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                         (*)

  
   ا�جتماعي على مكان َم� يقتصر العال 

    حدودضمن  مكن حصره بعينه و� ي
  قد تتسم فبعض الع+قات . أرضية 

  البعد الجغرافي، في  ، رغم بأھمية بالغة
   تكاد تخلو من ع+قات أخرىن أن حي 
  المھم . قرب الشديدال أھمية رغم أي 

    فيِّالمؤثرة جتماعية ا�ع+قات المعرفة  
  .(**)َّمحدد ما ٍوضع 

  

َ زالوا يجبرون على التخلي عن موطن إقامتھم  مارغم أن بعض الفلسطينيين     الفلسطينيون الذين (ُ
، على ، والفلسطينيون داخل المناطق المحتلة1995، ومن ليبيا عام 1991 عام ُطردوا من الكويت

، إلى حد "اختياري"ً، فإن الھجرة الفلسطينية تتطور حاليا ضمن ب+د الشتات على أساس )سبيل المثال
حصلت " عودة قسرية"وھناك حركة .  الشمالية أو أوروباريكاما، يربط بين مواقع متباعدة كأم

فقد اضطر الفلسطينيون الذين ھاجروا إلى العراق بھدف . ھذه" الھجرة ا�ختيارية"ع حركة بالتوازي م
تخضع تلك ھذا و. ًالعمل والدراسة، مث+، إلى المغادرة بسبب الحرب وعواقبھا ا�قتصادية والسياسية

سطينيون اeنماط المختلفة من الھجرة لقيود إقليمية وحكومية، كما تخضع لديناميكيات أوجدھا الفل
إمكان الدراسات الخاصة في و. أنفسھم تعتمد على شبكات ھجرة تم إنشاؤھا على أسس محلية وعائلية

بال+جئين الفلسطينيين، الذين يشكلون أقدم مجموعة من ال+جئين في العالم، رفد ا�ھتمام المتنامي بدمج 
  .1ضمن المجال اeوسع لنظرية الھجرةدراسات ال+جئين 

  
  

ات القرن يًفاعتبارا من سبعين. ق ھذا البحث إلى وضع ال+جئين الفلسطينيين في لبنانيتطر    
 من مجموع في المئة 25وھم يشكلون نسبة  -  2 فلسطيني100.000الماضي، ھاجر أكثر من 
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(**)
 Emanuel Marx, "The Social World of Refugees: A Conceptual Framework," Journal of Refugee 

Studies, vol. 3, no. 3 (1990), p. 194. 
1  Khalid Koser, "From Refugees to Transnational Communities?," in: Nadje Al-Ali and Khalid Koser, eds., 
�ew Approaches to Migration?: Transnational Communities and the Transformation of Home, Routledge 
Research in Transnationalism; 3 (London ; New York: Routledge, 2002), pp. 138-152. 
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  والسويد من لبنان إلى دول الخليج وأوروبا الشمالية، إلى ألمانيا-الفلسطينيين المقيمين في لبنان
ًا�عتبار شكل الھجرة الفلسطينية من لبنان إلى أوروبا، اعتبارا من في وإذا أخذنا . ً غالباركاوالدنم

شبكات الھجرة من منطقة صور في لبنان إلى أوروبا �سيما ات القرن الماضي وحتى ا£ن، يستين
نا لف َّشكتتًوالعراق، واستنادا إلى المقاب+ت التي أجريت مع ال+جئين في جنوب لبنان والسويد، 

، ھرب كثير من الفلسطينيين من لبنان وحصلوا على وضع اللجوء 1987فلغاية عام . َّحددةصورة م
ات القرن الماضي، ذھبت مجموعة صغيرة من الفلسطينيين إلى يات وثمانينيخ+ل سبعينو. في أوروبا

ل+جئين الفلسطينيين، ً، أغلقت أوروبا تدريجيا حدودھا أمام ا1987بعد عام و. العراق للعمل والدراسة
 التوترات ا�جتماعية في لبنان، التي كانت قد وكانت. ًفي حين كان الوضع في لبنان يزداد سوءا

 في حرب 1987-1985 بلغت ذروتھا خ+ل الفترة  قدتفاقمت خ+ل الحرب اeھلية اللبنانية،
 ذات اeكثريةة صور فقد حاولت ميليشيا أمل دفع الفلسطينيين إلى الھرب من منطق. 3المخيمات

 لكن معظم ھؤ�ء .ّذات اeكثرية السنية ًالفلسطينيين فع+ باتجاه صيدا اeكبر من د العدوفرَّ. الشيعية
ات القرن الماضي، يخ+ل تسعين. 1991 انتھاء الحرب اeھلية اللبنانية عام قبعادوا إلى صور ع

أدى انتھاء الحرب اeھلية في لبنان إلى ، : لى تطور الھجرةساعدت ع ھناك أربعة عوامل تكان
، لم تقدم اتفاقية  المستويين السياسي وا�قتصاديعلىتنامي مشاعر التعصب ضد الفلسطينيين 

ً◌، كان الوضع  ؛1948 عام إلى ال+جىءحل، بالنسبة لأوسلو أي حل، و� أي احتما�ت 
، كان الفلسطينيون ينافسون العمال  ؛1993ا�قتصادي في لبنان يتطور نحو اeسوأ في عام 

 ؛"حق العودة"طبيق تّنتيجة يأس فلسطينيي لبنان من إمكانية و. السوريين والمصريين في سوق العمل
 يستطيعونرف به، وعن بلد َالبحث عن وضع اقتصادي أفضل، وعن وضع قانوني معتشرعوا في 

وى ا»قليمي، ونتيجة الحرب والتوتر والحصار عند المست. eو�دھم" طبيعية" حياة أمينفيه ت
بدأ الفلسطينيون الذين كانوا قد و. جتذب الكثير من المھاجرين العربيعد العراق يا�قتصادي، لم 

  .استقروا ھناك يواجھون صعوبات اقتصادية، إضافة إلى مشاعر التعصب ضدھم
 الھجرة الفلسطينية من لبنان، لكن  إلى إط+ق موجة من1982 عام  للبنانأدى الغزو ا»سرائيلي   

سوف يحلل ھذا البحث الكيفية التي و.  وحجمھاالغزو وحده � يستطيع تبرير استمرارية ھذه الھجرة
 مغادرة البلد َتدبر بھا ال+جئون الفلسطينيون، المحرومون من جواز السفر ومن الموارد المالية، أمر

أعاد ال+جئون : التاليبة يالفرضيات الرئيسيد إحدى  تف. يقطنون فيه ودخول أوروبا الغربيةالذي
 تضامنية في لبنان تركيب منظومات 4الفلسطينيون في المخيمات وفي التجمعات السكنية غير الرسمية

الشبكات تلك تحولت ونتيجة جھود التجمعات المھاجرة، . أساس القرابة والشبكات المحليةتقوم على 
 عابرة للحدود القومية تضامنيةلمحلي، إلى شبكات التي تم تطويرھا على المستوى ا

)Transnational(وأنشأت جسورا تصل بين الفلسطينيين في لبنان والمھاجرين في الخارج ،ً .
النقدية والمعلومات المتعلقة بدول المقصد، والفرص أو المعيقات ُصادر الشبكات المضمن تلك وتدور 

ِّتسھل كما . لين وبين الفلسطينيين المستقرين في أوروباالقانونية، لتربط بين المھاجرين المحتم
في ظل الشبكات المذكورة حركة ال+جئين، ضمن سياق المعيقات القانونية الصعبة في أوروبا و

                                                                                                                                                 6�&� %���������2001X	30.000
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على الفلسطينيين تنظيم أنفسھم لتفادي الصعوبات تعيَّن و.  المالية في لبنانصادرا�فتقار إلى الم
المجموعات  من مصادر عابرة للحدود القومية، كتواصلھم الوثيق مع ةادستفإلى ا�لجأوا  ف،المذكورة

ات القرن الماضي لتسھيل يوھا في ثمانينأتعيش في الخارج وشبكات الھجرة التي أنشالفلسطينية التي 
ُأن يفھم في اeساس الحدود القومية الذي طوره ال+جئون الفلسطينيون ينبغي عبور إن مبدأ . الھجرة

كما أن شبكات . في لبنان�سيما لنجاة من بيئة إقليمية صارمة القيود، ا  إلىستراتيجية تھدفاباعتباره 
 السبل القليلة المتوفرة »عادة المھاجرين، الذين  أحدًالھجرة، القائمة على روابط عائلية، تعتبر أيضا

     . دون مساعدة دولية منُأجبروا على مغادرة العراق والعودة إلى لبنان
ً◌، سوف أتقصى، من زاوية نظرية، مدى فائدة تحليل تنوع . خطة البحث ھي كالتالي إن   

، سأعرض مسارات ھجرة . خبرات ال+جئين المھاجرين وبناء شبكات عابرة للحدود القومية
مختلفة تم جمعھا خ+ل رح+ت عمل ميدانية مختلفة إلى لبنان، بغية إظھار تباين استخدام الشبكات 

  .مصادرابرة للحدود القومية وإمكانية الوصول إلى الالع
  

 5ھناك العديد من الدراسات المتعلقة بال+جئين الفلسطينيين التي سبرت مجا�ت الذاكرة
ًوقد أجريت مؤخرا، مع انط+ق العملية السلمية عام . 6 والتركيبة القومية سات تتعلق ، درا1991ُ

نشر سوى دراسات قليلة حول ُلكن لم تو. 7بمشكلة ال+جئين، وبوضعھم القانوني والديمغرافي
مع ذلك، فإن . 8اeشكال الجديدة للنظام ا�جتماعي ضمن تجمعات ال+جئين الفلسطينيين في الخارج

  .ّ وتعقدھا ال+جئينتجارب ع ّي تنوّمن الواجب تقص
1-    

ًالتحليل الشبكي إطارا مھما يتجاوز التحليل القانوني الذي يفرضه تعبير يوفر     وذ" ىء�ج"ً
فقد أفرز . ًناسبا بھذا الشأنًعتبر التجربة الفلسطينية مثا� مُوت. اeصل المتجذر في القانون الدولي

ًخمسون عاما من التشريد مجا� واسعا من اeوضاع المتباينة، بدءا بال+جئي ً إلى أي  تمونن الذين � ينًً
 وانتھاء بالمستثمرين اeثرياء ،+جئين في دول المشرق العربيلدولة ويعيشون في مخيمات بائسة 

 أنواع تتجاور"  فلسطينيىء�ج"فضمن فئة . الذين يحملون جنسيات دول الخليج أو الدول الغربية
وكما تشير .  الشخصيةية ومن الخلفياتشديدة التباين من اeوضاع ا�جتماعية والقانونية وا�قتصاد

 :ليزا مالكي
ًمجا� من المعارف اeنثروبولوجية يحدد ذاته بصورة " ال+جئون"يشكل � 

تنق+ت السكان القسرية أسبابھا التاريخية والسياسية لن إحيث . طبيعية
 وقد تركت أثرھا في الناس الذين وجدوا أنفسھم ضمن ،شديدة التنوعال

                                                 
5/����� /��� ;.� ����>Walid Khalidi, Before their Diaspora: A Photographic History of the Palestinians, 

1876-1948 (Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1991). 
6=?�� ����>Laurie A. Brand, Palestinians in the Arab World: Institution Building and the Search for State 

(New York: Columbia University Press, 1988). 
7 Salman Abu-Sitta, "The Right of Return: Sacred, Legal and Possible," in: Naseer Aruri, ed., Palestinian 

Refugees: The Right of Return, Pluto Middle East Studies (Sterling, VA: Pluto Press, 2001); Salim Tamari, 
Palestinian Refugee �egotiations, From Madrid to Oslo II, Final Status Issues Paper (Washington DC: 
Institute for Palestine Studies, 1996), and Elia Zureik, Palestinian Refugees and the Peace Process, Final 
Status Issues Paper (Washington, DC: Institute of Palestine Studies, 1996). 

8 
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2001
"	 -

Lamia Radi,  "Les Elites palestiniennes en 
Jordanie: Les Réseaux comme stratégie de survie," dans: Ariel Colonomos [et al.], Sociologie des réseaux 

transnationaux: communautés, entreprises et individus: Lien social et système international, collection 
"dossiers sciences humaines et sociales" (Paris: Harmattan, 1995).  
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ًاخت+فا نوعيا رغم كونھم جميعا مشردينتختلف أوضاع وفئات  ً بالتالي، . ً
أو " نوع"ـ بفائدة تحليلية، � كتعريف خاص " ىء�ج"يبدو أن لتعبير 

مجرد كeْشخاص أو eوضاع، استثنائيين يمكن تعميمھما، بل  ،"نموذج"
ًتسمية توصيفية أو قانونية فضفاضة تتضمن عالما من اeوضاع 

ماعية، والتواريخ الشخصية والحا�ت النفسية أو الروحية ا�جت -ا�قتصادية
ًإن تحركات السكان القسرية أو المفروضة تشكل دوما مجرد سمة . المتباينة

واحدة من بين مجموعات أكبر من الصيرورات والممارسات الثقافية 
  .9ا�جتماعية-والسياسية

  
2-   

 على ، بصورة أساسية،ع نموذج نظري عام لقضايا ال+جئينركزت المحاو�ت اeولى لوض
  لكن الدراسات اeحدث أكدت .10وذلك لشرح تحركات ال+جئين ،)Factors)  Push عوامل الدفع

 وإذا اعتبرنا أن عوامل الدفع والسياسات الدولية . 11دور الع+قات الدولية في إنتاج موجات ال+جئين
لية فھم تحركات ال+جئين، نكون قد أغفلنا توجيه ا�ھتمام الكافي تشكل المسائل اeساسية في عم

ّفقد ولد كل من دوام التشرد واeنواع المختلفة من . ّللديناميكيات التي يولدھا ال+جئون أنفسھم
     أنريتشموند ويؤكد. ًالتفاع+ت مع المجتمعات المضيفة أشكا� متباينة من التحركات

ر والقسري أو بين الطوعي وا»جباري ھو التمييز بين الح[ ... ] 
والخيارات ليست . قيودالفالسلوك البشري بكامله محكوم ب. تمييز مضلل

لكن درجات الحرية قد . دونما حدود بل تقررھا عملية التركيب البنيوية
وقد . وتتحدد قوة الفرد والمجموعة واستق+لھما الذاتي حسب الوضع. تتنوع

 بوجود خط متصل بحيث يكون الفرد والمجموعات يكون من اeنسب التسليم
  .12في أحد طرفيھا فاعلين، وفي طرفھا ا£خر منفعلين

ُوتشير ستناي الشامي إلى أن ھذا التمييز بين الھجرة القسرية والھجرة الطوعية � يعتبر في الشرق 
 يؤدي إلى ھجرة ًالتشريد غالبا ما"وترى المؤلفة أن . 13اeوسط وثيق الصلة بالموضوع على الدوام

، ُأو�. ولعل الھجرة الفلسطينية من لبنان توافق ھذا ا»طار التحليلي." ستراتيجية للتكيُّفاالعمالة ك
ُنظرا eنھم طردوا من ب+دھم عام  ُيعتبر الفلسطينيون �جئين في لبنان ، وتعترف كل من 1948ً

 أضف إلى ذلك أن الحرب اeھلية .والحكومة اللبنانية بوضعھم ك+جئين) اeونروا (وكالة الغوث
ًلھجرة من لبنان سعيا ا  إلىھمت دفع14اللبنانية، والصعوبات ا�قتصادية والتعصب القانوني ضدھم

أو الملجأ ا£من والوضع القانوني المستقر إلى أوروبا أو إلى دول عربية أخرى، /وراء العمل، و
                                                 

9 Liisa H. Malkki, "Refugees and Exile: From "Refugee Studies" to the National Order of Things," in:   
Annual Review of Anthropology (Palo Alto, CA: Annual Reviews Inc., 1995), vol. 24, p. 496. 
10  Egon F Kunz: "The Refugee in Flight :Kinetic Models and Forms of Displacement," International 
Migration Review, vol. 7, no. 2 (Summer 1973), pp. 125-146, and "Exile and Resettlement: Refugee 
Theory," International Migration Review, vol. 15 (Summer 1981), pp. 42-51.  
11 Gil  Loescher, "Introduction: Refugee Issues in International Relations," in: Gil Loescher and Laila 
Monahan, eds., Refugees and International Relations (Oxford; New York: Oxford University Press, 1989), 
pp. 1-33, and Myron Weiner,  "Introduction: Security, Stability and International Migration," in: Myron 
Weiner, ed., International Migration and Security (Boulder, CO: Westview Press, 1993), pp. 1-35. 
12  Anthony H. Richmond, Global Apartheid: Refugees, Racism, and the �ew World Order (Toronto; New 
York: Oxford University Press, 1994), p. 55. 
13 Seteney Shami, “The Social Implications of Population Displacement and Resettlement: An Overview 
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لفلسطينية من لبنان ھجرة قسرية فقط، بل إنھا و� يمكن اعتبار الھجرة ا. خاصة الدول المنتجة للنفط
 أشكال جديدة من الھجرة العابرة للحدود القومية بين التجمعات من ذلك ھجرة ناتجة ة إلىبا»ضاف

  المجتمع فھم التفاعل مع المجتمع المضيف، أي أنكما. الفلسطينية المختلفة المتوزعة ھنا وھناك
ًاللبناني، يعتبر أيضا عام+ رئيس أضف إلى ذلك الھجرة اللبنانية المھمة .  لفھم الھجرة الفلسطينيةًايً

َ  والتي تعتبر كثر من قرن،أ، التي استمرت 15 وإلى أفريقيا الشمالية والجنوبيةeمريكتينإلى ا ُ
ًعنصرا مركزيا ينبغي أخذه    .�عتبار لدى دراسة تحركات الھجرة الفلسطينيةفي اً

  
  
3-  16  

ًيعتبر التحليل الشبكي للھجرة مجا� آخذا  ات القرن الماضي بعد يلتنامي منذ مطلع تسعينفي ً
يشير توماس فيست إلى أن تحليل  .17ات القرن الماضيي في سبعين إلى الوجودأن كان قد ظھر

نشوء شبكات  لةمسأفھو � يتناول : الھجرات في ما يخص شبكات الھجرة يعاني نقطة ضعف أساسية
 يحد من حرية الحركة في البداية، لكنه،  عاملھذا 18وھو يعتبر أن الرأسمال ا�جتماعي. الھجرة

ُيعتبر ھذا ا»طار التحليلي وثيق الصلة . ر شبكات الھجرة، يتحول إلى قوة محركة للھجرةّ تطومعو
نشط حركة ال+جئين الفلسطينيين لم ت. بعملية فھم ديناميكيات الھجرة الفلسطينية من لبنان إلى أوروبا

 والمساعدات المتبادلة، القائمة على أساس ضامنلقوة شبكات التبالنظر ، 1982لغاية عام في لبنان 
وقد . أو المحلية، التي تطورت في المخيمات وفي المناطق السكنية غير الرسمية/الشبكات العائلية و

 إلى مغادرة العديد من ال+جئين إلى 1982ي عام  أثناء الغزو ا»سرائيل فيأدى ھدم تلك المخيمات
 ضمن مجال الھجرة العابرة للحدود التضامنومن ثم تطورت أشكال جديدة من . أوروبا الشمالية

عت حركتھا)Transnationalism(القومية  َ، ودعمت ھذه اeشكال الھجرة بل وسرَّ كما يشير . ُ
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ً يعتبر عام+ مركزيا يسمح بتطوير شبكات توماس فيست إلى أن استقرار المھاجرين السابقين ً
وتتطور الھجرة عندما يؤدي الرأسمال . الھجرة eن أولئك المھاجرين يكثفون الرأسمال ا�جتماعي

ّ المستوى المحلي فحسب، بل يقوم أيضا بدور السير النقلىا�جتماعي وظيفته � ع لحدود العابر لال ً
  .19القومية

 القومية الحدودعبور الع+قة بين ال+جئين وبين مبدأ في السنوات اeخيرة، أصبحت 
ال+جئين العابرة نشاطات  الدراسات التي أجريت على ساھمتقد و. 20ًموضوعا للدراسة والبحث

ًللحدود القومية في التطرق على نحو أكثر شمو� إلى دور الدولة في صياغة شبكات الھجرة، كما 
إن التركيز على " :ويقول ريتشارد ب+ك.  تلك التحلي+ت في استرجاع دور الدولة في معظمساھمت

في تبديد بعض  العابرة للحدود القومية بإمكانه المساعدة لنشاطات ال+جئون في ايقوم بهالدور الذي 
باعتباره عملية يقوم بھا أشخاص، الحدود القومية عبور اeفكار المثالية الكامنة في أساس مبدأ 

  .21"لمة وسھولة السفر في العالم المعاصروتستفيد من عمليات العو
 عابرة للحدود القومية بھدف التكيف مع بيئة ٍناشطين في ممارسات         وحتى إذا كان الفلسطينيون

إلى حد خاضعين  -أو ساعين »يجاد ملجأ آمن/ و– �جئين يظلون  فإنھمجديدة في لبنان وأوروبا،
وتبقى السياسات الحكومية . سياسات اللجوء في أوروباكبير للسياق السياسي في الشرق اeوسط ول

-  أھم العوامل المساعدة على فھم تحركات ال+جئين ووضعھم ا�قتصاديأحدتجاه ال+جئين 
ال+جئين والب+د التي ِ سواء في الب+د التي ترسل ،ا�جتماعي وقابلية شبكات الھجرة ل+ستمرار

إلى حد  ، العابرة للحدود القومية نشاطاتھمتتحدد فلسطينيين، الَّوفي ما يتعلق بال+جئين. تستقبلھم
يمكن القول إن ":  أوستن والبيكويقول. ددول المقصمواقف قف الدول التي يغادرونھا واموب ،كبير

الع+قات ا�جتماعية للمھاجرين تخلق مجموعة عابرة للحدود الجغرافية للب+د التي قدموا منھا أو 
لكن ھناك بعض التباينات المھمة بين المھاجرين العاديين وبين [ ... ] فيھا الب+د التي استقروا 

يمكن القول إن كما . ال+جئين من حيث شكل ومضمون الع+قات ا�جتماعية العابرة للحدود القومية
 استقروا فيه لذيُ أجبروا على مغادرته والبلد االذي من البلد ٍّال+جئين يرتبطون بع+قة مميزة مع كل

  .22"مرغمين
: العوامل التي أدت إلى إنشاء وتطوير شبكات الھجرة العابرة للحدود القومية، ھي كالتاليإن 

ات القرن الماضي، كان ھناك عام+ن يعد�ن من تأثير الجو القانوني الخانق الذي يلغاية مطلع ثمانين
لى القرابة عند المستوى  القائم عالتضامن في لبنان، وھما كثافة شبكات  يعانونهكان الفلسطينيون

 والوجود القوي لمنظمة التحرير – مخيمات ال+جئين والتجمعات السكنية غير الرسمية –المحلي 
فقد كانت المؤسسة الفلسطينية توفر العمل والخدمات ا�جتماعية لمعظم الفلسطينيين . الفلسطينية

ًتمتع ببنية متينة في ذلك الوقت، ح+ كما قدمت الحركة الوطنية الفلسطينية، التي كانت ت. المحرومين
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Refugee Studies: From Theory to Policy," International Migration Review, vol. 35 (Spring 2001), pp. 57-
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وقد أدى تفكك منظمة التحرير . شعارھا النضالي" حق العودة"ًسياسيا ل+جئين بأن جعلت من 
ً، وانھيار عملية الس+م مؤخرا، إلى إضعاف فاعلية شبكات 1982الفلسطينية وتشتتھا الجغرافي عام 

معظم ال+جئين، eنھا  إلى ل الوحيد بالنسبةأصبحت الھجرة ھي الح.  عند المستوى المحليالتضامن
ً وضعا ميئوسا منهأغلبيتھمرأت فيه كانت تساعدھم على النجاة من وضع  اعتبر ال+جئون الھجرة و. ً

ًح+ بدي+ عن العودة إلى ب+دھم،  ًاحتمالھا يتباعد، أو بدي+ عن ا�ستقرار وھي العودة التي التي كان ً
ة على يالھجرة بصورة رئيسقد اعتمدت و. اظم فيه مشاعر العداء تجاھھمالدائم في لبنان في جو تتع

  .23شبكات القرابة

  

4-    
الع+قات القائمة بين شبكات الھجرة وبين إسھاب سبق لكثير من المؤلفين أن أوضحوا ب

الجزائريين في فرنسا، شأن كما ھو  ،"ا�قتصاديين"القرابة، وذلك في ما يخص المھاجرين 
كما أشار بعض الباحثين . 24 شمل العائ+ت في الدول الغربيةّمًوبصورة أكثر تحديدا مع تطور مبدأ ل

لمھاجرين القسريين في التكيف داخل ا  إلىضمن مجال ال+جئين إلى أھمية الشبكات العائلية بالنسبة
ًا عنصرا أساسيا في عملية الھجرة لكن موضوع القرابة باعتبارھ. 25الدول المضيفة عات ّتجمفي ً

  .ال+جئين، لم يلق ا�ھتمام الكافي
 أقدم تجمعات ال+جئين أحدفھم يشكلون . وھنا يقدم ال+جئون الفلسطينيون حالة فريدة مھمة للدراسة   

ئين وفي +جل ٍغير المنتمين إلى أي دولة، وبھذه الصفة، � تزال نسبة كبيرة منھم تعيش في مخيمات
زھم الجغرافي، ووضعھم القانوني والسياسي في الدول ّإن ترك. 26تجمعات سكنية غير رسمية

أو تقوية شبكات القرابة في ا�غتراب باعتبارھا أحد مراكز /العربية المضيفة، أديا إلى استمرارية و
+جئين المحرومين لالوسائل القليلة المتاحة شبكات القرابة ھي إحدى . التنظيم ا�جتماعي في الشتات

  .27من حقوقھم اeساسية

                                                 
23 
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ًبية دورا مھما في تنظيم الھجرات الفلسطينيةا القرالتضامن شبكات تؤدي ، سواء وتطويرھاً
حسب مراحل متعددة بويتحدد عمل ھذه الشبكات . وفي البلد المضيفأفي البلد التي يغادرھا المھاجر 

تقدم ) 2(ال+زمة لدفع تكاليف الرحلة، فھي تسمح بتحريك اeرصدة ) 1: (من عملية الھجرة
عبر الشبكة »يصالھا إلى المھاجرين المعلومات ُتنشر ، حيث المعلومات ال+زمة حول بلد المقصد

ّتسھل عملية تكيف القادمين الجدد إلى الدولة المضيفة، ) 3(المحتملين،  ً دورا في اختيار تؤدي) 4(ِّ
) 5(رون بحيث ي+ئم ا�حتياجات المعينة للدولة المضيفة، المھاجر من الدولة التي يغادرھا المھاج

َر بلد المقصد من قبل تؤثر في اختيا) 5(المعيقات القانونية في الدولة المضيفة، تفادي  في تساھم ِ
 على ، التي أنشأھا ال+جئون الفلسطينيون،شبكات الھجرة العابرة للحدود القوميةتقوم و .28المھاجرين

 الذي ساعد شبكات الحياة  نفسهيالمنطقاeساس  أفراد العائلة وأھل القرية، على  بينالتضامنقاعدة 
إنھا . ا�جتماعية على التطور عند المستوى المحلي داخل مخيمات ال+جئين والتجمعات الفلسطينية

وقد كان . لحدود القوميةالعابر لامتداد جغرافي للشبكات المذكورة، من المجال المحلي إلى المجال 
  إلىالطليعة بالنسبةبمثابة ات القرن الماضي يًلفلسطينيون الذين استقروا في أوروبا اعتبارا من ستينا

ستراتيجية الھجرة ھذه ل+لتفاف على القيود اوتم تطوير . اتيشبكات الھجرة التي تطورت في الثمانين
الفلسطينيين حالة  في ذاتھا ًأيضا م+حظة الظاھرةيمكننا . القانونية الموجودة على الحدود اeوروبية

لتنقل بين لبنان اإمكانية ّتوفر ًالذاھبين إلى العراق، وإن كان ذلك يجري بطريقة أقل منھجية، نظرا ل
  . بشكل قانونيوالعراق

  
     

وروبا الشمالية، والوسيلة ة للھجرة من لبنان إلى أيتعتبر شبكات الھجرة العائلية الدعامات الرئيس    
لفلسطينيين، تقوم ھذه الشبكات بدور ا  إلىبالنسبة. الوحيدة لعودة المھاجرين الفلسطينيين من العراق

ستراتيجية الھجرة ا ؛جمع ا�عتمادات المالية ال+زمة للھجرة: ةيمھم ضمن أربعة مجا�ت رئيس
 عملية ؛ يغادره المھاجر الذيد المقصد والبلد تدفق المعلومات بين بل؛" شمل العائ+تّمل"الخاصة بـ 

وكما : "ً إلى النقطة اeخيرة قائ+ نيكو�س فان ھير  تطرق وقد.أو العائدين/ّتكيف القادمين الجدد و
الوقت في معرض مناقشتھم يقول الباحثون في مجال الھجرة العابرة للحدود القومية منذ بعض 

العمل ن في الخارج ي داخل الوطن واeشخاص الموجودنياeشخاص الموجودإمكان   فيللموضوع،
ويسري ذلك ضمن . ضمن المجال ا�جتماعي ذاته، أو على اeقل ضمن مجا�ت اجتماعية مترابطة
فما كان يشكل أسرة . سياق الھجرة القسرية بالقدر الذي يسري فيه ضمن اeشكال اeخرى للھجرة

في الوطن اeصلي؛ وفي الدول " مستقرين"ضاء ًواحدة في منطقة للنزاعات قد يضم �حقا أع
: ًالمجاورة حيث اللجوء اeول، وفي دول الشتات اeوسع مجا�، وفي دول اللجوء وإعادة ا�ستيطان

  .29" أسرة عابرة للحدود القوميةنطلق على ھذا الوضع اسم إمكاننا أن في و
، وشبكات القرابة على وجه سأقوم ا£ن، عبر خمسة مسارات للھجرة، بتأكيد أھمية الشبكات

 تركيب تلك المسارات من خ+ل مقاب+ت ُوقد أعدت. الخصوص، في عملية الھجرة الفلسطينية
 ولغاية 1999 مايو/ً أثناء بحث ميداني قمت به في جنوب لبنان في الفترة اعتبارا من أيار فيأجريتھا

                                                 
28 Douglas T. Gurak and Fe Caces, "Migration Networks and the Shaping of Migration Systems," pp. 150-
176, and Ivan Light, Parminder Bhachu, and Stavros Karageorgis, "Migration Networks and Immigrant 
Entrepreneurship," pp. 25-49 papers presented at: International Migration Systems: A Global Approach, 
pp.150-176, and Boyd, "Family and Personal Networks in International Migration: Recent Developments 
and New Agendas".  
29 Nicholas van Hear, "Refugees in Diaspora: From Durable Solutions to Transnational Relations," Refuge, 
vol. 23, no. 1 (2006), p. 10. 
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ُوغالبا ما ت. 2003 يونيو/حزيران ريقي ي دون تقديم دليل إمب منوجود،عتبر الشبكات بمثابة شيء مً
  .على وجودھا، أو على وجود حا�ت محسوسة توضح طريقة عملھا

  

 القيود لى إ قوة الروابط العائلية وشير إلى قصة اعتيادية، لكنھا مع ذلك ت30        تعتبر قصة أيمن
ھاجر والد أيمن من جنوب لبنان إلى . سياسات الحكوميةلنتيجة اتلك الروابط التي تحد من حركة 

كان دائم التنقل بين البلدين، حيث � يقيم في العراق .  حيث عمل مع شركة لبنانية1979العراق عام 
ً، وجد عم+ ثابتا في العراق وقرر البقاء ھناك حيث اeجور 1981في عام . سوى فترات وجيزة ً

ًاستأجرت العائلة منز� في بغداد حيث كان . من لبنان في العام ذاته عائلته أمـر إحضارتدبر . أعلى
ُوفي تلك الفترة منح ال+جئون الفلسطينيون تصاريح إقامة وسمح لھم بالعمل. يعمل وصل أيمن إلى . ُ

تخرجوا . العراق عندما كان في التاسعة من عمره، والتحق بالمدرسة شأنه شأن أشقائه وشقيقاته
، وبعد حرب الخليج، فقد الوالد عمله، وبدأت تظھر القيود 1991في عام .  بغدادًجميعا من جامعة

ًذھب شقيق أيمن، وكان مھندسا، إلى .  والعرب ا£خرين واeجانب–التي تحدد حقوق الفلسطينيين 
� تكفي اeجور كانت لكن   ھناك،ًحاول والده أيضا العثور على عمل. ًأبو ظبي حيث وجد عم+

عاشت العائلة خ+ل تلك الفترة على التحوي+ت المالية التي . ، لذا قرر البقاء في العراقأسرة»عالة 
وعندما سئل والد أيمن لماذا .  الشھر  دو�ر في300-200كان يرسلھا شقيق أيمن، ما يقارب 

كان جميع أو�دي يدرسون : "، أجاب1991اختاروا العيش في بغداد ولم يعودوا إلى لبنان بعد عام 
. ي الجامعة في ذلك الوقت، كانت الدراسة في العراق رخيصة التكاليف ومتاحة أمام الط+ب العربف

لذلك، قررنا البقاء . لفلسطينيينا  إلىفالرسوم باھظة بالنسبة. ًولكن ھنا في لبنان كان اeمر مستحي+
  ."ھناك إلى أن يحصل جميع اeو�د على شھاداتھم

ً دو�را، كما كان المبلغ الذي يرسله شقيقه كافيا 30يجار شقة عائلة أيمن ، بلغ إ2000 لغاية عام       ً
ً ارتفعت ا»يجارات ارتفاعا كبيرا بالنسبة2001ولكن بحلول عام . للعيش eجانب ووصلت إلى ا  إلىً
قرر الوالدان العودة إلى لبنان eن . 2001تخرجت شقيقته الصغرى عام .  في الشھرًا دو�ر150

في لبنان، استقرت العائلة في مخيم البص حيث كانت . كلفةت بغداد أصبحت أكثر صعوبة والحياة في
لكن أيمن قرر عدم الرجوع مع عائلته eنه كان قد تزوج لتوه من سيدة . ًجدة أيمن تملك منز�

كنت بمجرد : " بالتعصب ضدهصطدمحاول العثور على عمل في فنادق بغداد، لكنه كان ي. عراقية
لماذا تبحث عن عمل ھنا في العراق؟ ألست : ه بسؤال المديرَواجُدق ما لطلب عمل، أدخولي فن

  ..."ًفلسطينيا ؟  لماذا � تعود إلى بلدك، لقد وقعتم اتفاق غزة وأريحا
انتقل مع زوجته من بغداد إلى الموصل، مدينة الزوجة اeصلية حيث كانت الحياة أرخص 

ًوجد عم+ مؤقتا كبائع للفواكه المجففة. من أقارب زوجتهي المساعدة ّإمكانه تلقفي وحيث كان  ً .
لكنه عندما حاول .  كان يستطيع الحصول على تصريح إقامة eن زوجته عراقية2002ولغاية عام 

مكنه  قيل له إن القانون قد تغير وإن عليه الحصول على عقد عمل، ومن ثم ي2003تجديد إقامته عام 
في . ر إبرام عقد عمل في الموصل لكنه لم يحصل على تصريح إقامةر أمتدبَّ. طلب تصريح إقامة

.  مغادرة العراق مع زوجته وطفليه والعودة إلى لبنان إلى من ذلك العام اضطرفبراير/شباطشھر 
 .لدى وصوله إلى لبنان ذھب إلى منزل عائلته في مخيم البص، المكان الوحيد الذي يمكنه العيش فيه

. 31 بالعمل ُ فلسطيني في لبنان لم يكن ليسمح لهىءأنه �جما  فب، على عمللوحصستطع أيمن اللم ي
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وكان على زوجته، التي تحمل الجنسية . حاول العثور على عمل في بيروت وفي مدن لبنانية أخرى
 اكان.  لھا بالعملتصريح للسماح كما كان عليھا طلب ،العراقية، دفع نقود مقابل تصريح ا»قامة

وأيمن � . عن العمل، شأنھما شأن جميع أفراد عائلة أيمن الذين عادوا إلى لبنانك+ھما عاطلين 
 فلسطيني، بحق الحصول على أي نوع من المساعدة من المفوضية العليا ل+جئين ىءيتمتع، ك+ج

التابعة لØمم المتحدة، كما أن زوجته � تعتبر �جئة eنھا غادرت العراق ودخلت لبنان كزوجة 
  .eيمن

 شمل العائلة بعد أن ھاجر ّمفقد غادر لبنان بھدف ل. ضح قصة أيمن تعقيد ھجرات ال+جئينتو
َفي فترات تنامي المصاعب والقيود كثيرا ما يواجه . ًوالده eنه وجد وضعا أفضل في العراق ً

 ھذه و شأنالفلسطينيون بالرفض eن وضعھم ك+جئين يتعارض مع سياسات الحكومات، كما ھ
يمكن للشبكات العائلية أن . ھكذا عادوا إلى لبنان ك+جئين يبحثون عن بلد تسمح لھم با»قامةو. العائلة

ً للھجرة، لكنھا تظل أيضا ا£لية اeساسية للتكيف لدى مواجھة المصاعب سيتشكل الدافع الرئي
ق غياب حماية الدولة، كما في حال العراوفي ). ، على سبيل المثالالبحث عن مأوى والبطالةك(

المحرومين –لبنان، تصبح الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام ال+جئين كما في ، أو 1991ًاعتبارا من عام 
  . العائليالتضامن ھي -من حقوقھم اeساسية

  

ي، غادر أحمد لبنان ات القرن الماضيفي مطلع ستين. تختلف حالة أحمد إلى حد ما عن حالة أيمن    
 استقر في بغداد ودرس. للدراسة في العراق، شأنه شأن العديد من الط+ب الشباب الفلسطينيين

بعد حصوله على الدبلوم قرر البقاء في العراق حيث كانت فرص العمل أفضل منھا . الھندسة المدنية
  . ًامتواضعً اخاص كمھندس في شركة عراقية، ثم بدأ مشروع عملأول اeمر عمل . في لبنان

 ً.لته فحسب بل بھدف التجارة أيضاخ+ل تلك الفترة كان يتنقل بين العراق ولبنان � لزيارة عائ    
وعندما سئل إن كان يرسل تحوي+ت مالية إلى عائلته في مخيم الرشيدية في جنوب لبنان بعد عام 

 نقود على ا»ط+ق وأنه ، أي عندما أضحت الظروف صعبة ھناك، أجاب بأنه لم يرسل أي1982
 في إحدى المنظمات -وھي فلسطينية تحمل الجنسية اeردنية–قابل زوجته ... يشعر باeسف لذلك

في ما  ّ وحول.تزوجا واستقرا في بغداد. الفلسطينية في العراق وكانت قد قدمت إلى العراق للدراسة
 نشاطه التجاري إلى وقفواضطر ، تعقد الوضع 1991في عام . اeردنباتجاه نشاطه التجاري بعد 

ًوبعد فترة قصيرة من البطالة، عاد وفتح متجرا صغيرا لبيع البضائع . بسبب تزايد صعوبة التنقل ً
ات، ساء الوضع نيخ+ل عقد التسعي.  ما جعله يتدبر أمر المعيشة بفضل تجارته مع اeردن،الجلدية

لعودة إلى لبنان eن الوضع ھناك ا  في لم يفكرلسطينيين، لكنهالف  إلىا�جتماعي وا�قتصادي بالنسبة
. ً، وبعد اند�ع الحرب، غادر بغداد مع زوجته eن الوضع لم يعد آمنا2003في عام . ًكان أكثر سوءا

ُية الذھاب إلى اeردن، لكن الحدود اeردنية أغلقت في وجه ال+جئين، واحتجز كثير من قرر في البدا
بعد عدة محاو�ت من عبور الحدود َّتمكن . 32ُالفلسطينيين على الحدود ولم يسمح لھم بالدخول

  .السورية والدخول إلى لبنان

                                                                                                                                                 ;�<18
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َّترتب . الرشيدية، فلم يكن له من مأوى سواهمخيم عاد إلى منزل عائلته في  على زوجته َ
 أنھا لم تكن تملك المالبما  و،ع مبلغ سنوي من أجل تصريح ا»قامةْباعتبارھا مواطنة أردنية دف

افتتح الزوجان، بمساعدة عائلة أحمد، .  حواجز تفتيش الشرطةفاديًمخيم مطلقا لتال، لم تغادر الكافي
ًحانوتا صغيرا لبيع الفواكه والخضر في لھما وممتلكاتھما في بغداد، ولم يكن كانا قد فقدا كل أموا. ً

جاءت المساعدات الوحيدة . مكانھما تلقي أي معونة من المنظمات الدولية أو من الحكومة اللبنانيةإ
 العائلي ھنا على ا»يواء بالنظر إلى القيود التضامنواقتصر . التي تلقاھا من عائلته التي كانت تؤويه

  .السياسية والقانونية المفروضة
جاءت ) أي لبنان(إلى دولة اللجوء اeولى " العودة"ظھر الحالتان المذكورتان بوضوح أن ُت

eمن، أو بسبب ا انعدامبسبب ) أي العراق(نتيجة المصاعب أو نتيجة استحالة البقاء في بلد الھجرة 
ً وھي تعتبر خيارا مؤقتا،ًإذا ھي الحل الوحيد الممكن" العودة. "الحرب، أو التعصب ً ُا تظھر كم. ُ

 فلسطينيون قادمون –" عودة"اعتبار ھذه الھجرة يمكن ًالحالتان أيضا أنه، وعند المستوى الفردي، 
حركة ھجرة ا  ولكن عند المستوى العائلي، يمكن اعتبارھ-من لبنان يعودون إلى دولة اللجوء اeولى

 امرأة قادمة  منأو) راقيةأي ع(امرأة غير فلسطينية  من لزواج نتيجة اباتجاه دولة جديدة لÙقامة، 
  ).أي اeردن(من مكان آخر من الشتات 

لمھاجرين الذين ا  إلىأصبحت شبكات الھجرة على أساس القرابة وسيلة بالغة اeھمية بالنسبة
لعائلة يعتبر من أسھل طرق  شمل اّملحصول على إقامة قانونية في أوروبا، eن لا  فيًيرغبون حاليا

ات القرن يوقد أسس بعض الفلسطينيين، ممن استقروا في أوروبا خ+ل ستين. ا�ستقرار في أوروبا
معظم ا£باء الذين . ات على وجه الخصوص، عائ+ت في الدول المضيفةيالسبعينخ+ل الماضي، و

ا فلسطينيين من المخيم أو التجمع بناتھم من مسلمين، واeفضل أن يكونوزواج قابلتھم كانوا يفضلون 
ِّوما يسھل ھذا النوع من الزواج كون معظم الفتيات يحملن جوازات سفر .  في لبنان نفسهنياالسك

زواج معھن اeوخ+ل زيارة في الصيف تتزوج الفتيات ويعود . ألمانية، أو سويدية، أو دانمركية
  .ل+ستقرار في أوروبا

كان . ات القرن الماضي في مخيم يقع في منطقة صيدايعينج+ل �جئ شاب ولد في مطلع سب
كان لدى عمه، الذي استقر في ألمانيا منذ مطلع . لوضع في لبنان، الھجرة نتيجة ا فيج+ل يفكر

، عاد اeب وا�بنة إلى 1994في صيف عام . ات، ابنة مولودة ھناك وتحمل الجنسية اeلمانيةيالستين
عادت الفتاة إلى ألمانيا وھيأت الوثائق ال+زمة لمجيئه بمقتضى من ثم  ،أن يتزوجھاقرر ج+ل ولبنان 

ًحصل ج+ل على تصريح إقامة لمدة عام ووجد لنفسه عم+ في قطاع البناء في .  الشملّمقانون ل
لم يتمكن من . لكن تجربته لم تكن بالتجربة السارة، فقد ھجرته زوجته وأخذت ابنتھما معھا. برلين

ُويظھر .  مغادرة ألمانيا والعودة إلى لبنان إلى اضطر1999 مارس/»قامة، وفي آذارتجديد تصريح ا
استأنف ج+ل قرار عدم تجديد تصريح إقامته بحجة . ذلك مدى تقلقل الوضع القانوني للقادمين الجدد

يد َّتمكن من الحصول على تصريح إقامة جد. أن ابنته تحمل الجنسية اeلمانية وھي مقيمة في ألمانيا
  .وعاد إلى ألمانيا بعد بضعة أشھر

وتجدر ا»شارة ھنا إلى أن الھجرة عبر ھذا المسار تحمل تأثيرات محلية بالغة اeھمية في 
فالبنية العائلية تمر بتحو�ت عميقة بسبب الھجرة، وھو ما يزيد من : الدولة التي يغادرھا المھاجر

  يفوقبالتالي،. ًفالمھاجرون غالبا ھم من الشباب. يرةبين الجنسين في المناطق الفلسطينية الفقالتفرقة 
 دون  من ما يؤدي إلى بقاء عدد كبير من الفلسطينيات، وھوعدد الشابات في جنوب لبنان عدد الشباب

  .ً وغالبا ما يعشن في منزل الوالدين ويعملن في القطاع الزراعي،زواج
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ُنقل من قبل الصليب . 1982غادر فريد لبنان بعد إصابته بجرح خ+ل الغزو ا»سرائيلي عام 
  كانذھب من اليونان إلى برلين الشرقية حيث. ي الع+جّاeحمر إلى قبرص ومن ثم إلى اليونان لتلق

للجوء بمساعدة شقيقه الذي لكنه قرر الذھاب إلى ألمانيا الغربية وطلب ا. ً متاحادخول الفلسطينيين
في . عندما وصل إلى ألمانيا الغربية قطن في منزل شقيقه وظل ھناك eكثر من عام. كان يعيش ھناك

ساعده . ُذلك الوقت، لم يكن يسمح لمن في وضعه بالعمل أو بالدراسة أو بتلقي المعونة ا�جتماعية
ي والعربي ھناك، في الحصول على عمل  الذي كان يتمتع بموقع راسخ ضمن التجمع الفلسطين،شقيقه

بعد عام، لم يحصل فريد على وضع اللجوء في ألمانيا وبدأ . بشكل غير قانوني في قطاع المطاعم
نصحته أسرته التي كانت � تزال مقيمة في لبنان، بالبقاء .  مغادرة البلد والعودة إلى لبنان فييفكر

يين أن الدول ا�سكندينافية كانت تمنح وضع اللجوء علم من خ+ل شبكة ال+جئين الفلسطين. حيث ھو
. اللجوءحيث طلبفقرر الذھاب إلى مدينة مالمو. للفلسطينيين الھاربين من الحرب اeھلية اللبنانية

  .ُبعد بضعة أشھر منح وضع اللجوء واستقر في غوتيبورغ
  

في تسھيل وصول مھاجر ن دور الشبكات العائلية ّتبدو حالة فريد مثيرة ل+ھتمام eنھا تبي
إمكانات ًلكنھا تشير أيضا إلى حدود . جديد، وفي التكيف مع المجتمع المضيف، وفي نشر المعلومات

  ً.دائماتفاديھا فالحواجز القانونية في الدول المضيفة تظل عوائق � يمكن . بكات القرابةش

َيعت ْبر جمُ . ة لشبكات القرابةي الوظائف الرئيسمن ً، أيضا،ع المخصصات ال+زمة للھجرةَ
والمبالغ المعنية ھنا ليست بالمبالغ الضئيلة، فھي تصل إلى عدة آ�ف من الدو�رات لكل شخص 

ويتعين على العائلة الممتدة، أو حتى على أي شخص من القرية التي يغادرھا ). دو�ر 4000-8000(
ًاجر، المشاركة لجمع المال ال+زم الذي يعتبر قرضا جماعياالمھ ً ع المبلغ، يھاجر المستدين ْ جملدىو. ُ

ًوھنا تكون الضمانة الوحيدة المتوفرة للدائنين ھي كون المھاجر فردا من شبكة . ويعيش في الخارج
 التي يقصدھا، وعند وصول المھاجر إلى البلد. عائلية أو شبكة تجمع معين معروفة ومترابطة بقوة

 مع قريب أو صديق ً، عموما،يجري إرسال النقود. يدفع دينه عن طريق إرسال المال إلى الدائنين
قرض المال وبين المجموعة المغتربة بأھمية ُوتتمتع الع+قة بين التجمع الذي ي. قادم من لبنان للزيارة

ديدة الفاعلية عندما تكون العائلة وتكون ا£لية ش.  المالي ھذهالتضامنفائقة في سياق عمل منظومة 
يغادر الوالد : ًالحالة اeكثر شيوعا ھي كالتالي.  وكلما اتسعت القاعدة قلت الفاعلية،ھي أساس الشبكة

، )خوة»أو ا(، يأتي ولده اeكبر ليتبعه باقي اeو�د ُهح له دخلَللعمل في ألمانيا، بعد ذلك، وعندما يسم
  ).أو الشقيقات(والبنات ) أو اeم(ئلة، أي الزوجة أتي بقية أفراد العاتقبل أن 

ترتفع الھجرة في دول المقصد، القيود الصارمة التي تحكم وضمن سياق سياسات اللجوء و
سيما عبور الحدود شديدة المحدودية، �تكلفة الھجرة، كما أصبحت الفرص المتاحة للمھاجرين الجدد ل

ع المال والوصول إلى ْويعتبر جم.  الدول اeوروبيةأن قوانين اللجوء والھجرة تتغير بسرعة في
ُوقد �حظت أن أكثر الشبكات . +جئين الفلسطينيينال  إلىن اeكثر أھمية بالنسبةيالمعلومات المشكلت

فاعلية تقوم على أساس إمكانية العائلة النووية لجمع المخصصات وللحصول على المعلومات المتعلقة 
ًفاeسرة النووية غالبا ما تقدم مساعدة محسوسة، . ة الھجرة إلى أوروبابدول المقصد، وذلك في حال

 عائلةالضامن  فيھا تيؤديوالحالة الوحيدة التي . ًفي حين تقدم العائ+ت الممتدة مساعدة أكثر انتشارا
  . الشمل كوسيلة للھجرةّمًا ھي عند استخدام الزواج وليًالممتدة والقرية دورا رئيس

 � ينبغي تحليل ھجرتھم فقط من خ+ل فإنهفلسطينيين في لبنان يعتبرون �جئين، أن الرغم 
ًإذا  –ة بوضع ال+جئين تصلفھذه الھجرة مرتبطة بعدد وافر من العوامل الم. خطة التھجير القسري
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 إضافة إلى تجاوبھا مع مجموعة واسعة من العوامل ا�جتماعية وا�قتصادية المرتبطة ً-قسرية أحيانا
 نيكو�س ويقول. ً طوعية أحيانا أخرى–الدول التي يغادرھا المھاجرون وبالدول التي يقصدونھا ب

مھما يكن الخيار الذي تم انتقاؤه، فإن ما بدأ كھجرة قسرية قد يتحول إلى أشكال أخرى من : "فان ھير
 ّلمج بھدف  إلى الخار اeسرك عندما يقرر اeفراد والعائ+ت الذھاب أو إرسال أفراد مناالحر

ويمكن . الشمل، أو لكسب المال، أو للتحصيل العلمي، أو للبحث عن أشكال أخرى من تحسين الوضع
 ويمكن 33"لھذه الدفقات الجديدة أو المتحولة ا�ندماج ضمن تيارات ھجرة سابقة من العمل والمھن

، "العودة البديلة"ال كشكل من أشك) من العراق إلى لبنان، على سبيل المثال" (العودة"اعتبار فكرة 
  .بالنظر لوجود وضع جيوبوليتيكي محدد

وجود تأثير قوي للھجرة على تكشف المقارنة بين معد�ت الھجرة اللبنانية والفلسطينية عن 
ًي عاليا في يظل احتمال ھجرة اللبنان" فإنه 34ًواستنادا إلى برنامج اeمم المتحدة للتنمية. المجموعتين

وفي غياب . ً بالنظر للتباطؤ ا�قتصادي السائد حاليا و�رتفاع معدل البطالةسيماالوقت الحالي، �
  مئة ألفإحصائيات رسمية تختلف التقديرات، ويمكن أن نورد بحذر رقم تدفق المھاجرين الذي يفوق

 السمة الديموغرافية للمھاجرين اللبنانيين مماثلة ."ات القرن الماضييشخص في العام خ+ل تسعين
ويوضح المعدل . للسمة الخاصة بالفلسطينيين، وھي تخص الشباب الذكور بصورة أساسيةًتماما 

فاللبنانيون . العالي للھجرة لدى المجموعتين تداخل الحدود بين الھجرة القسرية والھجرة ا�ختيارية
،  وضمن ھذا السياق،والفلسطينيون على حد سواء يعانون المصاعب ا�قتصادية والتوترات ا»قليمية

ً نظرا لمعارضة اللبنانيين ّعصبًيبدو وضع ال+جئين الفلسطينيين أكثر قلقا، فھم يعانون مشاعر الت
بمثابة ًفقط، بل نعتبرھا أيضا " قسرية"وھنا يتعين أ� نعتبر الھجرة . eي شكل من أشكال التوطين

  .ستراتيجية للتكيف ضمن بيئة خانقةا
 الدراسة الشاملة لھجرة ال+جئين ينبغي لھا أن تتضمن توضح الحالة الفلسطينية في لبنان أن   

ففي حين يغادر الفلسطينيون لبنان نتيجة . مستويات مختلفة من التحليل إضافة إلى العناصر القرينية
ًنھم يشاركون أيضا بحركة ھجرة أوسع فإوالسياسية وا�قتصادية، القانونية  تمييز المضادأشكال ال

و� بد من سبر الروابط التي تصل بين حركتي . تطال المجتمع اللبناني ككلًنطاقا تنطلق من لبنان و
فھناك مسارات ھجرة للفلسطينيين . الھجرة ھاتين إذا كان لنا أن ندرك إمكانية وجود شبكات مشتركة

كما أن .  جاليات لبنانية كبيرةتوجدالمھاجرين إلى أوروبا تمر عبر دول غرب أفريقيا حيث 
خدمون الوساطات اللبنانية من أجل الھجرة في كل من لبنان والدول التي يعبرون الفلسطينيين يست

  .35منھا
ا�قتصادية، أو (      � يستخدم الفلسطينيون العاديون النوع ذاته من المصادر العابرة للحدود القومية

نسية ومن جواز فبالنظر إلى أنھم محرومون من الج. كما يفعل أفراد النخبة) القانونية، أو التعليمية

                                                 
33  Van Hear, "Refugees in Diaspora: From Durable Solutions to Transnational Relations," pp. 9-10. 
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35    Mohamed Kamel Doraï, "Les Réfugiés palestiniens en Europe et en Suède: Complexité des parcours et 
des espaces migratoires," dans: Michelle Guillon, Luc Legoux et Emmanuel Ma Mung, eds., L’Asile 

politique entre deux chaises: Droits de l’homme et gestion des flux migratoires, collection espaces 
interculturels (Paris: Harmattan, 2003), pp. 311-331. 
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بالتالي، يلجأ ھؤ�ء إلى مصادر العائلة والقرية التي . السفر، فھم � يتمتعون بحرية الحركة ذاتھا
على روابط تعتمد على أسس اقتصادية أو قانونية، بل " الدراية"و� تعتمد ھذه . تسمح لھم بالھجرة

يستخدمون تشتتھم بين اeمم المختلفة إنھم .  أبعد من الحدود القومية إلىالعائلة والقرية التي تذھب
العابرة للحدود القومية لتقليل المخاطر إلى الحد المصادر ُوفي ھذه الحالة، � تستخدم . كمصدر

ك ال+جئين بين امن أجل السماح لحرًأيضا ُاeدنى وزيادة المنافع إلى الحد اeقصى فقط، بل تستخدم 
  .لقوميةاعابرة للحدود ضامن الدول بإنشاء منظومة ت


