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مركز تطوير للدراسات
هذا التقرير
لجأ النظام السوري إىل استعامل العنف يف مواجهة االحتجاجات السلمية
والتظاهرات الشعبية التي رفعت شعار الحرية والكرامة وتو َّعد املنطقة
برمتها بالفوىض وخصوصا دول الجوارإذا مل تسانده.
يف هذا السياق تصاعد عنف النظام ضد الناس وأحدث موجات من النزوح
الداخيل والهجرة الخارجية ناهزت العرشة ماليني ،أي نحو نصف السكان.
الالجئون الفلسطينييون يف سوريا ،أصابهم ماأصاب إخوانهم السوريني من
دون متييز أكان لجهة انحياز فئة صغرية منهم إىل النظام ،أو لجهة تدمري
مناطق سكنهم سواء كانت مخيامت برعاية وكالة األونروا أو تجمعات سكنية
يف املدن والقرى السورية.
هذا التقرير يحاول رصد السياق السيايس الذي متت به عملية القمع والتهجري،
من خالل نظرة إىل عمق العالقات الفلسطينية مع النظام السوري تاريخيا،

أرشف عىل التحرير

محمد حسني شمس الدين

شارك يف اإلعداد

كام يحاول اإلشارة إىل مشكالت وواقع املخيامت راهنا بعد أربع سنوات عىل
املأساة السورية  -الفلسطينية.
من جهة أخرى يعرض التقرير لعدد من الحاالت واملؤرشات الخطرة التي
برزت يف مجتمع املهجرين الفلسطينيني من سوريا إىل لبنان لجهة القرارات
الرسمية الخاصة مبنع حركتهم ودخولهم أو لجهة الظواهر االجتامعية الناتجة
عن أثر الحرب والتهجري القرسي من تزويج القارصات وقصة قوارب املوت
وأثر الحرب عىل ارتفاع منسوب العنف اللفظي األرسي.
أخريا ً ،مثة إضاءة عىل حالة «أبو عيل الفلسطيني» الشاب الذي عاش حياته
يف قرية منسية من قرى الغوطة إىل جوار مسجدها ،ليتحول من شاب بسيط
ساذج ومريض إىل زعيم «داعيش» علام أن هذه الحالة لها دالالتها يف كل قرية
ومدينة ومخيم.
مدير املركز
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االفتتاحية | تهجري الفلسطينيني من سوريا ليس حدثا عارضا
بعد نجاح الجرنال حافظ األسد يف انقالبه عىل رفاقه البعثيني يف
مطلع السبعينيات من القرن املايض  ،تسلم السلطة بصفتني :األوىل
بصفته قائدا ً منفردا ً لحزب البعث وللجيش العقائدي.بعد اعتقال
القيادة السابقة وحبسها مدى الحياة من دون تهمة أو محاكمة .
والثانية بصفته رئيسا «دستوريا» للبالد بعدما أجرى استفتا ًء شعبياً
 ،نال فيه نسبة  99.99باملائة من األصوات «النعم» من دون أن
ينىس الشكليات التي تقتيض تعديل الدستور وكتابة دستور جديد
يتال َءم مع توجهات ورغبات املرشح األوحد .
الجرنال الرئيس ،طور نظرية الحكم يف سوريا عرب استخدام
االيديولوجيا البعثية التي تتيح له السيطرة عىل الجوار السوري
(األردن – لبنان-
الجرنال الرئيس ،طور نظرية الحكم يف
فلسطني) .بدعوى سوريا التي تتيح له السيطرة عىل الجوار
إسقاط مفاعيل السوري (األردن – لبنان -فلسطني)
«سايكس بيكو»
وأن فلسطني ماهي إال جنوب سوريا ،كام أن لبنان ليس إال محافظ ًة
ُسلخت عن سوريا األم .وبهذه الذريعة االيديولوجية مل يعرتف نظام
األسد بأية قيادة وطنية فلسطينية يختارها الشعب الفلسطيني يف
سعيه من أجل االستقالل  ،وال سيام قيادة منظمة التحرير.
وبات الجرنال الرئيس يع ّرف يف األدبيات السلطوية بصفته زعيم
األمة،وقائد املسرية حتى نُحتت عبارة(األسد قائدنا إىل األبد) يف كل
مكان وابتلعت العبارات األخرى ملا تنطوي عليه من رهبة وإيحاء
خف وقعه يف آذان الناس.
يفوق أي وصف سابق ّ
وأثناء الحملة العسكرية التي شنها النظام السوري ضد حركة فتح
عىل أثر االجتياح االرسائييل لألرايض اللبنانبة عام  1982وأدت إىل
الحصار املزدوج يف طرابلس خريف ،1983حني أغلقت البحرية
اإلرسائيلية سواحل املدينة بينام كانت القوات التابعة للنظام
السوري تقصف مخيمي البداوي ونهر البارد إلبادة قوات منظمة
التحرير وتفكيكها ،وقتذاك كان القائدان الفلسطينييان ،أبو عامر
وأبو جهاد يرددان شعارا مخترصا لرشح تعقيد املوقف للمقاتلني
ويقوالن علينا « حامية القرارالفلسطيني املستقل»
انترشت تلك العبارة عىل كل لسان فلسطيني وكتبت عىل جدران
مخيم الريموك وخرج الناس يف حركة احتجاج عفوية استمرت عدة

أيام.....آنذاك طلب األسد األب أن يأتوا بكل قادة الفصائل املقيمة
يف دمشق إىل نائبه عبد الحليم خدام ليبلغهم موقفا مخترصا
ويخربهم (إما أن يهدأ مخيم الريموك وإما أن يالقي مصري حامة)
وقال لهم نائب الرئيس »:الريموك ليس أعز من حامة».
مع انتفاضة الشعب السوري الراهنة ،والتي استمرت سلمي ًة نحو
سنة  ،نأت قيادة منظمة التحرير بنفسها عن الرصاع السوري الداخيل
 ،حرصاً منها عىل
ليبلغهم موقفا مخترصا ويخربهم
الالجئني الفلسطينيني إما أن يهدأ مخيم الريموك وإما أن
يف سوريا .ومع لجوء يالقي مصري حامة
املعارضة إىل حمل
السالح اضطرارا ً  ،دفاعاً عن النفس أمام اآللة العسكرية الهائلة
التي استخدمها النظام  ،تح ّولت املخيامت الفلسطينية مالذات آمنة
أي مسلح معارض  .ولكن النظام
للنازحني السوريني قبل أن يدخلها ُّ
أجرب أتباعه من الفصائل الفلسطينية عىل املبادرة املسلحة والتدخل
ضد الحركة الشعبية السورية  ،ما أ َّدى عملياً إىل دخول املخيامت
يف دائرة التدمري املنهجي الذي يتّبعه النظام ،أسو ًة مبئات القرى
وعرشات املدن السورية التي تدكّها املدفعية ويرميها الطريان الحريب
بالصواريخ والرباميل املتفجرة .
إن ما تتع َّرض له املخيامت يف سوريا من دمار وتشتيت ال يشبهان
إال عملية اقتالع منهجية  ،بدليل أن النازحني الفلسطينيني من سوريا
،بأعدادهم الكبرية
أي جه ٍة يدفع النظام السوري
إىل
ّ
واملتزايدة ،ال سيام هذه «الفاتورة» املسبقة  ،بتهجريه
من مخيم الريموك الالجئني الفلسطينيني من سوريا ؟
،باتوا أبعد ما يكون
عن التفكري يف العودة إىل جحيم املخيامت ،وال يشغلهم إال البحث
عن مالذ آخر .....وهذاما تب ّينه شهاداتهم والتحقيقات امليدانية يف
أوساطهم  .والحال كذلك نحن أمام سؤال كبري يطرحه أي مراقب
أي جه ٍة يدفع النظام السوري هذه «الفاتورة» املسبقة
منصف  :إىل ّ
 ،بتهجريه الالجئني الفلسطينيني من سوريا ؟
ويف مثل هذه الحال أال تبدو سياسة النأي بالنفس  -وهي سلمية يف
كل األحوال  -وكأنها نوع من إدارة الظهر ملا يجري  ،إذا مل تجرؤ عىل
تحديد مسؤولية النظام السوري عن هذه النكبة الجديدة ؟
هشام دبيس
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واقع مخيامت الالجئني الفلسطينيني يف سوريا اليوم
قدر الالجئني الفلسطينيني أن يعانوا ،ليس من كونهم نازحني عن
وطنهم فحسب ،بل وأيضاً من نتائج الحروب األهلية الجارية يف
عدد من البلدان العربية .ويف سورية دفع اللالجئون خالل السنوات
الثالث األخرية مثنا باهظا عىل الرغم من إعالنهم رسميا وشعبيا عدم
عالقتهم بالنزاع السوري.
بلغ مجموع الالجئني الفلسطينيني املقيمني يف سوريا عام  2014نحو
 530ألفاً .وبالنسبة للتوزع الجغرايف  ،تشري املعطيات  ،إىل تركز 67
يف املئة من إجاميل مجموع الالجئني يف العاصمة السورية دمشق
 ،واملخيامت القامئة يف ضواحيها مثل الريموك ،سبينة ،جرمانا ،خان
الشيح ،السيدة زينب ،ذانون ،الرمدان ،الحسينية .يف حني يتوزع
الباقون ( 33يف املائة) عىل املحافظات األخرى ،الالذقية ،حلب،
حامه ،حمص ،درعا ،واملخيامت القامئة فيها .بشكل عام ،يرتكز يف
تسعة مخيامت معرتف بها من قبل الوكالة يف سوريا نحو  30يف
املئة من إجاميل مجموع الالجئني يف سوريا  ،وترتفع النسبة اىل60
يف املئة إذا أخذنا يف االعتبار
مجموع سكان مخيم الريموك بلغ مجموع الالجئني
من الالجئني الفلسطينيني الفلسطينيني املقيمني يف
 ،الذي اليعترب مخيامً وفق سوريا عام  2014نحو
تعريفات االونروا نظرا ً لوجود  530ألفاً
بلدية تتبع وزارة اإلدارة املحلية السورية .وتشري االونروا اىل ان
مجموع سكان مخيم الريموك قد وصل يف منتصف عام  2012إىل
نحو  151ألف الجئ فلسطيني ،إضافة إىل نحو  150ألف سوري
وفق تقديرات بلدية الريموك .
إن التفاعل مع الثورة السورية تفاوت من تجمع فلسطيني آلخر
بحسب تفاعل البيئة التي يوجد فيها التجمع مع الثورة .فهناك فرق
شاسع يف التفاعل مع الثورة بني مخيم النريب املوجود يف مدينة حلب
التي تعترب ذات تفاعل ضعيف نسبياً مع الثورة والبعيد أصالً عن
مركز املدينة ( يبعد حوايل
سكان مخيم الريموك قد وصل
 13كم للجنوب الرشقي ) يف منتصف عام  2012إىل نحو
وبني مخيم درعا التي كانت  151ألف الجئ فلسطيني،
مهد الثورة والذي اليبعد إضافة إىل نحو  150ألف سوري
عن مركز املدينة سوى
 300م  ،ناهيك عن حاالت التزاوج الكثرية الحاصلة بني الالجئني

الفلسطينيني وأهايل درعا  .ومن خالل هذه املقاربة يتضح أن الكل
الفلسطيني الالجئ هو متأثر بالثورة وليس املحرك فيها.
شكلت املأساة السورية فصال جديدا من فصول الدراما الفلسطينية،
لكنها هذه املرة مجدولة مع مأساة سورية تستعيد تاريخ التجربة
الفلسطينية يف الكثري من التفاصيل ،ليس أولها التهجري واملذابح،
وليس آخرها منايف احتضنتهم ،ورسعان ما انقلبت عليهم .إن الواقع
السوري الراهن يف جانب من جوانبه تكثيف حدايث ورسيع للأمساة
الفلسطينية.
ما اختربه الفلسطينيون خالل أكرث من ستة وستني عاماً  ،جربه
السوريون خالل ثالث سنوات .ولقد انعقد التآخي بني الالجئ
الفلسطيني واخيه السوري يف الدم ،يف املعتقل ،ويف القصف والقنص
والرباميل املتفجرة ،وصوال إىل املوت جوعا يف حصار وحيش يحصد
الجميع ويذلهم؛ والشواهد مازالت حارضة وقوية يف مخيم الريموك
جنوب العاصمة السورية دمشق  ،حيث سقط فيه جراء أكرث من
سنة من الحصار – حيث بدأ الحصار الفعيل من قبل النظام منذ
منتصف متوز يونيو  - 2013والجوع  200شهيد  ،غالبيتهم من األطفال
والشيوخ والنساء .
وقد اعلن املفوض أن الحرب الدائرة يف سورية
العام لوكالة غوث تسببت بتهجري نحو ثالثة أرباع
وتشغيل الالجئني الالجئني الفلسطينيني يف سورية من
الفلسطينيني (األونروا) مخيامتهم
مؤخرا ً خالل زيارته
املنطقة «أن الحرب الدائرة يف سورية تسببت بتهجري نحو ثالثة
أرباع الالجئني الفلسطينيني يف سورية من مخيامتهم».وأضاف «أن
هناك نحو  530ألف فلسطيني سوري مسجلني يف سجالت الوكالة
بسوريا» ،مشريا إىل أن نحو « %70إىل  %80منهم مهجرون اآلن،
بسبب النزاع يف البالد».
وقد تسببت عمليات القصف الوحيش من قبل قوات النظام عىل
املخيامت منذ صيف عام  2012وحتى نهاية عام  2014يف توليد
حالة نزوح وهجرة جامعية ضمن ظروف معيشية صعبة وقاهرة
بني الالجئني الفلسطينيني يف سورية  ،وبات شتاتهم الجديد يتوزع
عىل مختلف املناطق املحيطة أو القريبة من مدينة دمشق داخل
مركز املدينة واالحياء القريبة  ،مثل املزة الشيخ سعد  ،ركن الدين ،
التقرير الثامن  /شباط  /فرباير ٢٠١٥ /

4

مركز تطوير للدراسات
قادسيا  ،دمر البلد  ،صحنايا  ،وعىل قوس واسع من الدول والبلدان
خارج سورية  ،وبخاصة لبنان ،حيث تشري املعطيات إىل أن هناك
نحو خمسني ألفا من فلسطين ّيي سورية فوق األرض اللبنانية ،فضالً
عن  11000يف األردن ،ونحو  7500يف مرص ،وكذا ليبيا والسودان
وتركيا  ،وتنظر الدول املضيفة إىل قضية الالجئني الفلسطينيني من
سورية عىل أنها أمنية بامتياز  ،ولذلك مل تقم تلك الدول  -باستثناء
تركيا – بتقديم مساعدات
اإلغاثة الالزمة أو إيواء الالجئني هناك نحو خمسني ألفا من
الفلسطينيني  ،ومل تقم منظمة فلسطين ّيي سورية فوق
األرض اللبنانية ،فضالً عن
االنروا هي األخرى بالدور  11000يف األردن
املطلوب إلغاثة الالجئني
الفلسطينيني من سورية اىل كل من لبنان واألردن  ،يف حني قامت
جمعيات خريية بتقديم بعض املساعدات التي مل ترق إىل حجم
املتطلبات  ،خاصة وان نصف الالجئني من األطفال دون الخامسة
عرشة من العمر .وتبعاً لذلك فإن الالجئني الفلسطينيني من
سورية إىل دول الجوار الجغرايف بحاجة ماسة إىل الحامية الرسمية
للمفوضية العليا لشؤون الالجئني .
يف جانب الخسائر البرشية بني الالجئني الفلسطينيني  ،تشري
املعطيات إىل مقتل  2800الجئ فلسطيني يف سورية منذ آذار
 2011وحتىى بداية عام  ،2015كام سقط عرشات من القتىل بني
الالجئني الفلسطينيني الهاربني من املجازر إىل خارج سورية  ،وسجل
املرصد األورومتوسطي غرق عدة زوارق تحمل سوريني وفلسطينيني
من سواحل اإلسكندرية وليبيا ( قوارب املوت ) ذهب ضحيته نحو
 430شخصا غرقاً يف البحر .وقد
اقيمت مراسم تأبني بالقرب مقتل  2800الجئ
من ميناء سان ليون جنويب فلسطيني يف سورية منذ
آذار  2011وحتىى بداية عام
إيطاليا لعرشات من ضحايا ٢٠١٥
غرق سفينتني يومي الثالث
والحادي عرش من أكتوبر/ترشين أول ،2013بينهم نحو  36من
الالجئني الفلسطينيني ومثة  3100معتقل من الالجئني الفلسطينيني
يف السجون السورية ،من بينهم سلمى عبد الرزاق  ،وهي طالبة

جامعية  ،سنة خامسة يف كلية الهندسة املدنية .
يف حقيقة األمر ،إن انعكاسات األزمة السورية عىل الالجئني
الفلسطينيني وعىل مخيامتهم  ،كانت األكرث فداحة مام هي عىل
أي طرف أو جهة مناطقية يف سوريا ،فقد كانوا وما زالوا الضحايا
املنسيني يف مرجل غليان األزمة السورية،
يف السادس عرش من كانون األول/ديسمرب  ،2012شن الجيش
السوري حملة عسكرية ضد مخيم الريموك لالجئني إثر دخول
قوات املعارضة املسلحة إليه  .وقامت طائرة ميغ سورية بقصف
مسجد عبد القادر الحسيني يف وسط املخيم بعد وقت قصري من
دخول املعارضة -حيث لجأ إليه العديد من النازحني السوريني من
منطقتي الحجر االسود والتضامن  -مام تسبب يف سقوط العديد من
الضحايا يف صفوف املدنيني السوريني والفلسطينيني ،قدره العاملون
يف مشفى الباسل املحاذي للجامع بنحو  77شهيدا ً .
وبعد قصف مخيم خان الشيح املستمر اىل الغرب من العاصمة
السورية دمشق منذ نهاية
عام  ، 2012واحتالل مخيم نزح ما يقرب من 235,000
الجئ فلسطيني داخل سوريا
سبينة اىل الجنوب منها  ،وف ّر  %15آخرون إىل لبنان
وقبل ذلك قصف وتدمري واألردن
قسم كبري من مخيم الرمل
يف الالذقية ومخيم درعا  ،تكون معظم املخيامت الفلسطينية الـ
 12يف سوريا قد تاثرت باألعامل القتالية التي ه ّجرت نحو  ، %80من
أصل  530,000الجئ فلسطيني يف سورية  ،وهم أحفاد الجئي النكبة
قبل أكرث من 66عاماً .أفادت منظمة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونروا) أن «الالجئني
رشدون بأعداد أكرب من
الفلسطينيني يف سوريا يُقتلون ،ويصابون ويُ ّ
أي وقت مىض ،مع استمرار طغيان النزاع املسلح عىل مخيامت
الالجئني يف جميع أنحاء البلد .ووفق تقديرات منظمة األونروا،
نزح ما يقرب من  235,000الجئ فلسطيني داخل سوريا وف ّر %15
آخرون إىل لبنان واألردن ومرصوتركيا واىل املهاجر البعيدة ،مثل
أملانيا والسويد  ،األمرالذي يجعلهم نازحني للمرة الثانية أو الثالثة.
التحرير
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أثر الحرب عىل حياة الالجئني

يبدو أن تدهور األوضاع املعيشية لالجئني السوريني يف لبنان بصورة
متسارعة يلعب دورا بارزا يف تفكك األرس النازحة  ،وخصوصا مع
انسداد أي أفق للحل يف سوريا يسمح لهم بالعودة.
فقد أجربت والدة القارص ع.ن ( 13عاما) ابنتها عىل الزواج من رجل
يكربها بستة وعرشين عاما ،مقابل قيامه بدفع بدل إيجار البيت
ورشاء األطعمة لهم وذلك يف مخيم شاتيال -بريوت
وتقول الفتاة أنها تعرضت للتحرش الجنيس أكرث من مرة من قبل
أحد أقاربها عندما كانت والدتها تغادر املنزل بحثاً عن عمل .
يف حني طرد صاحب احد املحالت الالجئة السورية أ.خ ( 26عاما)
لرفضها إقامة عالقة جنسية معه .وكانت األخرية قررت العمل
ملساعدة زوجها عىل مواجهة كلفة الحياة الغالية يف بريوت.
وتعرضت احدى الالجئات السوريات يف مخيم شاتيال وهي أم
ألربعة أطفال البتزاز من احد السكان املحليني بأنه سييش بها
لزوجها ويتهمها بإقامة عالقة معه ،بعد ان رفضت ذلك.
هذه مناذج لحاالت تتعرض لها املرأة الالجئة السورية يف لبنان بعد

تدفق العائالت السورية إثر الحرب الواسعة يف بلدهم وقد فاق
عددهم املليون ونصف مليون سوري.
ويوضح الباحث االجتامعي منري قاسم األمر قائال :إن سؤ األوضاع
املعيشية واالقتصادية لالجئني السوريني يف لبنان يدفع بعضهم
للمتاجرة بالقارصات أو اجبار النساء عىل إقامة عالقات غري رشعية،
وهذا الوضع معروف ومتوقّع يف زمن الحروب والهجرة القرسية.
ويعزو االختصايص يف الدعم النفيس االجتامعي أحمد املحمد األمر
إىل عدم االهتامم الكايف يف املنظامت الدولية واملحليةغري الحكومية
بتأمني املوارد الالزمة بل وتراجع هذه املوارد تدريجيا من دون
التوصل إىل حلول متنع العائالت من الوقوع يف مثل هذه املطبات.
فهل سيعيش السوريون عىل خطى من سبقهم يف اللجوء إىل ماهو
متاح من سوء الحال لتأمني الحياة ؟وهل أضحت مقولة أن كل يشء
مباح يف زمن الحرب واقعا ال مفر منه؟
تساؤالت برسم املسؤولني عن الالجئني السوريني .
لينا قاسم

يبدو أن ظاهرة العنف اللفظي املو ًّجه إىل أطفال األرس املهجرة
إىل وادي الزينة قد تنامت يف الفرتة األخرية ،وقد تحولت إىل منط
سلويك حيالهم يطال النمو العاطفي للطفل وصحته النفسية .وقد
شمل العنف اللفظي الشتم والرتهيب و اإلقصاء والعزل واإلذالل
والسخرية وصوال إىل الرضب.
يرشح الطفل ر.د 12( .عاما) معاناته مع والده ،الذي يهينه ويشتمه
بشكل دائم ويدفعه ذلك للتساؤل :ملاذا يترصف والدي نحوي بهذه
الطريقة؟ وملاذا تغريت معاملته يل بعد التهجري؟ ومتنى أال يتعرض
للرضب وال حتى للعنف اللفظي
وتشعر الطفلة ج.ح10( .أعوام) باإلحباط والحزن عندما يرصخ والداها
يف وجهها ،ويأخذان بالشتم عند ارتكابها اي خطأ قد تكون ارتكبته
من دون قصد  .وتضيف :هل يعالج الخطأ البسيط الذي اقرتفته بهذه
الطريقة؟ وأليس هناك طريقة أخرى كالنقاش والحوار معي؟.
يبدو ان ظاهرة العنف اللفظي باتت من الظواهر الخطرة التي تطال
مئات األطفال الذين يعيشون يف وادي الزينة مام يؤثر سلبياً عىل
شخصية الطفل مستقبال .وقد أظهرت احدى الدراسات التي أعدها
الدكتور عبد الرحمن الشقريات والدكتور عامر نايل املرصي عام

 2001أن الفتيات يف عمر  12عاما يكن أكرث تأثرا باالساءة اللفظية
من الذكور.لكن الذكور هم األكرث تعرضا لتكرار االساءة اللفظية.
وان  90%من الذكور يتعرضون لالساءة اللفظية املتكررة ،مقابل
 60%من االناث.
كام أشارت الدراسة اىل أن 15%من هذه اإلساءة تتطور لتأخذ
أشكاال من عدم املساواة والنبذ االجتامعي واغتصاب الحقوق وعدم
العدالة يف بعض املواقف.
ويف دراسة أخرى ملنظمة العاملية تقول ان االساءة اللفظية تؤدي
إىل تشويه صورة الطفل يف عني ذاته  ،وتدفع بها نحو صورة منمطة
تتالءم مع التوصيفات التي تعطيها له كلامت اإلساءة.
وهناك دراسة أخرى أشارت إىل أن املتغريات الدميغرافية التي
تتعرض لها األرسة وتغري البنية االجتامعية باإلضافة إىل النقد والبطالة
قد تزيد من العنف اللفظي ومن اإلساءة لألطفال .
ويبدو أن اإلساءة اللفظية التي يتعرض لها األطفال مل تحظ حتى
اللحظة باالهتامم الكايف من قبل املنظامت التي تهتم بالالجئني ،لتقف
يف وجهها ومتنع انتشارها وتطورها إىل أشكال أخرى وصوال إىل العنف.

العنف اللفظي ضد األطفال يف أوساط األرس املهج َّرة

فاطمة عبد العال
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منع دخول الفلسطينني السوريني إىل لبنان
مثانية اشهر مرت عىل صدور قرار مديرية األمن العام اللبناين
القايض مبنع دخول فلسطينيي سورية إىل لبنان برا ً وجوا ً ،مام أدى
إىل تداعيات سلبية طالت رشيحة واسعة من الالجئني الفلسطينيني .
تقول ربيعة عبد الغني ( 48عاماً) وهي مهجرة من مخيم الريموك
ابنتي من اكامل دراستهام يف
وأم لخمسة أطفال :هذا القرار منع ً
جامعة دمشق ،حيث كانتا تذهبان إىل دمشق كل فصل لتقديم
االمتحانات .اآلن مل تعودا
ابنتي من
قادرتني عىل الذهاب إىل هذا القرار منع ً
اكامل دراستهام يف جامعة
سوريا والعودة ؛ إذ مبجرد دمشق
وصولهام إىل املصنع يختم
جوازا سفرهام ومينع دخولهام إىل لبنان ملدة خمس سنوات .
وتضيف  :ابنتي الكبرية يف سنة تخرجها وهي واحدة من 1100
طالب جامعي فلسطيني يدرسون يف جامعات سورية ،وهم يعيشون
اآلن يف لبنان.
ويواجه عدنان محمد ( 55عاماً )وهو مهجر من مخيم درعا مشكلة
من نوع آخر .يوضحها باآليت  :ذهبت زوجتي وابني إىل دمشق
للحصول عىل بعض األوراق الرسمية قبل  3أيار  ،2014تاريخ اصدار
القرار ،ومل يستطيعا العودة إىل لبنان بسبب القرار الجائر.حاولت
بكل الطرق تأمني عودتهام ،من ذهبت زوجتي وابني
خالل التهريب او عربالواسطة إىل دمشق للحصول عىل
لكننا مل نصل إىل نتيجة .أريد بعض األوراق الرسمية ومل
يستطيعا العودة
أن يعود ابني قبل أن يجند يف
الجيش ،كام أن خطيب ابنتي ،وهو فلسطيني أيضا مل يستطع املجئ
إىل لبنان لعقد قرانه .ال أعرف كيف أمل شمل عائلتي ،إنني ضائع يف
هذه الدوامة .
وكان الشاب حسن الندى ( 15عاماً) تويف يف مستشفى الهمرشي

متأثرا ً بحروق أصيب بها ،ومل تتح الفرصة ألمه وأخوته للقدوم إىل
لبنان لدفنه .من جهة
آخرى نرشت وسائل تويف يف مستشفى الهمرشي
اإلعالم ترصيحاً لوزير متأثراً بحروق أصيب بها ،ومل
الداخلية اللبناين نهاد تتح الفرصة ألمه وأخوته
للقدوم إىل لبنان لدفنه.
املشنوق قال فيه  :ليس
هناك أي قرار مبنع
دخول فلسطينيي سورية إىل لبنان ولكن ما يطبق اآلن هو لتنظيم
دخولهم وخروجهم ،وفق رشوط محددة ،ومنها تأشرية دخول تحظى
مبوافقة املديرية العامة لألمن العام وتعطى ملدة سنة واحدةأو 3
سنوات ،رشط أن تكون الزوجة لبنانية أو األم لبنانية .أو حصول
عل تأشرية خروج وعودة لعدة سفرات إىل حني انتهاء صالحيتها ،مع
متديد اإلقامة إلكامل السنة.
كذلك منح سمة مرور ملدة  24هل سترتاجع الحكومة
اللبنانية عن هذا القرار
ساعة للمغادرين عرب لبنان ،أو تعدله لرتاعي الحاالت
وأن هذا القرار قابل للتعديل االنسانية
تبعاً للتطورات األمنية.
ويصف أمني عام لجنة متابعة املهجرين الفلسطينيني يف لبنان قاسم
عبايس هذه الرشوط بالتعجيزية وغري املنطقية .
وأبدت الناطقة باسم األونروا كريس جانيس قلقها عىل حركة الجئي
فلسطينيي سورية ودعت الدولة اللبنانية إىل عدم اإلعادة القرسية
للفلسطيني .وتشري اإلحصائيات الصادرة عن أكرث من مركز إىل أن
عدد فلسطينيي سوريا قد بلغ نهاية عام  2014يف لبنان  43ألف
مهجر  ،مام يستدعي السؤال :هل سترتاجع الحكومة اللبنانية عن
هذا القرار أو تعدله لرتاعي الحاالت االنسانية وخصوصاً الطالب
منهم ؟وماهو مصري الالجئني الفلسطينيني من سورية؟
هديل السهيل
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ظاهرة تزويج القارصات ..نافذة ف َرج ام مشكلة جديدة؟

من املتوقع ازدياد نسبة زواج القارصات من الالجئات الفلسطينيات
من سورية ،يف حال عدم وجود حل جذري من قبل املعنيني بهن.
فقد بدا ان هناك تزايدا يف
نسبة الزواج لدى القارصات ،التفكري بالزواج املبكر،للتخلص
يف منطقة إقليم الخروب من سلطة األهل أو لتعويض
ماافتقدنه ضمن العائلة
ورابية سبلني املعروفة
بوادي الزينة ,وذلك بعد مرور سنة ونصف عىل هجرتهن،عىل الرغم
أن ظروف العائالت يف هذه املنطقة أفضل قياسا بباقي تجمعات
الالجئني الفلسطينيني من سورية .
تلقي والدة القارص حنان.ز -14سنة-القاطنة يف كرتمايا اللوم عىل
الظروف القاسية التي متر بها والتي أجربتها عىل عقد خطبة ابنتها
اىل لبناين لتأمني مستقبلها ،لكنها فشلت بعد شهور ،بسبب اكتشافها
مرضا نفسيا يعانيه الخطيب ،ومل مينعها ما حدث من البحث عن
تجربة أخرى لعلها تتخلص من تقاسم هواء غرفة واحدة ضيقة
مع عائلتها املؤلفة من خمسة أفراد ،والتي ال تهدأ املشاكل بني
جدرانها،باإلضافة إىل كونها تعيش تحت تهديد الطرد الدائم كلام
دب الشجار مع مالك الغرفة.واملفارقة ان املالك هوشقيقها املقيم
يف لبنان.
أما أحمد ع.د .الفلسطيني الالجئ من سوريا إىل وادي الزينة ،
فريى أن الحظ سيحالف اخته البالغة  16عاما ،إذا ما تزوجت من
رجل يخلصها من واقعها الخانق ولو كانت قارصا ،حسبام يصف.
فهو يشهد معاناتها والعائلة يف قبو مقفر يطل عىل واد ترضب فيه
الرياح وترسح فيه العقارب ،بينام هو ووالده يقضيان معظم الوقت
يف عمل يؤمن لقمة العيش ،عىل قلتها ،يف لبنان.
وتربر ل.سليامن  -15عاما -التفكري بالزواج املبكر،للتخلص من سلطة
األهل أو لتعويض ماافتقدنه ضمن العائلة ،خاصة بعد الحرب ،وتقر

لينا أنها ضد هذا الزواج ,ألنها شهدت فشل حاالت متعددة من
هذا القبيل ،وتخربنا أن موضوع الرغبة بالزواج هو الحديث اليومي
واملمتع لكثريات من الفتيات يف مدرسة بيت جاال.
وقد بلغت نسبة القارصات املهجرات املقتنعات بزواج رسيع أو بناء
عالقة تشعره ّن بالتوازن مايقارب  80%يف املنطقة املذكورة بعد
استطالع رأي عينة من طالبات بيت جاال .
ويقول أمني رس لجنة املهجرين الفلسطنيني قاسم عبايس:أن املراهقة
تحلم بفتاها يف حياة
االستقرار ،وتزداد يف فرتات تجذر فكرة الزواج املبكر ضمن
العائلة ،وإىل ضغوط األهل
الحروب ،لكن العائالت عىل الفتاة والنظرة الدونية لها
املستقرة كانت تؤجل
سابقا خطبة بناتهن للمرحلة األخرية من الحياة الجامعية،وهذا
ما منع زواج القارصات بشكل عام .لكن ظروف الترشد أجربت
الكثري من العائالت ذات املستوى العلمي املتدين لتزويج بناتهن
القارصات،للتخلص من عبئهن ولتأمينهن بعيدا عن قساوة الحياة
 .لقد شاركت اللجنة يف العديد من الندوات وإعداد مدربني من
أجل توعية املرأة عىل مخاطر الزواج املبكر وتدمري حياة القارصات.
أما األختصاصية االجتامعية لينا قاسم ،فانها تعزو ذلك إىل الرتبية
ومدى تجذر فكرة الزواج املبكر ضمن العائلة،وإىل ضغوط األهل
عىل الفتاة والنظرة الدونية لها ،وخشية األهل من االعتداء عىل
بناتهن نتيجة الحروب وإلحاق العار،وإىل رغبتها يف إثبات ذاتها يف
بيت زوجها بسبب األوضاع املرتدية ألهلها ،مام يدفعها إىل الهروب
واالستقالل .
هل ستجد هؤالء القارصات من يقدم لهن الحامية الكافية أو تأمني
حياة كرمية متنعهن من املغامرة بحياتهن لألبد......سؤال يبقى رهن
املسؤولني والجهات املعنية.
هيفاء االطرش
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املريض النفيس الذي تحول إىل أمري داعيش

خالل عام ، 2013دخلت قوات الجيش السوري بلدة شبعا القريبة
من مطار دمشق.وهي بلدة يف الغوطة الرشقية لريف دمشق تبعد
نحو  8كيلو مرتات عن العاصمة دمشق ونحو كيلو مرت عن مطار
دمشق الدويل .كان يسكنها نحو  50ألف شخص قبل عام .2011
بعد دخول الجيش السوري  ،بثت قناة «العامل» تقريرا إخباريا
(لينك) ،كذلك تحدث مراسل قناة «املنار» حسن مرتىض عن أوضاع
البلدة بعد دخول الجيش  .يف تقرير قناة العامل ظهر أحد الضباط
السوريني يحمل سيفا ويشري إىل أحد القتىل بصفته أمري داعش يف
البلدة ،وقد ظهر بقرب جثته علم تنظيم الدولة اإلسالمية .وتحدث
الضابط عام كان التنظيم يفعله باألهايل .لكن غاب عن التقرير أية
معلومات تفصيلية عن القتيل املرمي قرب أحد املنازل وإىل جانبه
كريس مقلوب .
بعد التحقيق والتدقيق تبني أن القتيل اسمه محمود ويعرف يف
البلدة باسم أبو عيل الفلسطيني وهو واحد من نحو  2500فلسطيني
كانوا يعيشون يف البلدة بعد النزوح من فلسطني وقد حصل اندماج
وتزاوج بينهم وبني أهل البلدة األصليني.
رسح
وأبو عيل الفلسطيني من مواليد شبعا عام  ،1977غري متزوج .ت ّ
من الخدمة اإللزامية واالحتياطية بسبب مرضه العصبي والنفيس.
كان نزيال يف مستشفى ابن سينا لألمراض النفسية ملدة  3أشهر
عام  2008وكان يرشف عىل عالجه د.جامل نارص واالختصايص
يف األمراض النفسية د.مونيوس مخول،وهو عضو اللجنة الطبية
الخامسية التي تقرر التحاق املجند بالجيش أوعدم التحاقه ،وهو
الذي أوىص بترسيح أبو عيل الفلسطيني .
عن أبو عيل ،يقول شقيقه أبو العز :بتاريخ  2012/11/2أمرنا مسلحو
املعارضة بإخالء البلدة بسبب تدهور األوضاع األمنية والعسكرية
.غادر معظم األهايل إىل داخل غوطة دمشق الرشقية وتوزعوا عىل
مزارعها فيام توجه قسم منهم إىل منطقة الست زينب وقرحتا
حيث سكنوا عند أقاربهم.
بقي يف البلدة نحو  300رجل كان مسموحا لهم الخروج ولكن

من دون أن يحملوا شيئا معهم .خالل الفرتة ، 2012/11/25-23
هاجم مسلحو املعارضة معامل الخمرية واإلنشاءات الصناعية ،وبعد
احتاللهام بساعات ،قصف الجيش السوري البلدة بشكل عنيف ملدة
أربعة أيام .صارت الحياة أكرث صعوبة  ،فغادرنا القرية إىل منزل
ابن خالتي يف الحجر األسود .مننا يوما ثم غادرنا إىل الريموك ،ثم إىل
قدسيا .بعدها استقرينا يف منزل مهجور يف قرحتا .يف تلك األثناء
كان شقيقي أبو عيل يطالبنا بالعودة إىل البلدة وبدأ ميتنع عن أخذ
الدواء ويسري يف الشوارع هاذياً .
بعد ذلك جئت إىل لبنان لعيل أجد مكانا آمناً أنقل عائلتي إليه.
بقيت يف لبنان شهرا وعندما عدت إىل قرحتا فوجئت بغياب أبو
عيل .
يصمت لحظات قبل أن يضيف:أخربين شقيقي األصغر أن الوضع
الصحي اليب عيل تدهور بشكل ملحوظ وباتت ترصفاته غري مقبولة
،وقد أخذ بطاقة هويته من والده بالقوة وعاد إىل شبعا .بعد ذلك
بعرشين يوما  ،ذهبت زوجتي إىل البلدة وحاولت إقناعه بالخروج
لكنه رفض ،حتى أن عنارصاملعارضة طلبت منه الذهاب مع زوجة
شقيقه ،لكنه رفض وهرب وبات يتنقل من مكان إىل آخر وصار
وضعه الصحي أصعب الستمراره برفض تناول األدوية الالزمة.
أبو العز يتوقف عن الحديث ،يرتاح قليال مع سيجارة وفننجان
قهوة ،بعدها يحاول جمع ذاكرته ليوضح :بعد رضب الكياموي
ب  20يوما ،دخل الجيش السوري إىل البلدة ،وبعد ذلك بيومني
،اتصل يب أحد األصدقاء ليعزيني قائال :العمر إلك ،وعندما سألته إذا
كان متأكدا من وفاة شقيقي ،أجابني :شفت صورته عىل التلفزيون
بعد أن صار زعيام لداعش .مل أصدق أقواله .اتصلت مبن أعرف من
املعارضة فأكد يل احدهم أن ابو عيل قتل يف املنزل  ،وبعد أن حاول
البعض إخراجه وطلب منه الهرب ،لكنه رفض وقال  :أنا باق يف
املنزل ولن أغادره .ثم بدأت التفتيش عنه ألتأكد من خرب وفاته حتى
رأيت رشيط الفيديو عىل برامج يوتيوب وتأكدت من صورته .فإذا
بشقيقي املريض أبو عيل وقد تحول إىل أمري داعيش
وفيق الهواري
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رغم املخاطر تواصل قوارب املوت رحالتها

ترافق تصاعد وترية الحرب الدائرة يف سورية ،مع تزايد هجرة
املدنيني الفلسطينيني والسوريني إىل الدول املحيطة بسورية  ،كام
أن الظروف القاسية التي ميرون بها دفعت الكثريمنهم للهجرة غري
الرشعية إىل البلدان األوروبية .
يقول أبو أحمد الخطيب (فلسطيني نازح من سورية ) :لدي عائلة
مؤلفة من ستة أشخاص بينهم رضيع ،ولست قادرا ًعىل تحمل العبء
املادي الكبري من أجرة بيت ومثن غذاء  ،وأقيض وقتاً بالتفتيش عن
عمل من دون جدوى.
ويضيف  :أنتظر الفرصة املناسبة للرحيل إىل أوروبا علني أجد ظروفاً
مناسبة لتأمني حياة أفضل لعائلتي .
ويف اتصال مع محمد خري (فلسطيني نازح من سورية )يقول :وصلت
إىل السويد بطريقة غري رشعية .وهذا بلد يحرتم اإلنسان وحقوقه
ويقدر قيمته .يف حني ينتظر أبناء جلديت مستقبال مجهوال يف لبنان.

وال يبدو أي حل ألزمة املخيامت يف سورية يف املستقبل املنظور .
تشري تقديرات املرصد السوري لحقوق اإلنسان أن نحو  26ألف
فلسطيني كانوا يعيشون يف سورية ،ووصلوا إىل أوروبا بطرق غري
رشعية ،توزعوا عىل عدة دول أهمها املانيا والسويد ،فيام قىض 430
فلسطينياًغرقاً خالل رحالت قوارب املوت .
وتقول معلومات أن نائب األمني العام لألمم املتحدة بان الياسون
بحث مع بعض املسؤولني ظاهرة الهجرة غري الرشعية ،وأشار خالل
اللقاء اىل أن هناك حاجة ملحة ملعالجة األسباب الجذرية لهذه
الظاهرة ،وتعهد أن تواصل الألمم املتحدة جهدها بالتعاون مع
الحكومات املعنية واملنظمة الدولية للهجرة ملواجهة هذه التحديات.
ومع ذلك تزداد هجرة الالجئني الفلسطينني من خالل قوارب املوت
رغم بعض النتائج املروعة ،ألنه ال يبدو يف األفق حل لألزمة يف
سورية واخراج الفلسطينيني منها .
آالء السهيل
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