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  :النازحون الفلسطينيون من سورية إىل األردن
  !ما بعد احلدود األخيرة 

  
  خالد عايد
  

  
  

من الهجرات واملنايف، بدأ حتى " أوديسي"كأن الفلسطيني العادي على موعد غير عادي مع قَدَرٍ 
وهو كلما ألقى عصا الترحال يف أرض، . ، ويبدو أن ال نهاية له يف املدى املنظور1948قبل نكبة 

يستقر عليها ويتخذ منها مسكناً وحياة جديدة، عصفت به رياح عاتية، تأتي من أي من اجلهات 
  .ترمي به إىل ديار جديدة غريبةواألربع، فتجتث أوتاد اخليمة أو أركان الدار، 

  
فلسطين نفسها، ثم يف البقاع العربية اجملاورة، سواء يف ما تبقى من فلسطين هكذا كان حاله يف 

" امتاز"أو يف سورية كما يبدو مؤخراً بعد أن  ...يف الضفة الغربية وقطاع غزة، أو األردن ولبنان
  .يغبطهم عليه كان البعض " استقرار"ـالفلسطينيون فيها ب

  
ناة الفلسطينيين بأعداد النازحين منهم، سواء إىل يف ظل األزمة السورية الراهنة ال تقاس معا

اإلنسانية،  - بل هي تقاس باألحرى باملكابدة النفسانية. لبنان أو إىل األردن أو ربما إىل سواهما
العربيين، يف حين " اخلريف"و" الربيع"خصوصاً السياسية، إذ يوضع الفلسطيني بين خياريْ 

على الرف، إىل أجل غير " التحرير"و" العودة"يف ) كزيةوهي خيارات األمة املر(توضع خياراته 
  .مسمى

  
  "عمى األرقام: "ما هو عدد النازحين

يف حياتنا بعامة، ويف البحث العلمي " األرقام"على الرغم من األهمية البالغة التي تكتسبها 
ية أسميها وذلك يف عمل. بخاصة، قد ال تعكس الواقع بدقة، بل إنها قد تطمس بعض جوانبه أحياناً
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وهذا ما ينطبق إىل حد بعيد على نزوح الفلسطينيين من ). على وزن عمى األلوان( "عمى األرقام"
  .سورية إىل األردن

  
تتناقض األرقام بشأن عدد النازحين الفلسطينيين من سورية إىل األردن بحسب مصادر هذه 

نازح، فإن وكالة األونروا سجلت  1000ففي حين تقدر جهات غير رسمية هذا العدد بنحو . األرقام
وهذا الفارق الضئيل بين ). 2012أبريل /نيسان3، نت.عمان(نازحاً تقدم خدماتها لهم  350

الرقمين قد ال يكون مثاراً لالستغراب، ألن األونروا ال تقدم خدماتها يف العادة إالّ إىل املسجلين 
  .اج فعالً إىل مثل هذه اخلدماتلديها أصالً، والذين يقل عددهم غالباً عن عدد من يحت

  
من النازحين الفلسطينيين يف صفوف كثرة من أشقائهم ) بضع عشرات فقط(تعيش قلة قليلة 

 –ألف تقريباً، بحسب الناطق اإلعالمي باسم شؤون خميمات الالجئين  39(النازحين السوريين 
يف خميم الزعتري األكبر واألشهر يف منطقة املفرق على احلدود  )31/10/2012، "الرأي"جريدة 

وعلى الرغم من تكرار حوادث االحتكاك واالشتباك بين النازحين السوريين . السورية -األردنية 
  . وقوات األمن األردنية، مل ُيسجل أي حادث من هذا النوع بين الالجئين السوريين والفلسطينيين

  
احلصري لالجئين أما التجمع الرئيسي 

" سايبر سيتي"الفلسطينيين فهو مركز 
)Cyber City( الواقع بالقرب من جامعة ،

العلوم والتكنولوجيا، يف منطقة مدينة 
إربد األردنية الشمالية، غير بعيد عن 

 170ويضم هذا املركز نحو . مدينة املفرق
الجئاً فلسطينياً، وإنْ كان هذا الرقم 

ن وقت إىل يختلف بين مصدر وآخر، وم
سايبر "ومن اجلدير بالذكر أن مركز . آخر

صناعية  هو أحد ثالث مناطق "سيتي
بقرار من الكونغرس األميركي ) وغيرها من األردن(إقامتها يف منطقة إربد  تقرر) QIZ's(مؤهلة 

أميركية حتفز  -إسرائيلية  -من خالل مشروعات أردنية " تشجيع السالم"بهدف  1997سنة 
لكن املشروع بأكمله شهد تراجعاً مستمراً، فأقفل عدد من . توفّر فرص العمل لألردنييناالستثمار و

كان من بين هذه األخيرة " سايبر سيتي"الـولعل . املشروعات القائمة ومل ينطلق عدد آخر منها
كانت (سكنية  فاجته باستثماره إىل استيعاب الالجئين اجلدد، خصوصاً وأنه يشتمل على مبان

  .الخ. ..، باإلضافة إىل مرافق أخرى كاملطاعم والكافيتيريات ومراكز التسوق)مال املشروعمعدة لع
  

فهناك . األرقام اخلاص بالالجئين الفلسطينيين من سورية إىل األردن" لغز"إن ما سبق ال ينهي 
هذه  ونذكر من بين. عوامل أخرى، أكثر أهمية، يمكن أن تساعدنا يف تفكيك هذا اللغز وفتح مغاليقه

  :العوامل، ال على الترتيب من حيث األهمية
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قد تمكنت فُرادى، بصورة أو بأخرى، من ) يصعب حصر عددها(إن عائالت فلسطينية كثيرة : أوالً
عمراً يف االنضمام إىل املقاومة " املتورطين"دن، لكن من دون أرباب عائالتها إىل األر" العودة"

  .الفلسطينية
  

. يعية لالجئين الفلسطينيين من سورية كانت لبنان، ال األردن وال غيرهاإن الوجهة الطب:  ًثانيا
كما يعود إىل . وذلك يعود إىل السهولة النسبية يف انتقالهم العادي إىل البلد األول قياساً بالثاين

التي ظلت جتمعهم منذ هجرة وعالقات القربى واملصاهرة التي جمعت فلسطينيي سورية ولبنان 
يف حين (ليل الشمايل إىل لبنان وسورية حين توجهت األكثرية الساحقة من اجلاألوىل،  1948

، وتوجه معظم أبناء اجلنوب إىل "الضفة الغربية"توجه فلسطينيو وسط فلسطين بمعظمهم إىل 
  ).قطاع غزة

  
، معلقين بين 1967إن آالفاً من أبناء قطاع غزة قد وجدوا أنفسهم، خصوصاً بعد حرب سنة : ثالثاً 
، بال جنسية أردنية، وال )يف منطقة جرش(ففي األردن، كان لهم خميم خاص بهم . وسماء أرض

والذين انخرطوا منهم يف صفوف املقاومة . حقوق وال وضع إنساين يفرضه القانوين الدويل
ملن فتحت لهم  اال "فلسطين"حتى إىل  والإىل األردن، " لعودةحق يف ا" الفلسطينية مل يعد لديهم

  .سبيالً" حماس"و" تحف"حركتا 
  

األعداد الذي نحن " لغز"كثر خطورة وإلغازاً جلهة معادلة ولعل هذا العامل هو األهم واأل: رابعاً 
لتحديد رقم دقيق جملموع  -إن مل يكن يف استحالة  -بصدده، وهو يتمثل يف الصعوبة البالغة 

منهم " العائدين"لتحديد نسبة ة، يف سبيل حماولة األردنيين يف سوري/ الفلسطينيين " املنفيين"
فقد . يباًألف تقر 100و اًألف 20بين نحو " املنفيين"إذ تتراوح تقديرات أعداد هؤالء . إىل هذا اجملموع

يف (ون من األردن يف موجات متتالية على مدى أكثر من عقد من الزمان أُخرج الفلسطيني/ خرج 
وما رافقها  1971 يوليو/يف تموز" ألحراشمعركة ا"، و1970سنة  "أيلول األسود"أعقاب أحداث 

وتبعها من حاالت فرار فردية أو انشقاقات جماعية عن اجليش األردين، وخروج جمموعات شبابية 
وما يزيد األمور تعقيداً هو ). 1982تضامناً مع املقاومة يف وجه االجتياح اإلسرائيلي للبنان سنة 

ويف دول ) خاصة لبنان(شتتوا يف أربع رياح األرض أن هؤالء مل يستقروا يف سورية جميعهم، بل ت
ثم وصلت .  ، وصوالً إىل املهاجر األوروبية واألميركية وغيرها1982عربية أخرى بعد اجتياح 

قتة والتدريب واإلعداد والتأهيل، تمهيداً لعودتهم إىل م إىل األردن من أجل اإلقامة املؤآالف منه
ومنظمة التحرير الفلسطينية " إسرائيل"فاق أوسلو املعقود بين الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً الت

  .1993سنة 
  

لكن يف املقابل، تزوج . من استشهد، ومات من مات" جيل الفدائيين"طوال هذه الفترة، استشهد من 
وهذا ما زاد . أبناؤهم وأنشأ الواحد منهم عائلة يبلغ متوسط عدد أفرادها نحو ستة أشخاص

نشوء  -وهذا هو األهم -فحسب، لكن" املنفيين"لى تعقيد، ال من زاوية حتديد أعداد املسألة تعقيداً ع
هوية حمددة، ويفتقر بالتايل إىل احلد األدنى من احلقوق املدنية / جيل جديد ال يحمل جنسية 

  ).العمل والتنقل والعيش احلر الكريم(واالجتماعية 
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" سايبر سيتي"الالجئون الفلسطينيون يف جممع  أما بالنسبة إىل السلطة الفلسطينية، فقد طالبها
بعدما يزيد على عام من الوعود اجلوفاء ومسلسل "برفع يدها عنهم ، بعد أن خرجوا عن الصمت 

وأعلنوا توجههم للمفوضية السامية ...". الكذب املتواصل واتهامنا بأننا الجئون اقتصاديون
ملنظمات الدولية ذات الصلة للنظر يف مأساتهم لشؤون الالجئين التابعة لألمم املتحدة وجلميع ا

  .ووضع حد ملشاكلهم املتفاقمة يوماً بعد يوم
  
وكان سفير السلطة الفلسطينية يف عمان عطا الله خيري قد أكد أن السفارة تواصل الترتيبات من  

  . أجل نقل فلسطينيين قادمين من سورية، من األردن إىل قطاع غزة، بناء على طلبهم
  
  

  
  نازحون يتلقون املعونات يف السايبر سيتي

  

 ويبدو أن سخط الالجئين الفلسطينيين من سورية إىل األردن قد انصب يف الدرجة األوىل على
يف عمان، لكن هذا السخط مل يستثنِ السلطات األردنية،  تهاسفارب ةاملمثلالسلطة الفلسطينية 

بحسب  -بل غيرها ألونروا، املسؤولة قوال املنظمات والهيئات الدولية، بما فيها وكالة ا
ومما يُذكَر يف هذا السياق أن الوكالة،  .الالجئين الفلسطينيين" إغاثة وتشغيل"عن  -انتدابها 

مليون  27مليون دوالر من أصل  3,7بحسب الناطقة بلسانها، أنوار أبو سكينة، مل تقدم سوى 
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نيين املتضررين جراء األحداث كانت ناشدت الدول املانحة بتقديمها ملساعدة الفلسطي
، يف من سورية الجئاً فلسطينياً 140وأعلن قرابة . السورية يف سورية والفارين منها

 ،مقاطعتهم ألي خدمة تقدمها املنظمات الدولية اخلاصة بالالجئين سبتمبر املاضي/أيلول
  . "جتاههمالتنصل ورمي املسؤولية وعدم االلتزام بمسؤولياتها "وذلك بسبب ما أسموه 

و السايبر سيتي عدة بيانات هاجموا فيها السلطة وتبادلوا سجاالً حاداً مع وقد أصدر الجئ
  .السفارة يف عمان

ال يتوقف األمر عند هذا احلد، بل يتعداه إىل خطوط حمر تتوهج بالسخونة تلتقي حيث 
اخلطوط احلمر وتتلخص هذه . يتقاطع، سياسياً، جمريا نهري اليرموك واألردن وبحيرة طبرية

  :يف اخملاطر التالية

  .صوملتها، كما يتطير البعض أوتفتيت الدولة السورية وشرذمتها : أوالً 

الديموغرايف، املتمثل يف الكثرة العددية الفلسطينية يف األردن، من " الهاجس"انتقال : ثانياً 
الكيان الصهيوين  حال الكمون والترقب الراهن إىل حال من القالقل واالضطراب، قد يجد فيها

وقد يكون اخلط األحمر ". الوطن البديل"اجلديد يف ما يسمى -فرصة لتحقيق حلمه القديم 
األكثر خطورة يتمثل يف اختالق ظروف تدفع بالفلسطينيين يف سورية، ومن ثم يف لبنان، إىل 

  .االنتقال إىل األردن، ما يعمق االنقسامات اجلهوية ويفاقمها

التطورين أهمية، إن مل يزد عن أهميتهما، أن من سيقف على رأس هذا الهرم وما يوازي : ثالثاً 
اجلديد املهيمن يف املنطقة هو الكيان الصهيوين ال غيره، مرتكزاً على احتماالت تفكك الدولة 

الفلسطيني، وطمس قضية فلسطين املركزية، وعلى إعادة  -السورية، وتفتت اجملتمع األردين 
  .لى املنطقة يف شكل جديدالسيطرة األميركية ع

  
  أي ظروف يعيشها النازحون الفلسطينيون يف األردن؟ 

  بعض الشهادات

األطراف ذات  كلتسود أوساط النازحين الفلسطينيين حال من السخط واالستياء واملرارة إزاء 
ولعل مرد هذا احلال هو هذه األزمة الداهمة، من دون أن يجدوا لهم فيها . العالقة بمحنتهم اجلديدة

  . ناقة وال بعيراً

، أي يبحثون عن موارد رزق، ال الجئين "اقتصاديين"فالسلطات األردنية تعتبرهم الجئين 
ملستشري يف سورية منذ نحو سياسيين يبحثون عن مالذ سياسي آمن يف ظل العنف الدموي ا

هي شرط من السلطات و، أي قبول كفالة مواطن أردين لهم "تكفيلهم"وهي تمتنع عن . عامين
األردنية ملكوث الفلسطيني يف األردن، خالفاً ملا هو األمر عليه مع الالجئين السوريين الذين يتم 

وُيعاد الفلسطيني بعد فترة من  .األردن يف العادة، وبالتايل إجازة إقامتهم يف" تكفيلهم"قبول 
  .التوقيف والتحقيق إىل سورية
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مل يفاجأ بموقف األردن الرافض لتكفيل ، فوزي السمهوري ،"إلنساناحلقوق  جذور مركز"رئيس 
احلكومة األردنية مل حتترم إعالن " إن ، ويقولالسورية الالجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق

وطالب السمهوري بالسماح بالتكفيل خاصة يف ظل وجود ضمانات ". منذ صدوره الدار البيضاء 
  .عودة الالجئين إىل سورية يف حال استقرارها مقدمة من الكفيل تضمن

من خماوف السلطات  ،أبو السكر ياملهندس علرئيس الهيئة األردنية لنصرة الشعب السوري،  قللو
  .األردنية من دخول الالجئين الفلسطينيين وتكفيلهم

يف األردن متوفرة إىل حد معقول، أياً كانت قيمتها " منظمات اجملتمع املدين"شهادات مسؤويل 
أما بالنسبة إىل شهادات الالجئين الفلسطينيين من سورية إىل األردن، فهي تكاد  .وتأثيرها الفعلي

ي أزمة على فف". السّر"وال حاجة إىل ذكاء استثنائي ملعرفة . تكون نادرة، إن مل تكن شبه معدومة
، خصوصاً يف ما "شهادة"مشروع " الشهادة"جانبيْ احلدود، ال آفاق وشيكة واضحة لها، قد تكون 

  .الصراعيف هذا " األقل حيلة"و" األوطى حيْطاً"يتعلق بالفلسطينيين، 
  

  ):أم حممد(شهادة كفاح 

نت جتربة من الشهادات التي استطعت معايشتها عن كثب، واستمعت إليها بإصغاء مستحق، كا
  .حممد وأويس: كفاح وابنيها

الفلسطينيات، / ، شأنها شأن العديدات من الفتيات األردنيات )ابنة خميم البقعة(كفاح " قََدر"كان 
مل حتصل كفاح، بعد . أن تذهب إىل دمشق ملتابعة دراستها اجلامعية يف ثمانينات القرن املاضي

ة بالذات، على قبول جامعي، بل حصلت على ، األكثر شهرة يف سوري"الواسطة"طويل مع كفاح 
األمور يف تلك  وطبائع" سوء احلظ"ومن )! اسمه خليل عادي، ومن خميم البقعة أيضاً(عريس 

من اخلدمة العسكرية من اجليش األردين ليلتحق  1981األيام، أن العريس كان شابًا قد فرّ سنة 
، وأويس من مواليد سنة 1992مواليد سنة  حممد من(وأجنب الزواج ابنين ! باملقاومة الفلسطينية

  ).أردنيين فانتهت مشكلة منفيهما/ حنين وبيادر، تزوجتا من فلسطينيين (وابنتين ) 1996

فمن . لكن من هنا، تبدأ مأساة األم وابنيها االثنين. عادية، أو شبه عادية" احلكاية"إىل هنا، تبدو 
  .احملفوفة باملوت إىل األردن" التسلل"وحماوالت  هنا تبدأ االتصاالت والوساطات والرشى املالية

مقابل مبلغ من املال " املشكلة"فمن وسيط ادعى إنه يستطيع حل . كانت الرشى سيدة املوقف
". العودة إىل وطنهما، األردن"وأن لديهما احلق يف " بصورة قانونية"طاملا أن الشابيْن أردنييْن 

جواز لهما من السفارة " استخراج"تعادة جنسيتهما وومن وسيط آخر كسابقه زعم إنه يمكنه اس
  .وكم وكم من الوسطاء غيرهم كانوا على املذهب نفسه. األردنية يف دمشق

ر أمورها من الناحية املالية، لكنها مل تقدر على إعادة عت العائلة، بشقّ األنفس، أن تتدباستطا
إىل البلد الذي " التسلل"فلم يعد أمامهما سوى حماولة . ابنيها حممد وأويس من سورية إىل األردن

  . يحمالن جنسيته وحمايته من بلد يفرّ منه بعض سكانه
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رين غيرهم، من منطقة ، مع آخ"التسلل"أن يخوضا مغامرة  2012يونيو /وهكذا قررا يف حزيران
. ما همَّ ممّن ومن أين. فجأة بدأ إطالق النار.. و. درعا السورية إىل منطقة الرمثا األردنية احملاذية

حممد " أُصيب"أُصيبت امرأة برصاصة عشوائية، و. ومباحة للنيران" مشبوهة"فاملنطقة كلها 
ية يف بلدة الرمثا األردنية االستخبارات العسكر ، ووجد يف استقباله"التسلل"تهمة عادي بـ

، بل إعادتهما إىل "تكفيل حممد وأويس"وبعد أيام من التوقيف والتحقيق، تقرر عدم . احلدودية
  .سورية

وكذلك مل تنته حكاية آالف الشباب الذين كان آباؤهم . حتى اآلن، مل تنته حكاية حممد وأويس
صرم؟ وهل حقاً أن اء حقاً يأكلون احلهل كان اآلب. وهم اآلن يضرسون" حصرم املقاومة"يأكلون 

  األبناء يضرسون؟

وأخيراً، ال آخراً، فإنني ال أجد إالّ أن أردّد مع الفلسطيني النازح من سورية، أو من أي مكان 
  :آخر، إىل أي مكان آخر، قول الشاعر الراحل حممود درويش 

  ؟احلدود األخيرة نذهب بعد أين إىل
  ؟األخيرة السماء بعد العصافير تطير أين

  
  )األردن( عمان /  خميم البقعة

  
  



 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

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


