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نضال بيطاري * 

الفلسطينيون في سورية بين الثورة والقلق

يتتبع هذا التقرير أوضاعًا يمر بها الفلسطينيون يف سورية منذ بدء الثورة السورية قبل أكثر من 

عام، وُيظهر املواقف الفلسطينية املتنوعة وسط غياب تمثيل فلسطيني جامع. ويرصد الكاتب 

تعقيدات وأسئلة صعبة يمّر بها فلسطينيو سورية، يف وقت يفتقدون احلماية اإلنسانية من 

جانب املؤسسات املعنية بهم.

هذه خضع  إن  إاّل  اللجوء،  أماكن  يف  قانونية  ملعايير  جلوئهم  بداية  منذ  الفلسطينون  الالجئون 

املعايير مل تكن احملدد االجتماعي الوحيد لهم كجماعات متمايزة من اجملتمع املضيف، إذ 

تكتل الفلسطينيون يف وحدات اجتماعية حمددة بأطر جغرافية وقيمية ُأطلق عليها اسم خميمات الالجئين، 

فإن  ولذلك  داخليًا.  متجانسة  لهم كوحدات  االجتماعي  احلاضن  الالجئين  إىل  بالنسبة  حيث شّكل اخمليم 

قوانين  حددت  بينما  احمليط،  اجملتمع  من  االجتماعي  التمايز  شّكل  فلسطينية  اجتماعية  كوحدة  اخمليم 

الدولة املضيفة معايير االندماج الفلسطيني فيه. وبما أن هذه القوانين مل تتعامل مع الالجئين الفلسطينيين 

الفلسطينيين  اندماج  إىل  أدت  املنبثقة منها  املعايير  فإن  الدولة املضيفة،  املواطنة يف  كمواطنين كاملي 

االندماج اجلزئي  الالجئين هي  األبرز جلماعات  الذي جعل امليزة  بشكل جزئي يف هذه اجملتمعات، األمر 

والتمايز من احمليط االجتماعي العام يف كل دولة من الدول املضيفة لهم.1

     وبحكم اختالف هذه القوانين الناظمة من دولة مضيفة إىل ُأخرى، فقد تولدت حمددات متباينة للحراك 

مع  متعددة،  دول  الالجئين يف  بين  التمايز  هذا  وازداد  للفلسطينيين،  السياسي  ـ  واالجتماعي  االجتماعي 

تراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل النظام السياسي الفلسطيني، والتي استطاعت بما وّلدته 

من قيم وطنية اجتماعية عند نشأتها أن جتعل من التباينات يف الوضع االقتصادي ـ االجتماعي لالجئين 

الفلسطينيين يف الدول املضيفة تباينًا ثانويًا أمام التفاف الفلسطينيين عامة حول قيم املنظمة ومبادئها. 

غير أن تراجع دور منظمة التحرير مع بروز السلطة الفلسطينية، أدى إىل خفوت هذا الشعور بالوحدة القيمية 

الفلسطينية، فازداد التمايز بين الفلسطينيين باختالف أماكن وجودهم وفقًا للقوانين الناظمة لهذا الوجود 

يف كل دولة مضيفة، وبروز هذه القوانين كمحدد أبرز يف إعادة تشكيل وصوغ أنماط احلراك االجتماعي 

 * صحايف وباحث فلسطيني.
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واالقتصادي والسياسي للفلسطينيين عامة، والالجئين منهم خاصة.

خلفية عن الالجئين الفلسطينيين يف سورية

لتقديرات األونروا نحو 496.000 الجئ فلسطيني2  الفلسطينيين يف سورية وفقًا  الالجئين  يبلغ عدد 

املواطنون  بها  يتمتع  التي  نفسها  والصحية  والتعليمية  واالقتصادية  االجتماعية  باحلقوق  يتمتعون 

يف  حقهم  احلقوق  هذه  تضمنت  وقد   .1956 لسنة   260 رقم  القانون  بموجب  لهم  واملمنوحة  السوريون، 

العمل يف جميع امليادين مع احتفاظهم بهويتهم الفلسطينية. وكان من أهم القوانين والقرارات التي صدرت 

املدنية  حاجاتهم  خمتلف  وتأمين  الفلسطينيين،  الالجئين  شؤون  تنظيم  يف  ساعدت  والتي  سورية،  يف 

مؤسسة  إحداث  أقر  والذي   ،1949 يناير   / الثاين  كانون   25 يف  الصادر   450 رقم  القانون  والقانونية، 

السورية. وكان من  الشؤون االجتماعية والعمل  التي ترتبط بدورها بوزارة  العرب  الفلسطينيين  الالجئين 

مهمات هذه املؤسسة، بصورة رئيسية، وبعيداً عن األهداف التي تشكلت من أجلها، تنظيم سجالت بأسماء 

الالجئين الفلسطينيين، وأحوالهم الشخصية، واألعمال أو املهن التي يمارسونها.3

وحتتضن سورية العديد من القوى السياسية الفلسطينية منذ انطالق الثورة الفلسطينية حتى اليوم، على 

الرغم من أن هذا الوجود تعّرض يف بعض احملطات إلشكاالت متعددة أبرزها وجود حركة "فتح"، إذ ُأغلقت 

مكاتب احلركة يف دمشق بعد انشقاق احلركة يف لبنان يف سنة 1983 حين وقفت سورية رسميًا إىل جانب 

املنشقين عن حركة "فتح"، أي إىل جانب الذين أسسوا حركة "فتح االنتفاضة".

السوري،  للنظام  والء  الفلسطينية  الفصائل  أكثر  والصاعقة،  العامة  القيادة  ـ  الشعبية  اجلبهة  وُتعتبر 

الفصائل املوجودة يف سورية. وكانت حركة "حماس" إىل  وتتمتع بامتيازات عديدة تفوق امتيازات بقية 

وقت قريب تتمتع برعاية جيدة من النظام السوري احلايل، إىل حين خروجها من سورية يف أواخر أيار / 

مايو 2011.

الالجئون الفلسطينيون يف ظل الثورة السورية

هذا  صعوبة  من  الرغم  على  احلياد  على  البقاء  السورية  الثورة  بدء  منذ  الفلسطينيون  الالجئون  حاول 

األمر، وذلك لعدة أسباب أولها الوضع االجتماعي الفلسطيني يف السياق السوري الذي ُيعتبر فيه االندماج 

الفلسطيني  للمجتمع  والسياسية  االقتصادية  للمحددات  فوفقًا  كبيراً.  والسوري  الفلسطيني  بين اجملتمَعين 

يف سورية، حصل الفلسطينيون على صفة "بحكم املواطن" التي تعني حصول الفلسطيني على جميع حقوق 

املواطنة عدا الترشح واالنتخاب، واملقصود بذلك أن طبيعة احلياة التي يعيشها الفلسطينيون يف سورية هي 

انعكاس للوضع االجتماعي السوري بأبعاده االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

يقطنها  أي  معظمها،  يف  خمتلطة  الفلسطينيين  الالجئين  خميمات  كون  االندماج  هذا  شدة  يف  ويزيد 

سهلة  القيمي  التبادل  عملية  يجعل  الذي  األمر  السورية،  والطوائف  الفئات  معظم  من  سوريون  مواطنون 

ومؤثرة يف كال اجلانبين، كما أنه يزيد يف قوة الترابط االجتماعي بين كال اجملتمَعين السوري والفلسطيني. 

ويتصل بهذا البعد االجتماعي بعد مكاين، فعلى سبيل املثال، يقع خميم اليرموك، أكبر خميم فلسطيني يف 

سورية، تمامًا بين أحياء القدم والتضامن واحلجر األسود وامليدان يف دمشق، وهي جميعها بؤر احتجاجية 

ساخنة، وبالتايل أماكن توتر أمني، كما أن خميم العائدين يف حمص مالصق حلّي بابا عمرو. 

أّما العامل السياسي فيمكن تقسيمه إىل مستويين يتعلق األول منهما بتوزع القوى السياسية الفلسطينية 
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الفصائل  أقوى  من  العامة  القيادة  ـ  الشعبية  واجلبهة  الصاعقة  منظمَتي  من  كل  ُتعتبر  حيث  سورية  يف 

الفلسطينية، وذلك بسبب التقارب الكبير بينهما وبين النظام السوري، فضاًل عن التوجهات السياسية السورية 

فيما يخص عالقاتها بالفصائل الفلسطينية، والتي منعت وجود مكاتب لبعض هذه الفصائل. وبالتايل، فإن 

جمال العمل الفصائلي حمصور بتلك الفصائل التي يسمح لها النظام بالوجود على أراضيه بما يتوافق ورؤاه 

السياسية، والتي مل تخُل عبر تاريخها من اضطرابات بين بعض الفصائل والنظام السوري، على غرار ما 

حدث يف ثمانينيات القرن املنصرم بين حركة "فتح" والنظام يف سورية.

أّما املستوى الثاين فيتعلق بالوضع الذاتي الفلسطيني الذي تظهر فيه منظمة التحرير عاجزة عن مواكبة 

احلاجات السياسية للشعب الفلسطيني، وبالتايل غياب املمثل الشرعي والوحيد عن أن يكون حمدداً سياسيًا 

للوجود الفلسطيني يف سورية. ولذا، فإن هذا الوجود يظل حمكومًا بالتوجهات السياسية للنظام واحلراك 

الفلسطينية  السياسية  احلياة  إنتاج  يف  أهم  كمحدد  املنظمة  خروج  بعد  السوري،  اجملتمع  يف  السياسي 

لالجئين عامة.

حمددة  كانت  وإن  سورية،  يف  الفلسطينيين  الالجئين  خميمات  فإن  اجلغرايف،  بالعامل  يتعلق  وفيما 

بمكان معين، إاّل إن حدودها وهمية، إذ اليمكن التمييز بين اخمليم واألماكن احمليطة به، ولذلك فإن عملية 

يدور يف احمليط من  بما  تأثر اخمليمات  ويسهل  اجلغرافيا،  تكون طبيعية بحكم هذه  التواصل مع احمليط 

حراكات سياسية واقتصادية واجتماعية.

موقف الفصائل الفلسطينية من الثورة السورية

السوري،  للنظام  الفلسطينية بين مؤيد بشكل واضح  الفصائل  انقسم موقف  منذ بدء األزمة يف سورية 

كاجلبهة الشعبية ـ القيادة العامة، واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين )يف سورية(، والصاعقة، بينما مل تصدر 

مواقف واضحة من بقية الفصائل وعلى رأسها حركتا "فتح" و"حماس"، وكان الرئيس الفلسطيني حممود 

عباس قد أعلن يف مقابلة متلفزة التزاَم احلياد يف األزمة الدائرة يف سورية، وأن الفلسطينيين ضيوف يف 

هذه البلد.4

السعي  أبرزها  متعددة  أشكااًل  الفلسطينية  الفصائل  بعض  طرف  من  سورية  يف  للنظام  التأييد  واتخذ 

الفلسطينيين يقفون بمجملهم إىل  أن  الفصائل  اعتقدت هذه  إذ  الفلسطيني،  الشارع  النظام من خالل  لدعم 

جانب النظام ألنه مل يصدر عن الشارع أي موقف يبّين اجتاهاته العامة من الثورة، إىل أن حدثت نقلة نوعية 

اليوم  السورية يف 6 حزيران / يونيو 2011، وهو  والثورة  الفلسطيني  الشارع  العالقة بين  يف تفصيالت 

الذي حتول فيه تشييع شهداء مسيرة العودة الثانية يف ذكرى النكسة إىل تظاهرة مناهضة للنظام السوري 

اجلبهة  أطلقت  بينما  خاص،  بشكل  السوري  للنظام  املؤيدة  لتلك  وخصوصًا  عامة،  الفلسطينية  وللفصائل 

الشعبية ـ القيادة العامة النار على املتظاهرين السلميين بعدما توجهوا إىل مقر هذا التنظيم يف اخلالصة يف 

خميم اليرموك بدمشق، فقتلت عدداً منهم وجرحت العشرات.5

ففي ذلك اليوم عّبر الفلسطينيون ويف عدة خميمات عن رفضهم ألن يكونوا أداة إلخماد الثورة السورية، 

وأن يكون بعض الفصائل املؤيدة للنظام ممثاًل للفلسطينيين يف سورية عامة.

الفلسطيني  الصف  األبرز يف شق  العامل  اليوم  ذاك  العامة يف  القيادة  ـ  الشعبية  اجلبهة  وكان موقف 

يف سورية الذي يعاين أصاًل تبعات االنقسام بين حركَتي "فتح" و"حماس"، بمعنى أن هذه احلادثة عّمقت 

التي  الالحقة  األحداث  الشرخ يف  الفلسطيني، وظهرت عالئم ومؤشرات هذا  الشارع  العمودي يف  االنقسام 

شهدتها خميمات الالجئين الفلسطينيين يف سورية عامة.
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والالجئين  بما من شأنه تطويق زج اخمليمات  الفلسطينية  التحرير  تتقدم منظمة  ُأخرى، مل  ومن جهة 

الفلسطينيين يف األزمة السورية، كما مل تتخذ الفصائل الفلسطينية احملايدة كاجلبهة الديموقراطية وحركة 

اجلهاد اإلسالمي موقفًا تتحمل فيه املسؤولية عن اخمليمات وحماية الالجئين الفلسطينيين فيها.

عالوة على ذلك، مل تتخذ "حماس" يف بدء األزمة موقفًا واضحًا من الثورة السورية إىل أن أعلن نائب 

رئيس املكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق رفض "حماس" للحل األمني يف سورية، واحترام احلركة 

إلرادة الشعب السوري، ونقل مكاتب احلركة من دمشق إىل الدوحة،6 علمًا بأن ثمة تباينات هنا وهناك يف 

تصريحات مسؤويل "حماس".

وبعد حادثة اخلالصة، جاء اقتحام اجليش السوري وقصفه خمليم الرمل اجلنوبي يف الالذقية، كي يشكال 

سببًا بارزاً يف تشكيل حراك فلسطيني يف الشارع السوري، ولُيظهرا االنقسام الذي يشهده الشارع الفلسطيني، 

ويبّينا بشكل جلي أطراف االنقسام.

ففي أواسط آب / أغسطس، وبعد ورود أنباء اقتحام خميم الرمل، خرجت تظاهرة من جامع عبد القادر 

الدم  الرمل ولوحدة  الذين هتفوا خمليم  الفلسطينيين  الشبان  اليرموك، ضمت مئات من  احلسيني يف خميم 

الفلسطيني والسوري،7 وكانت هذه أول تظاهرة تعّبر بشكل جلي عن تأييد شعبي للثورة السورية ضد النظام.

ويف إثر هذه التظاهرة أصبح الفرز داخل اخمليمات الفلسطينية جليًا وواضحًا، فاملوقف الشعبي مّيال 

إىل تأييد الثورة، وخصوصًا لدى فئة الشباب، أّما الفصائل الفلسطينية فمنها مؤيد للنظام يف سورية بشدة، 

بل يود القيام بدور لدعم النظام، وُأخرى التزمت الصمت إزاء األحداث، بينما مل يصدر عن منظمة التحرير 

الفلسطينية ياسر عبد ربه لوسائل  التحرير  التنفيذية ملنظمة  اللجنة  الفلسطينية سوى بيان تاله أمين سر 

اإلعالم إذ قال معلقًا على قصف خميم الرمل: "هذه جريمة ضد اإلنسانية ونحن يف ذات الوقت نشاطر الشعب 

السوري ذات األهداف.. ذات الرغبة يف الوصول إىل الكرامة واحلرية" )"رويترز"، 2011/8/16(، وذلك يف 

وقت مل تشهد سورية حراكًا دبلوماسيًا فلسطينيا حقيقيًا فيما يتعلق بحال الالجئين الفلسطينيين.

مواقف شبابية فلسطينية متنوعة

عقب أحداث مسيرة العودة األوىل، شهدت اخمليمات الفلسطينية حراكًا شبابيًا ملحوظًا ظهر أثره بشكل 

واضح يف قرارات الفصائل الفلسطينية حتديداً بعد أحداث مسيرة العودة الثانية، إذ تشكلت جمموعات شبابية 

من ناشطين شبان يف اخمليمات الفلسطينية، تمحورت معظم لقاءاتها حول نقطتين: األوىل، موقف الشارع 

الفلسطيني من الثورة السورية؛ الثانية، دور منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل عامة يف حماية اخمليمات 

ومنع انزالقها إىل مربع العنف مع النظام يف سورية أو ضده.

يمكن  والتي  أجروها،  التي  االجتماعات  للثورة يف جممل  الداعمة  الفلسطينيين  الشبان  أفكار  وتنوعت 

إجمالها يف نقطتين:

ـ األوىل، االنخراط بشكل كامل يف الثورة إىل جانب الشعب السوري.

ـ الثانية، أن يكون االنخراط قراراً فرديًا، وأن تؤدي اخمليمات دوراً إنسانيًا إغاثيًا جتاه الشعب السوري.

فيما يتعلق باالنخراط اجلماعي واملباشر واملنظم، فإن أصحاب وجهة النظر هذه جادلوا يف أن الشعب 

السوري يستحق أن يقف الفلسطينيون إىل جانبه، ألنه استضاف عدداً كبيراً من الالجئين الفلسطينيين يف 

إثر النكبة، وأن الشعب الفلسطيني، مثله مثل الشعب السوري، عانى جّراء ديكتاتورية هذا النظام وحماوالته 

املستمرة ملصادرة القرار الوطني الفلسطيني املستقل، وأن هذا النظام أدى دوراً يف تعميق االنقسام الفلسطيني 

بين "فتح" و"حماس" بتقوية طرف ضد آخر، وأن إسقاط النظام السوري هو يف مصلحة الفلسطينيين كما هو 
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يف مصلحة السوريين، عدا طبعًا قضية السوريين أنفسهم.

أّما أصحاب وجهة النظر التي تفضل املشاركة الفردية من دون أن يكون االنخراط جماعيًا، فاستذكروا 

جتارب الفلسطينيين يف كل من األردن ولبنان والعراق وليبيا والكويت، وخشوا من أنه نتيجة الوضع الذاتي 

الفلسطيني املتمثل يف غياب منظمة التحرير وعدم فاعلية دورها يف حماية الالجئين الفلسطينيين، ويف 

ظل االنقسام بين الفصائل الفلسطينية، فإن الفوضى ستعم الشارع الفلسطيني، وقد يكون ضحية جانبية ال 

يطالب أحد بحقوقها. ولذلك تبّنت هذه الفئة وجهة النظر التي تنادي بأن تقوم اخمليمات بدور إغاثي إنساين 

وحمص  درعا  خميمات  إليه  آلت  ما  غرار  على  احملاصرة،  املناطق  يف  وخصوصًا  السورية،  للثورة  داعم 

والالذقية.8

ففي خميم درعا سقط أول شهيد فلسطيني يف الثورة السورية يف أثناء حماولته إسعاف مصابين جّراء 

اقتحام اجليش السوري للمدينة يف 23 آذار / مارس 2011، أي بعد أيام قليلة من اندالع الثورة السورية يف 

درعا، وتعّرض خميم درعا كغيره من مناطق املدينة حلمالت مداهمة واعتقال، كما أن خميم حمص القريب 

من حي بابا عمرو، شهد حمالت مداهمة واعتقال طالت العديد من أبنائه، وجرى قصفه أكثر من مرة، ووقع 

فيه العديد من الضحايا.

أّما خميم الرمل، فقد اقتحمه اجليش السوري وهّجر نحو 5000 شخص من أهله، واستشهد عدد منهم.9

ناشطين  بحسب  األعداد  وهذه  تقريبًا،  آخرون   70 واستشهد  فلسطيني،   100 يقارب  ما  اعتقال  وتم 

فلسطينيين يقومون بعملية التوثيق هي أعداد أولية ملا استطاعوا أن يحصوه، ذلك بأن عملية التوثيق صعبة 

جداً نظراً إىل صعوبة التواصل بين اخمليمات التي تعاين ما يعانيه احمليط جّراء قطع لوسائل االتصال كافة.10

ومن جانب آخر وقفت أطياف مستقلة من الشارع الفلسطيني إىل جانب النظام السوري، فبرز على سبيل 

حرة"،  فلسطين  "حركة  يقود  وهو  السوري،  للنظام  املؤيدين  املستقلين  أبرز  كأحد  قشلق  ياسر  اسم  املثال 

والتقى معه يف برناجمه السياسي عدد من شباب اخمليمات يف سورية. ويرى الشباب املؤيدون أن النظام 

السوري هو نظام ممانع مل يتوان عن دعم حركات املقاومة الفلسطينية، وأن سقوط نظام األسد يف سورية 

سيؤدي بالضرورة إىل انهيار منظومة املقاومة يف املنطقة، وأن ما تتعرض له سورية هو مؤامرة كبيرة 

سارت وفقًا جلدول زمني مرتب مسبقًا بعد جناح الثورات العربية يف مصر وتونس.11

 

توثيق االنتهاكات بحق الفلسطينيين

وفقًا للقوانين الناظمة لوجود الفلسطينيين يف سورية، فإن املؤسسات املعنية بوجودهم يقع على عاتقها 

مسؤولية حمايتهم ورعاية مصاحلهم وخميماتهم، لكن هذه املؤسسات، يف رأي أحد أعضاء "تنسيقية خميم 

اليرموك"، مل تقم بدورها املفترض.

فاإلحصاء صعب، إذ مل يصدر عن املؤسسات املعنية بحقوق الالجئين الفلسطينيين ما يدل على أنها 

تقوم بواجبها، ولذلك تطوع شبان وفتيات فلسطينيون ملتابعة شؤون املعتقلين والشهداء الفلسطينيين يف 

الثورة السورية وتوثيق االنتهاكات بحق الالجئين الفلسطينيين يف سورية خالل الثورة.

واستطاع هؤالء املتطوعون أن يحصوا ما يقارب 101 معتقل فلسطيني يف السجون السورية منذ بدء 

الثورة، ونحو 60 شهيداً )ال يشمل هذا الرقم شهداء مسيرَتي العودة وأحداث اخلالصة(. ويؤكد مسؤول اإلحصاء 

يف اجملموعة أن هذه األرقام ليست نهائية، ألنها تمثل العدد الذي استطاعوا الوصول إليه عن طريق إحصاء 

األسماء باملتابعة مع ناشطين يف اخمليمات املمتدة من درعا جنوبًا إىل حلب شمااًل.

الذين  أهايل اخمليمات  يتم عبر  األنباء  تناقل  إن  إذ  اإلحصاء صعبة جداً،  إن عملية  آخر  ناشط  ويقول 
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نزحوا عن خميماتهم، أو عن طريق َمن يخرج من اخمليم ونلتقيه مصادفة، ثم تبدأ عملية التأكد من اخلبر عبر 

جمموعة من االتصاالت املتاحة بشكل حمدود، وهي عملية تأخذ كثيراً من الوقت واجلهد.12

وفيما يتعلق بالتعذيب، فقد أكدت إحدى الناشطات يف جمموعة توثيق أن اثنين على األقل من املعتقلين 

الفلسطينيين خالل الثورة، أعيدا إىل أهليهما جثتين بعد أن ُقتال حتت التعذيب يف سجون النظام السوري، 

الرمل يف الالذقية،  الذي اعُتقل يف 25 آب / أغسطس 2011 يف خميم  وهما خميس احلريري، 29 عامًا، 

واستشهد حتت التعذيب يف 20 تشرين الثاين / نوفمبر 2011، وجرى تبليغ أهله باستشهاده يف 21 كانون 

األول / ديسمبر 2011، كما تم إبالغهم بمكان دفنه، ومثله الشهيد شفيق سعيد العوض املدعو أبو يحيى أحد 

الالجئين الفلسطينيين يف خميم العائدين يف حمص، والذي وصل نبأ استشهاده إىل أهله يف 13 شباط / 

فبراير 2012 يف إثر التعذيب يف معتقل أحد األجهزة األمنية السورية.13 وتناقلت هذين اخلبرين أيضًا أخباٌر 

من مصادر الثورة السورية، األمر الذي يزيد يف درجة صدقية هذه االدعاءات بالتعذيب واملوت. 

اجلانب اإلنساين خالل الثورة السورية

بدأت األمور تتجه نحو اخلطورة يف اخمليمات يف إثر اغتيال ضابطين من كبار الضباط يف جيش التحرير 

الفلسطيني. 

آذار / مارس  التي شهدها احلي يف 12  للقتل يف اجملزرة  وتعرضت عائلتان فلسطينيتان يف حمص 

2012، والتي ذهب ضحيتها 74 مدنيًا، كما شهد خميم اليرموك تفجيـر سيارة مفخخة فـي منطقة شارع 

النظام  أبريل 2012، استهدفت عبوة ناسفة أحد مؤيدي  أواسط نيسان /  الشهر نفسه.14 ويف  الثالثين يف 

عمليات  بدء  على  داللة  الفلسطينية،15  الفصائل  مسؤويل  ألحد  سائق  وهو  كعوش  جهاد  املدعو  السوري 

االنتقام املسلح يف اخمليمات.

الذاتي  فالوضع  ومعقدة،  مركبة  القضية  تظهر  وإنما  سهاًل،  سورية  يف  الفلسطيني  الوضع  يبدو  ال 

الفلسطيني ال يساعد يف حتمل املسؤولية عن الالجئين الفلسطينيين يف سورية، وخصوصًا يف ظل االنقسام 

العمودي الشديد يف التشكيل السياسي الفلسطيني، من منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها إىل الفصائل 

خارج املنظمة. ومن جهة ُأخرى، فإن الظرف املوضوعي يف سياق الثورة السورية ال يشير إىل خيارات آمنة 

تمّكن الفلسطينيين من اتخاذ موقف رسمي ربما يحملون أعباءه مستقباًل مع تغير املوازين واجتاهات انتهاء 

األزمة. ويبدو أن الناشطين الفلسطينيين يف الثورة يعلمون أن حالهم هي حال الناشطين السوريين بغياب 

احلد األدنى من آليات احلماية للفلسطينيين والسوريين معًا، فيبدو أن رهانهم األساسي هو على ما يتحقق 

من آليات مراقبة وحماية عربية ـ دولية، ضعيفة أصاًل، أو على جناح الثورة نفسها.

وإذا كان املستوى السياسي على هذه الدرجة من التعقيد فإن االهتمام باملستوى اإلنساين الذي يعمل 

رأسها  وعلى  الصلة  ذات  الدولية  الهيئات  مع  تواصاًل  يتطلب  أبعادها  بجميع  اخلسائر  حجم  تخفيف  على 

املفوضية العليا لشؤون الالجئين (UNHCR) ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

يف الشرق األدنى )األونروا(، كما يتطلب تدّخل جامعة الدول العربية بشكل حقيقي مع الدول املضيفة لتسهيل 

منظمة  عاتق  على  ودبلوماسيًا  رسميًا  يقع  أمر  وهو  الفلسطينيين،  الالجئين  استضافة  أوضاع  وحتسين 

التحرير الفلسطينية.16

الوثيقة  حملة  من  والفلسطينيين  السوريين  بين  يساوي  قراراً  اللبنانية  احلكومة  تتخذ  مل  لبنان،  ففي 

الالجئين  آالف  غرار  على  لبنان  إىل  سورية  من  النزوح  إىل  العنف  وطأة  حتت  اضطروا  حال  يف  السورية 

السوريين اليوم يف لبنان، األمر الذي اضطر املنظمة احلقوقية هيومن رايتس ووتش إىل أن تبعث برسالة إىل 
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جامعة الدول العربية تطلب فيها من اجلامعة خماطبة احلكومة اللبنانية وغيرها من األطراف ملعاملة أي 

الجئ فلسطينيـ  سوري يضطر إىل مغادرة سورية على غرار معاملة احلكومة اللبنانية لالجئين السوريين.17

ونزح إىل األردن مئات الفلسطينيين من حملة الوثيقة السورية ضمن َمن نزح من السوريين يف درعا، 

يف  الفلسطينيون  النازحون  يقبع  إذ  السوريين،  أشقائهم  عن  تختلف  الفلسطينيين  استضافة  ظروف  لكن 

خميم البشابشة، حتت حراسة أمنية مشددة، ويف أوضاع أشبه بمعسكرات االعتقال، وال ُيسمح لهم باخلروج 

والتجوال كغيرهم من النازحين السوريين، وفقًا ملا تناقلته وسائل إعالم متعددة على لسان النائب األردين 

صالح مرجان درويش.18

استنتاجات

واقع الالجئين الفلسطينيين يف سورية منقسم إزاء الثورة السورية، وإن كان اخلط العام والغالب وفقًا 

ملؤشرات التظاهرات املعارضة للنظام السوري، وألعداد الشهداء واملعتقلين، يشير إىل أن القوة الداعمة للثورة 

يف الشارع الفلسطيني أكبر من القوة املؤيدة للنظام، وتبدو هذه احلال طبيعية يف ظل االندماج االجتماعي 

الشديد بين الشعبين السوري والفلسطيني، وتوفر الشروط الذاتية واملوضوعية للتأثر الفلسطيني يف سورية 

بشكل مباشر بما يجري حوله من أحداث.

سيشهده  ملا  امتداداً  ستكون  سورية  يف  الفلسطيني  الشارع  على  ستطرأ  التي  التغيرات  أن  أيضًا  ويبدو 

الشارع السوري من تطورات، وإن كانت ردة الفعل املوازية ملا يجري على األرض يف الواقع الفلسطيني يف 

سورية ستكون متأخرة بمسافة زمنية عن احمليط بسبب اخلصوصية الفلسطينية يف سورية.

وعدا مشاركة ناشطين فلسطينيين يف أنشطة الثورة بما فيها التظاهرات غالبًا خارج اخمليمات، وأحيانًا 

داخلها، فإن اخمليمات يف سورية قد تشهد أيضًا عنفًا مسلحًا أسوة بما يجري يف أنحاء البلد، فيمتد "اجليش 

السوري احلر" إىل اخمليمات، وتتوفر مؤشرات هذا االمتداد بعد أحداث العنف التي طالت اخمليمات يف كل من 

درعا ودمشق وحمص والالذقية.

وقد تمتد األزمة أكثر من ذلك فينخرط اجملتمع الفلسطيني يف الثورة بشكل كلي، وهذا يعني أن تتحول 

االنقسام  فلسطينية(، بسبب  ـ  فلسطينية  أهلية"  )أو"حرب  وأمكنة مواجهات  اعتصامات  بؤر  إىل  اخمليمات 

إزاء ما يجري يف سورية من جهة، واالنقسام بين الفصائل املسيطرة واحلراك الشبابي  الشديد  الفصائلي 

الفلسطيني املؤيد للثورة من جهة ُأخرى.

الفلسطيني، تواجه  الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب  التحرير  الفعلي ملنظمة  الدور   ومع غياب 

احلالة الفلسطينية احتمال الفوضى، فاالنخراط الفلسطيني يف الثورة ليس له مرجعية وطنية ألنه يتخذ شكل 

جمموعات العمل الشعبية املتباعدة. فحال احلراك الفلسطيني يف سورية تشبه حال موجة الثورات العربية 

بما حتمله من إيجابيات املبادرة الذاتية املستقلة وسلبيات ضعف التنسيق وتشكيل مرجعيات، لكن يضاف 

إليها خصوصية غياب منظمة التحرير الفلسطينية يف بالد الشتات. 

وباملثل فإن ما ستؤول إليه الثورة يف سورية، سينعكس مباشرة على احلالة الفلسطينية يف سورية. 
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 “Letter to Arab league on Syrian Refugees”, 15/3/2012, via Human Rights Watch,

http://www.hrw.org/news/2012/03/16/letter-arab-league-syrian-refugees

)لندن(،  العربي"  "القدس  الفارين"،  ملئات  باالعتقال  أشبه  ظروف  عن  يتحدث  البرملان  يف  "نائب 

.2012/4/2

17

18

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات

من أوسلو إلى خريطة الطريق

أحمد قريع )أبو عالء(

1

مفاوضات أوسلو

1993

531 صفحة          15 دوالراً )تجليداً عاديًا(

                            20 دوالراً )تجليداً فنيًا(

2

مفاوضات كامب ديفيد

)طابا واستوكهولم(

2000 - 1995

505 صفحة          15 دوالراً )تجليداً عاديًا(

                            20 دوالراً )تجليداً فنيًا(

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●


