
  
  

    

 
 

  خميم الالجئين يف اليرموك 
  نظرة من الداخل: واالنتفاضة السورية

  
 نضال بيطاري

  
، بالكاد يلقى مصير اجلالية 2011فيما تغرق سورية بكاملها يف دوّامة من الدمار منذ ربيع 

يتناول هذا التقرير تلك اجلالية من خالل التركيز . اهتماماً يُذكَرالفلسطينية الصغيرة يف البالد 
. على عرض أوضاع خميّم اليرموك يف دمشق الذي يُعتبَر املقر األكبر للفلسطينيين يف سورية

، كيف 2011ويعرض بالتفصيل، بدءاً من تظاهرات ذكرى النكبة ومن ثم ذكرى النكسة يف العام 
لّطاً الضوء يف شكل خاص على اجلهود الدؤوبة التي بذلها عاش اخمليم االضطرابات، مس

اجليش "فلسطينيو اخمليّم للبقاء على احلياد، والعوامل التي أدّت يف نهاية املطاف إىل دخول 
. ، والذي شكّل حمطة مفصلية كارثية2012ديسمبر /إىل اليرموك يف كانون األول" السوري احلر

صفه الكاتب بأنه تدمير للمجتمع الفلسطيني يف سورية، وما يزيد من مأساوية احلدث الذي ي
بما يف ذلك دور (الطبيعة اإلثنولوجية لفلسطينيي سورية قبل االنتفاضة، وحياتهم يف اخمليم 

  .، وامتيازاتهم واندماجهم الفريد من نوعه)الفصائل
  

الالجئين يُعتبَر خميم اليرموك، يف الطرف اجلنوبي للعاصمة دمشق، األكبر بين خميمات   
الفلسطينيين االثنَي عشر يف سورية، إذ يضم نحو مئة وخمسين ألف الجئ، أي حواىل ثلث 

ألفاً قبل بدء  529كان جمموع الالجئين الفلسطينيين يف سورية . الالجئين املسجّلين يف البالد
واليرموك . وهم بالتايل غير مسّجلين 1948االنتفاضة، بما يف ذلك أولئك الذين وصلوا بعد العام 

هو أيضاً اخمليم األهم يف سورية، فهو عبارة عن مركز جتاري يضجّ باحلركة مع سوق كبيرة جداً، 
. اخمليّمات األخرى صغيرة جداً. كما أنه يضم املقار الرئيسية لكل الفصائل الفلسطينية يف البالد

بواسطة األونروا بعد نكبة عملياً، أي إنها مل تتأسّس " غير رسمية"ثالثة من اخمليمات االثنَي عشر 
. 1957واليرموك هو واحدٌ منها، فقد أنشئ يف العام . ، بل أنشأتها احلكومة السورية الحقا1948ً

على اخلدمات نفسها من األونروا، أسوةً باخمليمات التسعة " غير الرسمية"حتصل اخمليمات الثالثة 
  .ومة السوريةاألخرى، ما عدا بعض اخلدمات البلدية التي تؤمّنها احلك

  
  قبل االنتفاضة

  
أفاد الالجئون الفلسطينيون يف سورية تقليدياً من وضع مميّز باملقارنة مع نظرائهم يف   

فبموجب القانون، وسواءً كانوا مسجّلين أم ال، يتمّتعون تقريباً بكل احلقوق . البلدان العربية األخرى
                                                 

  حائز على إجازة وماجستير يف العلوم االجتماعية السياسية من . بيطاري صحايف فلسطيني سوري من خميم اليرموك يف دمشق نضال
منذ . 2013أبريل /، ثم توجّه إىل الواليات املتحدة يف نيسان2011ديسمبر /غادر سورية إىل لبنان يف كانون األول. جامعة دمشق

" جملة الدراسات الفلسطينية"يتوجّه بالشكر إىل حمرّري . شبه يومي مع أصدقائه وزمالئه هناك مغادرته اخمليم، يحافظ على اتصال
  .لتشجيعه على كتابة هذا التقرير
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يمكنهم . ا اجلنسية واحلق يف التصويتواملنافع التي يُفيد منها املواطنون السوريون ما عد
االلتحاق باملدارس واجلامعات السورية شأنهم يف ذلك شأن املواطنين السوريين، مع العلم بأن 

معظمهم يقصدون املدارس التابعة لألونروا يف املراحل االبتدائية ألن قاعات الصفوف هناك 
بما (إنما ال تُفرَض أي قيود على العمل  تُفرَض بعض القيود احملدودة على التملُّك،. أصغر حجماً

وبما أن أعداد الالجئين الفلسطينيين ضئيلة باملقارنة مع . أو السفر) يف ذلك يف القطاع العام
، مل يُنظَر إليهم قط بأنهم يشكّلون تهديداً للبالد، )أقل من اثنين يف املئة(جمموع السكّان السوريين 

ال مثيل  -عن طريق العمل والتعليم والزواج  -نيين والسوريين كما أن درجة االندماج بين الفلسطي
  .لها يف العامل العربي

ففي غياب احلدود الواضحة أو . أدّت هذه العوامل دوراً مهمًا يف تبلوُر اخمليمات وتوسُّعها  
حواجز التفتيش عند مداخل اخمليمات، خالفاً للبلدان األخرى املضيفة لالجئين، توسّعت اخمليمات 

إذاً ويف . يف سورية من دون عوائق، ما ساهم يف حتفيز مستوى عالٍ من االختالط مع السوريين
كلم مربع، بحسب األونروا، تمتدّ مساحة اخمليم الفعلية  2.1حين أن مساحة اليرموك الرسمية تبلغ 

 وبما أنه يقع يف ضواحي دمشق، كان من الطبيعي أن يصبح عدد كبير من. إىل أكثر من الضعف
يف الواقع، ومع مرور السنين، أصبح الفلسطينيون تدريجاً . السوريين بين سكّانه بعد توسيعه

شبكة مترابطة من  -األقلية يف اخمليم، وعشية االنتفاضة، باتت املنطقة املعروفة باليرموك 
ألف  150ألف سوري، فضالً عن حواىل  650تضم نحو  -الشوارع واملساحات املفتوحة 

ن على الرغم من وجود غالبية من السوريين، لطاملا كانت هوية اليرموك فلسطينية لك. فلسطيني
بوضوح، مع تركيز السياسة واألحداث العامة يف اخمليم على فلسطين، وغالباً ما أصبح السكّان 

كما أن اخمليمات األخرى، مثل سبينة ودرعا والوافدين . السوريون أنفسهم فلسطينيي الطابع
ويصبح هذا االندماج أكثر اكتماالً لدى الفلسطينيين الذين يعيشون . خمتلطة جداًوالرمل، كانت 

  .خارج اخمليمات يف سورية، ويبلغ عددهم نحو ثلث اجملموع، بحسب األونروا
كي نفهم ماذا حلّ باليرموك خالل االنتفاضة السورية، من املهم التشديد على مدى   

. ويف صورة عامة، عن النمط املعهود خمليّمات الالجئيناختالفه عن اخمليمات األخرى يف سورية، 
كانت جميع الطبقات االجتماعية واملستويات . كان اليرموك متنوّعاً إىل درجة استثنائية

االقتصادية ممثَّلة فيه، من الفقراء وشديدي الفقر إىل فاحشي الثراء، وبينهما أعداد كبيرة من 
العيش يف اليرموك هو بالنسبة إىل كثر خيارٌ . لطبقة الوسطىالتجّار ومن املهنيين املنتمين إىل ا

يستحيل تعداد . استمرّ األشخاص الذين أصبحوا أثرياء وناجحين، يف العيش هناك. واعٍ ومتعّمد
األطباء واحملامين واملهندسين واملعلّمين واملوظفين احلكوميين ورجال األعمال الذين ينتمون إىل 

وهكذا تضم مناطقه السكنية أقساماً شديدة . اخل اخمليم أو خارجهاليرموك ويملكون مكاتب د
اخمليمات . االكتظاظ إنما أيضاً أحياء مريحة تقطنها الطبقة الوسطى وحتى أحياء مترفة لألثرياء

الفلسطينية يف كل مكان هي حاضِنات اجتماعية للهوية والثقافة الفلسطينيتين، أماكن حيث تبقى 
. كرة العودة حيّة، ويتم احلفاظ على التقاليد الفلسطينية والتراث الفلسطينيالروابط مع فلسطين وف

لكن اليرموك يرتدي أهمية كبيرة يف هذا السياق، ألن الفلسطينيين يف خمتلف أنحاء سورية يرون 
  . فيه حمور احلياة الفلسطينية يف البالد

يتمثّل العامل األساسي، إنما غير املعلَن، الذي يكمن خلف الوضع املؤاتي الذي يعيشه   
الفلسطينيون يف سورية، يف بقائهم خارج املشهد السياسي السوري؛ فقد اقتصر احلراك السياسي 
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. والتعبير عن اآلراء السياسية، بالنسبة إىل الفلسطينيين، على املسائل واألحداث حمض الفلسطينية
خالفاً للمخيمات يف لبنان، مل تكن للمخيمات يف سورية أية هيكليات سياسية ما عدا مكاتب 

ال وجود لهيئات موجلة صنع القرارات، وال جمالس على نطاق اخمليمات  -الفصائل الفلسطينية 
لدولة فنظراً إىل أن الفلسطينيين يُفيدون من املنافع واملوارد التي تؤمّنها ا. ككل، وال جلان تنسيق

السورية، كانت احلاجة إىل مثل هذه الهيكليات أقل، لكن أبعد من ذلك، كان النظام السوري يثنيهم 
عن إنشائها، كما أن اجلماعات والتنظيمات الفلسطينية املوجودة يف اخمليمات كانت تخضع 

يف وعلى النقيض من لبنان أيضاً، مل تكن هناك أية أسلحة على اإلطالق . للمراقبة عن كثب
تملك بعض . اخمليمات السورية ما عدا عدد قليل من األسلحة اخلفيفة حلراسة مكاتب الفصائل

" القيادة العامة-اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين"ال سيما  -الفصائل املقّربة جداً من النظام 
مناطق للتدريب يف سورية جمهّزة  -" الصاعقة"و" االنتفاضة-فتح"بزعامة أحمد جبريل، و

 -فتح "و" الصاعقة"يف الواقع، مل يكن لتنظيمَي . لحة ثقيلة، لكنها بعيدة عن اخمليماتبأس
  .أي حضور عملياً يف اخمليمات" االنتفاضة

وسواها من التنظيمات التي " القيادة العامة -اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين"باستثناء   
لفلسطينية يف سورية بعالقات رسمية تقيم حتالفاً وثيقاً مع النظام السوري، احتفظت الفصائل ا

مع احلكومة بعيداً عن األضواء، ال سيما منذ احلرب األهلية اللبنانية التي كانت لها تداعيات 
منظمة "كارثية على الفلسطينيين يف سورية، خصوصاً بعد الشرخ القوي الذي وقع بين دمشق و

وقد . 1991ية احلرب يف العام ، والذي استمر حتى نها1983- 1982يف " التحرير الفلسطينية
مل تُطلَق آخر دفعة : األكثر تأثّراً إىل حد كبير، مع توقيف اآلالف من مقاتليها وسجنهم" فتح"كانت 

صودِرت كل مكاتب . ، كما أن عدداً منهم ظلّ جمهول املصير2000من السجناء سوى يف العام 
" فتح"حتى يومنا هذا، ليس حلركة . املتشدّداملنشق و" االنتفاضة -فتح "وسُلِّمَت إىل تنظيم " فتح"

يشغل سمير . وجود معترَف به رسمياً يف البالد، وتعقد احلركة اجتماعاتها سراً يف منازل األعضاء
الرفاعي منصب املمّثل غير الرسمي للحركة يف سورية، ويعمل انطالقاً من أحد املكاتب التابعة 

  .شقيف وسط دم" منظمة التحرير الفلسطينية"لـ
ال أرقام حول نَسب االنتماء إىل الفصائل داخل اخمليم، لكن يمكن القول، بحسب تقديرات   

من . يف املئة من فلسطينيي اليرموك ينتمون إىل فصيل ما أو هم من أنصاره 90منطقية، بأن 
، "حماس"تأتي يف الصدارة لناحية الشعبية، تليها " فتح"املتعارف عليه يف شكل عام أن حركة 

، "اجلهاد اإلسالمي"، و"اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"و
قط بقاعدة واسعة " القيادة العامة -اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين"مل تتمتّع . وفقاً لهذا الترتيب

النظام داخل من األتباع، لكن قبل اندالع االنتفاضة، مل تكن لوجود جمموعة على ارتباط وثيق ب
 -يف الواقع، مل تكن هناك أي عدواة عملياً بين الفصائل قبل االنتفاضة . اخمليّم تأثيرات مناوئة

كان جميع ". القيادة العامة"كانت العالقات بينها ودّية، ال بل عالقات صداقة، بما يف ذلك مع 
حرية، وتربط بينهم القادة يعرفون بعضهم بعضاً، وكان أعضاء الفصائل اخملتلفة يتخالطون ب

ويف هذا اجملال أيضاً، كان الوضع يف اخمليمات السورية خمتلفاً جداً عن . صداقات شخصية
  .الوضع يف لبنان وبلدان أخرى

، كانت لكل الفصائل مراكز ثقافية واجتماعية وشبابية وسواها من "فتح"باستثناء   
وكانت ترعى أيضاً . فيها اجتماعاتهااملراكز، إىل جانب مقاّرها الرئيسة واألماكن التي تعقد 
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معروفة " اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"كانت . جمموعة من النشاطات واألحداث اخلاصة
بخدماتها االجتماعية والطبية املتاحة " حماس"بمكتباتها املنتشرة يف كل اخمليمات تقريباً، و

ضة، انتشرت هذه املراكز والنشاطات خالل العقد الذي سبق االنتفا. بسهولة وأنشطتها اخليرية
فيما كانت الفصائل تتنافس لزيادة عدد أتباعها، لكن يف نهاية املطاف، أدّت وجهات النظر 

  .األيديولوجية الدور األساسي يف حتديد االنتماءات احلزبية
، كانت الغالبية الكبرى من 2011عندما بدأت االنتفاضة السورية يف مطلع ربيع   

يف البالد مصّممة على التزام احلياد، سواء يف أوساط الفصائل، بما يف ذلك تلك  الفلسطينيين
كان اجلميع يتذكّرون جيداً جمازر صبرا . املرتبطة بالنظام، كما يف أوساط األشخاص العاديين

، والطرد اجلماعي للفلسطينيين من 1982سبتمبر /وشاتيال التي وقعت يف بيروت يف أيلول
مل يرد أحد . اخلليج األوىل، ناهيك عما حلّ بهم خالل االجتياح األميركي للعراقالكويت خالل حرب 

كان لعدد كبير من املناضلين أيضاً جتربة شخصية مع حكومة دمشق، . أن يتكّرر ذلك يف سورية
إذاً ساد إجماعٌ قوي بين األطراف . ويعرفون أنه بإمكانها أن تكون شديدة القسوة لدى معارضتها

قاداً للنظام وأنصاره األكثر والء له على السواء، بأن السبيل األفضل حلماية اليرموك هو األشد انت
حتى يف . وقد كان هذا اإلجماع معّمماً على كل اخمليمات يف سورية. البقاء بمنأى عن النزاع

أماكن على غرار حمص، حيث اندلعت مواجهات ضارية منذ بدء النزاع، استطاع اخمليم أن يلتزم 
  .ياد حتى مرحلة غير بعيدةاحل

  
  2011ذكرى النكبة وذكرى النكسة، 

  
 15بالنسبة إىل خميم اليرموك، كان التاريخ األهم فيما يتعلق باالنتفاضة السورية هو   

أي ذكرى إنشاء إسرائيل وجتريدها الفلسطينيين من أراضيهم  - يوم النكبة  - 2011مايو /أيار
، نشأت حركة شعبية واسعة من الشباب 2011يف مطلع العام . 1948وحقوقهم يف العام 
بلدان العربية املتاخمة إلسرائيل، كما يف األراضي احملتلة، إلحياء ذكرى النكبة الفلسطينيين يف ال

. من خالل تنظيم أنشطة للمطالبة بحق العودة، أبرزها تظاهرات ومسيرة إىل احلدود اإلسرائيلية
لإلعالن عن نشاطات يوم النكبة وترويجها، " فايسبوك"وأُطلِقت حملة واسعة عبر اإلنترنت وموقع 

  ". سكايب"م شباب خميم اليرموك عن احلدث مع أصدقائهم يف األردن ولبنان عبر موقع وتكلَّ
، بعد وقت قصير من اندالع االنتفاضة، بدأ النظام السوري نفسه 2011مارس /يف آذار  

يونيو، /حزيران 5يدعو إىل التظاهر عند حدود اجلوالن يف ذكرى النكبة، وكذلك يف يوم النكسة يف 
واالحتالل اإلسرائيلي لألراضي  1967ة اجليوش العربية على يد إسرائيل يف العام أي ذكرى هزيم

دقّ هذا التطوّر ناقوس اخلطر بالنسبة إىل عدد منّا يف اخمليم، ألنه مل يكن ُيسمَح . العربية
، باالقتراب أكثر من عشرين كيلومتراً من احلدود من 1967يونيو /للفلسطينيين، منذ حرب حزيران

أثار هذا القرار غير املسبوق بالسماح للفلسطينيين بالوصول إىل . صول على إذن عسكريدون احل
مرتفعات اجلوالن، شكوكاً بأن النظام وحلفاءه يريدون استغالل االحتجاجات لتوجيه رسالة إىل 

  .إسرائيل واجملتمع الدويل بأنهم مستعّدون لنقل النزاع إىل عقر دار إسرائيل
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وف، قّررنا تشكيل جلنة تنسيق يف اليرموك، وعلى وجه التحديد على ضوء هذه اخملا  
اتّصلنا بكل الفصائل، . من الفلسطينيين ملعاجلة املسائل املهمة املتعلقة باخمليم" ائتالف شبابي"

وكان عدد احلاضرين يف اجتماعاتنا يتراوح بين عشرين . وقد عيّنت كل واحدة منها ممثّالً عنها
بذلنا قصارى جهدنا كي يمثّل االئتالف أكبر مروحة ممكنة من . بعين شخصاًوثالثين، وأحياناً أر

اآلراء واالنتماءات السياسية، لكن جمموعتنا األساسية التزمت قبل كل شيء احلفاظ على حياد 
وقد عارض . تمحور اجتماعنا األول حول املوقف الذي يجب اتّخاذه من إحياء يوم النكبة. اخمليم

ركة الفلسطينيين بأي شكل من األشكال، لألسباب التي ذكرتها آنفاً، وعلى الرغم معظمنا بشّدة مشا
  .من أنه كان ملمثّلي الفصائل رأي خمالف، ساد موقفنا بغالبية واضحة

فاحلملة الشعبية التي أُطلِقت عبر . عمّمنا قرارنا عبر تناقله شفهياً، لكن تأثيره كان ضئيالً  
كبيرة، كما أن الدعم املفاجئ من النظام زاد من االهتمام بإحياء  اإلنترنت كانت قد أثارت حماسة

وكذلك امتألت الصحف بالتقارير عن النكبة، وظهر قادة الفصائل يف مقابالت عبر . ذكرى النكبة
بالنظر إىل الوراء اآلن، أصبحت أدرك . التلفزيون السوري للحديث عن حق العودة وحترير فلسطين

ة الفلسطينيون من دعم قرارنا بمقاطعة أنشطة يوم النكبة، ال سيما يف ملاذا مل يتمكّن القاد
  .اخمليمات، حيث ترتدي فكرة العودة وذكرى النكبة طابعاً حمورياً جداً

، كانت أرتال من احلافالت تنتظر عند مدخل اخمليم 2011مايو /أيار 15يف صباح   
وقد ذهبت بنفسي مع منظمة . متراًالرئيسي لنقل الناس إىل احلدود على بعد نحو خمسين كيلو

التي عملت لديها بدوام كامل طيلة ثالثة أعوام، وكنت يف العام " الهالل األحمر العربي السوري"
ألول مرة، مل نقع على حواجز تفتيش، وكان الطريق نحو . األخير من عملي هناك منسّقاً للمشاريع

  .اجلنوب مفتوحاً أمام الفلسطينيين
م بالضبط، لكن مما ال شك فيه أن آالف األشخاص كانوا يتجمّعون عند ال أعرف األرقا  

على الرغم من أنني كنت معارضاً جداً لهذا . احلدود لدى وصولنا يف الساعة العاشرة صباحاً
" الهالل األحمر العربي السوري"احلدث، اجنرفت كثيراً وراء مشاعري إىل درجة أنني خلعت لباس 

عات مروراً بالهضبة الشديدة االنحدار وصوالً إىل املنطقة املنزوعة وتبعت احلشود من املرتف
أرادت احلشود، وكان عدد كبير منهم يرتدي اللباس . السالح واملنطقة احلدودية يف األسفل

التقليدي، ومعظمهم من الشباب إنما بينهم أشخاص يف الثمانينيات من العمر، وكانوا يبكون من 
راح . من هذا السياج الذي جعل العودة تبدو فجأة أمراً ممكناً جداًالفرح أحياناً، أن تقترب 

اإلسرائيليون يطلقون الغاز املسيل للدموع والرصاص احلي باجتّاه املتظاهرين الذين تسلّقوا 
نظراً إىل األعداد الهائلة من األشخاص، . السياج، حتى إن بعضهم جنح يف دخول اجلوالن احملتل

أصيب كثرٌ بجروح، يف حين لقي . يسقط عدد كبير من الضحايا يف ذلك اليوم إنه ألمر مدهش أنه مل
  .عبيدة زغموت وبشار الشهابي وقيس أبو الهيجاء: ثالثة فقط مصرعهم، وجميعهم من اليرموك

. كانت لكل واحد من الشهداء قصّة. أثار سقوط القتلى غضباً عارماً لدى أهايل اليرموك  
فقد كان حمبوباً يف اخمليم، وكان معلوماً أنه قِدم خصيصًا من . كبروكان ملقتل عبيدة األثر األ

اإلمارات حيث يعمل للمشاركة يف ذكرى النكبة، لذلك أثار مقتله رد فعل قوياً ال سيما وأنه قطع 
وبدأ يتكّون شعورٌ بأن النظام السوري استغلّ الفلسطينيين . كل هذه املسافة ليلقى هذا املصير

من دون أيّ اعتبار لسالمتهم، بهدف حتويل األنظار عن االنتفاضة التي كانت لتحقيق مآربه، 
يف حين تغلّبت حدّة التجربة التي عاشها الفلسطينيون يف يوم النكبة . تكتسب زخماً يف ذلك الوقت
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على هذه املشاعر السلبية يف ذلك الوقت، ظلّ الغضب يعتمل ويتعاظم يف األسابيع التالية مع 
  .النكسةاقتراب يوم 

، اتّصل بنا ناشطون من قرية جمدل شمس املطلّة على 1967قبل نحو أسبوع من ذكرى   
، إلعالمنا بأن اجليش اإلسرائيلي يف "فايسبوك"و" سكايب"احلدود يف اجلوالن احملتل، عبر موقعَي 

صدد بناء ساتر ضخم من التراب والرمل والصخر على األراضي السورية يف موازاة السياج 
وحّذروا يف رسائل الحقة من أن الساتر غيّر معامل األرض، ومن أنه إذا ذهبنا إىل هناك . ودياحلد

بطبيعة احلال، أبلغنا كل من استطعنا إبالغهم، ودارت نقاشات مكّثفة بين قادة ". ستقع جمزرة"
  .الفصائل واخمليمات والناشطين حول ما يجب القيام به

عد بضعة أيام، عارض كل أعضائه، بما يف ذلك ممثّلو ب" االئتالف الشبابي"عندما اجتمع   
ال شك يف أن احلكومة السورية كانت على علم . الفصائل كافة، بشدّة تنظيم تظاهرات عند احلدود

بكل ما يجري عند احلدود، وعشيّة االحتجاجات، بعدما ألغت احلكومة اللبنانية األنشطة التي كانت 
عن " القيادة العامة- اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين"ن خالل مقرّرة عند حدودها، أعلنت دمشق م

مراراً وتكراراً، " الهالل األحمر العربي السوري"يف تلك الفترة، قصدُت رئيس . إلغاء االحتجاجات
على امتداد أيام عدّة، لسؤاله إذا كانت هناك استعدادات لالحتجاجات، فكان يجيب بأنه ال حاجة 

  .يتإىل ذلك بما أنها أُلغ
الهالل األحمر العربي "إذاً يف صبيحة يوم النكسة، ذهبت إىل العمل كاملعتاد يف مقر   
يف ساعات العصر األوىل، اتصل صديقٌ . يف وسط دمشق، أسوةً باملوظفّين اآلخرين" السوري

ليخبرين بأنه حدث إطالق نار كثيف، وبأن شخصاً واحداً على األقل لقي مصرعه عند احلدود، 
يبدو أنه يف الساعة التاسعة والنصف من صباح ذلك اليوم، . ذاهبٌ إىل هناك بنفسه وقال إنه

وصلت ثالث شاحنات صغيرة أرسلتها أجهزة األمن السورية إىل اخمليم لنقل السكّان إىل احلدود؛ 
كانت الفرق التلفزيونية السورية . وقد أقّلت نحو خمسين من أبناء اليرموك، معظمهم من الشباب

نقل األحداث مباشرةً، وقد انتاب سكّان اليرموك واخمليمات األخرى هلعٌ شديد على أوالدهم هناك ت
شعرت بالصدمة . عندما رأوا املشاهد التي بُثَت عبر شاشات التلفزة يف خمتلف أنحاء البالد

فقال يل . والغضب لدى سماع هذه األنباء، وهرعت إىل مكتب املدير ألخبره بأنني ذاهب إىل هناك
  . ائبه بأن أستقلّ سيارة تابعة للهالل األحمر العربي السورين

وقد . عصراً 2:30كان هناك حشدٌ كبير من الناس عند احلدود لدى وصويل حواىل الساعة   
ظلّوا يتوافدون يف الساعات القليلة الالحقة، مع أنني أعتقد أن العدد اإلجمايل مل يتجاوز األلف يف 

ال سيما أولئك الذين تدرّبوا  -عن أوالدهم أو أصدقائهم، وقدِم آخرون  جاء بعضهم بحثاً. ذلك اليوم
لكن كثراً، خصوصاً الشباب الذين . اعتقاداً منهم أنه بإمكانهم املساعدة -على اإلسعافات األولية 

  .فوّتوا يوم النكبة، أرادوا ببساطة أن يكونوا جزءاً من التحرّك ويتظاهروا ضد إسرائيل
عن عدم احلاجة إىل " الهالل األحمر العربي السوري"أكّده يل مدير  على الرغم مما  

االستعدادات، كان مستشفيان ميدانيان قد أنشئا باكراً يف ذلك الصباح يف مرتفعات اجلوالن، 
اللجنة الدولية "على غرار . وكانا ممتلئين تقريباً باملصابين، وكانت الفرق الطبية منهمكة بالكامل

" الهالل األحمر العربي السوري"وسواها من املنظمات اإلنسانية، ال يسمح " للصليب األحمر
ملتطوّعيه وموظّفيه بتعريض أنفسهم للخطر خالل أداء واجبهم املهني، لذلك كان املتظاهرون 

واملتطوّعون املدنيون من اخملّيمات ينقلون اجلرحى من املنطقة احلدودية صعوداً عبر التلّة 
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املثير للصدمة هو أن اجلرحى . الشديدة االنحدار
مل يكونوا يُحَملون على النقّاالت بل على أذرع 

  .املتطوّعين أو ظهورهم
كانت ملرتفعات اجلوالن إطاللة جيّدة على 

سيما على الساتر الترابي  املنطقة احلدودية، وال
. الضخم الذي بناه اإلسرائيليون منذ يوم النكبة

كان علوّه نحو مترَين، وفوقه أسالك شائكة، 
متر، وربما يقع يف الوسط بين  200وطوله نحو 

السياج احلدودي وسفح هضبة شديدة االنحدار 
حتى من هذه املسافة، كان . تقود إىل املرتفعات

حاول الشباب القفز فوقه، ومن عجزوا . عبور الساتر قد يكون مصيره الهالك واضحاً أن مَن يحاول
عن ذلك علِقوا يف األعلى، أما من تمّكنوا من القفز، فقد حتوّلوا أهدافاً سهلة يف امليدان املفتوح بين 

ند وكان اجلنود اإلسرائيليون يتمركزون أيضاً ع. الساتر واجلنود اإلسرائيليين عند السياج احلدودي
طريفَ الساتر، متوغّلين عميقاً يف األراضي السورية، وراحوا يطلقون النار على احملتجّين الذين 

مل يكن باإلمكان رؤية هذه التفاصيل من املرتفعات، لكن كان ممكناً . يقتربون من الساتر الترابي
ي ألنه مل مشاهدة املعمعة فيما كان املتظاهرون يرشقون احلجارة ويهتفون ضد النظام السور

واحد تنين اجليش السوري "ومن أبرز الهتافات التي تردّدت مراراً وتكراراً . يتدخّل للدفاع عنهم
  .وكان يمكن أيضاً رؤية اجلرحى ممدّدين يف امليدان فيما يحاول اآلخرون مساعدتهم" وين؟

حمر الهالل األ"بما أنه مل تكن هناك حواجز تفتيش، خلعت زي . مل أطلب اإلذن للنزول  
كانت مشاكل اإلمدادات واضحة للعيان للناظر من املرتفعات، لكن عند . وذهبت" العربي السوري

أحضر . مل تكن هناك معدّات لإلسعافات األولية، وال جتهيزات. االقتراب، كانت مثيرة للصدمة
نهم طبيبان من اخمليّم إمدادات اعتبروها كافية، ووزّعوها على املتطوّعين فيما راحوا يعطو

لكن اإلمدادات كانت قد بدأت تنفد، وراح الناس يستخدمون ثيابهم . التوجيهات بأفضل املستطاع
كما أن عدم وجود . ومع تقدّم النهار، كنّا نرى مزيداً من الرجال عاري الصدور. بمثابة ضمادات

  .نقّاالت زاد من تعقيدات اإلسعاف ال بل جعلها شبه مستحيلة
، طلبت "الهالل األحمر العربي السوري"ىل املرتفعات حيث فريق عندما صعدتُ من جديد إ  

كما طلبت اإلذن لنقلها إىل  -ال سيما حقائب إسعافات أولية ونّقاالت  - من املسؤول عنه إمدادات 
كنت أرى بوضوح أعداداً كبيرة . رفض قائالً إنه ليست هناك معدّات كافية. امليدان على مسؤوليتي

  .احتدم السجال كثيراً وانتهى بالعراك باأليادي. أخرى، فبدأت أجتادل معهمن النقّاالت ومواد 
وصل . يف الساعتين الالحقتين، رحت أتنقّل ذهابًا وإياباً بين املرتفعات وساحة املعركة  

نحو الساعة الرابعة عصراً للتفاوض على وقف  سوريةيف " اللجنة الدولية للصليب األحمر"ممثّل 
رافقته إىل املنطقة احلدودية وأطلعته . إطالق نار مع اإلسرائيليين بغية إجالء القتلى واملصابين

نادى . وقد أوىل اهتماماً خاصاً للساتر الترابي حيث وقع العدد األكبر من الضحايا. على الوضع
وطلب وقف إطالق النار ملدّة ساعة من أجل إخالء املكان؛ اإلسرائيليين بواسطة جهازه الالسلكي 

وبعد نقاش معهم، أمهلوه خمس عشرة دقيقة، وحذّروا من أن كل من يحاول تسلّق الساتر سوف 
إنه يجب أن " اللجنة الدولية للصليب األحمر"يف هذا الوضع،  قال ممثّل . تُطلَق عليه النيران فوراً

ة إخراج احملتّجين من املكان بأسرع وقت ممكن، فاستعنت ببعض تنصبّ جهودنا اآلن على حماول

 5متظاهرون يحملون شخصاً مصاباً برصاص إسرائيلي يف
 )Jack Guez/AFP/Getty Images. (2011يونيو /حزيران
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األصدقاء املعروفين جيداً من شباب اخمليم وتوزّعنا على املكان للوصول إىل أكبر عدد ممكن من 
رفض كثرٌ . األشخاص بهدف حضّهم على املغادرة تفادياً لوقوع مزيد من القتلى واجلرحى

  . ان ال يزال هناك املئات يف امليداناملغادرة، وبعد الهدنة القصيرة، ك
، باشر "اللجنة الدولية للصليب األحمر"حواىل الساعة اخلامسة عصراً، بعيد مغادرة ممثّل   

انسحاباً سريعاً من املنطقة بناء على أوامر من األجهزة األمنية " الهالل األحمر العربي السوري"
أنه وصلت معلومات بأن اإلسرائيليين على وشك  مل ُيعطَ أي تفسير، لكننا علمنا الحقاً. السورية

الهالل األحمر العربي "يف غضون خمس عشرة دقيقة، فكّك فريق . استعمال الغاز املسيل للدموع
خيمته وغادر املكان، مع جميع املصابين، متوجّهاً إىل موقع يبعد نحو خمسة عشر " السوري

ول كيفية التصرّف يف حال سقوط مزيد من يف غياب التعليمات الواضحة ح. كيلومتراً شماالً
يف ريف دمشق، الكائن يف " الهالل األحمر العربي السوري"الضحايا، اتّصلت بأصدقائي يف مركز 

طلبت منهم القدوم بأسرع وقت ممكن مع . بلدة دوما، حيث كنت أعمل متطوّعاً يف أوقات فراغي
يّم اجلرحى يف سياراتهم إىل املستشفى يف غضون ذلك، نقل متطوّعون من اخمل. آليات وإمدادات

  ".الهالل األحمر العربي السوري"امليداين اجلديد الذي أقامه 
بدأت املروحيات اإلسرائيلية حتلّق يف املكان بعد نحو ساعة، وألقت الغاز املسيل للدموع   

مع . دوديةعند املنطقة احل -أكثر بكثير من الكميات التي ألقيت يف يوم النكبة  -بكميات كبيرة 
غروب الشمس قرابة الساعة السابعة مساًء، كان بضع مئات احملتجّين ال يزالون يف امليدان، لكن 
إطالق النار والغاز املسيل للدموع مل يتوّقف، بل استمرّ باحلدّة نفسها طوال ساعات؛ وقد أخبرين 

بحلول . احملتجّين املكان أصدقائي الحقاً أنه تواصل حتى الساعة العاشرة تقريبًا، مع مغادرة آخر
ذلك الوقت، كان بعض املتطوّعين يحتاجون هم أنفسهم إىل إسعافات أولية، بعدما عملوا يف 

  .الظالم بال انقطاع وتعرّضوا لكمّيات كبيرة من الغاز املسيل للدموع
يف غضون ذلك، وصل فريق دوما قرابة الساعة السابعة مساءً مع سيارة إسعاف وعيادة   

إال أنها مل تكن كافية ملعاجلة األعداد الكبيرة من اجلرحى الذين . وسيارة جيب وسيارتَين متنقّلة
كانوا يُنقَلون من امليدان، وهكذا استمرّ املتطوّعون يف التنقّل بسياراتهم اخلاصة بين املنطقة 

وقت قصير  بعد". الهالل األحمر العربي السوري"احلدودية واملستشفى امليداين اجلديد الذي أقامه 
من وصول أصدقائي من مركز دوما، توجّهت بنفسي إىل املستشفى امليداين اجلديد، وبدأت أنقل 

وقد نقلت . احلاالت احلرجة من هناك إىل مستشفى القنيطرة على بعد ثالثين دقيقة يف السيارة
يف  شهيداً 23سقط . مساء 9:30شخصياً خمس جثث إىل القنيطرة قبل أن أغادر حواىل الساعة 

  .من اليرموك والباقون من اخمليمات األخرى على غرار خان الشيح وحلب 12ذلك اليوم، 
بحسب ما . اجتماعاً يف اخمليم" االئتالف الشبابي"ويف وقت متأخّر من تلك الليلة، عقد   

ساد ". القيادة العامة"املؤكّد أنه مل يكن هناك ممثّل عن  - أذكر، مل يحضره أيٌّ من ممثّلي الفصائل 
فقد شعر السّكان بأن النظام  -غضب عارم يف اليرموك بسبب سقوط الضحايا ومئات اجلرحى 

لكنهم كانوا . استغلّهم، وحّملوه مسؤولية تسهيل الوصول إىل احلدود ثم االمتناع عن تقديم أي دعم
من . اءيشعرون أيضًا بسخط شديد من الفصائل الفلسطينية ألنها مل حترّك ساكناً لوقف حمام الدم

  .أجل نزع فتيل التوتّر، قرّرنا أنه يجب أن يتحوّل تشييع شهداء اليرموك تظاهرةً حاشدة
كانت جميع الفصائل ممثّلة يف التشييع الذي أقيم يف صبيحة اليوم التايل، ما عدا حركة   

أتذكّر أنني رأيت ماهر الطاهر من . مايو/التي كان قادتها قد غادروا سورية يف أيار" حماس"
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القيادة  -اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين "، وأحمد جبريل من "اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين"
عندما رأى سكّان اخمليم . ، وسواهم"فتح"، ونائبه طالل ناجي، وسمير رفاعي من حركة "العامة

احملتشدون خارج مسجد الوسيم للمشاركة يف موكب التشييع، قادة الفصائل، بدأوا يطلقون 
وعندما شاهد هؤالء االحتقان الشديد يف صفوف احلشود، غادروا . افات الغاضبة باجتاههمالهت

كان . على الفور، فيما كان املوكب يتّجه جنوباً يف شارع اليرموك نحو املدافن يف اجلانب اآلخر
الطاهر وجبريل وناجي واآلخرون ينتظرون هناك، وعندما وقعت أنظار احلشود عليهم، حتى إن 

  .ملشاركين يف التشييع حاول مهاجمة الطاهر، فانسحبوا مسرعينأحد ا
  

 
  "غوغل"خريطة خمليم اليرموك عن موقع 

    
التظاهرة، وهي األكبر على /شارك ما ال يقل عن ثالثين ألف شخص يف مراسم التشييع

امتأل شارع اليرموك الذي يمتد على طول مترَين تقريباً كما أنه . اإلطالق التي يشهدها اخمليم
فقد بدأت . سرعان ما خرجت التظاهرة عن السيطرة. عريض جداً، باحلشود التي غطّته بالكامل
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شر يف صفوف احملتجّين، وتوجّه بعضهم نحو الشارع الصغير حيث كان يقع جممع الفوضى تنت
أحاطت . مقراً لها" القيادة العامة -اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين "اخلالصة الذي تستخدمه 

يف رأيي، هاجموا جممع اخلالصة ألنه كان، . حشود ضخمة باملبنى وسط تزايد الهرج واملرج
فلو كان  -ب إليهم، وليس بسبب روابط جبريل الوثيقة مع النظام السوري بدرجة أساسية، األقر

اجلبهة الشعبية "أطلق أحد حرّاس . ، أظنّ أنهم كانوا ليهاجموه أيضاً"فتح"مكتباً تابعاً حلركة 
النار على املتظاهرين العزّل فأردى صبياً يف الرابعة عشرة من " القيادة العامة -لتحرير فلسطين 

  .ى رامي صيام، وبدأ مقاتلون آخرون من اجلبهة يطلقون النار عن سطح املبنىالعمر يدع
. فبدأوا يشعلون النار يف السيارات، واقتحم اآلالف جممع اخلالصة. فقدت احلشود صوابها  

اجلبهة الشعبية "تدخّل اجليش السوري إلنقاذ أحمد جبريل وكبار نوّابه، واستُقدِمت تعزيزات من 
ويف حلظة معيّنة وسط املعمعة، انفجرت قوارير غاز . يف لبنان" القيادة العامة -لتحرير فلسطين 

داخل املبنى، فاشتعل حريق، وبحلول الليل، كانت النيران قد أتت على جزء كبير من املبنى املؤلّف 
إىل جانب الفتى صيام، لقي شخصان آخران مصرعهما يف ذلك اليوم، وبينهما . من أربعة طوابق

قضى يف احلريق، فيما أصيب املئات " القيادة العامة -اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين "عضو يف 
حتدثت الصحف يف اليوم التايل عن مقتل اثني عشر أو ثالثة عشر شخصاً خالل . بجروح

  .التظاهرات، لكن الرقم كان خاطئاً تمامًا، وقد صحّحت بعض الوكاالت الصحافية اخلبر الحقاً
التي رافقت تشييع الضحايا الذين سقطوا يف ذكرى النكسة، نقطة حتوّل  شكّلت التظاهرة  

بعد ذلك اليوم، بدأ سكان اخمليم يشعرون بأنهم مهدّدون وبأن اخلطر . بالنسبة إىل خميم اليرموك
" القيادة العامة -اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين "وسادت خماوف من أن إطالق . يحدق بهم

و مقدّمة خلطة تهدف إىل توريط اخمليم يف االنتفاضة من خالل الوقوف إىل النيران على احلشود ه
فمن جهة هناك من يُقدّمون دعماً ناشطاً للنظام، : وهكذا ظهرت انقسامات حاّدة. جانب النظام

ومن جهة أخرى، هناك من يقدّمون دعماً ناشطاً لالنتفاضة ومن يريدون تنظيم تظاهرات مؤيّدة 
إال إن الغالبية الكبرى من األشخاص، وعلى الرغم من تعاطفها مع الثوّار، . يمللمعارضة داخل اخمل

أما بالنسبة إىل األشخاص املوالين بشدّة للمعارضة، . كانت أكثر تصميماً على البقاء على احلياد
فقد كانوا يتألفون يف أكثريتهم من الناشطين الشباب الذين كانوا يتظاهرون خارج اخمليم، يف 

نعيش يف سورية، نحن مثل : "وكان موقفهم على النحو اآلتي. ق السورية على غرار امليداناملناط
  .لكن أعدادهم كانت صغيرة للغاية يف ذلك الوقت". السوريين، ومن واجبنا دعم الشعب السوري

اجتماعات عدّة ملناقشة املوقف الذي يجب " االئتالف الشبابي"بعد ذكرى النكسة، عقد   
كان اجلميع مصّممين على عدم زجّ اخمليم يف موقف يُضطرّ بسببه إىل . النتفاضةاتّخاذه من ا

بيد أن بعض أعضاء االئتالف، ومعظمهم من املستقلّين، أرادوا . الدخول يف مواجهة مع النظام
وبما أنهم كانوا يشكّلون على األرجح نحو ثلث األعضاء، قرّر . تقديم بعض املساعدة للثوّار

مالذاً مؤقتاً داخل اخمليم، واالعتناء " أشخاص مطلوبين"مضض أنه ال بأس بمنح االئتالف على 
  .باملصابين، إنما من دون الذهاب أبعد من ذلك

  
  املعركة من أجل حياد اخمليم

  
نقطة التحوّل الثانية الكبرى بالنسبة إىل الفلسطينيين يف سورية بشكل عام، ويف   

، عندما اجتاح اجليش السوري، يف 2011أغسطس /اخمليمات بشكل خاص، كانت يف منتصف آب
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إطار حملة التضييق الواسعة التي شنّها ضد املتظاهرين يف الالذقية، خميم الرمل عند أطراف 
قبل أكثر من أربعة أشهر، يف . فرّ نحو خمسة آالف فلسطيني من اخمليم حتت وابل النيران. املدينة

تزال يف أسابيعها األوىل، اتّهم املسؤولون السوريون عندما كانت االنتفاضة ال  2011مارس /آذار
الفلسطينيين يف خميم الرمل بالتسبّب باالضطرابات يف املدينة، واآلن دخل اجليش السوري 

مل يصدّق أحد يف اليرموك هذه التهمة، ألنهم كانوا . اخمليم بذريعة وجود مسلّحين يف الداخل
أي من اخمليمات يف ذلك الوقت، وهكذا انتشرت يعلمون أنه مل يكن هناك وجود للسالح يف 

  .الشائعات على الفور بأن النظام يحاول عمداً إلقاء اللوم على الفلسطينيين
شكّل هجوم النظام على الالذقية، الذي قُتِل فيه عددٌ من املتظاهرين السوريين، حمطة   

وبعده، . لسوريون مسّلحينقبل الهجوم، مل يكن الثوّار ا. فاصلة أيضاً يف النزاع يف شكل عام
وبدأت األسلحة تتدفّق إىل املناطق . حتوّلت حمص ودير الزور وحماه وحوران ساحات للمعارك

وبدأ . بما يف ذلك األحياء الواقعة حول اليرموك -دوما وحرستا وسواهما  - الريفية حول دمشق 
" اجليش السوري احلر" السوريون يلتحقون باملعارضة بأعداد متزايدة، واقتربت الصدامات بين

  .وقوات النظام أكثر فأكثر من اخمليم
أغسطس، نظّم خميم اليرموك تظاهرته األوىل /آب 17مباشرةً بعد معركة الالذقية، يف   

وقد تبعتها حفنة من التظاهرات يف العام . ضد النظام والتي كانت على ارتباط مباشر باالنتفاضة
انضممتُ إىل التظاهرة . استهدفت مباشرة اخمليمات األخرى التايل، وجاءت كلّها رداً على خطوات

أما . أغسطس، وقد شارك فيها نحو ثالثمئة شخص وكانت األكبر على اإلطالق/األوىل يف آب
التظاهرات األخرى فقد نّظمها يف شكل خاص سوريون نزحوا إىل اخمليم بأعداد كبيرة يف 

تّخذوا ملجأ لهم يف املدارس واملساجد وأي مساحة سبتمبر هرباً من القتال يف أحيائهم، وا/أيلول
. يف غضون أيام قليلة، أصبح عدد السوريين النازحين يف اليرموك نحو سبعين ألفاً. عامة متوافرة

] شعب[نحن ! واحد! واحد"ورفعوا يف تظاهراتهم التي استقطبت الفلسطينيين تدريجاً، شعارات مثل 
يما يتعلق باألرقام، فقد كانت أعداد املشاركين يف كل أما ف!" حرية! حرية! حرية"و!" واحد

على األرجح أن العدد مل يتجاوز قط املئة . التظاهرات يف اليرموك، ما عدا التظاهرة األوىل، ضئيلة
شخص، وبما أن سكّان اخمليم كانوا يشعرون باخلوف، سرعان ما تناقصت أعدادهم إىل بضع 

كانت احلكومة . ارت االحتجاجات غضب النظام منذ البدايةعلى الرغم من ذلك، أث. عشرات أو أقل
فقد أخبرنا بعض قادة الفصائل يف اخمليم أنهم . السورية تعير اهتماماً كبيراً ملثل هذه التحرّكات

ال نريد دخول اخمليّمات، لذلك ابحثوا عن حلول : "تلقّوا حتذيرات من مسؤولين أمنيين كبار مفادها
  .بعبارة أخرى، أوقفوا التظاهرات". ضطر إىل مواجهة الفلسطينيينال نريد أن ن. بأنفسكم
حتى قبل عملية الالذقية، كان مليونير فلسطيني يُدعى ياسر قشلق ويتعامل على نطاق   

واسع مع النظام السوري، قد قام بتجنيد زمر صغيرة داخل خميم اليرموك وتمويلها بهدف التظاهر 
على . جد بعد صالة اجلمعة ملنع االحتجاجات املناهضة للنظامدعماً للنظام والوقوف خارج املسا

لكن يف صيف أو . غرار جميع الباقين يف اخمليم يف ذلك الوقت، كان مرتزقة قشلق غير مسّلحين
بقيادة أحمد " القيادة العامة -اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين "، وزّعت 2011مطلع خريف 

إذاً . فعمد قشلق إىل تسليح رجاله. لها يف اليرموكعنصر من رجا 1100جبريل أسلحةً على 
أصبحت هناك جمموعتان مسّلحتان تمارسان الترهيب على سّكان اخمليم الذين شعروا بالغضب 
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واالستياء، ال سيما بعد رفض مطالباتهم بتوقّف العناصر عن التجوال يف اخمليم وهم يشهرون 
  .أسلحتهم
يف اليرموك اجتماعاً من جديد للنظر يف " بابياالئتالف الش"يف تلك املرحلة، عقد   

بما أن القوات املوالية للنظام أدخلت السالح إىل اخمليم، أراد بعض أعضاء . املستجدّات التي طرأت
وأبدوا تأييدهم أيضاً للتنسيق مع املعارضة . االئتالف بذل مزيد من اجلهود ملساعدة الثوار

يف املناطق اخملتلفة، بما يف ذلك " جلان تنسيق الثورة"ة السورية التي شكّلت يف بداية االنتفاض
لكنهم مل يكونوا يشّكلون األكثرية يف االئتالف، فقد اعتبرت غالبية واضحة من األعضاء . دمشق

. أنه من شأن التنسيق مع الثوّار، أياً كان شكله، أن يُسقط ادّعاءنا احلياد وُيعرِّض اخمليم للخطر
ية عبر اتّخاذ قرار جماعي بأن كل من يريد املشاركة يف الثورة السورية وهكذا توصّلنا إىل تسو

على األرجح أنه كان القرار األخير الذي . لديه احلرية للقيام بذلك، إنما على أساس حمض فردي
فقد تفرّقنا قبل نهاية العام بسبب اخلالفات املتزايدة بين األكثرية ": االئتالف الشبابي"صدر عن 
وألنه اتّضح لنا أكثر فأكثر أننا ال نملك القدرة على صون قرارنا باحلفاظ على حياد واألقلية، 

  .اخمليم
فهمت الغالبية الكبرى من الشعب الفلسطيني يف سورية، بالفطرة، أن احلياد الفلسطيني   

لكن مل يُسَمح للمخيمات . يشكّل ضروة مطلقة حلماية اخمليمات، وبالتايل اجلالية الفلسطينية
القيادة  -اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين "فقد أراد النظام، عن طريق . فاظ على حيادهاباحل

اجليش "يف الوقت نفسه، كان . ، أن تُظهر اخمليمات بصورة واضحة وقوية دعمها له"العامة
يبذل كل ما بوسعه جلعل الفلسطينيين يلتحقون باملعارضة، وذلك بغية حتقيق هدفه " السوري احلر

  .اليرموكبدخول 
وكذلك كانت الفصائل تدرك تماماً العواقب التي يمكن أن تترتّب على الفلسطينيين يف   

 -وكانت الفصائل التي انحازت إىل هذا الفريق أو ذاك . سورية يف حال فقدت اخمليمات حيادها
صف  اللتان انحازتا إىل" فتح االنتفاضة"و" القيادة العامة -اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين "

تعي أيضاً  -التي وقفت إىل جانب املعارضة ) بعد خروج قيادتها من البالد" (حماس"النظام، و
العواقب، لكنها تصرّفت بدافع االنتهازية البحتة أو من أجل حتقيق مآربها اخلاصة من دون 

 حافظت كل الفصائل األخرى على احلياد، رافضةً أي تواصل مع املعارضة، حتى. االكتراث للناس
. إىل طرد األعضاء الذين اتّصلوا بالثوار") اجلهاد اإلسالمي"مثالً (إنها عمدت يف بعض احلاالت 

فقد بقيت يف شكل أساسي على الهامش . لكن مل يكن حليادها أي معنى ألنها مل تفعل شيئاً لدعمه
ة جداً كانت الفصائل كلها ضعيف. وجتنّبت اتخاذ أي خطوة من شأنها أن تُعتبَر مسيئة للنظام

يف الواقع، خالل االجتماعات التي عقدناها . وتخاف من النظام؛ كان هّمها األساسي إنقاذ نفسها
مع قادة الفصائل لطلب تدّخلهم أو دعمهم يف هذه املسألة أو تلك، كانوا صريحين جداً يف اإلقرار 

عت خالل تشييع أتذكّر على وجه اخلصوص اجتماعاً عقدناه بعد حادثة اخلالصة التي وق. بعجزهم
ما : "الضحايا الذين سقطوا يف يوم النكسة، عندما قال شخص من جمموعتنا ألحد قادة الفصائل

ماذا : "فردّ القائد". تقوله يُشعرين بأنني يتيم، من دون دعم أو حماية يف حال واجهتنا مشكلة
  ".عساي أقول؟ ال يمكنني حتى حماية نفسي يف الوضع الراهن

ئل احلقيقية عندما انطلقت االنتفاضة جدّياً كانت االستقطاب غير لكن مشكلة الفصا  
. املسبوق الذي وقع يف صفوفها، وتسبّب بانفراط عقد الصداقة والودّ الذي كان قائماً بين قادتها

فبغض النظر عن خالفاتهم، كانوا جيراناً ورفاق سالح، وكانوا، على طريقتهم، غيورين على 
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فبين ليلة وضحاها، : ميع على الفور باالستقطاب السائد فيما بينهموقد شعر اجل. مصالح الناس
وقد بدأ الناس، ال سيما يف األيام األوىل للنزاع، بعد أحداث يوم . تغيّرت األجواء بكاملها يف اخمليم

النكسة، يطالبون بنوع من احلوار أو املصاحلة بين الفصائل للتوصّل إىل مقاربة مشتركة من أجل 
  . يمحماية اخمل

القيادة "فمنذ بداية النزاع، يبدو أن . ال شك يف أن هذه اخلطوة واجهت حتدّيات هائلة  
اتّخذت قراراً حازماً بدعم النظام حتى النهاية، إىل درجة أكبر بكثير من السابق عندما كان " العامة

بعد رحيل  ،"حماس"واعتبرت . هناك توازن معيّن بين روابطها مع النظام وانتمائها الفلسطيني
قادتها، أنها غير قادرة على املشاركة يف جمهود عابِر للفصائل من أجل إيجاد أرضية مشتركة 

أشعر شخصياً بخيبة أمل كبيرة من الفصائل احملايدة، ألنه كانت لديهم آراء . إلنقاذ اخمليم
تركة كانت كان بإمكانهم أن ينسّقوا بسهولة فيما بينهم لتأسيس جبهة مش. متشابهة حول القضية

حاول بعضنا إقناع ". القيادة العامة"لتشّكل نقطة االنطالق، وهذا بدوره كان ليسهّل التواصل مع 
يف رام الله بدعم هذه الفكرة، ال سيما وأنه كان للمنظمة ثقلٌ لدى عدد " منظمة التحرير الفلسطينية"

ت الوطنية الفلسطينية يف رام يف الواقع، فشلت الهيكليا. من هذه اجملموعات، لكنها ظلّت متحفّظة
الله وسورية على السواء فشالً ذريعاً يف أداء واجبها جتاه فلسطينيي سورية ألنها مل حترّك ساكناً 

وكانت النتيجة حدوث خلل هائل يف التوازن بسبب سلبية الفصائل . حلمايتهم أو صون حيادهم
بزعامة جبريل القوة " القيادة العامة -اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين "احملايدة، وهكذا أصبحت 

  .الوحيدة يف اخمليم التي تملك وزناً حقيقياً
يف غضون ذلك، حتى فيما مل تكن القوى التي حتبّذ احلياد، تفعل شيئاً لدعمه، تخلّت أقلية   

متزايدة من الناشطين الشباب الفلسطينيين عن كل مظاهر احلياد وبدأت استكشاف أشكال متعدّدة 
خاصة بهم مهمتها حتديداً التواصل " جلنة تنسيق"أنشأ هؤالء الشباب . تصال باملعارضةمن اال

على الرغم من أنهم كانوا يتصرّفون بالكامل من تلقاء أنفسهم، اعتبر كثرٌ . مع نظرائهم السوريين
حتدّثنا معهم مرات عدة يف . بيننا أن هذه االتصاالت حتمل خماطر جّمة لسالمة اخمليم وحياده

، عندما 2012وقد اقتنعوا أخيراً بوقفها، يف أواخر ربيع . اولة إلقناعهم بوقف هذه االتصاالتحم
يرّوج فكرة زرع سيارات مفخّخة داخل اخمليم من أجل حمل سكّانه على " اجليش السوري احلر"بدأ 

 يف تلك املرحلة، حتى هؤالء الشباب. طلب احلماية من هذا اجليش عبر دعوته لدخول اخمليم
كان اجلميع يعلمون أنه ما إن يصبح ". التنسيق"املناهضون بشدّة للنظام مل يستطيعوا مواصلة 

  .يف اجلوار حتى تتبعه سريعاً الدبابات ومدافع الهاون" اجليش السوري احلر"
، أصبح الثوار الذين بدا أنهم يحقّقون مكاسب يف املنطقة، أكثر 2012خالل صيف   

عندما . عاجالً وليس آجالً، وكان هدفهم يف الظاهر طرد أتباع جبريل تصميماً على دخول اخمليم،
بات أمراً حمتوماً، بدأ بعض الفلسطينيين يناقشون يف ما " اجليش السوري احلر"تبيّن أن دخول 

مل يكن للمشاركين يف هذه النقاشات . بينهم إمكانية تشكيل ألوية فلسطينية مستقلّة داخل اخمليم
بل إن قادة هذه اجملموعة غير الرسمية . طين الشباب املذكورين آنفاًأي ارتباط بالناش

منظمة التحرير "أي قوات  - " جيش التحرير الفلسطيني"والفضفاضة كانوا ضباطاً متمرّسين يف 
وقد رفضوا اإلذعان  - طيلة عقود حتت إمرة اجليش السوري  سوريةالتي تمركزت يف " الفلسطينية

بالنسبة إىل هذه اجملموعة التي كانت تضم ناشطين ذوي ميول . وارلألوامر بالتدخّل ضد الث
" اجليش السوري احلر"سياسية مشتركة يف اخمليم، مل يكن الهدف من هذه األلوية القتال إىل جانب 
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وكانت فكرتهم هذه تنطلق من احللم الذي كان كثرٌ يتشاركونه . بل احلفاظ على اخمليم منطقةً آمنة
وتشكيل قوّة قتالية من جديد؛ " منظمة التحرير الفلسطينية"دة بناء هيكلية منذ وقت طويل بإعا

وقد أرسل بعض هؤالء الضبط السابقين يف . ويف رأيهم، كانت هذه األلوية خطوة يف ذلك االجتاه
رسالة إىل أبو مازن يشرحون فيها أسباب انشقاقهم ويطلبون منه دعم " جيش التحرير الفلسطيني"

  .صبّ يف مصلحة الفلسطينيين يف سوريةفكرتهم ألنها ت
، وعُقِدت "اجليش السوري احلر"وقد فتح هؤالء األشخاص قنوات اتصال غير رسمية مع   

، "القيادة العامة"إىل طرد " اجليش السوري احلر"دعم الفلسطينيون سعي . سلسلة من االجتماعات
لوية الفلسطينية اجلديدة زمام األمور لكنهم اعتبروا أنه بعد رحيل أنصار جبريل، يجب أن تتسلّم األ

اجليش السوري "مل يكن لدى . داخل اخمليم حرصاً على احلفاظ على حياده وعلى بقائه منطقة آمنة
، على الرغم من حماسته الشديدة لدعم تشكيل ألوية فلسطينية داخل اخمليم، أي مصلحة يف "احلر

واألهم من ذلك، كان لدى قادة . ن إىل تشكيلهانشوء القوّة املستقّلة التي كان الفلسطينيون يسعو
أسبابهم اخلاصة للرغبة يف دخول اخمليم ومل تكن لديهم أي نية بمغادرته " اجليش السوري احلر"

  .بعد دخوله
، يف كل النقاشات، على خضوع أي لواء فلسطيني خضوعاً "اجليش السوري احلر"أصرّ   

فهم كانوا يشعرون : سوريةرداً أبداً بالنسبة إىل فلسطينيي لكن ذلك مل يكن وا. كامالً لقيادة الثوّار
، عندما خسر ياسر عرفات معركته للسيطرة على 1983- 1982بأنهم حتت سيطرة النظام منذ 

بالنسبة إىل الناس العاديين، مل تكن لهذا األمر . احلركة الفلسطينية يف البالد أمام حافظ األسد
. ملسيَّسين كانوا غاضبين جداً من خضوعهم لسيطرة النظامأهمية ملموسة، لكن الفلسطينيين ا

  .ولذلك ليس مفاجئاً أن احملادثات اصطدمت بحائط مسدود
" اجليش السوري احلر"خالفاً لالعتقاد اخلاطئ السائد، مل يكن هناك قط حتالف بين   

باملعارضة السورية، فمنذ بدء االنتفاضة، بادر الفلسطينيون الذين هم على اتصال . والفلسطينيين
إىل الطلب منها مراراً وتكراراً إصدار بيان واضح حول موقفها من املسألة الفلسطينية؛ لكنها مل 

بعد دخول . تستجب لتلك الطلبات، ما أثار شكوكاً حول موقف املعارضة احلقيقي من الفلسطينيين
تلين الثوّار يطلبون منهم العودة إىل اخمليم، صُدِم السكان لدى سماعهم املقا" اجليش السوري احلر"

خالل املفاوضات لرفع : وظهر الحقاً موقف مماثل على املستوى الرسمي. إىل املكان الذي أتوا منه
، بحسب التقارير، اقتراحاً بأن "اجليش السوري احلري"، رفض )انظر أدناه(احلصار عن اليرموك 

قاتلون من أجل أرضهم، وأن اخمليمات تقع يغادر جميع املسلّحين اخمليم من منطلق أن الثوّار ي
فضالً عن ذلك، عندما طلب أفراد فلسطينيون قاتلوا إىل جانب املعارضة، من . على أرضهم

الذي يتّخذ من تركيا مقراً له، دعم الطلبات التي تقدّموا بها للحصول " اجمللس الوطني السوري"
ى، إما مل يتلّقوا أي جواب وإما وصلتهم على اللجوء السياسي يف االحتاد األوروبي وأماكن أخر

  .رسالة شكلية يُعرب فيها اجمللس عن أسفه لعدم قدرته على املساعدة
  

  يدخل خميم اليرموك" اجليش السوري احلر"
  

وحلفاءها املمّولين " القيادة العامة- اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين"على الرغم من أن   
منذ أكثر من عام، مل يستخدموه طيلة تلك الفترة ضد الثوار،  من قشلق داخل اخمليم يحملون السالح
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، بناءً على أوامر من 2012ديسمبر /لكن يف كانون األول. بل فقط بدافع ترهيب سّكان اخمليم
النظام من دون شك، ارتكبت جمموعة جبريل خطأ قاتالً بإقامة حواجز تفتيش خارج اخمليم، 

يف أحياء مثل احلجر األسود ويلدا، جنوب خميم اليرموك، " اجليش السوري احلر"وبدأت تتصادم مع 
  .حيث تنتهي حدود املدينة وتبدأ املناطق الريفية

املتطرّفة، يتطلّع " جبهة النصرة"، الذي كانت قد انضمّت إليه "اجليش السوري احلر"كان   
، بدأوا 2012ريف منذ خ". البوّابة إىل دمشق"منذ وقت طويل للسيطرة على خميم اليرموك باعتباره 

لتحرير دمشق، وكان اجلميع يعلمون أنه من " ساعة الصفر"يتحدّثون بصورة أكثر علنية عن 
بما أن اليرموك يقع يف أقصى جنوب دمشق . املزمع استخدام اليرموك منصّة إلطالق ذلك الهجوم

يضًا تزويده ضمن حدود البلدية، كان يؤمّن ممراً مباشراً إىل قلب العاصمة، وكان باإلمكان أ
-اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين"وبما أن . باإلمدادات عن طريق املناطق الريفية يف اجلنوب

" اجليش السوري احلر"اخمليم، بات بإمكان  خارجكانت قد بدأت تقاتل الثوّار " القيادة العامة
  .االدّعاء بأن حياد اخمليم انتهى واستخدام ذلك ذريعةً لدخوله

، ويف غارة قالت احلكومة السورية الحقاً إنها وقعت 2012ديسمبر /ألولكانون ا 16يف   
يف اليوم . سورية اخمليم، ما أسفر عن مقتل عشرات املدنيين" ميغ"عن طريق اخلطأ، قصفت مقاتلة 

فدارت معركة . اخمليم" جبهة النصرة"وحلفاؤها يف " اجليش السوري احلر"التايل، دخلت ألوية 
على . منعهم من الدخول" القيادة العامة-اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين"ضارية لدى حماولة 

على " اجليش السوري احلر"الرغم من تدخّل اجليش النظامي الذي قصف مواقع الثوّار، سيطر 
، على مغادرة "القيادة العامة-اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين"األرض، ويف األيام التالية، أُرغِمت 

املرتزقة املدعومون من قشلق، لكنهم انسحبوا فقط إىل املنطقة الشمالية حيث اخمليم، وتبعها 
  .أنشأوا مقراً جديداً

منذ . إىل اخمليم، ضاعت كل اآلمال باحلفاظ على حياده" اجليش السوري احلر"مع دخول   
خيرة بدء االنتفاضة، كان النظام واضحاً جداً بأنه يف حال دخل الثوار اخمليمات، ستتحوّل هذه األ

مثالً، عندما كان خميم اليرموك ومنطقة دمشق ال  2012فبراير /يف شبط. تلقائياً إىل أهداف
يزاالن يتمتّعان بهدوء نسبي، ويف حين كان حي بابا عمرو يف حمص يُدمَّر بالكامل حتت وابل 

إىل القصف من الدبابات ومدافع الهاون، وقد هجره جميع سكّانه، وجّه مسؤول أمني سوري كبير 
حافظوا على الهدوء يف : "أحد قادة الفصائل الفلسطينية التحذير اآلتي بعبارات واضحة ومباشرة

مل يكن يهم النظام، تماماً كما مل يكن ". اليرموك، ألننا ال نحب اليرموك أكثر مما نحب بابا عمرو
  . إىل اخمليم، أن غالبية سكّان اليرموك يعارضون دخول اجليش احلر "اجليش السوري احلر"يهم 

، وصل جمموع السكان السوريين والفلسطينيين يف اليرموك، بحسب "ميغ"قبل غارة الـ  
. 2011التقديرات، إىل تسعمئة ألف نسمة، نتيجة تدفّق النازحين السوريين إىل اخمليم يف خريف 

ات آالف ، فرّ عشر"اجليش السوري احلر"ودخول " ميغ"لكن حتت التأثير املشترك للقصف بواسطة الـ
األشخاص من اليرموك، فتراجع عدد سكّان اخمليم إىل بضع عشرات اآلالف بحسب بعض 

لكن شيئاً فشيئًا، بدأ الناس يعودون، فقط ألن الوضع خارج اخمليم كان سيئاً بالقدر . التقديرات
تمكّن بعض السكان من اللجوء إىل منازل أصدقائهم أو أنسبائهم، والبعض اآلخر ممن . نفسه

لكون املال استطاعوا استئجار مسكن أو مغادرة البالد، لكن معظمهم مل تتوافر لهم مثل هذه يم
مع العودة . نام كثرٌ يف الشارع، أو يف الساحات العامة واحلدائق، أو املالجئ أو املدارس. الفرص
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ين، وال البطيئة واحملدودة، بلغ عدد سكان اليرموك تدريجاً ثمانين ألفاً، معظمهم من الفلسطيني
  .يزال عند هذه احلدود اليوم

لدى اجتياحه اخمليم مداهمة جممع " اجليش السوري احلر"من أوىل اخلطوات التي قام بها   
اخلالصة الذي كانت القيادة العامة قد أعادت بناءه بعدما أتت النيران عليها خالل التظاهرة التي 

وقد وجد الثوار داخل املبنى أسلحة  .2011النكسة يف العام ذكرى رافقت موكب تشييع ضحايا 
" حماس"خفيفة وكميات كبيرة من الذخائر، فاحتفظوا بها ألنفسهم ورفضوا تقاسمها حتى مع 

وهكذا، يف األشهر األوىل بعد سيطرة الثوار، كانت األسلحة الوحيدة داخل اخمليم . التي دعمتهم علناً
  ".رةجبهة النص"و" اجليش السوري احلر"تلك اململوكة من 

خالل الفترة عينها، عندما كان الناس ال يزالون يهربون من اخمليم ومل يعد سوى القليل   
وقد أحضر . منهم، كان الثوار يزدادون تعسّفاً يف ممارساتهم جتاه السكّان الذين مكثوا يف اخمليم

جبهة " أنشأت. بعضهم أصدقاءهم وأنسباءهم الحتالل املنازل الفارغة؛ وانتشر النهب والسرقات
وسرت شائعات عن حدوث . حماكم إسالمية، واعتُقِل ناشطون فلسطينيون وحوكموا" النصرة

أبابيل "ولواء " نسور اجلوالن"وقد وقعت االنتهاكات األكثر فداحلة على أيدي لواء . عمليات اغتيال
  .عليهماالذي أعلنت قيادته أنها عاجزة عن السيطرة " اجليش السوري احلر"التابَعين لـ" حوران

العهدة "لواء " حماس"إىل اخمليم، شكّلت " اجليش السوري احلر"بعد فترة وجيزة من دخول   
يتلقّى األسلحة من  2013مارس /مل يكن اللواء مسّلحاً يف البداية، لكنه بدأ يف مطلع آذار". العمرية
داخل " اجليش السوري احلر"إزاء الغضب العارم من انتهاكات . ويوزّعها على رجاله سوريةخارج 

وبحلول الصيف، ". أبابيل حوران"و" نسور اجلوالن"سالحه نحو " لواء العهدة العمرية"اخمليم، حوّل 
فضًال عن حماربة هاتين اجملموعتين، . يف طردهما من اخمليم وتوقيف قادتهما" حماس"جنحت 
خالل التوغّالت التي كان يقوم بها النظام " اجليش السوري احلر"أيضاً إىل جانب " حماس"قاتلت 

يف ". القيادة العامة"و" الصاعقة"، حليفيهمن حين إىل آخر، وينّفذها يف شكل أساسي عن طريق 
 غضون ذلك، ظهر أيضاً داخل اخمليم العديد من األلوية املسلّحة الفلسطينية األصغر حجماً التي مل

وسواهم يف " جيش التحرير الفلسطيني"تكن لها أي عالقة باأللوية التي اقترحها املنشقّون عن 
  .، ومل يكن واضحاً ما هو هدفها أو من كان يموّلها ويزوّدها باألسلحة2012أواخر خريف 

على الرغم من تراجع السرقات وسواها من االنتهاكات ضد سكّان اخمليم بعد طرد أسوأ   
. ، ظل القلق وااللتباس يف اخمليم يف أعلى مستوياتهما"اجليش السوري احلر"لتابعة لـالوحدات ا

، وكان معظم القادة "اجليش السوري احلر"كان جميع قادة الفصائل قد غادروا اخمليم لدى دخول 
و من النظام، إما قد غادروا إىل اخلارج وإما اعتُقِلوا أ" مطلوبون"الشباب الناشطين، وكثرٌ بينهم 

، وكذلك خاضت بعض "جبهة النصرة"و" اجليش السوري احلر"سرعان ما بدأ االقتتال بين . قُتِلوا
وبدأت األلوية الفلسطينية األصغر حجماً التي . معارك يف ما بينها" اجليش السوري احلر"ألوية 

ن تشكّلت سابقاً تنقسم إىل جمموعات أصغر، فبات عددها عشرين جمموعة تضم كل منها حفنة م
اجملموعة الفلسطينية الوحيدة التي تملك برناجماً أو تتمتّع بنوع من " حماس"كانت . املقاتلين
  .التماسك
، حاجزاً عند املدخل 2012أقامت قوات جبريل، منذ طردها من اخمليم يف نهاية العام   

ملنظمات مل يكن بإمكان أي من ا. الشمايل خمليم اليرموك، فباتت تتحكّم بحركة الدخول واخلروج
، أو أية جمموعة أخرى، إرسال أي نوع من ونرواأو األ" اللجنة الدولية للصليب األحمر"الدولية، مثل 
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تُغلق أيضاً احلاجز أمام األشخاص، فال تعود " القيادة العامة"أحياناً كانت . اإلغاثة أو املساعدات
يف األشهر الستة . ة جداًتسمح ألحد بالدخول أو اخلروج، لكن ذلك مل يحدث سوى يف مرات نادر

. األوىل، كانت املواد الغذائية تُهرَّب من املناطق الريفية يف اجلنوب، لكنها كانت باهظة الثمن
  .وكان يتم أيضاً تهريب بعض األدوية واملساعدات

  

 
خميم اليرموك بعد مشاركتهم يف القتال ضد القوات املناهضة يستريحون خلف مالءة يف أحد األزقة يف " القيادة العامة- اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين"مقاتلون من 

  )Anwar Amro/AFP/Getty Images. (2013سبتمبر /أيلول 12للنظام، 
  

، فُِرض حصار كامل على اخمليم، وال يزال مستمراً حتى 2013يوليو /ثم يف مطلع تموز
ا يف ذلك الضروريات على ال األشخاص وال السلع، بم -ال شيء يدخل اخمليم أو يخرج منه . اآلن

تعرّضت بعض . نفدَ القمح، وبدأ السكّان يصنعون اخلبز من األرز أو العدس. غرار املواد الغذائية
وحتوّل الوضع اإلنساين . اإلمدادات الغذائية للفساد، حتى إنها تسّببت أحياناً باإلصابة باألمراض

صدر إمام املسجد الرئيس يف اليرموك ، أ2013أكتوبر /يف مطلع تشرين األول. من سيئ إىل أسوأ
تتحدّث التقارير عن انتشار سوء التغذية . فتوى جتيز لألشخاص أكل حلم القطط والكالب واحلمير

  .احلاد
واجملموعات املسلّحة طعامٌ أيضاً، وهكذا لدى كتابة هذه " اجليش السوري احلر"ليس لدى   
فاجلميع منهوك . قتال عنيف داخل اخمليم ، ال يدور)2013ديسمبر /مطلع كانون األول(السطور 

بيد أن النظام يواصل قصف . القوى ويحاول البقاء على قيد احلياة، بما يف ذلك املسلّحون أنفسهم
سبتمبر /اخمليم، هذا مع العلم بأن وتيرة القصف انحسرت وباتت متقّطعة، باملقارنة مع أيلول

منذ دخوّل . ال على اخمليم يف اليوم الواحدعندما كانت أكثر من سبعين قذيفة هاون تنه 2013
، أقيمت مقارنات مع حرب اخمليمات يف 2012ديسمبر /الثوار إىل خميم اليرموك يف كانون األول

للحصار ) املوالية لعرفات(لبنان يف منتصف الثمانينيات، عندما خضعت اخمليمات الفلسطينية 
دخول اإلمدادات إىل اخمليمات وخروج من امليليشيات املدعومة من السوريين والتي منعت 
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، اكتملت أكثر عناصر 2013يوليو /وبعد فرض احلصار على اليرموك يف تموز. األشخاص منها
  .املقارنة

  مستقبل ملتبس
  

على امتداد األزمة، ال سيما بعد هجوم الالذقية وعندما بدأ الفلسطينيون يف خمتلف أنحاء   
يتشتّتون ويلوذون بالفرار، كانت جمموعة من بيننا داخل اخمليم تبعث برسائل إىل رام  سورية

الضغط على جامعة الدول " منظمة التحرير الفلسطينية"وقد طلبنا، على وجه اخلصوص، من . الله
العربية للتدخّل لدى احلكومتَين اللبنانية واألردنية من أجل السماح للفلسطينيين النازحين من 

يف اإلجمال، مل نحصل على جواب، لكنني أتذكّر رداً أُرسِل عبر . بالدخول إىل لبنان واألردن ريةسو
  ".انضبوا: "يف بيروت، وقد اقتصر على كلمة واحدة" منظمة التحرير الفلسطينية"ممثّلية 

يف . إىل اخمليم، بذلت رام الله جهوداً للتدخّل" اجليش السوري احلر"بعد دخول   
مل . ، أرسل أبو مازن البعثة األوىل إىل دمشق، وتلتها العديد من البعثات الحقا2013ًفبراير /شباط

تقم أيٌّ منها بزيارة اخمليمات، وال حتى اليرموك الذي يقع يف العاصمة السورية، ما أثار غضباً 
ال سيما عندما علموا أن القادة الفلسطينيين املشاركين يف بعثة  -عارماً لدى الفلسطينيين 

خالل شهر رمضان، تناولوا مأدبة اإلفطار مع مسؤولين سوريين  سوريةيوليو التي زارت /تموز
كبار يف مطعم فاخر جداً يف دمشق، يف الوقت الذي كان اخمليم يتعرض فيه للقصف ومل يكن 

  .يجدون ما يقتاتون بهسكّانه 
، بدأت تظهر اخلطوط العريضة التفاقٍ بين النظام السوري 2013لكن خالل خريف   

كانت . والفلسطينيين حول اخمليم، والتي جرى التفاوض عليها الحقاً مع األفرقاء داخل اليرموك
منه، " احلراجليش السوري "الفكرة األساسية أن جيش النظام سيتوقّف عن قصف اخمليم إذا انسحب 

وسلّم الفلسطينيون أسلحتهم؛ وقد شملت النقاشات أيضًا، بحسب التقارير، عودة النازحين إىل 
اجلبهة الشعبية "وقد أجريت جوالت عدّة من املباحثات حول هذه النقاط، مع دخول . اخمليمات

اوض، اخمليم بموجب وقف مؤقت إلطالق النار من أجل التف" القيادة العامة-لتحرير فلسطين
لكن يف . وحلفائه الفلسطينيين" اجليش السوري احلر"مع كل من  على حدةباسم النظام السوري، 

  .كل مرة، كانت احملادثات تنهار
، وصلت بعثة من رام الله بقيادة عضو اللجنة 2013نوفمبر /تشرين الثاين 10يف   

اخلارجية فيصل املقداد ، زكريا اآلغا، إىل دمشق والتقت نائب وزير "فتح"املركزية يف حركة 
وقد اتُّفِق على أن تبدأ قوات النظام . سوريةواللواء علي اململوك، مدير مكتب األمن القومي يف 

بتطبيق أحكام اتفاق يقود إىل فتح ممر آمن للمدنيين ونزع السالح وإخراج " اجليش السوري احلر"و
ال يزال تطبيق االتفاق . إعادة اإلعمار املتمردين من اخمليم استعداداً لعودة النازحين والشروع يف

، لكن يف نظر بعض الناشطين الذين شاركوا يف 2013ديسمبر /معلّقاً منذ مطلع كانون األول
  .املباحثات، حظوظ جناحه ضئيلة

تتألف أيضاً من فريق إغاثة كان يتوجّه إىل " منظمة التحرير الفلسطينية"وكانت بعثة   
أحياناً كانت قافلة املساعدات تتعّرض لقصف . عونات إنسانيةاخمليم كل صباح حامالً معه م

املتمركزة عند املدخل تُبرّر ذلك بذريعة " القيادة العامة"عنيف لدى وصولها إىل اليرموك، وكانت 
وقد استطاع الفريق، خالل بضعة أيام، من إدخال كمية حمدودة . الرد على النيران من داخل اخمليم
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اإلمدادات الطبية إىل اخمليم وإخراج عدد صغير من األطفال املرضى إىل من املواد الغذائية و
  .املستشفى للعالج، إنما ليس أكثر من ذلك

لقد دُمِّر أكثر من نصف خميم . 2013ديسمبر /وهكذا، يستمر احلصار منذ كانون األول  
نة واحلسينية كما ُدمِّرت بالكامل خميمات خان الشيح والسبي. اليرموك حيث بات يتعذّر السكن

يصعب احلصول على أرقام دقيقة، لكن تشير التقديرات إىل أن عدد النازحين الفلسطينيين . ودرعا
ألفاً، يف حين غادر مئة ألف فلسطيني البالد، وقد توجّه معظمهم إىل  250يبلغ  سوريةداخل 

آخرون إىل تركيا وهرب . لبنان، فيما جلأ نحو سبعة آالف إىل األردن وحواىل عشرة آالف إىل مصر
وقد حصل كثرٌ ممن جنحوا يف الوصول إىل . كل احلدود تقريباً مغلقة أمامهم اآلن. وحتى غزة

أوروبا، ال سيما عبر الهروب بحراً من ميناء اإلسكندرية يف مصر باجتاه إيطاليا، على اللجوء، 
ون عندما وغرق آخر. خصوصاً من السويد حيث ُيقيم اآلن نحو خمسة آالف فلسطيني سوري

  .انقلبت مراكبهم خالل الرحلة
نروا وواألردن ولبنان واألراضي احملتلة ضمن مسؤولية األ يقع الفلسطينيون يف سورية  

يف املبدأ، . التي يشمل تفويضها أعمال اإلغاثة والبنى التحتية، لكنها ال تملك سلطة تأمين احلماية
ماية املفوضية العليا لالجئين التابعة يجب أن يكون الفلسطينيون يف املناطق األخرى حتت ح

مل يمنح أي بلد حتى اآلن مثل . لألمم املتحدة، إنما شريطة احلصول على موافقة الدولة املضيفة
فعلى سبيل املثال، رفضت مصر على الدوام السماح للفلسطينيين املقيمين على . هذه املوافقة

أما . ريعة أن وجودهم يف البالد هو شأن أمنيأراضيها بالتسّجل لدى املفوضية العليا لالجئين بذ
وهي تهمة ال (، فقد اتُّهِموا بدعم نظام مرسي ةبالنسبة إىل الفلسطينيين القادمين مؤخراً من سوري

، ما أّدى إىل توقيف مئات الفلسطينيين وطردهم إما عبر )أساس لها من الصحة على اإلطالق
 ةيروي ناشطون أن من يُرحَّلون إىل سوري. ةإىل سوريإرسالهم إىل لبنان وإما بترحيلهم من جديد 

  . يُعتَقلون لدى وصولهم إىل مطار دمشق
السلطة الفلسطينية من "/منظمة التحرير الفلسطينية"يف عهدة " احلماية"وهكذا تُرِكت   

ن م" منظمة التحرير الفلسطينية"مل تتمكّن . خالل مكاتبها وسفاراتها يف البلدان العربية اخملتلفة
وينطبق . أن تُخفّف، بأي طريقة من الطرق، من معاناة الالجئين الفلسطينيين يف مصر أو األردن

من " منظمة التحرير الفلسطينية"فقط يف لبنان تمكّنت . هذا األمر على خمتلف املناطق األخرى
لالجئين فقد أجاز اتفاق توصّلت إليه مع األمن العام اللبناين، تمديد تأشيرات ا: حتقيق شيء ما

  .كل ثالثة أشهر ةالفلسطينيين القادمين من سوري
يف ما يتعلق باملساعدات اإلنسانية، بدأت األونروا مؤخراً تسجيل الفلسطينيين الوافدين   

دوالراً  80إىل لبنان، وتقديم مساعدات مادّية شهرية للعائالت تبلغ قيمتها نحو  ةمن سوري
وري، توقفت األونروا عن العمل يف خميمات كثيرة بسبب يف الداخل الس. أميركياً للشخص الواحد

أما بالنسبة إىل . انعدام األمن، وكانت استجابتها حمدودة يف شكل عام بسبب النقص يف التبرعات
ألف دوالر نقداً ملمّثليها بهدف تمويل أعمال  750، فترسل شهرياً "منظمة التحرير الفلسطينية"

آلن، ويف حين كانت هذه املساعدات مفيدة لبعض اخمليمات، كما لكن حتى ا. اإلغاثة يف اخمليمات
  .يف حمص وحلب، تعّذر إدخال أي معونات إىل اليرموك الذي ال يزال يخضع للحصار
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املقرّر عقده يف كانون  2ال يزال من املبكر جداً أن نُحدّد إذا كان مؤتمر جنيف   
يف حال انعقاده، تتردّد . عقَد فعالًبهدف إيجاد حل للنزاع السوري، سيُ 2014يناير /الثاين

ستُطرَح على طاولة املفاوضات، األمر  ةشائعات ذات صدقية بأن مسألة الفلسطينيين يف سوري
، ألنه قد يعني أن قضيتهم مل تعد سوريةالذي يمكن أن تترتّب عنه تداعيات خطيرة على فلسطينيي 

صل إىل تسوية نهائية بين اإلسرائيليين تُعتبَر إنسانية بل أصبحت قضية سياسية مرتبطة بالتو
مطروحاً على  سوريةالفلسطينيين بحد ذاته يف  وجودبعبارة أخرى، سيكون . والفلسطينيين

هل سيُسَمح لهم بالبقاء؟ ويف هذه احلالة، بأية صفة؟ هل ستوضَع قوانين جديدة . التفاوض
لتنظيم وجودهم؟ هل سيُسَمح ملن غادروا البالد بالعودة؟ ماذا عن الفلسطينيين غير املسّجلين لدى 

 1956لعامَين ، وليس أولئك الذين دخلوا البالد يف ا1948األونروا التي تغطّي فقط الجئي 
ثم يف السبعينيات قادمين من األردن ولبنان؟ وإذا مل يعد بإمكان الفلسطينيين البقاء يف  1967و

  ، إىل أين سيذهبون؟سورية
مأساة مريعة وفظيعة جلميع السوريين، لكنها مأساة بالقدر نفسه، ولو  سوريةاحلرب يف  

، ال يقتصر سوريةبالنسبة إىل فلسطينيي . مبطريقة خمتلفة، للفلسطينيين الذين كانوا يعيشون بينه
تدمير خميّمهم على دمار منازلهم وبيئتهم، إنما يطال أيضاً بنية اجتماعية بكاملها، وشبكات من 
العالقات، ونظماً اقتصادية وثقافية، فضالً عن خسارة مواقعهم وأدوارهم، والعدوان اخلطير على 

  .أعرافهم وقيمهم السياسية
منظمة التحرير "حلمنا بتحرير فلسطين، وإعادة بناء . فكرة احلق يف العودة لقد نشأنا على  

كنا نشعر، يف وعينا أو . سورية، لكن يف الوقت نفسه، كانت حياتنا مع السوريين، يف "الفلسطينية
 سوريةالوعينا، بأننا جزء من هذا البلد، ومل نعتبر قط أن هناك تناقضاً بين شعورنا بأننا جزء من 

  .أما اآلن فيراودنا إحساس بأننا ميتّمون. ائنا الفلسطينيوانتم
يختلفون عن أولئك املوجودين  سوريةمن املمكن أن الفلسطينيين الذين ال يزالون يف   
وهذا يحصل بطريقة " (سكايب"عندما تتكلّم مع أصدقائك وأفراد أسرتك يف اخمليم عبر . خارجها

احلايل، صموداً واضحًا، تمّسكاً بالبقاء، نوعاً من  ، تستشفّ لديهم، حتى يف الوقت)شبه يومية
وتشعر أيضاً بأن لديهم أمالً بأن األمور قد تهدأ وتسير . االعتزاز بثباتهم على الرغم من كل شيء

. ، الوضع خمتلفسوريةلكن بالنسبة إىل كثرٍ بيننا ممن غادروا . على ما يرام يف نهاية املطاف
وألول مرة يف حياتنا، ندرك فعالً ما هو معنى . ، وال يمكن تصحيحهثمة شعورٌ بأن شيئاً ما انتهى

إنه . سورية، معنى أن نكون بال دولة، وهي مشاعر مل يسبق أن عشناها يف "فلسطينيين"أن نكون 
الشعور بأنه غير مرّحب بنا يف أي مكان، وبأننا ال ُنعامَل مثل املواطنين العرب اآلخرين، وبأنه 

ومع كل هذه اخلسائر، نشعر أيضاً . نّين للحظ عندما جند مكاناً نمكث فيهعلينا أن نكون ممت
باملرارة إزاء استمرار القوى السياسية يف استغالل املسألة الفلسطينية لتحقيق مآربها اخلاصة، 

عندما  2013أكتوبر /تشرين األول 14، حسن نصرالله، يف "حزب الله"كما يف تصريح أمين عام 
  ".دفاعاً عن فلسطين والقضية الفلسطينية ريةسونحارب يف "قال 

سمعنا الكثير عن النكبة من آبائنا وأجدادنا، عن معاناتهم عندما غادروا بالدهم مكَرهين،   
واليوم، نعيش نحن، . ، وما بنوه دُمِّرسوريةعملوا جاهدين لبناء حياتهم يف . وخسروا كل شيء

من الصفر يف بلدان أخرى، لكن هذه املرة فردياً، من اجليل الثالث، التجربة نفسها؛ علينا أن نبدأ 
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ناهيك عن أن األكثرية ليس لديها . دون أي مساعدة، ومن دون أن نتمكّن من البقاء معاً كمجموعة
  .مكان تذهب إليه، وكل شيء معلّق، ملتبس، حتيط به عالمة استفهام كبيرة

  
  


