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  "النكبة الثانية: "الالجئون الفلسطينيون يف سورية

 هشام منور

 

  
  توطئة

ال تنفصل معاناة الالجئين الفلسطينيين يف سورية عن معاناة إخوانهم السوريين بعد أن حتولت 
اخمليمات الفلسطينية إىل مالذات آمنة للهاربين من دائرة العنف الطاحنة، يجد الالجئ الفلسطيني 

ف نفسه مهجراً مرة أخرى مع مستضيفه السوري، يف الداخل ويف أكثر من بلد جماور، مع تضاع
حجم معاناته يف ظل ضآلة خياراته وحتكم ظروف سياسية وإغاثية خاصة به يف الدول التي نزح 

  . إليها

مهمة اإلشراف على إغاثة الشعب  )UNHCR(وفيما تتوىل املفوضية العليا لشؤون الالجئين 
وتشغيل الفلسطينيين يف  غاثةوكالة األمم املتحدة إلالسوري الالجئ يف دول اجلوار، تضطلع 

التي تعمل فيها، أي األردن ولبنان، وذلك بحكم  دولبهذه املهمة يف ال) األونروا( الشرق األدنى
قوانين األمم املتحدة املنشئة لها؛ وهي وكالة ال تتمتع بتمويل كبير، وتعاين أصالً من ضعف 

  .املوارد ونضوب التمويل

الضرورية  احلاجات تتضمن ورقة غير رسميةاألهلية على بعض املنظمات ونروا وزعت األلقد 
معظم اخلدمات بمدى االستجابة تقديم وتربط  ،لالجئين الفلسطينيين النازحينأن تقدم املتوقع 

  .لنداءات االستغاثة
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لنداءات املفوضية العليا  كانت قد استجابتالدول املانحة  أن ، هواملثير للتساؤلو إن الالفت هنا
والسؤال . ونروامل تستجب لنداءات األ ، يف حين أنهاغاثة النازحين السوريينإيف  لشؤون الالجئين

و من أونروا يف سورية أللغاثة ملاذا مل يتم حتويل جزء من ميزانية اإل :الذي يرتسم هنا أيضاً، هو
ق تم االستعانة بصندوتال  ملاذاو واألردن؟ليتم االستفادة منها يف لبنان  هناك ميزانية الطوارئ

؟ ناهيك عن إحجام األونروا عن إصدار أي بيان أو توضيح بشأن ميزانية الطوارئ املركزي للوكالة
  .طبيعة خدماتها املقدمة لالجئين النازحين، وعدم تقديمها أي تفسير لعدم توفير خدمات اإلغاثة

األزمة حتاول هذه الدراسة الوقوف على معاناة الالجئين الفلسطينيين يف سورية منذ بداية 
السورية قبل أن يُضطروا الحقاً إىل مغادرتها الجئين يف دول اجلوار شأنهم شأن مضيفهم 
السوري، واإلضاءة على اجلهات املنوط بها التخفيف من آثار هذه املعاناة، وكيفية تعامل الدول 

ية اجلديدة، يم الدور املنوط بوكالة األونروا بالذات يف هذه املأساة الفلسطينياملضيفة معهم، وتق
دون أن ينفي ذلك املسؤولية عن جهات أخرى عليها االضطالع بواجبها اإلنساين والوطني جتاه 

  .الالجئين الفلسطينيين
  

  التوزع اجلغرايف لالجئين الفلسطينيين يف سورية

 ، إذالدولة الثانية بين الدول العربية من حيث عدد الالجئين الفلسطينيين على أراضيها تعد سورية
وكالة ل إحصاء آخروفق و  1،الجئ مسجل يف وكالة األونروا 510,000 نحو 2011 سنةبلغ عددهم 

الجئ  510,444 لىتقدم الوكالة خدماتها ملا يزيد ع ،2012يناير /كانون الثاين 1األونروا يف 
  1948.2سنة فلسطيني مسجل يعيشون يف سورية منذ نكبة فلسطين يف 

. ألسباب متعددة فهناك فئات غير مسجلة لدى الوكالة ،همكل الالجئينلكن هذا العدد ال يشمل 
العدد احلقيقي لالجئين إىل أن  تقديرات مؤسسات اجملتمع املدين والعاملين يف جلان العودةوتشير 

 الفلسطينيين الالجئين ، األمر الذي يعني أنالجئ 600,000 ة يدنو منالفلسطينيين يف سوري
  .تقريباً  من جمموع سكان سورية ٪2,8 ما نسبته يمثلون

جّر حيث هُ ،1948كنتيجة حلرب عام  العظمى من هؤالء الالجئين إىل سورية غلبيةاأل تصلقد وو
 تواصلتو. 1948 سنةمن جمموع الالجئين  ٪10ما يشكل  ،فلسطيني 85,000 نحوإىل سورية 

                                                             
 الفلسطينيون الالجئون"، نقالً عن دراسة 2011 يف سنة صادرة عن وكالة األونروا ،ميادين عمل األونروا ريطةخ 1

 .4، ص 2012-2011، بحث مقدم إىل أكاديمية دراسات الالجئين، لندن، "السورية والثورة سورية يف
 .منظمة ثابت حلق العودةبحسب إحصاءات  2
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حتى نهاية النصف األول من  ، بصورة حمدودة،الفلسطينيين إىل سوريةالالجئين عمليات ترحيل 
   3.سياسة تهجير الفلسطينيين إسرائيل يف اتباع نتيجة استمرار القرن املاضي، وذلك خمسينيات

سواء من فلسطين أو من دول عربية  ،التالية عمليات جلوء جديدة إىل سورية السنواتكما شهدت 
 1971و 1970و 1967و 1956السنوات كما حصل يف  ،نتيجة ظروف سياسية واقتصادية ،أخرى

ومن  األردن حيث قدم الالجئون الفلسطينيون من ،2006 يف سنةكذلك ، و1987و 1982و 1975و
  .العراقلبنان و

  1جدول رقم 
  4السورية ريطةأماكن انتشار الالجئين الفلسطينيين على امتداد اخل

  
  الالجئين  جمموع من٪   عــدد الالجئين  احملــافظة

  42,6  255,600  دمشق
  37,3  223,800  ريف دمشق

  6,3  37,800  حلب
  5,5  33,000  درعــا

  4  24,000  حمص
  2  12,000  الالذقية

  1,7  10,200  ةحما
  0,2  1200  القنيطرة

  0,1  600  دلبإ
  0,1  600  طرطوس
  0,1  600  احلسكة

  0,1  600  الرقة
  /  /  *الزور  دير

  /  /  * السويداء
  .لكن نسبتهم ال تكاد تذكر ،يف كل من دير الزور والسويداء هناك فلسطينيون* 

                                                             
  :لإلعالم الفلسطيني السهلي، املركز ، نبيل"سورية يف الفلسطينيون نوالنازحو الالجئون" دراسة 3

http://www.palestine‐info.info/arabic/qadhya/lajeoon.htm 
 موقع على الدين، منشورة سعد وسمية حسن سمير ،"وخصائصهم السوريين غير املقيمون السكان" بعنوان دراسة 4

 .23ص سورية، يف لإلحصاء املركزي املكتب
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أن الكتلة األكبر من الالجئين تتركز يف العاصمة دمشق واملناطق ، جلدولتبين دراسة معطيات ا
 نحوحيث يقيم  ،اإلداري للحكومة السورية نظيمحسب التب ،"ريف دمشق"ـ احمليطة أو ما يعرف ب

نتشر بقية الالجئين على امتداد تفيما . من جمموع الالجئين ٪80 أي ما نسبته، الجئ 479,400
مع أعداد قليلة يف  ،من درعا على احلدود األردنية إىل حلب على احلدود التركية ،طة السوريةياخلر

  .املنطقة الشرقية التي تتسم بكثافة سكانية قليلة

يتركز الالجئون الفلسطينيون و
 14و اًخميم 13يف سورية يف 

حيث يكون اخمليم واقعاً ، اً جتمع
حتت والية الهيئة العامة لالجئين 
الفلسطينيين العرب بالكامل من 
 ،شؤون إدارية وأحوال مدنية

بينما يتبع التجمع بلدية سورية 
بحسب و .يف شؤونه اإلدارية

فإن اخمليمات املوجودة  األونروا،
وهو عبارة  وقسم غير معترف به ،خميمات 10 وهو عبارة عن قسم معترف به :تنقسم إىل قسمين

ها بغير املعترف اخمليمات ها وبأنه ال يوجد فرق بين اخمليمات املعترف بعلماً  .خميمات 3 عن
باستثناء عدم مسؤولية األونروا عن جمع  ،يف كيفية تعاطي الدولة السورية أو األونروا معها

  :يمات على النحو التايلوتتوزع اخمل .النفايات الصلبة من اخمليمات غير املعترف بها

  التجمع  فيهغير معترف به من قبل األونروا ووهو اليرموك : ادمشق وريفهخميمات
خان  ؛زينب يدةالس ؛سبينةال ؛الجئ 000,144 عددهم على حيث يزيداألكبر لالجئين 

  .جرمانا ؛خان دنون ؛الشيح

 بهغير معترف وهو عين التل أو حندرات  ؛النيرب: حلب اتخميم.   

 خميم العائدين يف حمص.  

  علماً أنهما متالصقان. خميم درعا الطوارئ القديم واجلديد؛ درعايف خميم العائدين.  

 بهغير معترف  ، وهوخميم الرمل، أو خميم العائدين يف الالذقية .  

 ةخميم العائدين يف حما.   
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ن يف مدينة دمشق، باستثناء خميماتها، بنحو ييقدر عدد الالجئين الفلسطيني :حمافظة دمشق – 1
 يف اًيعيشون يف كل أحياء املدينة وقراها، لكن هناك تمركز وهم 5،الجئاً فلسطينياً  139,239

  :ويمكن تصنيف هذه املناطق كما يلي. مناطق أخرى منمناطق أكثر 

 الجئ، تقوم 25,000ـ ويقدر عددهم فيه ب ،يضم أكبر التجمعات الفلسطينية: كن الدينر -
  . األونروا بتخديمه من الناحيتين الصحية والتعليمية

وكان يوجد فيه يف  ،الشاغور القديم، بالقرب من باب مصلى ناحيةحي األمين الواقع يف  -
تخدم . اخلمسينيات من القرن املاضي خميم األليانس، أو ما كان يطلق عليه خميم اجلورة

ن ين الفلسطينييالالجئ عبره أيضاًوتشمل اخلدمات ، األونروا هذا التجمع تعليميًا وصحياً 
  .املوجودين يف مناطق املليحة وشبعا والغوطة الشرقية

سكانه من قريتي الطنطورة وغوير أبو شوشة، والتجمع  ةجتمع كبير أغلبي: القابون -
كم، وتخدمه  3عن ساحة العباسيين مسافة  وهو يبعدمتداخل مع مساكن السوريين، 

  .يمياً وصحياًاألونروا تعل

وهو جتمع ال بأس به، يبعد عن ساحة العباسيين  أو ما يطلق عليه خميم حطين،: برزة -
  .تخدمه األونرواو ،كم 3أيضاً 

الالجئين يف هذه املنطقة  أغلبيةجتمع ليس مقصوراً على الفلسطينيين، و: جوبر وزملكا -
  .من عشيرة الزنغرية، ومن قرية اجمليدل

جتمع كبير لالجئين الفلسطينيين، متداخل من حيث السكن مع السوريين يف تلك : دوما -
  .سكان هذا التجمع من صفد والطيرة ومن غيرها من القرى واملدن الفلسطينيةواملدينة، 

  .جتمع كبير لالجئين الفلسطينيين، تقوم األونروا بتخديمه صحياً وتعليمياً: دمّر -

  .كنه الجئون من أهايل مدينة صفد وقراها وعشائرهاجتمع صغير وقديم يس :املزة -

 .جتمع صغير يقع بالقرب من مدينة القنيطرة: سعسع -

رياض  3و، ومركزان للمرأة ،مراكز صحية 7و، مدرسة ابتدائية وإعدادية 17يوجد يف هذه املناطق 
 870نحو كما يوجد يف مدينة دمشق مركز التدريب املهني التابع لألونروا، يدرس فيه  .أطفال

  .طالباً وطالبة من كل جتمعات وخميمات سورية، ويقع يف منطقة املزة

                                                             
، يستثنى أيضاً خميم احلسينية ألن الهيئة ال تعترف به 31/12/2002 ،الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين 5

 .كمخيم
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، وهم الجئاً 9838 يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين يف حمافظة درعا بـ: حمافظة درعا – 2
  :موزعون على النحو التايل

  

 مالحظات فرادهاأعدد العائالت عدد اسم القريةتسلسل

  4625 832 املزيريب 1

  1037 247 جلين 2

  382 77 تل شهاب 3

  310 58 سحم اجلوالن 4

  310 55 طفس 5

  270 52 الطبريات 6

  295 51 العجمي 7

  276 50 نوى 8

  373 47 املعلقة 9

  258 46 تسيل 10

  305 42 عين ذكر 11

 -صيصون - املسراته 12
 حماطه

 35- 7صيصون ,  118-19مسراته  167 28
 14 - 2حماطه , 

  54 22 إزرع 13

  100 21 الديل 14

  67 18 خربة غزالة 15

  87 15 عابدين 16

  104 15 الشيخ مسكين 17

  64 11 جاسم 18

  56 10 الشيخ سعد 19

  67 10 قيطه/ املال  20

/ بصر احلرير/ مليحة 21
 صيدا

10 62  

  51 10 جملة 22

  26 9 كفر ناسج 23

  49 9 داعل 24
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  61 8 زيزون/ اليادودة  25

  38 7 الغارية الشرقية 26

  41 7 بصرى الشام 27

  32 6 معرية 28

  32 5 عتمان 29

  4 3 كفر شمس 30

- الدور- شهبا(السويداء 31
 )السجن- القريّا

 موحدون دروز 223 49

  9838 1831 اجملموع 

  

يف  30/6/2007يف  ىجر ءحسب آخر إحصا ،يسكن يف الساحل السوري: الساحل السوري – 3
  :التالية الجئًا فلسطينياً مقسمين على املناطق 10,448قرابة  ،افظة الالذقيةحملالدوائر الرسمية 

  اجملموع  جزيرة أرواد  طرطوس بانياس  جبلة  مدينة الالذقية  خميم الرمل  األعداد
  2722  36  167  85 16 780 1638  عدد األسر

  10,448  150  446  332 70 3035 6415  األفراد
  

   31/12/2010 دائرة الالجئين يف الالذقية حتى تاريخيف بلغ عدد الالجئين املسجلين وقد 
  :ما يلي

  
  صافيتا  كسب  احلفة  أرواد  طرطوس  بانياس  جبلة  اخمليم الالذقية  املنطقة

  1  8  10  168 488 351 684 6728  3253  عدد األفراد

  1  1  3  40 192 95 162 1802  833  عدد األسر

  
  .أسرة 3129وعدد األسر ، الجئاً 11,691 اجملموع الكلي للسكانبلغ 

  

 37,800 بـ يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين يف حمافظة حلب: وحماة وحمص حلب اتحمافظ – 4
، الجئاً  11,951ويوجد يف املدينة وحدها  ،موزعين على قرى حلب وأحياء املدينة فلسطيني الجئ

ويف أحياء احلمدانية وسيف الدولة وصالح الدين وامليدان  ،منبج والباب طقتيويتمركزون يف من
  . وميسلون
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الجئ فلسطيني، أما يف مدينة حمص وحدها  24,000 يقدر عدد الالجئين يف حمافظة حمص بـو
  . الجئاً فلسطينياً 17,743فعددهم 

فيقدر  ة،يف مدينة حماأما . الجئ 10,200 يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين يف حمافظة حماة بـو
  .أسرة فلسطينية 1417وهم موزعون على  ،الجئاً 6470ـ ب

حمافظة : تلخص بالتايليف سورية،حمافظات  قيةب أما توزع الالجئين يف: بقية احملافظات – 5
حمافظة احلسكة  ؛الجئاً 223حمافظة السويداء  ؛الجئ 600الرقة  ةحمافظ ؛الجئ 1200القنيطرة 

   .الجئاً 14يف منطقة القامشلي ؛ الجئاً 178حمافظة دير الزور  ؛الجئ 600

جئين اللاهذا االنتشار اجلغرايف  جعل: أثر التوزع اجلغرايف على الالجئين الفلسطينيين
وجود وعلى الرغم من . الفلسطينيين يتأثرون باألحداث التي حتصل يف أي منطقة من سورية

هذا مل يمنع من وجود  فإن ،ئ واالستشعار باملصير املشتركاالنتماء العام للكل الفلسطيني الالج
أكثر من غيره  حيث يبدو جلياً ،أخرىإىل من منطقة  والذي يتفاوت ،ملنطقةإىل اشعور باالنتماء 

تأثير العمل الفصائلي  مع ضعف ،عند الالجئين الذين يعيشون خارج اخمليمات والتجمعات
  . والوطني

عالقات عمل  ، وبينعائلية نتيجة التصاهر تتنوع بينالعالقات التي بفعل و وقتومع مرور ال
ملصير السوري بقدر انتمائهم إىل اجعل بعض الالجئين يشعرون باالنتماء  ، فإن هذا األمرودراسة

  .مع القضايا السورية هممدى تفاعل يفوهذا ما أثر  ،ملصير الفلسطينيإىل ا

  
  الفلسطينيين يف سوريةالهيئات واملؤسسات املعنية بالالجئين 

نسـبياً لالجئـين الفلسـطينيين يف سـورية مقارنـة بأوضـاع نظـرائهم " املـريح"على الـرغم مـن الوضـع 
، إن جـاز التعبيـر، تقابلـه واجبـات غيـر مترتبـة "املـريح"يف الدول العربية اجملاورة، فإن هـذا الوضـع 

" ســـيطرة"اإللزاميـــة، وتعرضـــهم لــــ علـــى الالجئـــين الفلســـطينيين يف دول أخـــرى، كاخلدمـــة العســـكرية 
  .بيرة من جانب السلطة احلاكمةسياسية وتنظيمية ك

األوىل تمثــل الدولــة  :تينيم شــؤون الالجئــين الفلســطينيين يف ســورية مــن خــالل هيئتــين رئيســظتــنو
إداريــة تنظيميــة بالدرجــة  ، ومهمتهــا"الهيئــة العامــة لالجئــين الفلســطينيين العــرب" هــيو ،املضــيفة

وتشـــغيل الفلســـطينيين يف  غاثـــةوكالـــة األمم املتحـــدة إلوهـــي  ،والثانيـــة تمثـــل األمم املتحـــدة. األوىل
  .إغاثية بالدرجة األوىل ومهمتها ،)األونروا( الشرق األدنى
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 حتت 25/1/1949 يفتم تأسيس الهيئة : الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب – 1
وقد تم تعديل هذا االسم فيما بعد  ،العرباسم املؤسسة العامة لالجئين الفلسطينيين 

الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين "وفق مرسوم تشريعي لتصبح  15/2/1974بتاريخ 
تنظيم شؤون الالجئين "غاية الهيئة كما توضحه على موقعها اإللكتروين و. "العرب

اسبة لهم وإيجاد األعمال املن ،الفلسطينيين العرب ومعونتهم وتأمين خمتلف حاجاتهم
يف اجلانب  مهموللهيئة دور  6."واقتراح التدابير لتقرير أوضاعهم يف احلاضر واملستقبل

  .اإلغاثي والتعليمي ضعيف الكن دوره ،اإلداري والتنظيمي واألرشيفي

بل هي تمثل أداة من األدوات احلكومية وتخضـع  ،الهيئة لسيطرة الدولة وأجهزتها فحسبال تخضع 
فـــإن مواقفهـــا ال  ،وبالتـــايل. لرئاســـة جملـــس الـــوزراء عـــن طريـــق وزارة الشـــؤون االجتماعيـــة والعمـــل

ناتهـا أو عبـر موقعهـا ار الهيئـة مـن خـالل بيوتعبّـ ،تخرج عن سياق املوقف الرسـمي للنظـام السـوري
جــاء  2012مــارس /آذار 25يف  ،علــى ســبيل املثــال، وقــد أصــدرت بيانــاً ،اإللكتــروين عــن هــذا املوقــف

ننــــدد  ،باســــم جميــــع العــــاملين يف الهيئــــة العامــــة لالجئــــين الفلســــطينيين العــــرب ومعاهــــدها" :فيــــه
وجندد العهد أن نبقى اجلند األوفياء لسورية العروبـة  ،ونستنكر بشدة هذه اجلرائم اإلرهابية املارقة

مقـدمين أرواحنـا  ،السـيد الـرئيس الـدكتور بشـار األسـد ،وشـعبناواملقاومة بقيادة قائد مسيرة حزبنـا 
ودماءنــا فــداء لســورية العظيمــة التــي ستســقط احلــرب الكونيــة التــي تشــن ضــدها وكمــا كانــت علــى مــر 

  7".وستبقى رايات العروبة والشرف واملقاومة مرفوعة يف سمائها ،التاريخ

  

تــــم : )األونــــروا( وتشــــغيل الفلســــطينيين يف الشــــرق األدنــــى غاثــــةوكالــــة األمم املتحــــدة إل – 2
 ،8/12/1949عن اجلمعية العامـة لـألمم املتحـدة يف  الصادر ،302 القراربتأسيس الوكالة 

                                                             
  :اإلنترنت على العرب الفلسطينيين لالجئين العامة للهيئة الرسمي املوقع 6

 http://www.gapar.net/ar/index.html 
 .2012 مارس/آذار 26 بتاريخ السورية، الرسمية "الفداء" جريدة يف البيان نشر  7
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األونـــروا املســـاعدة اإلنســـانية لالجئـــين الفلســـطينيين إىل حـــين تقـــدم ونـــص القـــرار علـــى أن 
  .1/5/1950وباشرت الوكالة عملها بتاريخ  ،حل عادل لقضيتهمإىل التوصل 

وتعنــــى بجوانــــب الصــــحة والتعلــــيم  ،تــــوفر األونــــروا يف ميــــادين عملهــــا اجلانــــب اإلغــــاثي لالجئــــين
 ،علــى اجلانــب اإلغــاثي عملهــا قتصــري ، وإنمــادور سياســي وهــي ال تــؤدي أي. واخلــدمات االجتماعيــة

أقصى مـا يمكـن أن تفعلـه هـو رفـع  وإنما ،وال تأخذ على عاتقها حماية الالجئين ضمن نطاق عملها
   .ألمم املتحدة والطلب من الدول املضيفة توفير احلماية لالجئينإىل االتقارير 

باإلضــافة إىل مركــز للتــدريب  ،بنظــام الفتــرتينكلهــا عمــل تمدرســة  118مــا جمموعــه  األونــروا تــدير
كمـــا  ،مركـــز رعايـــة صـــحية أوليـــة 23وتـــوفر خـــدمات الرعايـــة الصـــحية مـــن خـــالل  ،املهنـــي والتقنـــي

تنتشـر هـذه املـدارس واملراكـز و .مراكز للبرامج النسائية 5و ،مراكز للتأهيل اجملتمعي 5تشرف على 
  2010.8 سنةل ءوذلك وفق إحصا ،يف اخمليمات والتجمعات الفلسطينية

 ،"ة املســتقرةالبيئـة السياســي"بـــ تصــف الوضـع يف ســورية  كانــت األونـروا األزمـة الســورية،قبـل بدايــة 
ن انــــدالع األحــــداث وبشــــكل متســــارع ألقــــى إ إالّ هنــــاك،حالــــة االســــتقرار السياســــي النســــبي إىل نظــــراً 

. وقـدرتها علـى التواصـل مــع كافـة مكاتبهـا الفرعيـة يف احملافظــات هـذه الوكالــةبظاللـه علـى نشـاط 
التــــي تعتبــــر  وخصوصــــاً يف تلــــك ،يف بعــــض املنــــاطق ونــــروافقــــد تــــأثرت اخلــــدمات التــــي تقــــدمها األ

وكانت بـوادر هـذا التـأثر صـعوبة  .يف ظل العمليات العسكرية إليهانتيجة صعوبة الوصول  "ساخنة"
قامـــت األونـــروا بتعليـــق ف ،الوصـــول إىل خمـــيم درعـــا بعـــد بـــدء احلكومـــة الســـورية عمليـــة ضـــد املدينـــة

  2011.9مايو /أيار 9خدماتها لالجئين الفلسطينيين يف درعا وما حولها بتاريخ 

وتكتفــي بمناشــدة  ،عــادة يف الشــؤون السياســية للــدول التــي تعمــل ضــمن نطاقهــا األونــرواال تتــدخل 
 بشـــأنالبيـــان الصـــادر  ذلـــكومـــن  ،ألمم املتحـــدةإىل ااألطـــراف الهـــدوء ورفـــع تقـــارير عـــن األوضـــاع 

يشــــعر "وفيــــه أن املفــــوض العــــام لألونــــروا  ،2011يونيــــو /حزيــــران 9األوضــــاع يف ســــورية بتــــاريخ 
العميــق جـراء اخلســائر يف األرواح واإلصـابات التــي تعـرض لهــا الالجئـون الفلســطينيون يف  بـاحلزن

تناشـد وبشـدة كافـة األطـراف التحلـي  ]األونـروا[إنهـا و ]...[. سورية خالل األحداث التي جرت مؤخراً
لحفـــاظ علـــى قدســـية احليـــاة البشـــرية وعلـــى النحـــو لتـــدعو كافـــة املعنيـــين و .بالهـــدوء وضـــبط الـــنفس

طلــوب بموجــب القــانون الــدويل، وحلمايــة ســالمة وكرامــة اجلميــع ولضــمان أن يــتم جتنــب خســارة امل
  10".املزيد من األرواح

                                                             
  :سورية إقليم صفحة وقع الرسمي لوكالة األونروا،امل 8

 http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=100 
 .2011 مايو/أيار 9 بتاريخ غانيس، كريستوفر لألونروا، الرسمي الناطق عن صادر بيان 9

 .2011 يونيو/حزيران 9 بتاريخ سورية يف األوضاع بشأن األونروا عن صادر بيان 10
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 أغســـطس/آب 14 بتـــاريخ بيانـــاًأصـــدر  ،غـــانيس توفريســـرك ،كمـــا أن النـــاطق الرســـمي باســـم األونـــروا
بوقــوع إطــالق نــار كثيــف مــن قبــل "عبــر فيــه عــن قلــق الوكالــة البــالغ مــن التقــارير التــي تفيــد  2011

السلطات األمنية السورية داخـل خمـيم لالجئـين الفلسـطينيين يف ضـاحية الرمـل واملنـاطق احمليطـة 
ممارسـة أقصـى إىل ودعـا السـلطات السـورية  ،دان استخدام القـوة ضـد املـدنيين ذلككو" .يف الالذقية

لوصـــول بشـــكل ســـريع ل ةاإلنســـاني ســـاعداتملأمـــام اوطالـــب بإتاحـــة اجملـــال  ،درجـــات ضـــبط الـــنفس
  .لتقديم العون للمصابين واجلرحى ،وميسر

لعــائالت الفلســطينية يف خمــيم الرمــل علــى ايــذكر أن األونــروا قامــت بتوزيــع معونــات ماليــة عاجلــة 
رمـــل اجلنـــوبي التـــي يقـــع اخملـــيم إثـــر دخـــول اجلـــيش الســـوري منطقـــة اليف بعـــد أن عـــاودت نشـــاطها 

  . ضمنها

 ،فإن تفاعل األونروا مع األحـداث كـان ضـمن نطـاق رسـالتها العامـة يف إغاثـة الالجئـين ،وكما يبدو
مــن كانــت تطالــب بالســماح لهــا بمزاولــة عملهــا بحريــة  هذاتــويف الوقــت  ،فهــي تنــدد باالعتــداء علــيهم

  .من ضمن هذا السياق ومل تتحدث عن األزمة السورية إالّ ،دون معوقات

لكـن بـالقوة الناعمـة التـي  ،وعلى الرغم مـن أن األونـروا ال تملـك القـوة علـى األرض حلمايـة الالجئـين
ـــ، وخصوصـــاً تشـــكل غطـــاء للفلســـطينيين ،كونهـــا منظمـــة دوليـــة تتبـــع األمم املتحـــدة ،تتمتـــع بهـــا ن مَ

وهـو  ،آمنـة أكثـر مـن غيرهـا اعتبـار اخمليمـات الفلسـطينية منـاطق جـرىلـذلك  .اخمليماتيف يقطنون 
إىل علــــى اللجــــوء العــــائالت الســــورية يف املنــــاطق التــــي حصــــلت فيهــــا عمليــــات عســــكرية ب مــــا حــــدا

  .ودرعا والالذقية ةمن حمص وحماكما حصل يف كل  ،اخمليمات

  الطريق اىل النزوح اجلديد يف سورية من الجئين الفلسطينيينمعاناة ال

الـــذي " اإليجـــابياحليـــاد "علـــى الـــرغم مـــن طـــابع 
التزمــــه الالجئــــون الفلســــطينيون يف ســــورية إزاء 

 -األزمـــــــــــة الســـــــــــورية، واســـــــــــتقبال خميمـــــــــــاتهم 
وبالـــــذات يف منـــــاطق النـــــزاع والتـــــوتر والصـــــراع 
كدرعا وحمص والالذقيـة وريـف دمشـق ودمشـق 

نـــازحين ســـوريين، بحيـــث تضـــاعفت  -العاصـــمة
أعداد قاطني اخمليمـات الفلسـطينية إىل ثالثـة أو 

أضعاف يف بعـض احلـاالت، كمـا هـو احلـال يف خمـيم اليرمـوك، علـى سـبيل املثـال، فـإن هشـيم  أربعة
النــــار وعنــــف املواجهــــات ســــرعان مــــا وصــــل إىل هــــذه اخمليمــــات، بحســــب قربهــــا مــــن مراكــــز املــــدن 

  .السورية، درعا وحمص بداية ومن ثم خميم اليرموك يف دمشق
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ذاً آمناً لالجئين والنازحين السـوريين الهـاربين وحتولت اخمليمات التي اختارت طوعاً أن تكون مال
مــــن ويــــالت العنــــف والصــــراع الــــدموي، إىل منــــاطق تــــوتر وصــــراع ومواجهــــات ومالحقــــات، وســــقط 

وتتضـارب األرقـام يف حتديـد أعـدادهم، . عشرات الشهداء يف العديد من اخمليمات واملناطق السـورية
، 2012أكتـوبر /لدراسـة يف أواسـط تشـرين األولشهيد حتـى إعـداد هـذه ا 500إىل  400إذ تتراوح بين 

فضــــالً عــــن آالف اجلرحــــى مــــن املــــدنيين واملســــعفين واألطبــــاء الــــذين تــــم اســــتهدافهم خــــالل األزمــــة 
  .احلالية، ما جعل اخلروج من اخمليمات اخليار األمثل ملئات العائالت الفلسطينية

ري اخملصـــص للفلســـطينيين يف ويكفـــي أن يقـــوم أي باحـــث بزيـــارة ملركـــز الهجـــرة واجلـــوازات الســـو
منطقة عين الكرش بقلب العاصمة دمشق، للوقوف على موجات مـن األسـر الفلسـطينية التـي حسـمت 

، وهـــو مـــا يقـــرع نـــاقوس اخلطـــر أمـــام أبعـــدأمرهـــا بـــاخلروج مـــن ســـورية والنـــزوح إىل دول اجلـــوار أو 
ارق أساسـي ومهـم، وهـو موجات نزوح كبيرة تشابه ما يعرفه املشهد السوري يف دول اجلوار، مـع فـ

تعامــل دول اجلــوار مــع الالجئــين الفلســطينيين القــادمين مــن ســورية وفــق معــايير متشــددة وقاســية 
تتطلــب يف كثيـــر مــن األحيـــان موافقـــات أمنيــة، وحتديـــداً ملــدة اإلقامـــة بمـــا ال يتجــاوز الشـــهر بعـــد أن 

أو رفضـــــاً تامـــــاً لـــــدخول كانـــــت ال تتجـــــاوز أســـــبوعاً يف بدايـــــة األزمـــــة، كمـــــا هـــــو احلـــــال يف لبنـــــان، 
الفلســطينيين حتــى إىل خميمــات اللجــوء املقامــة، والتعامــل بعدائيــة واضــحة معهــم، وإرغــامهم علــى 
العودة من احلدود واملمرات غير الشـرعية التـي يسـلكها الهـاربون مـن منـاطق النـزاع، كمـا هـو احلـال 

  .يف األردن

نحـــــو لبنــــان واألردن، بحكــــم القـــــرب  واجلــــدير بالــــذكر أن معظــــم حـــــاالت النــــزوح الفلســــطيني كانــــت
األونــروا، يف كــل مــن األردن ولبنــان مــا يقــرب  ســجلتفقــد . اجلغــرايف والتقــارب األســري مــع الــدولتين

لعـــدد كبيـــر مـــن  ،بالفعـــل، وبمـــا أن البلـــدين يعتبـــران موطنـــاً ،ســـورية مـــنالجـــئ فلســـطيني  5000مـــن 
مشـكلة سياسـية، وبـات يشـكلون الالجئين الفلسـطينيين، فـإن الوافـدين اجلـدد مـن الالجئـين أصـبحوا 

  .الفلسطينيون يشعرون بأنهم يعامَلون بشكل غير عادل



 وال الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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