الالجئون الفلسطٌنٌٌون فً سورٌا ..إلى أٌن
فً محاضرتنا سنتحدث عن موجات اللجوء الفلسطٌنً  ،والتوزع الجغرافً لالجئٌن فً سورٌا والقوانٌن الناظمة
،وصوالً الى تداعٌات تحوالت المشهد السوري خالل السنوات االربع الماضٌة على الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن .
لكن قبل ذلك سنتطرق إلى بعض المإشرات ذات الداللة ع لى اتجاهات تطور أوضاع الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً
مر بها الالجئون الفلسطٌنٌون
سورٌة  .وفً جانب من محاضرتنا سنحاول اإلطاللة على المسارات الحرجة التً ّ
منذ عام  ،1948مروراً بالثورة السورٌة  ،وسنحاول بعد ذلك الحدٌث عن افاق المستقبل.
قدر مجموع الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن فً سورٌا فً عام

 2014بنحو  530ألف الجئ فلسطٌنً

.

وبالنسبة للتوزع الجغرافً  ،تشٌر المعطٌات  ،إلى تركز  67فً المئة من إجمالً مجموع الالجئٌن فً العاصمة
السورٌة دمشق  ،والمخٌمات القائمة فً ضواح ٌها مثل الٌرموك ،سبٌنة ،جرمانا ،خان الشٌح ،السٌدة زٌنب،
ذانون ،الرمدان ،الحسٌنٌة  .فً حٌن ٌتوزع الباقون )33فً المائة ( على المحافظات األخرى  :الالذقٌة ،حلب،
حماه ،حمص ،درعا ،والمخٌمات القائمة فٌها  .بشكل عامٌ ،تركز فً تسعة مخٌمات معترف بها من قبل الوكالة
فً سورٌا نحو  30فً المئة من إجمالً مجموع الالجئٌن فً سورٌا  ،وترتفع النسبة الى  60فً المئة إذا أخذنا
فً االعتبار مجموع سكان مخٌم الٌرموك من الال جئٌن الفلسطٌنٌٌن  ،الذي الٌعتبر مخٌما ً وفق تعرٌفات االونروا
نظراً لوجود بلدٌة تتبع وزارة اإلدارة المحلٌة السورٌة

 .وتشٌر االونروا ان مجموع سكان مخٌم الٌرموك قد

وصل فً منتصف عام  2012إلى نحو  151ألف الجئ فلسطٌنً ،إضافة إلى نحو

 150ألف سوري وفق

تقدٌرات بلدٌة الٌرموك .

-1

موجات اللجوء

وصل العدد األكبر من الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن إلى سورٌا إثر نكبة

 ،1948واالقتالع القسري الذي تعرض له

الشعب الفلسطٌنً  ،حٌث طبق الصهٌونٌون سٌاسة سكانٌة قامت على االقتالع والتطهٌر العرقً ،وأدت فٌما أدت
إلى اقتالع وطرد  850اً
ألف من الفلسطٌنٌٌن خارج أرضهم ،وصل من بٌن هإالء  85ألفا ً إلى سورٌاٌ ،مثلون 10
فً المئة من الالجئٌن فً العام المذكور  ،واستمرت عملٌات ترحٌل محدودة للفلسطٌنٌٌن إلى سورٌا ،حتى نهاٌة
النصف األول من الخمسٌنات ،وثمة  90فً المئة من الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً سورٌة
الفلسطٌنً .

من الجلٌل والساحل

مرة أخرى ونتٌجة ظروف سٌاسٌة واجتماعٌة واقتصادٌة ،مرتبطة بما ٌتعرض له الشتات الفلسطٌنً من أزمات،
جاءت إلى سورٌا عام  ،1956أعداد من الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن من لبنان ودول مضٌفة أخرى لالجئٌن ،وشكل
هإالء فئة خاصة من حٌث تعامل القانو ن السوري معهم ،وإن كانوا قد أضٌفوا إلى الكتلة األساسٌة التً وفدت
سنة  ،1948والسنوات التً تلتها  .وإثر عدوان  1967قامت سلطات االحتالل اإلسرائٌلً بطرد
فلسطٌنً من الضفة الغربٌة وقطاع غزة -

 460ألف

حسب معطٌات الجامعة العربٌة وبخاصة الصادرة عن صندوق النقد

العربي فً عام  . - 1991وأدت عملٌات الطرد القسري الجدٌدة إلى مجًء أعداد أخرى من الفلسطٌنٌٌن إلى
سورٌا .وبسبب األحداث التً شهدها األردن عام  1970وفد إلى سورٌا أعداد قلٌلة من النازحٌن الفلسطٌنٌٌن .
تشٌر دراسات وتقدٌرات غٌر رسمٌة إلى ان مجموع النازحٌن الفلسطٌنٌٌن إلى سورٌا من الضفة والقطاع  ،قد
بلغ نحو  63ألفا خالل عام  ، 2012لكن قسما ً كبٌراً من هذه الفئة نزح إلى مصر ومن ثم إلى قطاع غزة خالل
السنوات الثالث الماضٌة من عمر الثورة السورٌة  ،بسبب االعتداءات من قبل النظام السوري على تجمعات
ومخٌمات الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن .

 - 2القوانٌن الناظمة
أتاحت القوانٌن السورٌة بشكل عام لالجئ الفلسطٌنً منذ عام  1948دخول سوق العمل السوري تماما ً
كما هً حال العامل السوري ،وهذا ما كان ٌتمٌز به الالجئون الفلسطٌنٌون فً سورٌا المسجلون فً
سجالت مإسسة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن مقارنة بباقً تجمعات الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً مناطق اللجوء
المختلفة .وبحسب أوقات اللجوء إلى سورٌا ،فإنه ٌمكن التمٌٌز بٌن أربع فئات من الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن
والنازحًن ،علما ً أن التصنٌف المرتبط بؤوقات اللجوء ٌنسحب على تصنٌف آخر فً التعامل القانونً
معهم:
أوال :فئة الالجئٌن الذٌن و فدوا إلى سورٌا فً عام ٌ :1948شكل هإالء الكتلة األكبر من الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن
فً سورٌا  .وتشرف على تنظٌم شإونهم مإسسة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن ،حٌث تم تؤسٌسها بمرسوم جمهوري
عام " 1949غاٌتها تنظٌم شإون الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن العرب ،ومعونتهم ،وتؤمٌن مختلف حاجاتهم،

وإٌجاد

األعمال المناسبة لهم" .وجمٌع أفراد الفئة المشار الٌها تقرٌبا ً مسجلون فً قٌود االونروا .
صدر القانون  260لعام  ، 1956الذي ساوى بٌن العربً الفلسطٌنً الالجىء ،والمواطن السوري ،فً كافة
المجاالت الوظٌفٌة ،والمهنٌة ،والعلمٌة عدا أمور تخص االنتخاب والترشٌح لعضوٌة مجلس الشعب ،مع االحتفاظ
بالجنسٌة العربٌة الفلسطٌنٌة ،لكن فً مقابل ذلك ٌحق لالجئ الفلسطٌنً االنتخاب والترشٌح فً كافة االتحادات
والنقابات فً سورٌا.

ٌإدي الالجئون الذٌن وفدوا الى سورٌا فً عام  1948خدمة إلزامٌة عسكرٌة فً جٌش التحرٌر الفلسطٌنً الذي
تشكل فً أٌلول من عام  ، 1969وٌحصل الالجئون الفلسطٌنٌون فً سورٌة على وثائق سفر خاصة بهم ،
لتسهٌل االنتقال من وإلى سورٌا ،وال تقٌٌد على حركتهم داخل البلد حتى عام

 ، 2012كما كان لهم الحق فً

العمل ،والتدرج إلى أعلى الدرجات فً السلم الوظٌفً  .وٌشار إلٌهم دوما ً بعبارة " :من هم فً حكم السورٌٌن "
وخاصة عند التسجٌل فً المعاهد والجامعات السورٌة المختلفة

 .وفً هذا السٌاق ثمة سهولة فً االنتساب

للجامعات والمعاهد السورٌة بالنسبة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن وفً كافة الكلٌات العلمٌة واإلنسانٌة ،األمر الذي ٌحسن
الظروف لدخول سوق العمل السوري أمام المعروض من قوة العمل الفلسطٌنٌة السنوٌة  .لكن شهد سوق العمل
السوري تحوالً كبٌراً خالل السنوات الخمس األخٌرة  ،حٌث ت ًم رفض أي طلب توظٌف جدٌد لالجئٌن خصوصا فً
وزارة االعالم .
ثانٌا ً :أما الفئة الثانٌة لالجئٌن فهً الفئة التً أتت إلى سورٌا فً عام

 :1956وتم تسجٌل هإالء على قٌود

مإسسة الالجئٌن وعلى قٌود "األونروا" ،وٌنطبق علٌهم ما ٌنطبق على المنتسبٌن إلى الفئة األولى ،ماعدا أنهم
ال ٌستطٌعون دخول سوق العمل ،إال من خالل التعاقد بصفة مإقتة

 .وهذا ٌعنً أنهم ال ٌستطٌعون التدرج فً

وظائف حكومٌة ،وال ٌخضعون ل لخدمة اإللزامٌة فً جٌش التحرٌر الفلسطٌنً ،ونسبة كبٌرة من هذه الفئة أتت
من لبنان لالنضمام إلى أقاربهم من الالجئٌن فً سورٌة.
ثالثا ً :أما الفئة الثالثة فهً :فئة نازحً عام  :1967بالنسبة لمن استطاع التسجٌل على قٌود المإسسة من هإالء
بطرق مختلفة  ،فإنه ٌعامل معا ملة فئة الالجئٌن عام  ،1956أما بالنسبة لغٌر المسجلٌن ،فإنهم ٌعاملون معاملة
األجنبً ،إذا كانوا من حملة وثائق السفر المصرٌة

(قطاع غزة ) ومعاملة العربً المقٌم إذا كانوا من حملة

جوازات السفر األردنٌة (المإقتة) .وتشمل هذه الفئة النازحٌن الفلسطٌنٌٌن الى سورٌة بعد

احتالل الجٌش
.1967

االسرائٌلً للضفة الغربٌة وقطاع غزة فً الخامس من حزٌران من عام

رابعا ً  :شكل نازحو عام  1970من الفلسطٌنٌٌن إلى سورٌا الفئة الرابعة واألخٌرة ،وتعتبر أوضاع هذه الفئة،
األكثر تعقٌداً ،إذ أن الغالبٌة العظمى منهم ال تملك وثائق ،بعد إلغاء أو انتهاء صالحٌة جوازات السفر األردنٌة التً
كانوا ٌحملونه ا .أما الجزء اآلخر فٌحمل وثائق سفر لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن تصدر عن الحكومة المصرٌة (بالنسبة
ألبناء قطاع غزة ) .وكان ٌتوجب على حملة الوثائق المصرٌة ،تجدٌد إقامتهم فً سورٌا دورٌا ً كل سنة
تقٌٌدات على دخوله م سوق العمل ،وإن كانوا ال ٌعانون تمٌٌزاً فً الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة

 .وثمة

 .أما من فقدوا

جوازاتهم األردنٌة نتٌجة ظروف الهجرة والنزوح فال ٌتطلب األمر منهم الحصول على بطاقة إقامة ،ولكنهم
بالمقابل ال ٌستطٌعون الحركة خارج سورٌا ،وال ٌستطٌعون الدخول إلى سوق العمل بش

كل منتظم  .وال توجد

قوانٌن واضحة فً التعامل مع هإالء ،ولكنهم الفئة التً تالقً معاناة حقٌقٌة من بٌن الفئات المذكورة آنفا ً  .وجل
الفئة الرابعة أتت إلى سورٌة من األردن إثر خروج المقاومة الفلسطٌنٌة منها بعد مجازر اٌلول فً عام . 1970

توفر األونروا فً سورٌة الصحة والتعلٌم واإلغاثة والخدمات االجتماعٌة لتجمعات الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن  ،حٌث
كانت تنتشر فً مخٌمات الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً سورٌة حتى بداٌة عام

 )118( 2012مدرسة ابتدائٌة

وإعدادٌة لوكالة االونروا  ،مسجل فٌها خالل العام الدراسً  2013 -2012نحو  67ألف طالب وطالبة ،
إضافة لمركز تدرٌب مهنً

 vtcفً منطقة المزة غرب العاصمة دمشق

 .وكانت تدٌر االونروا  23مركزاً

للرعاٌة الصحٌة األولٌة  ،فضالً عن خمسة مراكز للتؤهٌل المجتمعً  ،و  13مركزاً لبرامج المرآة  .وقد تم إغالق
وتدمٌر عدد كبٌر من مدارس االونروا ومستوصفاها  ،وبشكل خاص فً مخٌمات الٌرموك ،سبٌنة  ،درعا ،
والرمل فً الالذقٌة أثناء األحداث األخٌرة .
ٌعتبر الفلسطٌنٌون فً سورٌة لجهة التصنٌف القانونً غٌر سورٌٌن ،على الرغم من أن القانون السوري الخاص
بمنح الجنسٌة وفق شرط أساسً هو اإلقامة المتتالٌة لخمس سنوات فً البلد ،إالّ أن الموقف السٌاسً المرتبط
ً
وخاصة اعتبار القضٌة الفلسطٌنٌة القضٌة
بالحفاظ على الهوٌة الوطنٌة للفلسطٌنٌٌن والبعد القومً للقضٌة،
األولى فً الخطاب السٌاسً الرسمً السوري وفً األدبٌات المختلفة  ،األمر الذي حال دون منح

الالجئٌن

الفلسطٌنٌٌن فً سورٌة الجنسٌة السورٌة رغم إقامتهم ألكثر من ستة عقود خلت .
صا الذٌن هجروا إبان حرب
ٌتمتع أغلب الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً سورٌة  ،خصو ً

 ، 1948بؤغلب الحقوق من

تعلٌم وصحة وعمل وتنقل ،إال أن هذه الحقوق منقوصة عن تلك التً ٌتمتع بها إخوانهم السوري ون  .فالالجئون
الفلسطٌنًون ممنوعون من تملك أكثر من منزل(طابو) ،أو تملك أراضي زراعٌة أو المشاركة باالنتخابات البلدٌة،
المحافظة ،البرلمانٌة والرئاسٌة ،مما ٌجعلهم ٌشعرون بكونهم مواطنٌن من الدرجة الثانٌة ،كما ٌواجه
الفلسطٌنٌون فً سورٌة مشاكل جمة بالسفر إلى الخارج للدراسة أو للعمل أو للعالج مما ٌثٌر لدٌهم مشاكل معقدة
 .فؤغلب الدول ال تعترف بوثٌقة السفر الخاصة بالالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً سورٌة  ،وتطالب حاملها بالحصول على
جواز سفر فلسطٌنً ،أو جواز سفر سوري ،مما ٌحرمهم من السفر وٌحرم سورٌة من دخل إضافً من العملة
األجنبٌة والذي ٌمكن توفٌره عن طرٌق الكوادر والعمالة المإهلة من عملها بالخارج  .وتبعا ً لذلك تتراجع خٌارات
الالجئٌن  ،مقارنة بؤقرانهم من السورٌٌن .وٌخضع الالجئون الفلسطٌنٌون فً سورٌا لنفس الواجبات التً ٌخضع
لها السوريون أصالً ،كالخدمة العسكرٌة ودفع الضرائب.
نتٌجة القوانٌن الناظمة لعمل وحراك الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً سورٌة  ،وكذلك التدا

خل االجتماعً الكبٌر مع

الشعب الفلسطٌنً  ،سطع نجم أسماء عدٌدة من الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً مجال النشاط االقتصادي فً سورٌة ،
وكذلك فً مجاالت األدب ،الفن ،المسرح ،الرٌاضة والتعلٌم العالً  ...والقائمة تطول وتحتاج إلى دراسة خاصة.

 - 3الالجئون وتحوالت المشهد السوري

على الرغم من حفاظ الالجئٌن على هوٌة اللجوء الواحدة فً مختلف التجمعات والمخٌمات المنتشرة
فً المدن السورٌة  ،بٌد أنه فً التجمع الواحد أخذت تبرز مالمح مجتمعٌة خاصة مع مرور الزمن ,
متؤثرة بالمالمح المجتمعٌة للبٌئة المحٌطة ومدى تفاعل الفلسطٌنٌٌن معها  .وٌمكن القول أن لكل مخٌم
طابعه االجتماعً الخاص وتساهم عدة عوامل فً رسم مالمح هذا الطابع

؛أهمها مدى تواصله مع

البٌئة المحٌطة سواء عمرانٌا ً أ و مجتمعٌا ً  .لذلك فإن التفاعل مع الثورة السورٌة تفاوت من تجمع
فلسطٌنً آلخر بحسب تفاعل البٌئة التً ٌوجد فٌها التجمع مع الثورة  .فهناك فرق شاسع فً التفاعل
مع الثورة بٌن مخٌم النٌرب الموجود فً مدٌنة حلب والتً تعتبر ذات تفاعل ضعٌف نسبٌا ً مع الثورة
والبعٌد أصالً عن مركز المدٌنة ( ٌبعد حوالً  13كم للجنوب الشرقً ) وبٌن مخٌم درعا التً كانت
مهد الثورة والذي الٌبعد عن مركز المدٌنة سوى  300م  ،ناهٌك عن حاالت التزاوج الك ثٌرة بٌن
الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن وأهالً درعا  .ومن خالل هذه المقاربة ٌتضح أن الكل الفلسطٌنً الالجئ هو
متؤثر بالثورة ولٌس المحرك فٌها .
ٌلحظ المتابع لشإون الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً سورٌة اندماجهم بشكل شبه كامل على المستوى االقتصا دي ،ولم
ٌكن عدد المتفرغٌن منهم فً إطار الفصائل الفلسطٌنٌة كبٌراً

 ،حتى فً األوقات التً كان حضور الفصائل فً

سورٌة قوٌا؛ أي قبل شهر أٌار  /ماٌو من عام  1983الذي شهد انقساما ً وتشظٌا ً فً حركة فتح وتالٌا ً فً منظمة
التحرٌر الفلسطٌنٌة والفصائل المنضوٌة  .كان عدد ا لمتفرغٌن فً الفصائل محدوداً
لم ٌغترب الفلسطٌنٌون فً عٌشهم بسورٌة ،فلم ٌعاملهم السورٌون بوصفهم غرباء،

.لكن فً مقابل ذلك
ولكنهم لم ٌشعروا أٌضا ً

بؤنهم سورٌون ،كانوا حالة من االندماج واالنفصال معا ً .االندماج إلى حد بعٌد على المستوى االقتصادي ،و نسبٌا
على المستوى االجتماعً ،واالنفصال على مستوى الحٌاة السٌاسٌة

 .فلم ٌتوقف الالجئون الفلسطٌنٌون فً

سورٌة عن المساهمة الفعالة فً الحٌاة السٌاسٌة الفلسطٌنٌة ،وإعادة تكوٌن الهوٌة الوطنٌة الفلسطٌنٌة الحدٌثة،
منذ ما قبل والدة العمل السٌاسً الفلسطٌنً فً منتصف الستٌنات ،وبهذا شكلت الحٌاة فً سورية نموذجا ً مقبوالً
لحٌاة المنفى الفلسطٌنً ،مقارنة بحاالت أخرى أكثر تطرفا فً إذاللهم ،خصوصا ً لبنان

 .وجدوا حالة احتضان

شعبٌة سورٌة عالٌة التضامن ،وصلت فً الكثٌر من الحاالت إلى االندماج فً الحٌاة السٌاسٌة الفلسطٌنٌة  .فهناك
الكثٌر من السورٌٌن اختاروا االنضمام الى الفصائل الفلسطٌنٌة ،وقدموا حٌاتهم من أجل فلسطٌن فً صفوفها

.

كذلك هناك فلسطٌنٌون اختاروا االنخراط فً الحٌاة السٌاسٌة السورٌة وانضموا إلى حزب البعث وحصلوا على
امتٌازات فً هذا اإلطار ،وهناك من انتمى ألحزاب المعارضة ودفع ثمن ذلك سنوا ت طوٌلة من عمره فً السجن .
وفً الحالتٌن لم ٌكن االنتماء الفلسطٌنً الى قوى سورٌة ظاهرة تهدد العمل السٌاسً الفلسطٌنً وفعالٌته ،فً
األوساط الفلسطٌنٌة ،وال كان االنتماء السوري الى الفصائل الفلسطٌنٌةٌ ،دفع هذه القوى للتدخل فً الشؤن
السوري ،رغم التدخل السوري المس تمر فً الشؤن الفلسطٌنً ومحاولة استمالة بعض القوى الفلسطٌنٌة للنظام
السوري وتوجهاته  .كذلك ما كان العمل السٌاسً الفلسطٌنً فً صفوف المعارضة السورٌة ٌ .عطً الفلسطٌنٌٌن
وزنا فً تقرٌر السٌاسة السورٌة ،التً ال ٌقررها سوى رجل واحد

هوالرئٌس

عانى الفلسطٌنٌون فً سور ٌا ما عانى المواطن السوري ،سواء على مستوى الحٌاة والمتاعب االقتصادٌة ،أو

.

على مستوى القبضة األمنٌة التً حكمت المجتمع السوري ،والتً شملت المخٌمات بشكل طبٌعً  .فالمخٌمات فً
سورٌا لم تكن معازل أمنٌة كما هً المخٌمات الفلسطٌنٌة فً الجنوب اللبنانً  ،مثل مخٌم عٌن ا لحلوة  ،التً ال
تخضع لألمن اللبنانً  .فً سورٌا الموضوع مختلف ،كل شًء تحت القبضة األمنٌة ،وما ٌخضع السورٌون له من
تدقٌقات أمنٌةٌ ،خضع الفلسطٌنٌون له بالقدر ذاته

 .كان عٌش الفلسطٌنً بشروط

الفلسطٌنً ،فلم ٌكن هناك تمٌٌز ضد الفلسطٌنٌٌن ألنهم

المواطن السوري ٌرٌح

فلسطٌنٌون ،كان القمع ٌشمل الجمٌع

 .لم ٌخالج

الفلسطٌنٌن شعورا بالخوف من االقتالع فً سورٌا ،كان هناك إحساس باالطمئنان ،رغم تحرك هذا الشعور الى
حد ما ،كلما تعرض تجمع فلسطٌنً للتهدٌد االقتالعً  :األردن فً أحداث أٌلول  ،1970وفً لبنان قبل الوجود
الفلسطٌنً المسلح ،وما بعد اجتٌاح اإلسرائٌلً العام  ،1982وفً الكوٌت بعد االجتٌاح العراقً ،وفً العراق بعد
االحتالل األمٌركً فً شهر نٌسان من عام  . 2003كان االستقرار السمة البارزة لحٌاة الفلسطٌنٌٌن فً سورٌا،
وكانوا ٌعتقدون أن مسارا واحدا ٌمكن ان ٌجعلهم ٌغادرون سورٌا ،وهو مسار العودة إلى فلسطٌن  .فجؤة ،تبٌن
أن الثابت ٌمكن أن ٌصبح متغٌراً  ،وأن ال أساس حقٌقٌا ً له ،فال ٌمكن لوضع الالجئ أن ٌبقى ثابتا ،فً الوقت الذي
ٌهتز البلد الذي ٌقٌم فٌه  .لم ٌكن من الممكن ان ٌبقى الوجود الفلسطٌنً على حاله ،فً الوقت الذي تشهد سورٌا
صداما دامٌا في كل المناطق السورٌة ،بفعل االحتجاجات التً اجتاحت سورٌا ،وتم التصدي لها من قبل النظام
بوحشٌة .امتد هذا الصدام من محٌط المخٌمات والتجمعات الفلسطٌنٌة الى قلبها ،فً تلك اللحظة التً توحدت فٌها
التجمعات الفلسطٌنٌة مع المحٌط السوري بالتعرض الى القمع والقصف العنً ف من المدافع والطائرات ٌ .كتشف
الالجئ ،فً حالة التهدٌد المباشر والداهم ،انه ال ٌنتمً الى المكان المقٌم فٌه هناك من ٌُفهمه ذلك ،وهناك من
ٌُذكره بذلك ،وٌطلب منه أن ال ٌتدخل ،وأن لٌس له الحق فً التعبٌر عن رأٌه فً قضاٌا ال تخصه

! عند ذلك

ٌكتشف مرة أخرى هشاشة وجوده فً المنفى  .وأن الثبات وهم ،وأن االستقرار قناع مزٌف لكارثة تنتظر عند أول
انعطافة ،أو فً أول صدام  .لذلك ،كان الفلسطٌنٌون أول من اتهم من قبل النظام ،بؤنهم ٌفتعلون الصراع فً
سورٌة ،سواء كان ذلك فً الجنوب السوري فً درعا ،أوفً الساحل فً الالذقٌة  .بتمزٌق الم خٌمات وتدمٌرها
دٌموغرافٌا ً وعمرانٌا ،فإن الوجود السابق للمخٌم ،لم ٌعد موجودا ،ولن ٌعود الى ما كان علٌه فً المستقبل ،كما
أن سورٌا التً كانت قائمة قبل العام  2011لم تعد موجودة ،ولن تكون فً المستقبل.
شكلت المؤساة السورٌة فصال جدٌدا من فصول الدراما الفلسطٌنٌة  ،لكنها هذه المرة مجدولة مع مؤساة سورٌة
تستعٌد تارٌخ التجربة الفلسطٌنٌة فً الكثٌر من التفاصٌل ،لٌس أولها التهجٌر والمذابح ،ولٌس آخرها منافً
احتضنتهم ،وسرعان ما انقلبت علٌهم  .إن التارٌخ السوري الراهن فً جانب من جوانبه تكثٌف حداثً وسرٌع
للمؤساة الفلسطٌنٌة.
ما اختبره الفلسطٌنٌون خالل أكثر من ستة وستٌن عاما ً  ،جربه السورٌون خالل ثالث سنوات هً عمر ثورتهم
من اجل الحرٌة والعدالة االجتماعٌة

 .لقد حصل التآخً بٌن الالجئ الفلسطٌنً واخٌة السوري فً الدم ،فً

المعتقل ،وفً القصف والقنص والبرامٌل المتفجرة ،وصوال إلى الموت

جوعا فً حصار وحشً ٌحصد الجمٌع

وٌذلهم ؛ والشواهد مازالت حاضرة وقوٌة فً مخٌم الٌرموك جنوب العاصمة السورٌة دمشق  ،حٌث سقط فٌه

نتٌجة أكثر من سنة من الحصار ْإذ بدأ الحصار الفعلً من قبل النظام منذ منتصف تموز ٌونٌو  - 2013والجوع
 200شهٌد  ،غالبٌتهم من األطفال والشٌوخ والنساء .
وقد اعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغٌل الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن

(األونروا) فٌلٌبو س مإخرا خالل

زٌارته المنطقة "أن الحرب الدائرة فً سورية تسببت بتهجٌر نحو ثالثة أرباع الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً سورٌة
من مخٌماتهم".وأضاف "أن هناك نحو  530ألف فلسطٌنً سوري مسجلٌن فً سجالت الوكالة بسورٌا " ،مشٌرا
إلى أن نحو " %70إلى  %80منهم مهجرون اآلن ،بسبب النزاع فً البالد".
وقد تسببت عملٌات القصف الوحشً من قبل النظام على المخٌمات منذ صٌف عام

 2012وحتى نهاٌة عام

 2014فً تولٌد حالة نزوح وهجرة جماعٌة ضمن ظروف معٌشٌة صعبة وقاهرة بٌن الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً
سورٌة  ،وبات شتاتهم الجدٌد ٌتوزع على مختلف المناطق المحٌطة أو القرٌبة من مدٌنة دمشق داخل

مركز

المدٌنة واالحٌاء القرٌبة  ،مثل المزة الشٌخ سعد  ،ركن الدٌن  ،قادسٌا  ،دمر البلد  ،صحناٌا  ،وعلى قوس واسع
من الدول والبلدان خارج سورٌة  ،وعلى األخص منها لبنان ،حٌث تشٌر المعطٌات إلى أن هناك نحو خمسٌن ألفا
من فلسطٌنً سورٌا فوق األرض اللبنانٌة ،فضالً عن  11000فً األردن ،ونحو  7500فً مصر ،وكذا لٌبٌا
والسودان وتركٌا  .وتعتبر كافة ال دول المضٌفة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن من سورٌة بان قضٌتهم أمنٌة بامتٌاز ،
ولذلك لم تقم مإسسات تلك الدول

 -باستثناء تركٌا –

بتقدٌم مساعدات اإلغاثة الالزمة أو إٌواء الالجئٌن

الفلسطٌنٌٌن  ،ولم تقم منظمة االنروا هً األخرى بالدور المطلوب إلغاثة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن

من سورٌة الى

كل من لبنان واألردن  ،فً حٌن قامت جمعٌات خٌرٌة بتقدٌم مساعدات لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن

فً كافة الدول

المضٌفة  ،لكنها لم ترق إلى حجم المتطلبات  ،خاصة وان نصف الالجئٌن من األطفال دون الخامسة عشرة من
فن الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن م ن سورٌة إلى دول الجوار الجغرافً بحاجة ماسة إلى الحماٌة
العمر  .وتبعا ً لذلك إ
الرسمٌة للمفوضٌة العلٌا لشإون الالجئٌن .
فً جانب الخسائر البشرٌة بٌن الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن  ،تشٌر المعطٌات إلى استشهاد  2800الجئ فلسطٌنً فً
سورٌة منذ بداٌة الثورة السورٌة و حتى بداٌة عام  ،2015كما س قط عشرات من الشهداء بٌن الالجئٌن
الفلسطٌنٌٌن الهاربٌن من المجازر إلى خارج سورٌة  ،وسجل المرصد األورومتوسطً رحالت بحرٌة غرق إبانها
عدة زوارق تحمل سورٌٌن وفلسطٌنٌٌن من سواحل اإلسكندرٌة ولٌبٌا ( رحلة الموت )  .وقد اقٌمت مراسم تؤبٌن
بالقرب من مٌناء سان لٌون جنوبً إٌطالٌا لعشرات من ضحاٌا غرق سفٌنتٌن ٌومً الثالث والحادي عشر من
أكتوبر/تشرٌن أول  ،2013بٌنهم نحو
الفلسطٌنٌٌن فً السجون السورٌة ،

 36من الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن

 .وثمة  3100معتقل من الالجئٌن

من بٌنهم سلمى عبد الرزاق  ،وهً طالبة جامعٌة  ،سنة خامسة فً كلٌة

الهندسة المدنٌة .
فً حقٌقة األمر ،إن انعكاسات األزمة السورٌة على الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن وعلى مخٌماتهم ،

تجاوزت تؤثٌرها

على أي طرف أو جهة مناطقٌة فً سورٌا  .فقد كانوا وما زالوا الضحاٌا المنسٌٌن فً مرجل غلٌان األزمة

السورٌة .وقد زاد الوضع سوءا بالنسبة لالجئٌن اصطفاف بعض الفصائل الفلسطٌنٌة إلى جانب النظام السوري ،
وبشكل خاص الجبهة الشعبٌة القٌادة العامة التً ٌتزعمها احمد جبرٌل  ،جبهة النضال الشعبً الفلسطٌنً التً
ٌتزعمها خالد عبد المجٌد ،حركة فتح "االنتفاضة المنشقة عن حركة فتح فً أٌار عام  ، "1983وكذلك منظمة
مر
الصاعقة  ،فً حٌن كانت مواقف الفصائل األخرى ضبابٌة إلى حد كبٌر إزاء المحنة السورٌة ،والمسارات التً ّ
بها الالجئون الفلسطٌنٌون خاللها  ،و رفعت غالبٌتهم شعار النؤي بالنفس فً بداٌة الثورة السورٌة  .لكن الشعار
لم ٌنجح نتٌجة أسباب عدٌدة  ،فً المقدمة منها التداخل االجتماعً الكبٌر بٌن مجتمع الالجئٌن والشعب السوري
.
فً السادس عشر من كانون األول /دٌسمبر  ،2012شن الجٌش السوري حملة عسكرٌة ضد مخٌم الٌرموك
لالجئٌن إثر دخول قوات المعارضة المسلحة إلٌه  .وقامت طائرة مٌغ سورٌة بقصف مسجد عبد القادر الحسٌنً
فً وسط المخٌم بعد وقت قصٌر من دخول المعارضة  -حٌث لجؤ إلٌه العدٌد من النازحٌن السورٌٌن من منطقتً
الحجر االسود والتضامن -

مما تسبب فً سقوط العدٌد من الضحاٌا فً صفوف المدنٌٌن السورٌٌن

والفلسطٌنٌٌن ،قدره العاملون فً مشفى الباسل المحاذي للجامع بنحو  77شهٌداً .
بعد قصف مخٌم خان الشٌح المستمر الى الغرب من العاصمة السورٌة دمشق منذ ن هاٌة عام  ، 2012واحتالل
مخٌم سبٌنة الى الجنوب منها  ،وقبل ذلك قصف وتدمٌر قسم كبٌر من مخٌم الرمل فً الالذقٌة ومخٌم درعا

،

هجرت نحو  ، %80من
تكون معظم المخٌمات الفلسطٌنٌة الـ  12فً سو رٌا قد تاثرت باألعمال القتالٌة التً ّ
أصل  530,000الجئ فلسطٌنً فً سورٌة  ،وهم أحفاد الجئً النكبة قبل أكثر من 66عاما ً .أفادت منظمة األمم
المتحدة إلغاثة وتشغٌل الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً الشرق األدنى (األونروا)أن "الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً سورٌا
شردون بؤعداد أكبر من أي وقت مضى ،مع استمرار طغٌان النزاع المسلح على مخٌمات
ٌُقتلون ،وٌصابون و ٌُ ّ
الالجئٌن فً جمٌع أنحاء البلد  .ووفق تقدٌرات منظمة األونروا ،نزح ما ٌقرب من

 235,000الجئ فلسطٌنً

وفر  %15آخرون إلى لبنان واألردن ومصروتركٌا والى المهاجر البعٌدة  ،مثل ألمانٌا والسوٌد ،
داخل سورٌا ّ
األمرالذي ٌجعلهم الجئٌن للمرة الثانٌة أو الثالثة.
 - 4فشل الحٌاد
انقسم موقف الفصائل الفلسطٌنٌة منذ بدء األزمة فً سورٌة بٌن مإٌد بشكل واضح للنظام السوري،
كالجبهة الشعبٌة القٌادة العامة ،وجبهة النضال الشعبً بزعامة خالد عبد المجٌد  ،والجبهة الشعبٌة
لتحرٌر فلسطٌن «فرع سورٌا» ،ومنظمة الصاعقة التابعة لحزب البعث االشتراكً  ،بٌنما لم تصدر
مواقف واضحة من بقٌة ال فصائل كحركتً فتح وحماس ،وكان الرئٌس الفلسطٌنً محمود عباس قد
أعلن فً أكثر من مقابلة صحفٌة وتلفزٌونٌة التزا َم الحٌاد فً األزمة الدائرة فً سورٌة ،وأن
الفلسطٌنٌٌن ضٌوف فً هذه البلد  .كما لم تفصح حركة الجهاد اإلسالمً عن موقفها إزاء الثورة
السورٌة  ،حٌث تربطها عالقة وطٌدة مع إٌران وحزب هللا اللبنانً .

حاول الالجئون الفلسطٌنٌون منذ بدء الثورة السورٌة البقاء على الحٌاد على الرغم من صعوبة هذا األمر ؛ وذلك
المجتمعٌن
لعدة أسباب أولها الوضع االجتماعً الفلسطٌنً فً السٌاق السوري الذي ٌُعتبر فٌه االندماج بٌن
َ
الفلسطٌنً وال سوري كبٌراً  .فوفقا ً للمحددات االقتصادٌة والسٌاسٌة للمجتمع الفلسطٌنً فً سورٌا ،حصل
الفلسطٌنٌون على صفة "بحكم المواطن " التً تعنً حصول الفلسطٌنً على جمٌع حقوق المواطنة عدا الترشح
واالنتخاب ،والمقصود بذلك أن طبٌعة الحٌاة التً ٌعٌشها الفلسطٌنٌون فً سورٌا هً انع كاس للوضع االجتماعً
السوري بؤبعاده االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة.
وٌزٌد فً شدة هذا االندماج كون مخٌمات الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن مختلطة فً معظمها ،أي ٌقطنها مواطنون
سورٌون من معظم الفئات والطوائف السورٌة ،األمر الذي ٌجعل عملٌة التبادل القٌمً سهلة ومإثرة فً ك

ال

الجانبٌن ،كما أنه ٌزٌد من قوة الترابط االجتماعً بٌن كال المجتم َعٌن السوري والفلسطٌنً  .وٌتصل بهذا البعد
االجتماعً بعد مكانً ،فعلى سبٌل المثالٌ ،قع مخٌم الٌرموك ،أكبر مخٌم فلسطٌنً فً سورٌة ،تماما ً بٌن أحٌاء
القدم والتضامن والحجر األسود وٌلدا فً دمشق ،وهً جمٌعها بإر احتجاجٌة ساخنة ،وبالتالً أماكن توتر أمنً،
لحً بابا عمرو.
كما أن مخٌم العائدٌن فً حمص مالصق ّ
أ ّما العامل السٌاسً فٌمكن تقسٌمه إلى مستوٌٌن

ٌ:تعلق األول منهما بتوزع القوى السٌاسٌة الفلسطٌنٌة فً

سورٌا ،حٌث ُتعتبر كل من منظم َتً الصاعقة والجبهة الشعبًة القٌادة العامة من أقوى الفصائل الفلسطٌنٌة ؛ وذلك
بسبب التقارب الكبٌر بٌنهما وبٌن النظام السوري ،فضالً عن التوجهات السٌاسٌة السورٌة فً ما ٌخص عالقاتها
بالفصائل الفلسطٌنٌة ،والتً منعت وجود مكاتب لبعض هذه الفصائل

 .وبالتالً ،فإن مجال العمل الفصائلً

محصور بتلك الفصائل التً ٌسمح لها النظام بالوجود على أراضٌه بما ٌتوافق ورإاه السٌاسٌة ،والتً لم تخل ُ
عبر تارٌخها من اضطرابات بٌن بعض الفصائل والنظام السوري ،على غرار ما حدث فً ثمانٌنات القرن المنصرم
بٌن حركة "فتح" والنظام فً سورٌا .
أ ّما المستوى الثانً فٌتعلق بالوضع الذاتً الفلسطٌنً الذي تظهر فٌه منظمة التحرٌر عاجزة عن مواكبة الحاجات
السٌاسٌة للشعب الفلسطٌنً ،وبالتالً غٌاب الممثل الشرعً والوحٌد عن أن ٌكون محدداً سٌاسٌا ً للوجود
الفلسطٌنً فً سورٌا  .ولذا ،فإن هذا الوجود ٌظل محكوما ً بالتوجهات السٌاسٌة للنظام والحراك السً

اسً فً

المجتمع السوري ،بعد خروج المنظمة كمحدد أهم فً إنتاج الحٌاة السٌاسٌة الفلسطٌنٌة لالجئٌن عامة .
وكانت مجموعة من الشبان الفلسطٌنٌٌن بعد تش يٌعهم لشهداء سقطوا أثناء التوجه إلى الجوالن فً ذكرى
النكسة فً حزٌران  2011هاجموا مقر الجبهة الشعبٌة  -القٌادة العامة والمعروف باسم الخالصة وقاموا
المشًعًون قد
بإحراقه  ,وسقط عدة شهداء إثر االشتباك بٌن الشبان الغاضبٌن وعناصر القٌادة العامة  .وكان
ّ
رددوا هتافات هاجموا فٌها النظام السوري واعتبروا أن الخروج فً ٌوم النكسة إلى الجوالن أرٌد استغالله
من النظام .ولكون القًادة العامة تتمتع بعالقات وطٌدة مع النظام السوري وتبنت وجهة نظره من األحداث فإن

هذا األمر دفع المشٌعٌن للتعبٌر عن غضبهم بالهجوم على القٌادة العامة  .أما الجبهة من جهتها فقد حملت فً
بٌان لها " أطرافا ً عمٌلة للعدو الصهٌونً فً السلطة الفلسطٌنٌة المسإولٌة عن

أعمال التحرٌض والقتل

والتخرٌب التً ارتكبتها المجموعات واألدوات العمٌلة التً هاجمت مإسسة الخالصة " .كما ٌذكر أنه فً تلك
الفترة راجت أقوال فً الشارع الفلسطٌنً فً سورٌا تتحدث عن مشاركة عناصر من القٌادة العامة بقمع
المتظاهرٌن السورٌٌن وسقوط عشرة قتلى على االق ل فً كل من الحجر االسوة القرٌب من مخٌم الٌرموك ،
ومدٌنة دوما أكبر مدٌنة فً الرٌف الدمشقً .
بهذا ٌمكن القول بان الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن عبروا عن رفضهم ألن ٌكونوا أداة إلخماد الثورة السورٌة خالل
عدة مظاهرات جالت مخٌم الٌرموك وخاصة فً شارع لوبٌة وسط المخٌم وشار ع الٌرموك فً غربه  ،كما
رفض الالجئون أن تكون بعض الفصائل المإٌدة للنظام كالجبهة الشعبٌة القٌادة العامة ممثالً للفلسطٌنٌٌن فً
سورٌة .ومن جهة أُخرى ،لم تتقدم منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة بما من شؤنه ت دارك زج المخٌمات والالجئٌن
الفلسطٌنٌٌن فً المحنة السورٌة  ،كما

لم تتخذ الفصائل الفلسطٌنٌة االخرى كالجبهة الدٌمقراطٌة وحركة

الجهاد اإلسالمً موقفا ً تتحمل فٌه المسإولٌة عن المخٌمات وحماٌة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فٌها.
بعد حادثة الخالصة ،جاء اقتحام الجٌش السوري وقصفه مخٌم الرمل الجنوبً فً الالذقٌة ،لٌشكل سببا ً بارزاً
لحراك فلسطٌنً فً الشارع السوري ،ول ٌُظهر

االنقسام الذي ٌشهده الشارع الفلسطٌنً .

ففً أواسط

آب/أغسطس ،وبعد ورود أنباء اقتحام مخٌم الرمل ،خرجت تظاهرة من جامع عبد القادر الحسٌنً فً مخٌم
الٌرموك ،ضمت مئات من الشبان الفلسطٌنٌٌن الذٌن هتفوا لمخٌم الرمل ولوحدة الدم الفل سطٌنً والسوري .
وكانت هذه أول تظاهرة تع ّبر بشكل جلً عن تؤٌٌد شعبً للثورة السورٌة ضد النظام .
بعد هذه التظاهرة أصبح الفرز داخل المخٌمات الفلسطٌنٌة جلٌا ً وواضحا ً

 .فالموقف الشعبً م ٌّال إلى تؤٌٌد

الثورة ،وخصوصا ً لدى فئة الشباب  -حٌث كان شباب المخٌم من اوائل من قام باستقبال النازحٌن السورٌٌن
من منطقتً الحجر االسود والتضامن وتامٌن االغاثة لهم وقبل ذلك اٌوائهم فً بعض المنازل والنسبة الكبرى
فً مدارس االونروا فً المخٌم  ، -أ ّما الفصائل الفلسطٌنٌة فمنها من أ ٌّد ا لنظام فً سورٌا بشدة ،بل وأبدى
استعدادا لدعمه مٌدانٌا ،وأمنها من التزم الصمت إزاء األحداث ،بٌنما لم ٌصدر عن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة
سوى بٌان تاله أمٌن سر اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ٌاسر عبد ربه لوسائل اإلعالم إذ قال
معلقا ً على قصف مخٌم الرمل  " :هذه جرٌمة ضد اإلنسانٌة ونحن فً ذات الوقت نشاطر الشعب السوري ذات
األهداف ..ذات الرغبة فً الوصول إلى الكرامة والحرٌة

"  .ونتٌجة وضوح المزاج الشعبً الفلسطٌنً

المتمثل باالنحٌاز إلى جانب حق الشعب السوري فً الحرٌة والعدالة  ،بدأت حملة من االعتقاالت طالت
عشرات الشبان الفلسطٌنٌٌن فً داخل المخٌمات وخارجها  ،وت ًم ق تل العدٌد منهم  ،كما تمت مالحقة ممنهجة
للناشطٌن الفلسطٌنٌٌن فً التنسٌقٌات السورٌة وفً عملٌات اإلغاثة للسورٌٌن والفلسطٌنٌٌن سواء فً داخل
المخٌمات او خارجها ،وهذا ماٌفسر أن نسبة الشباب من الشهداء تصل الى  % 90وكذلك المعتقلٌن .

 - 5ماذا عن مستقبل الالجئٌن ؟
سٌكون وضع الفصائل الفلسطٌنٌة مختلفا ً بالتؤكٌد  .فتغٌٌر النظام الحالً سٌعنً بالتؤكٌد خسارة القوى
المحسوبة على النظام كمنظمة الصاعقة والجبهة الشعبٌة – القٌادة العامة لالمتٌازات التً كانت تتمتع
بها  ،فٌما سٌكون وضع حركة حماس وبقٌة الفصائل مرهون بكٌفٌة حدوث ال

تغٌٌر و القوى التً

ستقوده .وستحتاج حركة حماس لوقت طوٌل لتستعٌد وضعها فً سورٌا إن استطاعت استعادته

.

وعلى الجانب اآلخر فً حال بقاء النظام فً الحكم  ،ستتغٌر معاملة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن نظراً النخراط
اآلالف منهم فً الحراك الثوري السوري ،خاصة ً أن الالجئٌن فً سورٌا ( كما فً بقٌة مٌادٌن اللجوء
) ال توجد لهم مرجعٌة فلسطٌنٌة تشكل غطاء لهم

 ,وبالتالً فؤوضاعهم مرهونة بموقف الحكومات

منهم  .أما على الصعٌد الفصائلً فستلقى الفصائل المحسوبة على النظام السوري دعما ً أكبر من قبله .
أما حركة حماس التً كان موقفها غٌر منسجم مع

موقف النظام فوضعها سٌكون مرهون اً بالمعادلة

التً سٌرسو علٌها النظام  .وهنا تجدر اإلشارة أن خروج الحركة من دمشق فوت على النظام فرصة
المفاوضة على ورقة الحركة  .لكن بالتؤكٌد فإن منبر دمشق لن ٌعود كما سبق بالنسبة للحركة بقً
النظام السوري أم زال  .أما بالنسبة لبقٌة الفصائل فلن ٌكون هناك تغٌٌر كبٌر فً حالة زوال النظام أم
بقائه  ,كونها ال تتمتع بثقل سٌاسً كبٌر وٌقتصر وجودها على وجود محلً ولٌس قٌادة التنظٌم كما
هو حال حماس والجهاد ،بل ٌقتصر وجودها على وجود محلً .
على أٌة حال ،فإن موقف الطبقة السٌاسٌة الفلسطٌنٌة ،فً ’المنظمة‘ و’السلطة‘ وسائر الفصائل  ،من
الثورة السورٌة ومن وضع الالجئٌن ومستقبلهم فً سورٌة  ،هو تحصٌل حاصل

 .ذلك بسبب ترهّل

الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة ،وتآكل دورها ،واستهالك مكانتها  .فهذه لم تعد تلك التً كانت فً الستٌنات
تحرر إلى سلطة ،تحت
والسبعٌنات والثمانٌنات مثالً  .فلقد تح ولت هذه الحركة من كونها حركة ّ
االحتالل.
المشكلة أن هذه الطبقة السٌاسٌة تن ّكرت ،أٌضاً ،لعذابات الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً سورٌة  ،ولم ُتب ِد التعاطف
معهم إلى الدرجة المناسبة ،وال ساعدتهم  ،ال داخل سورية وال مع البلدان المجاورة التً نزحوا إلٌها بسبب
األحداث .بالنتٌجة فإن عدم رإٌة ما ٌجري للسورٌٌن فً سورٌا هو الذي حكم موقف هذه الطبقة مما ٌجري
للفلسطٌنٌٌن فٌها أٌضا ً  .كذلكٌ ،مكن تفسٌر األمر بضٌاع قوى الٌسار ،التً باتت تفتقد لمالمحها المتمٌزة،
ولهوٌتها الفكرٌة والسٌاسٌة ،فهذه القوى لم ٌعد لها قضٌة ،ولذلك فهً تعٌش على عقلٌة المإامرة ،والدور
اإلقلٌمً لسورٌة ،وتنسى أن ثمة نظاما ً استبدادٌا ً ووراثٌاً ،وأن ثمة شعبا ً فً سورية  .أخٌراًٌ ،مكن تفسٌر ذلك بما
ٌسمى فوبٌا التٌارات االسالمٌة ،وعقدة الصراع بٌن حركتً فتح وحماس .فهذه المسؤلة ،أٌضاً ،لعبت دوراً مهما ً

فً الموقف السلبً للطبقة السٌاسٌة الفلسطٌنٌة من الثورة السورٌة ،وال سٌما مع المبالغات الرائجة بشؤن صعود
دور الجماعات اإلسالمٌة المسلحة فٌها ً.
ٌنتظرهم ،فً ظل غٌاب

وٌبقى القول انه رغم تخوف الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً سورٌة من مستقبل غامض

مرجعٌة فلسطٌنٌة حقٌقٌة لهم  ،هناك وعً سٌاسً ومجتمعً اخذ بالصعود فً أوساط الشعب السوريٌ ،شً بان
وحدة دم قد ترسخت بٌن الشعبٌن خالل مسارات الثورة السورٌة  ،وقد رفعت اكثر من ٌافطة فً مدن سورٌة فً
درعا وادلب وحمص تإكد ذلك  ،ناهٌك عن وقفات ا لتضامن من قبل السورٌٌن مع الشعب المحاصر فً مخٌم
الٌرموك  .لكن من حق الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن ان ٌتسائلوا عن مستقبل وجودهم فً سورٌة  ،خاصة فً ظل
حمالت مكثفة على المخٌمات من اجل دفع الالجئٌن للهجرة الى المنافً القرٌبة والبعٌدة بغٌة اسقاط حق العودة
من ذاكرتهم.
 - 6استخالصات
من خالل ما اتى فً فصول الدراسة ٌمكن تسجٌل االستخالصات التالٌة :
أ  -قدر مجموع الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن فً سورٌا فً عام
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فلسطٌنً  .وتشٌر المعطٌات  ،إلى تركز  67فً المئة من إجمالً مجموع الالجئٌن فً العاصمة
السورٌة دمشق.
ب  -موجات اللجوء والنزوح كانت خالل اعوام  .1970 ،1967 ،1956 ،1948 ،ولكل فئة من فئات
اللجوء وضع قانونً  ،بٌد ان الجئً العام  1948االوفر حظا ً من حٌث الواجبات والحقوق .
ت  -سطع نجم أسماء عدٌدة من الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً مجال النشاط االقتصادي فً سورٌة  ،وكذلك
فً مجاال ت األدب ،الفن ،المسرح ،الرٌاضة والتعلٌم العالً  ،نتٌجة القوانٌن الناظمة  ،والحاضنة
االجتماعٌة السورٌة التً كانت جٌدة بالنسبة لالجئٌن بشكل عام .
ث  -تفاوت التفاعل مع الثورة السورٌة بٌن تجمع فلسطٌنً وآخر بحسب تفاعل البٌئة التً ٌوجد فٌها
التجمع مع الثورة  .فهناك فرق شاسع فً التفاعل مع الثورة بٌن مخٌم النٌرب الموجود فً مدٌنة
حلب التً تعتبر ذات تفاعل ضعٌف نسبٌا ً مع الثورة والبعٌد أصالً عن مركز المدٌنة

( ٌبعد حوالً

 13كم للجنوب الشرقً ) وبٌن مخٌم درعا التً كانت مهد الثورة والذي الٌبعد عن مركز المدٌنة
سوى  300متر .
ج  -من اهم تداعٌات الثورة السوٌة على الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن
سورٌة منذ بداٌة الثورة السورٌة وحتى

استشهاد  2800الجئ فلسطٌنً فً

بداٌة عام  ،2015فضالً عن 3100معتقل  ،وزج 8

مخٌمات من أصل  12فً المعارك المحتدمة بٌن النظام وقوات المعارضة .
ح  -ثمة انقسام بٌن الفصائل الفلس طٌنٌة إزاء الموقف من الثورة السورٌة  ،فكانت الجبهة الشعبٌة
القٌادة العامة من أشد الموالٌن لتوجهات النظام  ،فً حٌن كانت حركة حماس على النقٌض من ذلك
 ،فانحازت الى جانب الثورة السورٌة  ،فً حٌن رفعت حركة فتح شعار الناي بالنفس  ،وكانت

مواقف الفصائل االخرى ضبابٌة  ،ولهذا غاب اي ممثل حقٌقً لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن خالل الثورة
السورٌة .
خ  -تعتبر الدول المضٌفة لالجئٌن الفلسطٌنٌن من سورٌة الهاربٌن من جحٌم المجازر  ،ونقصد هنا
مصر واالردن ولبنان والعراق ،بان قضٌة الالجئٌن قضٌة امنٌة بامتٌاز  ،ولذلك غاب بشكل كامل
اي دور لمإسسات تلك الدول لجهة اٌواء او اغاثة الالجئٌن  ،باستثناء تركٌا .
د  -وتبعا لذلك هناك تخوف كبٌر من قبل الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن – حٌث بات نحو  %80منهم فً حالة
نزوح داخلً فً سورٌة  ،او لجوء متجدد خارجها  -حول مستقبلهم فً سورٌة فً وقت تشتد فٌه
عملٌات الحصار والمالحقة واالعتقال للشباب الفلسطٌنً فً سورٌا على مدار الساعة .
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