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  ون يف سوريةالفلسطيني
  وعملية السالم

  ساري حنفي
تلـــك هـــي الصـــورة الشـــهيرة التـــي يرســـمها ". وطنـــي لـــيس حقيبـــة وأنـــا لســـت مســـافر"

، وهـــي صـــورة شاخصـــة يف ضـــمائر "اخلـــارج"الشـــاعر حممـــود درويـــش حللـــم فلســـطينيي 
فـإن انتظـار يـوم العـودة البعيـد يخلـق نوعـاً مـن . الالجئين يف بالد الشرق األوسـطهؤالء 

   )١(.، كمـا يسـميها اليـاس صـنبر"العبـور الـدائم"أو اإلحسـاس بحالـة " سيكولوجيا املوقت"
ين يف ســـورية أن الفلســـطينيوالالفـــت يف الدراســـة امليدانيـــة التـــي أجريناهـــا يف أوســـاط 

لــــدائرة النفســــية علــــى الــــرغم مــــن انــــدماجهم يف اجملتمــــع هــــؤالء ال يزالــــون ضــــمن تلــــك ا
  .السوري

جلهــة ارتباطهــا  -	الواقــع أن لكــل شــعب يعــيش يف تشــتته قصــة، جــزء منهــا مشــترك
وجـــزء منهـــا مطبـــوع بطـــابع صـــيرورة اجملتمعـــات  -	بـــاملعيوش اخلـــاص أو بـــاملوروث

ال يشذون عن هذه القاعدة، فإن أسئلة تطـرح  سوريةين يف الفلسطينيوبما أن . املضيفة
، وبشـــأن مـــا يعـــود إىل تـــداخل الفلســـطينيبشـــأن مـــا يعـــود إىل الهويـــة املشـــتركة للشـــعب 

يمكــن التســاؤل : بكــالم آخــر. الهويــات اجلماعيــة واالفتراقيــة يف اجملتمــع الســوري نفســه
اصــــة، بشــــعورهم باالنتمــــاء إىل هويــــة خ ســــوريةيف  الفلســــطينيينعــــن كيفيــــة احتفــــاظ 

وكيفيــة تطــويرهم لهــذا الشــعور، علــى الــرغم مــن انــدراجهم يف مواقــع طبقيــة واجتماعيــة 
  .سوريةوتطبّعهم بثقافة البيئة ال

، وأجريــت خاللــه ١٩٩٤مــارس /ترتكــز هــذه الدراســة علــى بحــث ميــداين تــم يف آذار
مقـــابالت مـــع خمســـين فلســـطينياً ينتمـــون إىل خمتلـــف الفئـــات االجتماعيـــة، ومـــع أربعـــة 

وقــد أعــارت دراســتنا رجــال األعمــال هــؤالء . الفلســطينيينرين مــن رجــال األعمــال وعشــ
وهـــــم يتوزعـــــون علـــــى خمتلـــــف . اهتمامـــــاً خاصـــــاً، ألســـــباب ســـــيتم التطـــــرق إليهـــــا الحقـــــاً

جمــــاالت االقتصــــاد، كمــــا أنهــــم يشــــكلون عــــدداً كافيــــاً متنوعــــاً يشــــمل خمتلــــف األعمــــار 
  )٢(.ة والعملوالوظائف واألحوال االجتماعية وأماكن اإلقام

                                                            
  باحث يف مركز الدراسات والوثائق االقتصادية واالجتماعية، القاهرة. 
)١(  Elias Sanbar, "La diaspora palestinienne," Hérodote, Paris (avril-juin 

1989), p. 73. 
اعتمـــدت املقـــابالت علـــى أســـئلة شـــبه موجهـــة، أي أن الباحـــث كـــان يقتـــرح املوضـــوعات ويتـــرك   )٢(

حملدثـــــه حريــــــة الكــــــالم بشــــــأنها، ودارت هــــــذه املوضـــــوعات حــــــول قصــــــة حيــــــاتهم وشــــــعورهم 
طهم بباقي بـالد الشـرق باالنتماء إىل هوية خاصة، وعالقات القربى وسائر العالقات التي ترب

وقـــد حتاشـــينا . األوســـط، باإلضـــافة إىل العوامـــل املســـاعدة يف االنخـــراط يف اجملتمـــع املضـــيف
مـن ذلـك، فقـد الـرغم  وعلـى. قد تثير املشكالت بسبب طبيعتها اخلطية ااستعمال االستمارة ألنه
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  فلسطينيو الشتات
  وفلسطينيو الترانزيت

  واملهاجرون االقتصاديون
وكـذلك  ،إىل اللغـة الدارجـة" الجـئ"، دخـل مصـطلح "اخلـارج" فلسـطينييللحديث عن 

، )UNHCR(إىل لغــة الهيئــات العامليــة، كالهيئــة العليــا لالجئــين التابعــة لــألمم املتحــدة 
يف الشــــــرق األدنــــــى  الفلســــــطينيينل الالجئــــــين ووكالــــــة األمم املتحــــــدة إلغاثــــــة وتشــــــغي

، أي الشــتات، يطــرح إشــكاالت )Diaspora(لكــن اســتخدام كلمــة دياســبورا    )٣().األونــروا(
هــو ) dia + speirein(دياســبورا  ومــع أن التعريــف اللغــوي اإلغريقــي ملصــطلح. كثيــرة

  .كثيراًفإن املعاين التقنية تتغير    )٤(تعريف بسيط يشير إىل حركة هجرة،
تشــير كلمــة شــتات إىل آليــة االنتشــار وإىل جماعــات    )٥(فبحســب نانســي غــونزاليس،

إىل ذلـك شـرطاً،    )٦(ويضـيف روبيـر فوسـار. املهاجرين يف بالد الهجرة يف الوقـت نفسـه
وبالنســبة إلينــا، فــإن املنفــى ال يكفــي . هــو عــدم ذوبــان الشــعب املعنــي يف شــعوب أُخــرى

  .يكون هنالك شعور باالنتماء إىل جماعة واحدة خللق الشتات؛ إذ يجب أن
ـــا بســـمة قضـــماين درويـــش، فإنهـــا مـــن جهتهـــا تعتبـــر أن هـــذا املفهـــوم املالئـــم  - أمّ

                                                                                                                                                                          
ا االتصـــاالت واجـــه بحثنـــا هـــذا بعـــض احلـــذر، واملقـــابالت مل تكـــن دائمـــاً ســـهلة مـــع أننـــا أجرينـــ

وفيما يتعلق برجـال األعمـال، فقـد أجـاب هـؤالء عـن جميـع األسـئلة . التمهيدية بواسطة أصدقاء
لهذا فإن العينة التي قابلناها ليست تمثيلية، ! إنه أمر حمظور: باستثناء تلك املتعلقة باألرقام

الصـــناعة  ومـــن جهـــة أُخـــرى مل نلجـــأ إىل دليـــل غـــرف. وال يمكننـــا بالتـــايل تقـــديم نســـب مئويـــة
. والتجارة طلباً إلحصاء حجم األعمال أو تقـديره، وذلـك بسـبب انعـدام الدقـة يف هـذه املعطيـات

والســـبب يعـــود إىل أن رجـــال األعمـــال يعيشـــون حالـــة دائمـــة مـــن عـــدم االســـتقرار، وأن الثـــروات 
كمـــا أن أصـــحاب األعمـــال يجزئـــون أنشـــطتهم، . يمكـــن أن جتُمـــع أو أن تتالشـــى يف وقـــت ســـريع

دون اســــتراتيجيا متعــــددة األشــــكال تــــؤدي إىل تخفــــيض عائــــداتهم املعلنــــة كــــي يخففــــوا ويعتمــــ
 .الضرائب املتوجبة عليهم

كــــل "، يعتبــــر الجئــــاً فلســــطينياً ١٩٥٤بالنســــبة إىل األونــــروا، وبحســــب التعريــــف املوضــــوع ســــنة   )٣(
ذي ، والــ١٩٤٨شـخص كــان يقــيم إقامــة طبيعيـة يف فلســطين ملــدة ســنتين علـى األقــل قبــل نــزاع 

إىل إحـدى الـدول التـي تقـدم فيهـا  ١٩٤٨فقد منزله ووسائل عيشه بسبب هـذا النـزاع وجلـأ سـنة 
فالالجئون، بحسـب هـذا التعريـف، يسـتفيدون هـم وذريـتهم مـن العـون الـذي ." األونروا املساعدة

تقدمـــه الوكالـــة إذا كـــانوا حمتـــاجين وإذا كـــانوا مســـجلين لـــديها، ويعيشـــون يف إحـــدى املنـــاطق 
. ، الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة١٩٦٧، ومنــذ ســنة ســوريةمــل فيهــا، أي لبنــان واألردن والتــي تع

 :نظر أيضاًا
 Blandine Destremau, "Les statut juridique des Palestiniens vivant au 

Proche-Orient," Revue d’etudes palestiniennes, no. 48 (été 1993), p. 
37. 

  .Hérodote :Hérodote, op. cit., p. 31نظر مقدمة جملة ا  )٤(
)٥(  Nancie Gonzalez, Dollar, Dove & Eagle. One Hundred Years of 

Palestinian Migration to Honduras (Michigan: University of 
Michigan Press, 1992), p. 161. 

)٦(  Robert Fossaert, "Devenir et avenir des diasporas," Hérodote, op. cit. 
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، ألنه يفترض يف الواقـع الفلسطينيينال ينطبق على  اليهوديللشتات األرمني والشتات 
عامــة علــى درجــة معينــة مــن التكيــف واالنــدماج يف الــبالد املضــيفة، واحلصــول بصــورة 

  )٧(.دائماً الفلسطينيينجنسيات هذه البالد، وهذا ليس حال 
مـــن خـــالل هـــذا الـــتحفظ الـــذي نتبنـــاه، يمكـــن القـــول إنـــه ال يمكننـــا اســـتعمال عبـــارة 

، ويبـــدو مـــن الضـــروري إجـــراء تصـــنيف يوافـــق "اخلـــارج"واحـــدة يف تناولنـــا فلســـطينيي 
تفي هنــا بتمييــز ثــالث فئــات، وســنك. الفلســطينيةتنــوع احلــاالت التــي تعيشــها اجلماعــات 

آخــذين يف االعتبــار االختالفــات بحســب الوضــع القــانوين يف البلــد املضــيف وحــق هــذه 
فلســـــــــــــطينيو الشـــــــــــــتات؛ فلســـــــــــــطينيو الترانزيـــــــــــــت؛ املهـــــــــــــاجرون : الفئـــــــــــــات يف العـــــــــــــودة

  )٨(.وناالقتصادي
وهــــم جــــزء مــــن فلســــطينيي املنفــــى الــــذين انــــدجموا جيــــداً : فلســــطينيو الشــــتات - ١

ويمكن أن جند مثـل هـذه . ئمةأو على بطاقات إقامة دا ،صولهم على جنسياتبواسطة ح
  .خاصة يف األردن واألميركتينالفئة بصورة 

ولعـــــل . وهـــــم الـــــذين لهـــــم وضـــــع قـــــانوين هـــــش وموقـــــت: فلســـــطينيو الترانزيـــــت - ٢
  .فلسطينيي لبنان يشكلون خير مثال لهذه الفئة

وهـــــــم الـــــــذين يحـــــــق لهـــــــم العـــــــيش يف األراضـــــــي : وناالقتصـــــــادياملهـــــــاجرون  - ٣
، علـى عكـس الفئتـين السـابقتين، )حتى بعـد قيـام هـذه الدولـة( إسرائيلأو يف  الفلسطينية

عتبــــر هــــؤالء مــــن أصــــحاب ويُ. اقتصــــاديةلكــــنهم اختــــاروا العــــيش يف اخلــــارج ألســــباب 
الوضـــع القـــانوين الهـــش بصـــفتهم حـــاملي بطاقـــات إقامـــة موقتـــة، وذلـــك ألن مـــن يحمـــل 

تلقائيــاً حــق العــودة  اإلســرائيليةنســية األجنبيــة أو اجلنســية العربيــة حترمــه الســلطات اجل
نظـــر ا(وجنـــد مثـــل هـــذه الفئـــة يف دول اخللـــيج العربـــي . الفلســـطينيةألراضـــي باواإلقامـــة 

  ).اجلدول التايل

من املفيد اإلشارة 
إىل أنه يمكن أن جند يف بلد واحد أكثر من نوع واحد من فلسطينيي املنفى؛ فكما أن 
يف الواليات املتحدة مثالً فلسطينيي شتات يحملون اجلنسية األميركية، فإن هناك 

                                                            
)٧(  Bassma Kodmani-Darwish, "La question des réfugiés et l’emergence 

d’une diaspora palestinienne," Confluences, Paris, no. 9, (Hiver 
1994), p. 57. 

درويـش بـه يتعلـق بفلسـطينيي املنفـى، آخـذة يف االعتبـار  -	نظـر تصـنيفاً قامـت بسـمة قضـماينا  )٨(
 .Ibid: مؤشر االندماج يف اجملتمع املستقبلي
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وإذا كنا يف . أيضاً فلسطينيي ترانزيت يعيشون حالة غير مستقرة على اإلطالق
فضلية للجوانب القانونية، فهذا ال يعني اإلقالل من أهمية اإلطار تصنيفنا نعطي األ

فاالندماج . ، وهو عامل حاسم)بوطنهم احملتل الفلسطينيينأي ارتباط (السياسي 
واللقاءات التي . به الفلسطينيالقانوين يف البلد املضيف ال يكفي لربط الشتات 

رجال األعمال يقاسي الغربة بعيداً  أجريناها يف دول املنفى أظهرت أن عدداً كبيراً من
  .عن وطنه وشعبه، وذلك على الرغم من ازدهار أعماله

" ثقـالً"أو  ،علـى اتفـاق السـالم" عبْـأً"يشـكل " اخلـارج"هكذا، فإن قسماً من فلسطينيي 
وبحســـــب . ، بينمـــــا يمكـــــن اعتبـــــار القســـــم اآلخـــــر ورقـــــة رابحـــــةالفلســـــطينيةعلـــــى الســـــلطة 

يشــكلون حالــة بــين فلســطينيي الشــتات وفلســطينيي  ســوريةتعريفاتنــا، فــإن فلســطينيي 
فهل هم بمثابة عبء أم قوة دعـم . الترانزيت، وجتعل هذه السمة من دراستهم أمراً معقداً

  ؟ وأي نوع من العالقات يقيمون مع األراضي احملتلة؟الفلسطينيللكيان 
*  *  *  

الــــديموغرايف، انــــب مــــن اجل ســــوريةيف  الفلســــطينيســــنعمد أوالً إىل دراســــة الوجــــود 
نتطـــرق إىل مـــا يميِّـــز ثـــم والوضـــع القـــانوين، والهويـــة، واالنخـــراط يف اجملتمـــع املضـــيف، 

، مــن أجــل التوقــف فيمــا بعــد عنــد دراســة مواقــف رجــال االقتصــادي الفلســطينيينوضــع 
والواقــــــــع أن املفــــــــاوض . املنشــــــــودة الفلســــــــطينيةاألعمــــــــال، ودورهــــــــم يف بنــــــــاء الدولــــــــة 

علــــى  الفلســــطينيةيتوقــــع بقــــوة دوراً مهمــــاً لهــــذه اجملموعــــة يف بنــــاء الدولــــة  الفلســــطيني
الصــعيد املــايل، وعلــى الصــعيد التقنــي أيضــاً، مــن ناحيــة نقــل التكنولوجيــا واخلبــرة مــن 

  .اجملتمعات املضيفة

  سوريةيف  الفلسطينيالوجود 
يـــة ، آت١٩٤٨ســـنة  ســـوريةإىل  الفلســـطينيينوصـــلت املوجـــة الكبيـــرة مـــن الالجئـــين 

، )نظـر اجلـدول يف نهايـة الدراسـةا(بصورة أساسـية مـن صـفد وحيفـا وطبريـة وأقضـيتها 
 سـورية، بلـغ عـددهم يف ١٩٤٩ويف سـنة . وذلك يف إثر طرد هـؤالء الالجئـين بعـد النكبـة

، قياســاً ببــاقي الــدول العربيــة، جعــل منهــا ســوريةلكــن االســتقرار الــذي عرفتــه . ألفــاً ٧٥
إليها موجة ثانية من الالجئين بعـد أحـداث أيلـول األسـود  حمطة نزوح مفضلة، فانتقلت

كمـا . يف األردن، مكوَّنة من بضعة آالف من عناصر املقاومة مع عـائالتهم ١٩٧٠سنة 
موجة نزوح جديدة، وال سيما بعد سـقوط  ١٩٨٢للبنان سنة  اإلسرائيليسبّب االجتياح 

أخيـــــرة مؤلفـــــة مـــــن ومـــــن جهـــــة أُخـــــرى، ســـــببت حـــــرب اخللـــــيج الثانيـــــة موجـــــة . بيـــــروت
  .املهاجرين من إمارات النفط، وخصوصاً الكويت الفلسطينيين

، أُقيمـت خميمـات يف املـدن الرئيسـية الكبـرى ١٩٤٨مع وصول املوجة األُوىل سـنة 
وباشــــرت األونــــروا، بالتعــــاون مــــع احلكومــــة ). دمشــــق، حلــــب، حمــــص، الالذقيــــة، درعــــا(
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وبـــدأت . الفلســـطينيةعلـــى العـــائالت  ، تقـــديم العـــون وشـــراء األراضـــي وتوزيعهـــاســـوريةال
  .الفلسطينيينأبنية األسمنت تظهر بالتدريج لتكوّن الشكل احلايل خمليمات الالجئين 

حصصـــــاً غذائيـــــة  ١٩٨٥ون املســـــجلون يف األونـــــروا حتـــــى ســـــنة الفلســـــطينيتلقـــــى 
لكـن خـدمات الوكالـة تتركـز عمومـاً يف اجملـال    )٩(.تشتمل على الطحين بصـورة خاصـة

، )مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية، باإلضافة إىل معهد تدريب مهني وتقني(التربوي 
وتســـري اآلن شـــائعات بشـــأن إمكـــان ). تـــأمين الضـــمان الصـــحي(ويف اجملـــال الصـــحي 

هــــــذه انســـــحاباً كـــــامالً، علـــــى الــــــرغم مـــــن نفـــــي اإلدارة ل ســــــوريةانســـــحاب األونـــــروا مـــــن 
  .الشائعات

*  *  *  
   )١٠(.نســمة ٢٧٦.١٨٣ ســوريةيف  الفلســطينيين، بلــغ عــدد الالجئــين ١٩٨٦ســنة يف 

، أحصـــــــت األونـــــــروا الالجئـــــــين املســـــــجلين لـــــــديها فوصـــــــل العـــــــدد إىل ١٩٩٢ويف ســـــــنة 
ويف الواقــع مل يــتم . نســمات، لكنــه ال يشــتمل علــى غيــر املســجلين يف الوكالــة ٢٩٩.٢٠٧

إحصـــاء الغـــائبين يف فتـــرة املســـح الـــذي أجرتـــه األونـــروا، باإلضـــافة إىل عـــدم احتســـاب 
لــذلك، فــإن هــذين الــرقمين همــا دون الواقــع . ســوريةاملــوظفين يف الدولــة ال الفلســطينيين

إذا مـــــــا أخـــــــذنا يف االعتبـــــــار النمـــــــو الســـــــكاين،  ســـــــوريةيف  لفلســـــــطينيينالـــــــديموغرايف ل
  .وحرب اخلليج   )١١(للبنان، اإلسرائيليواالضطرابات التي سبّبها االجتياح 

يف وزارة الشــــــؤون االجتماعيــــــة  الفلســــــطينيينوبحســــــب الهيئــــــة العامــــــة لالجئــــــين 
، بلـــــغ ١٩٩٤، يف نهايـــــة ســـــنة ســـــوريةيف  الفلســـــطينيينوالعمـــــل، فـــــإن عـــــدد الالجئـــــين 

يقــــيم %) ٦٧(، لكــــن جــــزءاً كبيــــراً مــــنهم ســــوريةنســــمة، مــــوزعين علــــى املــــدن ال ٣٢٩.٨٧٨
ويقطـــن القســـم األكبـــر ). نظـــر اجلـــدول يف آخـــر الدراســـةا(مدينـــة دمشـــق بصـــورة أساســـية ب

مــنهم يف اخمليمــات العشــرة، التــي عرفــت حتســناً كبيــراً يف وضــعهم الســكني، وهــي تضــم 
وتبقــى إدارة . علــى أطــراف املــدنأيضــاً ســوريين مــن الطبقــات الوســطى بســبب وجودهــا 

، علــــى الــــرغم مــــن أن لــــبعض املنظمــــات ســــوريةهــــذه اخمليمــــات مــــن صــــالحية الســــلطة ال
والواقـــع أن هنالـــك تســـاهالً جتـــاه هـــذه املنظمـــات املوضـــوعة . دوراً ثانويـــاً الفلســـطينية

  .حتت الرقابة، شرط عدم ممارسة أنشطة عسكرية

  الهوية والوضع القانوين
  :الفلسطينيينأربع فئات من الالجئين  سوريةهناك يف 

                                                            
 .، كانت الوحدات الغذائية تشتمل على الطحين والصابون والزيت١٩٧٥قبل سنة   )٩(
 -	١٩٨٥لعـام  الفلسـطينيةاجملموعة اإلحصائية "، الفلسطينينظر املكتب املركزي لإلحصاء ا  )١٠(

 .لكن هامش اخلطأ يف هذه املعلومات كبير. ١٦٩، دمشق، ص "١٩٨٦
 .والقادمين من لبنان بال تسجيل سوريةالالجئين إىل  الفلسطينيينبقي قسم من   )١١(
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. ١٩٤٨ناشــئ عــن النــزوح ســنة  ســوريةيف  الفلســطينيالقســم األكبــر مــن الوجــود ) أ
، ووثيقـة )ولـو أنهـا غيـر حمـددة املـدة" (بطاقـة هويـة موقتـة"ون الفلسـطينيويحمل هؤالء 

وحتمــــل . التابعــــة لــــوزارة الداخليــــة الفلســــطينيينســــفر صــــادرة عــــن مؤسســــة الالجئــــين 
  ".فلسطيني: الهوية"أو " الجئ فلسطيني"الوثيقة عبارة 

إن شــروط احلصــول علــى هــذه الوثــائق وعلــى تأشــيرة الــدخول هــي الشــروط نفســها 
ون الــذين يشــملهم هــذا الوضــع ال يحتــاجون إىل الفلســطينيو. التــي يخضــع الســوريون لهــا

م يف اخلــــارج، وهــــذا اإلعفــــاء مهــــم، ألنــــه يســــمح تأشــــيرة دخــــول مهمــــا تطُــــل مــــدة إقــــامته
وهـذا . عند انتهاء فترة عملهـم سوريةللعاملين يف اخلليج أو يف دول أُخرى بالعودة إىل 

مصــــر ولبنــــان، أو باملقيمــــين  الفلســــطينييناإلجــــراء غيــــر معمــــول بــــه مــــثالً بالنســــبة إىل 
  .مدة تتجاوز ستة أشهر الفلسطينيإمارات اخلليج، يف حال غياب ب

نتيجــــة احلــــرب األهليــــة يف لبنــــان، والــــذين حصــــلوا علــــى  ســــوريةالنــــازحون إىل ) ب
لكـــن هــؤالء يتمتعـــون بوضـــع ). مـــع الشــروط نفســـها(وثــائق الفئـــة األُوىل مماثلـــة لوثــائق 

قـــــانوين خـــــاص؛ إذ إنهـــــم ال يـــــؤدون اخلدمـــــة العســـــكرية، وال يـــــدخلون الوظـــــائف العامـــــة 
  .املتخرجين يف اجلامعات السورية املفتوحة مثالً أمام املهندسين واألطباء

عتبـــرون أجانـــب، ويتعـــين احلـــائزون وثـــائق ســـفر مصـــرية أو لبنانيـــة، وهـــؤالء يُ) ج
ولـئن كـان الرعايـا العـرب . ديد إقامتهم سنوياً بعد مراجعة مكاتب األمن العامعليهم جت

يســتفيدون مــن تبنّــي الســلطات الســورية األيــديولوجيا القوميــة العربيــة، وهــو األمــر الــذي 
بال تأشيرة وباحلصول على وثائق إقامـة ورخـص عمـل، فـإن  سوريةيسمح لهم بدخول 

ويُسـمح لهـم . انيـة أو مصـرية يشـذون عـن القاعـدةين احلاملين وثائق سـفر لبنالفلسطيني
أحيانـــاً بالـــدخول بواســـطة تأشـــيرة ترانزيـــت ملـــدة ثالثـــة أيـــام غيـــر قابلـــة للتجديـــد، كمـــا 

ويطــرح هــذا الوضــع مشــكالت كبيــرة، نظــراً إىل الــروابط . حــدث عنــد إقفــال مطــار بيــروت
  .سوريةي لبنان وأقرانهم يف فلسطينية بين يالعائل
وقــــد حصــــل هــــؤالء . املنضــــوون يف صــــفوف املقاومــــة وعـــائالتهميون الفلســـطين )د

التحريـــــر  منظمـــــةعلـــــى اإلقامـــــة بقـــــوة األمـــــر الواقـــــع، لكـــــن بعـــــد تـــــدهور العالقـــــات بـــــين 
ون القــادمون الفلســطيني، أصــبح ١٩٨٣ســنة " فــتح"وطــرد مســؤويل  ســوريةوالســلطات ال

والـيمن واجلزائـر  أي تونس(فيها  الفلسطينيةمن البالد التي جتمعت الوحدات العسكرية 
  .التحرير منظمةيخضعون لالستجواب إذا ما ثبتت عالقاتهم ب) والسودان

*  *  *  
وعمالً بتوصيات جامعة الدول العربية الهادفة إىل احملافظـة علـى الهويـة الوطنيـة 

، باســتثناء ســوريةاجلنســية ال الفلســطينيينال تمــنح  ســورية، فــإن الســلطات الالفلســطينية
لشخصـيات  سـوريةويف بعض احلاالت، تمنح جـوازات سـفر . املرأة املتزوجة من سوري
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  .العتبارات سياسية فلسطينية
 إسـرائيلاملقيمين على أراضيها مـن زيـارة أقـاربهم يف  الفلسطينيينوتمنع سورية 

لية ئيإسـراون الـذين يحملـون جـوازات سـفر الفلسـطينيأو يف األراضي احملتلة، كمـا يُمنـع 
  .وتتم االتصاالت العائلية عادة يف بلد ثالث. سوريةمن دخول 

  

  سوريةنظام تشجيع االندماج يف 
إن التوجــــه القــــومي العربــــي لــــدى حــــزب البعــــث العربــــي االشــــتراكي جعــــل الســــلطات 

؛ إذ إنهـــم ســـورييف اجملتمـــع ال الفلســـطينيينتعلـــق أهميـــة خاصـــة علـــى انخـــراط  ســـوريةال
. بها ويخضع لهـا سورين للواجبات التي يتمتع املواطن اليتمتعون باحلقوق ويخضعو

فهــم يحملــون بطاقــة إقامــة دائمــة تســمح لهــم بالتقــدم إىل الوظــائف يف القطــاعين العــام 
وهـــم يـــؤدون اخلدمـــة العســـكرية ملـــدة . واخلـــاص، وباالنتســـاب إىل املـــدارس واجلامعـــات
باســـــــتثناء    )١٢(،التحريـــــــر الفلســـــــطينيعـــــــامين داخـــــــل وحـــــــدات خاصـــــــة تابعـــــــة جلـــــــيش 

وال يُســــــمح . ســـــورياملهندســـــين واألطبـــــاء مــــــنهم الـــــذين يــــــؤدون خـــــدمتهم يف اجلــــــيش ال
. يف املقابـــل بممارســـة بعـــض احلقـــوق املدنيـــة، مثـــل الترشـــيح واالنتخـــاب لفلســـطينيينل

وباإلضـــافة إىل ذلـــك، فهـــم نظريـــاً ممنوعـــون مـــن تملـــك أراضٍ زراعيـــة أو أكثـــر مـــن شـــقة 
. هــو مــنعهم مــن التجــذر نهائيــاً يف اجملتمــع املضــيف ســكنية واحــدة، وذلــك بهــدف معلــن

لكـــــن يـــــتم يف الواقـــــع تخطـــــي هـــــذه العقبـــــة بتســـــجيل امللكيـــــة بأســـــماء أقـــــارب وأصـــــدقاء 
  .سوريةيحملون اجلنسية ال

وعلــــى الصــــعيد الشــــعبي، هنالــــك جمموعــــة مــــن األفكــــار املســــبقة واجلــــاهزة حتكــــم 
بحسـب ابـن (ات نظـام العصـبية ، وهي مماثلة لصـفالفلسطينيينين وسوريالعالقة بين ال

نفســها، بمعنــى أن التضــامن والــزواج واملعاشــرة  ســوريةالســائد بــين املنــاطق ال) خلــدون
. التي يمارسها أهل مدينة مـا فيمـا بيـنهم ال تضـمر بالضـرورة كرهـاً ألهـل مدينـة أُخـرى

وعلــــى ســــبيل املثــــال، ثمــــة عــــائالت شــــامية ال توافــــق علــــى زواج أبنائهــــا أو بناتهــــا مــــن 
ات، وهــي تتخــذ املوقــف نفســه إزاء ســوريين مــن الالذقيــة أو مــن فلســطينيأو  ســطينيينفل

وعلــى الــرغم مــن أن بعــض مــن حتادثنــا معهــم اشــتكى مــن نزعــة الكــره لألجانــب . درعــا
يبقــى شــعوراً  لفلســطينيينإىل حــد مــا، فإننــا نعتقــد أن الكــره ل الفلســطينيينالتــي تطــاول 

  .سوريهامشياً جداً يف اجملتمع ال
ون قد انخرطوا يف هذا اجملتمع، فهذا ال يعني أنهم بلغـوا درجـة الفلسطينيإذا كان و

بعـــض أقـــوالهم ، كمـــا يـــدل ســـوريةاالنصـــهار فيـــه، وأنهـــم اكتســـبوا الشـــعور باالنتمـــاء إىل 
، ومل أقم يوماً يف خمـيم لالجئـين، سوريةعلى الرغم من أين متزوج من امرأة : "على ذلك

                                                            
 .سوريلوزارة الدفاع، على غرار اجليش ال سوريةيف  الفلسطينييخضع جيش التحرير   )١٢(
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ومـا دمـت أحمـل (...). كما أن السوريين ال يشعرون بـأين كـذلك ، سوريفإين ال أشعر بأين 
جمـــرد وثيقـــة ســـفر تعيـــق حركتـــي حلضـــور املعـــارض الصـــناعية والتجاريـــة يف أوروبـــا، 

  ."اًسوريين، فأنا لست سوريعلى غرار رجال األعمال ال
 ١٣وغـزة، وعامـاً علـى احـتالل الضـفة الغربيـة  ٢٨عاماً على النكبة، و ٤٧مرور إن 

ول دون االحتفـــــال بهـــــذه حتـــــعامـــــاً علـــــى جمـــــازر صـــــبرا وشـــــاتيال، وغيرهـــــا وغيرهـــــا، ال 
، وإلقـاء خطـب بليغـة ورصـينة تؤكـد حضـور الفلسـطينيةاملناسبات يف جميـع اخمليمـات 

، حيـث الفلسطينيةكذلك، فإن اخمليمات تقدم يف كل مكان إشارات إىل القضية . الذكرى
. الفلســطينيةواليافطــات مــذكّرة باملبــادئ الكبــرى للثــورة صــور الشــهداء اجلــدران تغطــي 

أمّـــا أســـماء الشـــوارع واحلوانيـــت، وحتـــى البضـــائع، فمســـتعارة مـــن أســـماء املـــدن والقـــرى 
واجليل اجلديد الذي مل يعش مرحلة النزوح يعرف يف أي حي بالتحديد ولد . الفلسطينية

ل شـــيء تعبيـــراً َ عـــن جماعـــة قبـــل كـــ الفلســـطينيةعتبـــر هـــذه الفـــورة وتُ. أهلـــه يف فلســـطين
  .تبحث عن هويتها وتقاوم الذوبان

  الفلسطينيينبعض عناصر وضع 
  سوريةاالقتصادي يف 

ـــل ونفقـــات العـــائالت  اخمليمـــات باملقيمـــة  الفلســـطينيةبحســـب إحصـــاءات بحـــث دَخْ
 ٣٦٢٠الواحـدة  الفلسـطينية، يبلغ معدل الـدخل الشـهري للعائلـة ١٩٨٦سنة  الفلسطينية

 ٦.٨ليرة للفرد الواحد، على أسـاس أن معـدل حجـم العائلـة يـوازي  ٥٣٢أي ، سوريةليرة 
ويبقـــــى مســـــتوى معيشـــــة    )١٤(وال يغطـــــي هـــــذا الـــــدخل احلاجـــــات األساســـــية،   )١٣(.أفـــــراد

  )١٥(.أدنى من مستوى معيشة السوريين الفلسطينيين
ه؛ فالفــارق ظــاهر بــين بــبحســب اخملــيم الــذي يقيمــون  الفلســطينيينوتختلــف مــوارد 

ويمكــن تقســيم . وبــين خمــيم درعــا األكثــر فقــراً" بورجوازيــاً"خمــيم اليرمــوك الــذي يُعتبــر 
مســــــتوى : إىل أربــــــع فئــــــات، بحســــــب مســــــتوى معيشــــــة ســــــاكنيها الفلســــــطينيةاخمليمــــــات 

اليرمــوك؛ مســتوى مرتفــع نســبياً ): للفــرد الواحــد ســوريةليــرة  ٦٣٥أكثــر مــن (   )١٦(مرتفــع

                                                            
: مســتويات الفقــر"أحمــد يــونس، : نظــرا. حــث املــذكورهــذا الــرقم واألرقــام التاليــة مــأخوذة مــن الب  )١٣(

، "١٩٨٧ -	١٩٨٦لعـــام  الفلســـطينيةدراســـة حتليليـــة مـــن واقـــع معـــاش، نفقـــات ودخـــل األُســـرة 
 .٥، ص ١٩٨٩

، بحســـب دراســـة لفهـــد اخلطيـــب، ســـورية يفأشـــخاص  ٦يقـــدر احلـــد األدنـــى املطلـــوب لعائلـــة مـــن   )١٤(
: نظــرادنــى مــن الســعرات احلراريــة املطلوبــة، ، يــذهب نصــفها إىل احلــد األســوريةليــرة  ٥٤٠٠	بـــ

 .٧املصدر نفسه، ص 
بوضــع الســوريين القــاطنين يف املــدن ال بأوضــاع جميــع الســوريين،  الفلســطينييننقابــل وضــع   )١٥(

ويف املقابـل، فـإن مـداخيلهم أعلـى مـن مـداخيل السـوريين . يعيشـون يف املـدن الفلسطينيينألن 
 .القاطنين يف الريف

 .سوريةيف  الفلسطينيةتتم دائماً بالنسبة إىل باقي اخمليمات  املقارنة  )١٦(
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ليــــرة  ٤٦٧ - ٤٤٧(حمــــص والالذقيــــة؛ مســــتوى متوســــط ): ســــوريةيــــرة ل ٥٢٤ - ٥١١(
 ٤١٠ - ٣٤٤(خـــان دنـــون، الســـيدة زينـــب، النيـــرب، حمـــاة؛ مســـتوى مـــنخفض ): ســـورية
  )١٧(.خان الشيخ، جرمانا، سبينه، درعا): سوريةليرات 

أولهمــــــا األونــــــروا، وهــــــو لــــــيس يف متنــــــاول : مصــــــدران للــــــدخل الفلســــــطينيينلــــــدى 
ون يســتفيدون مــن نظــام التــوفير اخلــاص بــاألونروا، الــذي يتــيح الفلســطينيو. ينســوريال

أن يــدخروا رواتــبهم بكاملهــا، أو أجــزاء منهــا، علــى أن يســتردوها    )١٨(ملــوظفي الوكالــة،
الحقاً مضافة إليها الفوائد، وهذا التوفير غير خاضع لسعر الصـرف الرسـمي املـنخفض 

هـــم كـــانوا مدرّســـين قبـــل أن يتقاضـــوا تعويضـــهم إن عـــدداً كبيـــراً ممـــن تكلمنـــا مع. كثيـــراً
أمّـا املصـدر اآلخـر للـدخل، . التقاعدي بالدوالر ويدخلوا عامل األعمال، وال سيما التجـارة

  .فهو املال املرسل من املهاجرين إىل دول اخلليج
ومســــــاهمتهم يف  الفلســــــطينيينوفيمــــــا يلــــــي ســــــنتناول موضــــــوع رجــــــال األعمــــــال 

يف  الفلســــــطينيىل إمكــــــان مســــــاهمتهم يف االقتصــــــاد ، إضــــــافة إســــــورياالقتصــــــادي ال
  .ضي اخلاضعة للحكم الذاتيااألر

  مميزات رجال األعمال
  سوريةيف  الفلسطينيين

الــدور الــذي مــن املمكــن أن  الفلســطينيينســندرس مــن خــالل خطــاب رجــال األعمــال 
كـان وهـذا املوضـوع يطـرح السـؤال عمـا إذا . يقوموا به خالل مرحلة إقامة احلكـم الـذاتي

أم يحكمهـم أيضـاً منطـق املسـؤولية اجلماعيـة املنبثـق  ،يحكم هؤالء املنطق الفردي فقط
  .أو بفكرة التنمية" التحرر الوطني"من اإليمان بفكرة 

، فإننـا جنـد أن ١٩٨٨إذا أخذنا توزع قوة العمـل علـى القطاعـات االقتصـادية لسـنة 
نحــو اخلــدمات، % ٢١.٢، ومــن الســكان البــالغين ســن العمــل توجهــوا نحــو الصــناعة% ٢٧

ولعـل ذلـك    )١٩(%).٢.٤(وكـذلك الزراعـة  ،%)٥.٨(بينما احتلت التجـارة مكانـاً أقـل أهميـة 
لكـن يمكـن . ال يعكس تماماً توجهات رجال األعمال بحسب ما بدا ذلك من خالل عيّنتنا

هـــذا، وقـــد كانـــت أعمـــالهم . القـــول إن الصـــناعة والتجـــارة تعتبـــران اجملـــالين الرئيســـيين
أمّـــا أهـــم التوظيفـــات فتـــتم يف . مزدهــرة قبـــل االنفتـــاح االقتصـــادي يف بدايـــة التســـعينات

تعـود ملكيتـه إىل  سـوريةقطاع النسيج؛ إذ جند مثالً أن أكبر معمل لصناعة اجلوارب يف 
                                                            

ليست هذه األرقام دقيقة تماماً ألنها ال تأخذ يف االعتبار املداخيل غير املصرَّح بها والناجتة   )١٧(
 .يشكل متنفساً لكثير من العائالت" خفي"من اقتصاد 

 .األونرواون يدرّسون يف مدارس فلسطينياملوظفون هم غالباً   )١٨(
يف املقيمـــين  لفلســـطينييناخلصـــائص الديمغرافيـــة واالقتصـــادية ل"حامـــد مصـــطفى أبـــو جمـــرا،   )١٩(

، "١٩٨٦لعــــام الفلســــطينية نفقــــات ودخــــل األُســــرة  ، مــــن بيانــــات دراســــةســــوريةاخمليمــــات يف 
 .١٦، ص ١٩٨٩
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ون بـــين التجـــار األكثـــر فلســـطينيويف قطـــاع األلبســـة اجلـــاهزة، هنـــاك . جبـــر الفلســـطيني
  .يف دمشق) آسيا(والصاحلة ) فريج(احلميدية شهرة وعراقة يف سوقي 

 اتوقــد أدت إجــراءات االنفتــاح االقتصــادي إىل قيــام صــناعات تعتمــد علــى مشــارك
تكنولوجيـــــة غربيـــــة، لتواكـــــب املرحلـــــة اجلديـــــدة التـــــي تتســـــم باملنافســـــة الشـــــديدة علـــــى 

عــوض عمــورة يملــك أهــم  الفلســطينيف. مســتويات األســواق احملليــة والعربيــة والعامليــة
نيــوم يف الشــرق األوســط، وهــو يــدير مؤسســاته يموان األلبمصــانع زيــت احملركــات وقضــ

 رجمموعــــــة مــــــن الســــــكرتيرات لتنظــــــيم برنــــــامج عملــــــه اليــــــومي؛ كــــــواد: بطريقــــــة حديثــــــة
ومهندســـون تـــم اختيـــارهم بســـبب كفـــاءاتهم، ويتقاضـــون رواتـــب تفـــوق خمســـة أو ســـبعة 

اضـــية موضـــوعة يف تصـــرف أضـــعاف رواتـــب زمالئهـــم يف القطـــاع العـــام؛ جتهيـــزات ري
  .إلخ ،املوظفين

، علــى الفلســطينيينلكــن عــوض عمــورة يبقــى حالــة اســتثنائية، ألن رجــال األعمــال 
فهـم يفضـلون . غرار زمالئهم السوريين، يتحاشون اإلقدام على مشاريع صـناعية كبـرى

إذ إن األربــاح هنــا مضــمونة ومرتفعــة يف فتــرة زمنيــة (بــدء أعمــالهم بمشــاريع عقاريــة 
أو جتاريــــة، ألن مــــن شــــأن اإلجــــراءات االقتصــــادية اجلديــــدة أن تشــــجع رجــــال ) رةقصــــي

كقطاعـــات النقـــل وذات مـــردود ســـريع، " غيـــر منتجـــة"األعمـــال علـــى التوجـــه نحـــو أنشـــطة 
  )٢٠(.إلخ ،والعقارات والبناء

مــــن  هــــمون الفــــت للنظــــر؛ إذ إنالفلســــطينيإن التقشــــف الــــذي عاشــــه رجــــال األعمــــال 
سـنة  سـورية، وقـد وصـلوا إىل هميـتأغلبيف   العصاميين املتحدرين من أصـول متواضـعة

وهــم ال يملكــون شــيئاً، وبــدأوا حيــاتهم املهنيــة عمــاالً عــاديين ليرتقــوا فيمــا بعــد  ١٩٤٨
، رئيس عمال، مشرف، شريك يف معمل صـغير: السلم االجتماعي واالقتصادي بالتدريج

هم إىل هشاشــــة وصــــعوبة أوضــــاع عملهــــم بــــائعين علــــى وقــــد أشــــار الــــذين حادثنــــا. إلــــخ
إلـــخ، قبـــل أن يعملـــوا ، الرصـــيف أو عمـــال نســـيج أو عمـــاالً يف صـــناعة املالبـــس اجلـــاهزة

جلب معه  الفلسطينيينوهناك طبعاً بعض االستثناءات؛ إذ إن بعض . حلسابهم اخلاص
الت عائلـــة عيســـى، صـــاحبة حمـــ(، أو خبـــرة )غيـــاث ســـعد الـــدين(مـــن فلســـطين رأس مـــال 

  ).عيسى فريج(، أو االثنين معاً ")آسيا"
ويمكــن أن تفسِّــر عصــامية رجــال األعمــال هــؤالء ســلوكهم الرصــين؛ فهــم يتحاشــون 
إظهــــار ثــــروتهم أو ســــلطتهم، وال يبحثــــون عــــن املظــــاهر اخلارجيــــة للثــــراء، وال يعتمــــدون 

  .البذخ يف اإلنفاق
وهــــم . امهــــا وشــــرعيتهاوفيمــــا يتعلــــق بمميــــزات أعمــــالهم، فــــيمكن اإلشــــارة إىل انتظ

                                                            
)٢٠(  Sari Hanafi, Les ingénieurs en Syrie: Technobureaucrates en quête 

d’identité (perspective comparée avec l’Egypte), (Paris, Karthala, 
1996). 
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لكـــن هـــامش عملهـــم يبقـــى، . يكـــررون القـــول إن النجـــاح واألربـــاح رهـــن باجلهـــد املبـــذول
، حيــــث للتضــــامن املِنْطَقــــي ســــوريشــــاؤوا أم أبــــوا، حمــــدوداً داخــــل النظــــام االقتصــــادي ال

وهـــــــذا ال يمنـــــــع بـــــــروز بعـــــــض رجـــــــال األعمـــــــال . وللعالقـــــــات السياســـــــية أهميـــــــة كبـــــــرى
زون علـــــــى شـــــــبكات مـــــــن التنفيعـــــــات املتبادلـــــــة والوالئيـــــــة الـــــــذين يرتكـــــــ الفلســـــــطينيين

)clientélistes(لكــنهم ال يصــلون يف هــذا . ســورية، بمــا فيهــا االرتبــاط بالبيروقراطيــة ال
املتجـــذرون يف آليـــة عمـــل النظـــام    )٢١(املضـــمار إىل مـــا يصـــل إليـــه زمالؤهـــم الســـوريون

  .السياسي واالقتصادي
أيضاً بأنه قليـل االنفتـاح علـى  سوريةيف  الفلسطينيينيمتاز نشاط رجال األعمال 

والواقــــع أن مــــن حادثنــــاهم اشــــتكوا يف الغالــــب مــــن املشــــكالت التــــي . األســــواق العربيــــة
فاحلصـــول علـــى تأشـــيرة دخـــول إىل األردن، البلـــد اجلـــار . يعانونهـــا جـــراء وثـــائق الســـفر

أمّـــا إمـــارات . لرفض، يتطلـــب شـــهرين علـــى األقـــل، ويمكـــن أن تنتهـــي املعاملـــة بـــاســـوريةل
غيـر احلاصــلين  لفلسـطينييناخللـيج النفطيـة، فكانـت عمليــاً ال تعطـي أي تأشـيرة دخــول ل

لـذلك، فـإن أغلبيـة رجـال األعمـال . حرب اخللـيج الثانيـةعلى عقود عمل، وذلك حتى قبل 
وقـد أخبرنـا أحـد . سـوريةلتتمكن من مالحقـة أعمالهـا خـارج  سوريةحتمل جوازات سفر 

اً خصيصـاً جللـب قطـع الغيـار مـن لبنـان، منـذ بـدأ سـوريال أنه وظف مواطنـاً رجال األعم
ويلجـأ رجـل أعمـال آخـر إىل بيـع املالبـس . بتأشيرة دخول الفلسطينيينهذا البلد يطالب 

اجلــاهزة يف دول اخللــيج عبــر وســطاء عــرب آخــرين، وذلــك خشــية تعرضــه ملشــكالت يف 
  .االنتقال من دولة إىل أُخرى

قـــالوا يف أغلبيـــتهم إن لــــديهم  الفلســـطينيينوالـــذين التقينـــاهم مـــن رجـــال األعمـــال 
وقــد حــاول . أقــارب يف جميــع الــدول العربيــة، وال ســيما يف لبنــان واألردن ودول اخللــيج
ومهمـا . هـابالبعض توسيع أنشطته بمساعدة من هؤالء األقارب يف الدول التي يقيمـون 

طدم بالعقبــة نفســها، وهــي احلصــول علــى تأشــيرة يكــن مــن أمــر، فــإن هــذه املشــاريع تصــ
ويجـــدر هنـــا مالحظـــة أن مـــن لـــديهم أشـــقاء يمكـــن االتكـــال علـــيهم اســـتطاعوا مـــدّ . دخـــول

لكـــن يمكـــن القـــول، بصـــورة عامـــة، إن تشـــتت العـــائالت . أنشـــطتهم إىل دول عربيـــة أُخـــرى
ة، مل يؤد هذا ، الذي كان يمكن أن يشكل دفعاً للمبادالت التجارية يف املنطقالفلسطينية

  .الدور بسبب احلواجز اجلمركية واإلدارية
وقــد قــام قســم . ســوريةنحــو  لفلســطينيينبعــد حــرب اخللــيج، شــهدنا نزوحــاً جديــداً ل

منهم، بعـد اسـترداد أموالـه مـن الكويـت، بـإطالق مشـاريع صـغيرة أو متوسـطة احلجـم يف 

                                                            
 :نظر يف هذا الشأنا  )٢١(

 Joseph Bahout, Les entrepreneurs Syriens. Economie, affaires et 
politique, ed. du CERMOC (Beyrouth, 1994), (cahier no. 7); Hanafi, 

op. cit. 



  ٨٥، ص )١٩٩٦خريف ( ٢٨، العدد ٧جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية تاسارد
 

١٢ 
 

  .اجملالين العقاري والتجاري، ونادراً يف القطاع الصناعي

  :يون وإمكانات السالمالفلسطين
  موقف الترقب

االقتصــادي والسياســي تســاؤالت ودوره  الفلســطينيتُطــرح بشــأن مســتقبل الشــتات 
وتخــتلط هنــا العوامــل الذاتيــة . إســرائيلجديــدة منــذ انطــالق عمليــة الســالم بــين العــرب و

العوامـل النابعة من رغبة رجـال األعمـال يف املسـاهمة يف بنـاء منـاطق احلكـم الـذاتي، و
 الفلسـطينيينوبمعنى آخر، فإن عودة رجـال األعمـال . املوضوعية القانونية والسياسية

علـــى تـــأمين قاعـــدة سياســـية وإدارة  الفلســـطينيينوتوظيفـــاتهم رهـــن بقـــدرة املفاوضـــين 
  .توحي بالثقة، وتسهل بالتايل إقامة بنية اقتصادية وطنية

، وخصوصـاً رجـال األعمـال، يشـككون يف اتفـاق السـالم سـوريةيف  الفلسطينيينإن 
ارتيابهم إزاء عمليـة وهم يعبّرون عن قلقهم وترددهم، وحتى . اإلسرائيلي - الفلسطيني

الســــالم التــــي جعلــــتهم يعيــــدون النظــــر، بحســــب أقــــوالهم، يف االنتصــــار املؤكــــد والعــــودة 
ويمكــن إيجــاد . الرمليــةلقــد انكســرت ســاعة احللــم . احملتومــة التــي ترعرعــوا علــى فكرتهــا

يقـدر (ي الشـتات فلسـطينياألول هـو أن : تفسيرين لهذا املوقف السـلبي مـن عمليـة السـالم
، الفلســــــطينييشــــــكلون ثلثــــــي الشــــــعب ) عــــــددهم بثالثــــــة ماليــــــين ونصــــــف مليــــــون نســــــمة

ويشعرون بأنهم مل يُؤخذوا يف االعتبار ضمن اتفاق ال يلحـظ التفـاوض بشـأن موضـوع 
فمــــع أنهــــم ال يريــــدون االلتحــــاق بــــاجلزء احملــــرر مــــن . املرحلــــة الثالثــــةيف  الالجئــــين إالّ

فلسطين، فإنهم كانوا يأملون بأن يترك لهم االختيـار بـين البقـاء والعـودة، أي أن تكـون 
أمّـــا . املنتشـــرين يف العـــامل اليهـــودبالنســـبة إىل  إســـرائيلفلســـطين بالنســـبة إلـــيهم أشـــبه ب

املاديـــــة إىل وطـــــن ضـــــعفت بســـــبب انـــــدماج  التفســــير اآلخـــــر، فيـــــأتي مـــــن كـــــون حــــاجتهم
يضاف إىل ذلك كلـه أنهـم تربـوا منـذ زمـن طويـل علـى . سورييف اجملتمع ال الفلسطينيين

فمنــــذ طــــرد . التحريــــر منظمــــةأكثــــر مــــن تــــأثرهم بمواقــــف  ســــوريةيف " ثقافــــة املواجهــــة"
مـة، ون الكثيـر مـن العالقـات مـع املنظالفلسـطيني، ال يقـيم ١٩٨٣سنة  سوريةالكوادر من 

  .يف الضفة وغزة مثالً لفلسطينيينوال يستفيدون من اخلدمات التي تقدمها املنظمة ل
ــا فيمــا يتعلــق بــالتطبيع احملتمــل للعالقــات السياســية، وحتــى االقتصــادية، بــين  أمّ

يركيـــــون وم الســـــالم الشـــــامل، كمـــــا يحـــــدده األميف إطـــــار مفهـــــ إســـــرائيلالـــــدول العربيـــــة و
ون، فــإن لرجــال األعمــال موقفــاً رافضــاً جتاهــه، وهــو موقــف نــابع مــن نــوع اإلســرائيليو

ضـــد التطبيـــع، كمـــا يقـــول غســـان ســـالمة، أكثـــر مـــن كونـــه نابعـــاً مـــن تفكيـــر " الهـــوس"مـــن 
  .ستُغرِق األسواق العربية اإلسرائيليةفالبعض يتصور أن البضائع . رصين

وال يف منــاطق احلكــم قليلــون هــم رجــال األعمــال الــذين أبــدوا حماســة لتوظيــف األمــ
وإذا كان هامش رجال األعمال الصـغار ضـيقاً، بسـبب عـدم تـوفر . هابالذاتي أو لإلقامة 
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رؤوس األمـــوال اجلـــاهزة لـــديهم، وألن أمـــوالهم موظفـــة كمـــا يقولـــون، فـــإن الكبـــار مـــنهم 
وجوابــــاً عــــن ســــؤالنا بشــــأن هــــذا . ومتوســــطي احلــــال يتمتعــــون بإمكانــــات غيــــر حمــــدودة

ونـورد هنـا بعـض الشـهادات . ا إىل حجـج سياسـية واقتصـادية متعـددةاملوضوع، تطرقو
  :التي تسمح بتكوين فكرة أكثر وضوحاً بشأن موقفهم

إن اتفاقيـــة الســـالم يشـــوبها الغمـــوض، وهـــي ال تقـــدم أيـــة ضـــمانات تشـــجعنا علـــى "
تــدافع عنــا،  فلســطينيةلــيس لــدينا ســلطة سياســية (...). توظيــف األمــوال يف الضــفة وغــزة 

اليـوم ال  الفلسـطينيينما هو معـروض علـى . نا ال نحصل على أية ضمانات دوليةكما أن
لــن يعيــد النظــر يف  اإلســرائيلييتعــدى كونــه ســلطة بلديــة، ولســت متأكــداً مــن أن اليمــين 

  )٢٢(."االتفاقية ويحجز أمالكنا إذا ما رجع إىل السلطة
جئـاً مـن جديـد؟ إين ماذا تريدونني أن أفعل يف غزة؟ أن أكون فيهـا ال. أنا من حيفا"

عامــاً، وأعــرف  ٤٦ ســوريةويف املقابــل، لقــد مضــى علــى إقــامتي يف . ال أعــرف أحــداً فيهــا
لقد حتملت أعـوام التقشـف قبـل االنفتـاح، فـال يمكننـي أن . اجلميع وأعرف النظام خاصة

أعمــايل مزدهــرة هنــا، ولنقــل إن رأس املــال . أدخــل مــن جديــد يف نظــام ال أعــرف مصــيره
  )٢٣(."أينما كان أخاف توظيف أموايل إين. جبان
ين مـن دون أن يحصـل حتـى علـى احلكـم إلسـرائيليياسر عرفات خائن، لقد أعطى ل"

 فلســــــطينيةهنــــــاك قبــــــل دولــــــة  ال أريــــــد توظيــــــف أمــــــوايل(...) الــــــذاتي لألراضــــــي احملتلــــــة 
  )٢٤(."مستقلة

إذا تمكنــت  بلغــت الرابعــة والســتين مــن العمــر، ومل أعــد أســمح لنفســي باملغــامرة، إالّ"
ولـدوا هنـا وال يعرفـون سـوى هــذا أبنـائي وبنـاتي (...) مـن العـودة إىل يافـا، مسـقط رأسـي 

 )٢٥(."البلد

نشــير فقــط إىل . إن هـذه املواقــف واضــحة بصــورة كافيــة، وليســت بحاجــة إىل تعليــق
لـيس هـذا الـنقص يف اإلقـدام فطريـاً، . عبارة تكرر استعمالها، وهي أن رأس املـال جبـان

ون داخــــل النظــــام الفلســــطينييعكــــس فقــــط اخلــــوف الــــذي يعيشــــه رجــــال األعمــــال وهــــو ال 
املطبوع بالتقلبات، بل يأتي أيضاً مـن حسـابات اقتصـادية دقيقـة  سورياالقتصادي ال

فمـا يتعـدى عـدم االسـتقرار السياسـي يف األراضـي احملتلـة، تعتبـر هـذه . يجريها بعضـهم
ة التحتيــة االقتصــادية الضــرورية الستكشــاف بســبب الــنقص يف البنيــااملنــاطق صــعبة 

ويف أي حال، فإن هذا التحليل ال يحظى بموافقة اجلميع؛ فقد رأى . للشروع يف األعمال
فرصــة نــادرة يف "أحــد رجــال األعمــال الشــباب أن يف األراضــي اخلاضــعة للحكــم الــذاتي 

                                                            
 .سوق احلريقةمقابلة مع أحد جتار   )٢٢(
 .مقابلة مع صاحب معامل نسيج  )٢٣(
 .مقابلة مع صاحب معمل إلنتاج األلبان  )٢٤(
 .مقابلة مع تاجر جملة لألدوية والعقاقير  )٢٥(
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 ."فجميــــع االســــتثمارات مربحــــة يف هــــذه األرض البكــــر"يجــــب االســــتفادة منهــــا، " العــــامل
وجتــــدر اإلشــــارة إىل أن رجــــل األعمــــال هــــذا ســــبق أن ذهــــب إىل األردن لدراســــة إمكانــــات 

نــه اجتمــع إآخــرين، حتــى  فلســطينييناالســتثمار يف األراضــي احملتلــة مــع رجــال أعمــال 
البـارزين، مـن أجـل دراسـة إمكـان  الفلسـطينيينالفاخوري، وهو أحد املصرفيين . إىل س

  .التحرير منظمةسياً لعملية السالم التي بدأتها وهو متحمس سيا. إنشاء معمل للورق
ـــــر قســـــم كبيـــــر مـــــن رجـــــال األعمـــــال عـــــن رضـــــاه عـــــن إيجابيـــــات  ويف املقابـــــل، يعبّ

، التحريـر منظمـةالتوجهات االقتصادية الليبرالية التي أعلنتها شبه الدولـة التـي تمثلهـا 
الوقـــــت نفســـــه وبالتـــــايل الفضـــــاء اجلديـــــد املفتـــــوح أمـــــام املســـــتثمرين، لكنـــــه ال يريـــــد يف 

  .دور الروّاد بأداءاجملازفة 
، فــــإنهم ال إســــرائيلون يشــــككون يف االتفــــاق بــــين املنظمــــة والفلســــطينيولــــئن كــــان 

ولهــذا الســبب، يبــدو أنهــم ال ينــوون . يراهنــون علــى حتســن العالقــات بــين الــدول العربيــة
  .االقتصادياستغالل روابطهم العائلية من أجل توسيع أسواقهم أو دوائر نشاطهم 

  خاتمة
وفلسـطيني مـن  سـوريةيف حوار ممازح دار يف بداية الثمانينات بين فلسطيني من 

بحســب درجــة وطنيــتهم علــى النحــو  الفلســطينييناألراضــي احملتلــة، يصــنف هــذا األخيــر 
يون يف األراضـي احملتلـة، يف لبنـان، يف األردن، يف مصـر، يف سـورية، الفلسـطين: التايل

ويدل هذا املوقع قبل األخير يف سـلم . ات اخلليجية، وأخيراً يف أميركاومن ثم يف اإلمار
 الفلسـطينيةعلى النظرة التي ينظر بها إخوتهم يف األراضي  سورية لفلسطينييالوطنية 

وال شـك يف أن هـذا الترتيـب يرجـع إىل تخيـل نسـبة املسـاهمة يف النضـال الـوطني . إليهم
واحلـرب األهليـة  اإلسـرائيلياآلخرون جـراء القمـع وإىل حجم املعاناة مقارنة بما عاناه 

، )بعـد توقيـع اتفـاق كامـب ديفيــد(والعقوبـات املصـرية  اإلسـرائيلييف لبنـان واالجتيـاح 
وهكــذا يشــيع الــتهكم بــاجلمود . كمــا أنــه يــدل علــى درجــة االنخــراط يف اجملتمــع املضــيف

ك وطابعـــــــه فيهمـــــــا، وبمخـــــــيم اليرمـــــــو ســـــــوريةوالطمأنينـــــــة اللـــــــذين يعـــــــيش فلســـــــطينيو 
  .يف مطبخهم ولهجتهم سوريالبورجوازي املعروف، وبالتأثير ال

إن فــــورة النشــــاط السياســــي التــــي تعيشــــها خميمــــات الالجئــــين منــــذ توقيــــع اتفــــاق 
، تعبّر بال شك عن طموح شعب يبحـث عـن نفسـه، ويعيـد اإلسرائيلي - الفلسطينيالسالم 

واملوقــف العــام املنــاوئ . ســوريال، ويقــاوم إغــراءات الــذوبان يف اجملتمــع اكتشــاف ذاتــه
فاخلطـاب . اقتصادية أو سياسية أكثر منها أيديولوجيـةلهذا االتفاق ينطلق من مبررات 

هنا بعيد عن املواقف الهامشية الناقمة أو اليسارية املتطرفة واإلسالمية التي يتخـذها 
  .داخل املنظمة أو خارجها الفلسطينيةبعض التيارات 

غير مبـالين تقريبـاً جتـاه عمليـة السـالم، التـي تقـود  سورية فلسطينيييمكن اعتبار 
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وهـــم ال يتوقفـــون عنـــد النتـــائج . إىل حكـــم ذاتـــي فـــوق جـــزء صـــغير مـــن األراضـــي احملتلـــة
والدويل بهويتهم السياسية، وال يعتبرون أن من واجبهم  اإلسرائيلياحملتملة لالعتراف 

وعلى هذا الصعيد، . ق احلكم الذاتي الناشئالعودة أو توظيف األموال يف مناط" الوطني"
ذات موقــــع خــــاص قياســــاً بالشــــتات  ســــوريةباملقيمــــة  الفلســــطينيةتبــــدو لنــــا اجلماعــــة 

، إذ إنهــا، كمــا أشــرنا يف بدايــة الدراســة، مندجمــة انــدماجاً جيــداً يف اجملتمــع الفلســطيني
  .سوريال

بقـدر مـا هـم مشـككون  إسـرائيللكن رجال األعمال ليسوا مناوئين ملبـدأ السـالم مـع 
ويمكــن . واشــنطن والقــاهرة يفالنتــائج الهزيلــة التــي أدى إليهــا االتفاقــان املوقعــان يف 
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لكن هذا التطـور لـن يـتم بصـورة آليـة . توقع تغير يف موقفهم عندما يتضح بعض األمور
، الـــذين "اخلـــارج" فلســـطينييألنـــه يـــرتبط أيضـــاً بـــاجلهود التـــي يجـــب أن تبـــذل يف اجتـــاه 

م مـــنهم، وخصوصـــاً يف لبنـــان، بيئـــة حمرومـــة، وبالتـــايل خصـــبة الحتضـــان يشـــكل قســـ
مل يخطــوا حتــى اآلن أي خطــوة  نظمــةواحلقيقــة أن مســؤويل امل. التطــرف بمختلــف أنواعــه

ــــا الواليــــات املتحــــدة، التــــي تهــــب . الفلســــطينينحــــو الشــــتات   ٣منــــذ قيامهــــا  إســــرائيلأمّ
ماليـــــين  ١٠ســـــوى  لفلســـــطينيينامليــــارات دوالر ســـــنوياً، فإنهـــــا مل تخصـــــص لالجئــــين 

  .دوالر بصفة مساعدة طارئة

  املراجع

  املراجع العربية
 لفلســطينييناخلصــائص الديمغرافيــة واالقتصــادية ل. "أبــو جمــرا، حمــد مصــطفى  -

دخـــل األُســـرة نفقـــات و دراســـة مـــن بيانـــات ،ســـوريةاملقيمـــين يف اخمليمـــات يف 
، ورقـــــــة مـــــــن نـــــــدوة حـــــــول البحـــــــث نظمتـــــــه الـــــــدائرة "١٩٨٦لعـــــــام الفلســـــــطينية 

  .١٩٨٩، واللجنة االقتصاديةالتحرير الفلسطينية  منظمةاالقتصادية يف 
 لعام الفلسطينيةاجملموعة اإلحصائية . "الفلسطينياملكتب املركزي لإلحصاء   -

  .دمشق". ١٩٨٦-١٩٨٥
نفقــات ودخــل  معــاشدراســة حتليليــة مــن واقــع : مســتويات الفقــر. "يــونس، أحمــد  -

ورقـــــة مقدمـــــة لنـــــدوة حـــــول هـــــذا ". ١٩٨٧-١٩٨٦لعـــــام  الفلسســـــطينية األُســـــرة
  .البحث، سبق ذكرها

  املراجع األجنبية
- Bahout, Joseph. Les entrepreneurs syriens: Economie, affaires et politique. 

éd. du CERMOC. Beyrouth, 1994 (cahier no. 7). 
- Brand, A. Laurie. Palestinians in the Arab World: Institution Building and 

the Search for State. New York: Columbia University Press, 1988. 
- Destremau, Blandine. "Le statut juridique des Palestiniens vivant au Proche-

Orinet." Revue d’études palestiniennes, no. 48 (été 1993). 
- Fossaert, Robert. "Devenir et avenir des diasporas." Hérodote, Paris (avril-

juin 1989). 
- Goldring, Maurice & Mac Einri, Piaras. "La diaspora irlandais." Hérodote, 

Paris (avril-juin 1989). 
- Gonzalez, Nancie. Dollar, Dove & Eagle: One Hundred Years of Palestinian 

Migration to Honduras. Michigan: University of Michigan Press, 1992. 
- Kodmani-Darwish, Bassma. "La question des réfugiés et l’émergence d’une 

diaspora palestinienne." Confluences, Paris, no. 9 (hiver 1994), pp. 52-60. 
- Sanbar, Elias. "La diaspora palestinienne." Hérodote, Paris (avril-juin 1989). 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


