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قضية
الغزيين الموجودين لديها ،أو من يرغب من أهل غزة بدخول
الالجئين
بحق
األردن
عن
الصادرة
الممارسات
كل
لحكم ُعهد إليه من بريطانيا سلسلة مهمات خالل إنشائه .هذه
أراضي المملكة ،اخيرًا ،تعود إلى األصل المعروف،
ٍ
الحكاية تبدأ بالسؤال عن «الهاشميين» والجد األكبر لهذه الساللة الحاكمة ،ثم ،ما هو األردن؟ هذه الدولة ،التي
توغل اليوم في إهانة
توصف بأنها «كيان وظيفي» أنشئ في وقت متأخر ليحل جزءًا كبيرًا من مشكلة اللجوءِ ،
الفلسطينيين ،والغزيين على وجه الخصوص

ً
عمان :مرحبًا باإلسرائيليين ...ال أهال بالفلسطينيين
ب ـي ـن ـم ــا ي ـخ ـص ــص األردن أكـ ـث ــر مــن
م ـع ـب ــر دخـ ـ ـ ــول بـ ـ ــري ل ــإس ــرائ ـي ـل ـي ــن
الراغبني في دخول اململكة أو العبور
مـنـهــا إل ــى فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة ،يــاقــي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون ب ـج ـم ـي ــع أح ــوالـ ـه ــم
القانونية ،من سكان القدس والضفة
وغزة ،أصناف اإلهانة والتأخير على
امل ـع ــاب ــر ،وخ ــاص ــة مـعـبــر «ال ـك ــرام ــة»،
ال ــذي يتوسطه اإلســرائـيـلـيــون .كذلك
ال ـ ـحـ ــال ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى مـ ـط ــار ع ـمــان
وباقي املنافذ الحدودية .فإذا لم يكن
الفلسطيني يـحـمــل ال ـج ــواز األردن ــي
ب ــرق ــم وطـ ـن ــي ،فـ ــإن م ـص ـي ــره «ال ـس ــن
والجيم» ،وقــد ينتهي به املطاف إلى
الترحيل قسرًا من دون شرح األسباب.
يفيد عدد من الطالب ،الذين يحملون
جــواز السفر الفلسطيني الصادر عن
السلطة فــي رام ال ـلــه ،بــأنــه لــم ُيسمح
لـهــم خ ــال الـشـهــور املــاضـيــة بــدخــول
األردن ،ب ــرغ ــم أن غــال ـب ـي ـت ـهــم ك ــان ــوا
ي ـح ـم ـل ــون أوراق «ع ـ ـ ــدم امل ـم ــان ـع ــة»،
الصادرة من سفارات اململكة في عدد
مــن الـ ــدول .وبــرغــم أن م ـصــادر أمنية
أردنية نفت ،في وقت سابق ،أن تكون
حكومتهم قــد منعت دخ ــول الغزيني
إلى أراضيها ،في الوقت الذي اتخذت
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ق ــان ــونـ ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ب ـحــق
الـغــزيــن الــاجـئــن فــي األردن (راج ــع
العدد  ٢٨٠٢في  ١شباط) ،فإن الواقع
يثبت عكس ذلك.
لـيــس عـنــد ه ــذا ال ـحــد ف ـقــط ،ب ــل حتى
إن ع ـ ــددًا م ــن س ـك ــان ال ـض ـفــة املـحـتـلــة
م ـمــن غ ـ ّـي ــروا ع ـن ــاوي ــن إقــام ـت ـهــم إلــى
رام الـ ـل ــه ،ول ـك ـن ـهــم م ــن م ــوال ـي ــد غ ــزة،
يجري التعامل معهم بطريقة أمنية
مشابهة ،ويمنعون مــن الــدخــول عبر
«الـكــرامــة» ،وكــذلــك مــن الحصول على
«عــدم ممانعة» ،إال اذا تدخل ّ
ضباط

الدراسة ومدة اإلقامة في البلد اآلتي
مـنـهــا ال ـطــالــب وال ـغ ــرض الـ ــذي يــريــد
من أجله دخــول األردن ،واالستفسار
ع ــن مـ ـص ــدر ال ــدخ ــل وكـ ـي ــف ي ـصــرف
ً
على نفسه ،وص ــوال إلــى ال ـســؤال عن
ارت ـب ــاط تنظيمي ب ــأي مــن الفصائل
الـفـلـسـطـيـنـيــة .يـضـيــف ال ـطــالــب «ي»
أنه علم بعد إرجاعه بتكرار األمر مع
كـثـيــريــن أخ ـي ـرًا ،حـصـلــوا ف ــي أحـســن

حاالت اإلرجاع
والتحقيق تشي بوجود قرار
لمنع دخول الغزيين

عدد من
الطلبة
منعوا من
الدخول
برغم أنهم
حصلوا على
ورقة «عدم
الممانعة»
(من الويب)

تنسيق من االستخبارات الفلسطينية
واألردنية إلعطائهم استثناء للعبور.
وبالنسبة إلــى اآلت ــن مــن قـطــاع غــزة،
ف ــإن ع ــدده ــم ص ــار مـنـخـفـضــا بسبب
اإلغـ ــاق امل ـتــواصــل ملـعـبــر رف ــح ،فيما
يصل منه الخارجون من خالل معبر
«بيت حانون ـ إيريز» ،شمالي القطاع،
أي بـ ـع ــد فـ ـح ــص إس ــرائـ ـيـ ـل ــي دق ـي ــق
وموافقة أمنية مسبقة.
أمــا اآلتــون عبر املـطــارات ،فإنه يجري

«تشعرك بأنك مجرم هارب» .يضيف:
«دول ودول ...ثـمــة ط ــاب يــأتــون من
دول على عالقة جيدة باألردن كأملانيا
وبريطانيا ويدخلون بسهولة ،ولكن
املقيم في بلد ال ُيعجب األردن أمنيا،
بــرغــم أنــه يـعــامــل مــواطـنـيــه بــاملـثــل ،ال
يتمكن من الدخول».
األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـط ــرحـ ـه ــا ضـ ـب ــاط
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراوح مـ ـ ـ ــا ب ــن
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ،ك ـم ـك ــان ال ـس ـك ــن ونـ ــوع

التدقيق في هوياتهم وأخــذ بصمات
عيونهم ،ثم إحالتهم على التحقيق.
«ه ـك ــذا تـحـقـيــق ب ــا تـهـمــة وب ــا وجــه
حق» ،يقول الطالب (ع .ي) ،عن رحلته
التي امتدت ألكثر من عشرين ساعة.
فـبــرغــم حـصــولــه عـلــى دعـ ــوة رسـمـيــة
لحضور أحد املؤتمرات في العاصمة
ع ـمــان ووجـ ــود حـجــز فـنــدقــي وكــذلــك
ل ـل ـط ـيــران ،ج ــرى إرج ــاع ــه إل ــى امل ـكــان
ال ـ ــذي أتـ ــى م ـنــه ب ـعــد ج ـل ـســة تحقيق

األحوال على إجابة بأنهم ممنوعون
مــن الــدخــول «ألس ـبــاب أمـنـيــة» ،برغم
أن بعضهم ال يتجاوز عمره التاسعة
عشرة ،وال تربطه أي عالقة بفصائل
فلسطينية.
وإذا قـ ـ ــادت م ـت ــاب ـع ــة ه ـ ــذه الـ ـح ــاالت
م ــن م ـنــع ال ــدخ ــول إلـ ــى ن ـت ـي ـجــة ،فــإن
مـ ــا ي ـ ـجـ ــري أك ـ ـثـ ــر مـ ــن حـ ـ ــرص أم ـن ــي
ع ـلــى «س ــام ــة» الـ ـب ــاد ،وخ ــاص ــة أن
ع ــددًا مـمــن مـنـعــوا كــانــوا قــد حصلوا
عـ ـل ــى مـ ــواف ـ ـقـ ــات س ــابـ ـق ــة مـ ــن وزارة
الــداخ ـل ـيــة أو س ـف ــارات املـمـلـكــة ،وهــو
ب ــا ش ــك إك ـم ــال مل ـمــارســة الـقـهــر على
ال ـغ ــزي ــن خ ـص ــوص ــا ،ف ــي ظ ــل وج ــود
سـلـطــة فلسطينية ال ت ـتــابــع ش ــؤون
رعــايــاهــا ف ــي مـنــاطــق حـكـمـهــا ،وهــي
أعجز عن حمايتهم ،فكيف إذا تعلق
األم ــر بـ ـ ــاألردن ،ال ــذي يــربــط عــاقــاتــه
بالسلطة ،تاريخ حافل بالصدام مع
«منظمة التحرير» ،انتهاء باالتفاق
على «السالم» مع إسرائيل ...وحماية
أمنها.
(األخبار)

فلسطينيو األردن :ال حياة سياسية والتعاطف مسموح لفظًا
ُحـكــم عمليًا ب ــاإلع ــدام عـلــى النشاط
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ال ـ ـت ـ ـحـ ــرري ان ـط ــاق ــا
م ــن أراضـ ــي ش ــرق نـهــر األردن ،منذ
إخـ ـ ـ ــراج «م ـن ـظ ـم ــة ال ـت ـح ــري ــر» مـنـهــا
بداية السبعينيات ،ولكن الرصاصة
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة أطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـجـ ـس ــم
الـفـلـسـطـيـنــي ال ـس ـيــاســي ع ــام 1999
حينما قررت الحكومة األردنية طرد
رئ ــاس ــة وأع ـض ــاء املـكـتــب الـسـيــاســي
لحركة «حماس» من ّ
عمان.
منذ ذلك الوقت ،أي من قرابة خمس
ع ـ ـشـ ــرة س ـ ـنـ ــة ،والـ ـعـ ـم ــل ال ـس ـي ــاس ــي
ضـ ــد إس ــرائـ ـي ــل ال ي ـت ـخ ـطــى حـ ــدود
التأييد واملناصرة لبعض الفصائل
الفلسطينية ،وعبر بوابات سياسية
ً
أردن ـي ــة ،مــن حــركــات قــومـيــة وص ــوال
إلى «جماعة اإلخــوان املسلمني» ،في
املـمـلـكــة ،الـتــي ك ــان يظهر فــي بعض
اح ـت ـفــاالت ـهــا ،ال ـت ــي ان ـق ـط ـعــت أخ ـي ـرًا
ب ـس ـب ــب ت ـش ـظ ــي الـ ـجـ ـم ــاع ــة ،م ـعــالــم
التأييد لـ«حماس».
ل ـكــن ال ـخ ــوف ك ــان س ـيــد امل ــوق ــف في
تلك السنوات ،ووجــود رايــة لفصيل
فـلـسـطـيـنــي ق ــد ي ـق ــود ص ــاح ـب ــه إل ــى
السجن .حتى الرقيب الــذاتــي ُيعمل
نفسه ل ــدى الفلسطينيني بـشــأن ما
يكتبونه على صفحاتهم في املواقع
االجتماعية .ومع أن حرب عام 2006
بني حزب الله وإسرائيل ،كان يمكن
أن تكون بوابة للتعاطف وللحديث
ع ــن فـلـسـطــن ،ف ــإن الـتــأثـيــر السلفي
القوي وقــف باملرصاد .ثم في أعــوام

 2008و ،2012س ـمــح ت ـحــت ع ـنــوان
«التضامن مــع غــزة» بـخــروج بعض
املسيرات واالحتجاجات.
حتى االعتراض على وجود السفارة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة وال ـت ـط ـب ـيــع ال ـت ـجــاري
والـسـيــاســي مــع ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي،
يمر من بوابات أردنية ال فلسطينية،
برغم أن مثل هذه النشاطات تنتهي
بقمعها عـ ــادة .أم ــا فــي ح ــرب ،2014
الـ ـ ـت ـ ــي جـ ـ ـ ــرت فـ ـ ــي خـ ـ ـض ـ ـ ّـم الـ ـ ـص ـ ــراع
اإلقليمي في املنطقة ،وفي ظل غياب
مـعــارضــة أردن ـيــة حقيقية ،فـلــم تكن
مناسبة للتحشيد الوطني.
أك ـث ــر م ــن أرب ـع ــة م ــاي ــن فلسطيني
فـ ــي امل ـم ـل ـك ــة مـ ـح ــروم ــون امل ـش ــارك ــة
السياسية تحت عـنــوان فلسطيني،
وهــم الذين فرضت عليهم الجنسية
األردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ــرضـ ــا م ـ ــا بـ ـع ــد ال ـن ـك ـبــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ب ـس ـن ــة ،ب ــات ــوا ال ـي ــوم
خـ ــارج دائ ـ ــرة الـ ـص ــراع ،ع ـلــى خــاف
الالجئني في سوريا ولبنان ،الذين
غ ــذوا خ ــزان «ال ـث ــورة الفلسطينية»
لـ ـعـ ـق ــود .ول ـي ـس ــت درج ـ ـ ــة ال ـت ـح ـي ـيــد
م ـق ـت ـصــرة ع ـلــى ال ـن ـش ــاط األمـ ـن ــي أو
ال ـع ـس ـكــري ،ب ــل تـشـمــل جـمـيــع أن ــواع
العمل السياسي أو اإلعالمي وحتى
الخيري.
وف ـي ـم ــا ت ـغ ــض الـ ــدولـ ــة ال ـن ـظ ــر عـمــن
يــريــد ال ـخ ــروج للمقاتلة تـحــت رايــة
«داع ـ ـ ــش» أو «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» في
ك ــل م ــن ال ـ ـعـ ــراق وسـ ــوريـ ــا ،ل ــن ي ــرى
وجــه الشمس من يفكر بتنفيذ عمل

أمـنــي ضــد إســرائـيــل ،الـتــي «تربطنا
بـهــا اتـفــاقـيــة سـ ــام» ،وه ــي ديـبــاجــة
ّ
امل ـنــظــريــن لـتــوعـيــة «ال ـج ـه ـلــة» ،ممن
ّ
يحاولون تذكر وطنهم .حتى إذا قتل
اإلســرائـيـلـيــون عـلــى الشبهة أو ألي
سبب آخــر ،مواطنًا يحمل الجنسية
األردن ـ ـيـ ــة ،ف ـلــن يـفـكــر أحـ ــد ف ــي قطع
العالقات ،وليس استشهاد القاضي
رائد زعيتر إال أوضح دليل على ذلك،
فيما ال يعرف أحد أين انتهت لجنة
التحقيق في مقتله.
اليوم ،في فلسطني تشتعل انتفاضة

تغض الدولة النظر
عمن يريد الخروج للمقاتلة
مع «داعش»
وق ــوده ــا ش ـب ــاب م ــن أعـ ـم ــار ال ــزه ــر،
يقدمون بكل بسالة على قتل عدوهم
بما تــوافــر مــن أدوات مطبخ البيت،
ت ـحــت عـ ـن ــوان «ان ـت ـف ــاض ــة الـ ـق ــدس»،
ال ـ ـتـ ــي ت ــركـ ـه ــا الـ ـ ـع ـ ــرب أم ـ ــان ـ ــة ل ــدى
«الهاشميني» ،وما عنهم وعنها من
أحد مدافع.
(األخبار)
االعتراض على وجود
السفارة اإلسرائيلية
والتطبيع ينتهي
بقمعه عادة (من
الويب)

