبالغ كبيرة، بل �إنهم في حاالت 

كثيرة يكونون قد فقدو� كل ما يملكون في 

مقابل تاأمين تلك �لمبالغ؟ ماذ� عن �أولئك 

�لب�سر �لذين ��سطرو� �إلى ترك �أعمالهم 

ودر��ستهم بحثًا عن حياة كريمة بال تمييز 

وبال عنف؟

عند �لقيام بـ ''غ�سيل �الأمو�ل'' �لتي ُتدفع 

ن �لذي ي�سترد تلك �الأمو�ل؟ 
َ
�إلى �لمجرمين، م

ن يقدر على عك�س عملية �ال�ستد�نة غير 
َ
م

م�سمونة �الأرباح؟

تحّذر �إيلينا مونيوث من �أن ''�للجنة 

�الإ�سبانية لالجئين'' فقدت �أثر �الأغلبية �لعظمى 

من طالبي �للجوء �لفل�سطينيين. وبموجب 

الئحة دبلن، فاإنه �سيتعين �إرجاعهم �إلى 

�إ�سبانيا �إذ� ما �أر�دو� �أن يتقدمو� من جديد 

بطلب لجوء �إلى بلد �أوروبي �آخر. 

بدء�ً من �الأول من �سباط/فبر�ير 2019، بات 

لز�مًا على �أي فل�سطيني �أن يح�سل على 

تاأ�سيرة مرور. وبالتالي فاإن فل�سطين )�لتي 

ي�سار �إليها �أحيانًا بـ ''�ل�سلطة �لفل�سطينية''( 

�أ�سبحت مدرجة في قائمة �لدول �لتي يتعين 

على حملة جن�سياتها �لح�سول على تاأ�سيرة، 

�إذ� �أر�دو� �لقدوم �إلى �إ�سبانيا، �أو �لمرور 

تر�نزيت عبر مطارها. وهكذ� بالتدريج، �سيقوم 

مزيد من �لدول �الأوروبية بفر�س �ل�سيء نف�سه 

على �لفل�سطينيين.

ت�ستنكر مونيوث ذلك بقولها: ''�إنه تقوي�س 

ته، �إذ �إن ذلك ي�سكل عقبة 
ّ
لحق �للجوء برم

ن يحتاجون �إلى �لحماية 
َ
جديدة في وجه م

�لدولية. ولي�س ذلك بجديد، فبعد بدء �لحرب 

في �سورية بثالثة �أو �أربعة �أ�سهر، ُفر�ست 

تاأ�سيرة على �لمو�طنين �ل�سوريين، ومع ذلك، 

فاإننا متفاجئون من تعميم هذ� �الإجر�ء 

�لمجحف على �لفل�سطينيين �أي�سًا، الأن لديهم 

فر�سة كبيرة للح�سول على �لحماية ]وفقًا 

للقانون �لدولي �الإن�ساني[ �إذ� ما جاوؤو� �إلى 

�إ�سبانيا وطلبوها، كونهم الجئين فل�سطينيين.''

تدين ''�للجنة �الإ�سبانية لالجئين'' موقف 

�ل�سرطة �الإ�سبانية �لذي و�سفته بـ ''�لت�سكيك 

في مبد�أ �لحماية �لدولية''، الأنها ترى �أن تلك 

�لحاالت ت�ستحق �لحماية. وت�سيف مونيوث: 

''من �لمعتاد في �أوروبا، نظر�ً �إلى قلة �ل�سبل 

�لمتاحة، �أن يقع �لمهاجرون في بر�ثن �سبكات 

�لتهريب. ويجب �أن نعي �أن هناك �سبكات 

�إتجار بالب�سر من �لممكن �أن يقع �لمهاجرون 

في حبائلها �إذ� لم يح�سلو� على تاأ�سير�ت.''


