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املقدمة

ظّل اللجوء الفل�شطيني يف �شورية حتى �شنوات قليلة م�شت، اأف�شل حاالً 

اأخرى. فقد حظي  الفل�شطينيني يف بلدان عربية  اأو�شاع الالجئني  مقارنة مع 

الذين �رشدتهم نكبة 1948 اإىل �شورية وت�شاعفت اأعدادهم لتناهز �شتمئة األف، 

ب�رشوط حياة اأف�شل ن�شبياً مما وجده اأقرانهم يف دول اأخرى يف املحيط، حتى 

اأنف�شهم  لل�شوريني  املتاحة  ذاتها  باالمتيازات  يتمتعون  باأنهم  االنطباع  �شاد 

�شمن �شقف احلقوق ال�شيا�شية واملدنية القائمة.

على  �شلباً   ،2015/3/15 بعد  �شورية  يف  وقعت  التي  االأحداث  انعك�شت 

الداخلي  والتهجري  واالعتقال  للقتل  فتعر�شوا  هناك،  الفل�شطينيني  الالجئني 

واخلارجي، ودمرت املخيمات، يف ظّل تق�شري فل�شطيني وعربي ودويل جتاه 

هوؤالء، واأغلقت معظم الدول العربية حدودها يف وجه من جلاأ اإليها هارباً من 

حتى  ثانوية  ق�شيتهم  وباتت  عنهم؛  الدويل  املجتمع  وتخلى  والدمار،  املوت 

�شورية،  يف  االأزمة  لبحث  عقدت  التي  واللقاءات  املوؤمترات  يف  تطرح  مل  اأنها 

حول  ت�شاوؤالت  التطورات  هذه  وفر�شت   ،2 وجنيف   1 جنيف  كموؤمتري 

م�شتقبل وجود الالجئني هناك.

مبركز  واملعلومات  االأر�شيف  ق�شم  اختار  املو�شوع،  اأهمية  من  وانطالقاً 

مو�شوع  معلومات  تقرير  �شل�شلة  من   28 الـ  اإ�شداره  يتناول  اأن  الزيتونة 

 .2015/4/15-2011/3/15 الفرتة  يف  �شورية  يف  الفل�شطينيني  الالجئني 

ي�شلط هذا التقرير ال�شوء، يف ق�شمه االأول، على املراحل االأوىل لعملية جلوء 

الفل�شطينيني اإىل �شورية، ويتحدث عن تطور اأو�شاعهم ال�شكانية، كما يعر�ص 

قبل  الفل�شطينيني  الالجئني  جتاه  املتعاقبة  ال�شورية  احلكومات  �شيا�شة 

على  تواجدت  التي  الفل�شطينية  التنظيمات  عن  التقرير  يتحدث  ثم  االأحداث. 

ال�شاحة ال�شورية.
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 ،2011/3/15 اأما الق�شم الثاين من التقرير فيتناول اأو�شاع الالجئني بعد 

وما ترتب عليها من معاناة ومن قتل وتهجري، ثم يعر�ص ل�شيا�شة احلكومة 

كما  الفل�شطينيني،  الالجئني  جتاه  ال�شورية  املعار�شة  وف�شائل  ال�شورية 

يتحدث التقرير عن الالجئني الذين نزحوا اإىل الدول العربية املجاورة وتركيا، 

وعن �شيا�شات هذه الدول جتاههم، وعن معاناتهم واأو�شاعهم فيها، معرجاً 

على رحالت املوت يف البحر االأبي�ص املتو�شط وهجرتهم نحو الغرب، اأوروبا 

حتديداً. اإىل جانب ذلك، يتطرق الأداء ال�شلطة الفل�شطينية، ومنظمة التحرير، 

والف�شائل الفل�شطينية يف هذا امللف، باالإ�شافة ملواقف الدول العربية واالأجنبية 

من الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية.
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اأواًل: اخللفية التاريخية (1948–2011)

1. بدايات اللجوء الفل�شطيني يف �شورية:

بعد  �شورية  اإىل  جلاأوا  الذين  الفل�شطينيني،  الالجئني  معظم  اأ�شول  تعود 

نكبة فل�شطني �شنة 1948، اإىل اجلزء ال�شمايل من فل�شطني، وخ�شو�شاً من مدن 

�شفد وحيفا ويافا. ولقد كان عدد الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية بعد النكبة 

اأكرث من 80 األف الجئ. وقد فّر نحو مئة األف �شخ�ص اإ�شايف، مبن فيهم بع�ص 

�شورية  من  اأخرى  اأجزاء  اإىل  اجلوالن  مرتفعات  من  الفل�شطينيني،  الالجئني 

يف  1967. واأن�شئت  �شنة  يف  “اإ�رشائيل”  قبل  من  املنطقة  احتالل  مّت  عندما 

�شورية ت�شعة خميمات ر�شمية لالجئني الفل�شطينيني هي: جرمانا، وقرب ال�شت، 

والنريب،  دانون،  وخان  وحماه،  ال�شيح،  وخان  ودرعا،  وحم�ص،  و�شبينة، 

.
1
وثالثة غري ر�شمية هي، الريموك والالذقية وعني التل

ويبلغ عدد الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني لدى وكالة االأمم املتحدة الإغاثة 

 United Nations )وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني يف ال�رشق االأدنى )االأونروا

 Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near

، وترتكز الكتلة االأكرب من 
2
East (UNRWA) يف �شورية نحو 560 األف الجئ

 .
3
الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية يف العا�شمة دم�شق وريفها )نحو %80(

وغري  االأونروا  لدى  —امل�شجلني  الالجئني  عدد  اأن  اإىل  التقديرات  وت�شري 

.
4
امل�شجلني— يبلغ زهاء 600 األف الجئ

وهناك م�شدران رئي�شيان الإح�شاء عدد الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية 

هما: وكالة االأونروا، وموؤ�ش�شة الالجئني الفل�شطينيني والعرب، التي اأن�شئت 

يف 1949/1/25، بهدف تنظيم �شوؤون الفل�شطينيني وتوفري خمتلف حاجاتهم 

حياتهم.  لت�شهيل  الالزمة  التدابري  واقرتاح  لهم،  املنا�شبة  االأعمال  واإيجاد 
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يف  الفل�شطينيني  الالجئني  تعداد  تطور  ير�شد  التايل  التو�شيحي  واجلدول 

االأونروا،  وكالة  اأرقام  بني  املقارنة  من  م�شتخل�شة  تقديرية  باأرقام  �شورية 

.
5
والهيئة العامة لالجئني الفل�شطينيني العرب

6
جدول رقم )1(: اأعداد الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية – �شنوات خمتارة

العددال�شنة

195085,192

1960126,662

1970192,512

1980249,319

1990331,614

2000401,912

2011533,932

يف  االأونروا  لدى  امل�شجلني  الفل�شطينيني  الالجئني  توزيع   :)2( رقم  جدول 

7
خميمات �شورية

عدد الالجئني�شنة التاأ�شي�ساملوقعاملخيم

خميم درعا 

)عبارة عن 

خميمني 

متجاورين(

مدينة درعا

خميم )درعا( القدمي: 

1951–1950
خميم )الطوارئ( 

اجلديد: 1967

اأكرث من 13 األف الجئ

اأكرث من 144 األف الجئ81957 كم عن و�شط دم�شقخميم الريموك

خميم �شبينة
قرب مدينة �شبينة، 

14 كم جنوب دم�شق
اأكرث من 21 األف الجئ1948
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عدد الالجئني�شنة التاأ�شي�ساملوقعاملخيم

خميم قرب ال�شت

قرب حي ال�شيدة 

زينب، 15 كم عن 

دم�شق

اأكرث من 22 األف الجئ1948

نحو 19 األف الجئ1948مدينة حلبخميم النريب

خميم الالذقية 

)الرمل(
اأكرث من 10 اآالف الجئ1955–1956مدينة الالذقية

خميم خان 

ال�شيح

مدينة خان ال�شيح، 

27 كم جنوب غرب 
دم�شق

اأكرث من 19 األف الجئ1948

خميم خان 

دنون

قريب من اآثار خان 

دنون، 23 كم جنوب 

دم�شق

اأكرث من 9,500 الجئ1950–1951

خميم جرمانا
مدينة جرمانا، 8 كم 

جنوب �رشق دم�شق
اأكرث من 8,500 الجئ1948

خميم حم�س 

)الوليد(
اأكرث من 22 األف الجئ1949و�شط مدينة حم�ص

خميم حماة 

)العائدون(
اأكرث من 8 اآالف الجئ1950و�شط مدينة حماة

خميم عني التل 

)حندرات(

13 كم �شمال �رشق 
حلب

اأكرث من 5,500 الجئ1962
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8
توزيع املخيمات الفل�شطينية يف �شورية

2. �شيا�شة احلكومات ال�شورية جتاه الالجئني الفل�شطينيني:

عملت احلكومة ال�شورية على قوننة التواجد الفل�شطيني منذ بداية اللجوء، 

مبا يكفل احلقوق االأ�شا�شية لهم من حّق العمل وحرية االإقامة والتنقل. كما 

االقت�شادية  االأ�شعدة  ال�شوري على كافة  املجتمع  االندماج يف  مّت فتح جمال 

يف  الفل�شطينيون  الالجئون  وا�شتفاد  والثقافية.  وال�شيا�شية  واالجتماعية 

نظمت  والتي  ال�شورية،  احلكومة  اأ�شدرتها  التي  الت�رشيعات  من  �شورية 

الالجئ  فالفل�شطيني  القانونية.  الناحية  من  �شورية  يف  الفل�شطيني  الوجود 

يف �شورية ي�شاوي املواطن ال�شوري يف كافة احلقوق والواجبات ما عدا حقَّي 

يف  الفل�شطيني  الالجئ  اندماج  �شّهل  الذي  االأمر  وهو  واالنتخاب؛  الرت�شح 
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منها  كثرية،  مناحي  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  وحفز  ال�شوري،  العمل  �شوق 

االأونروا  وكالة  اأن  حني  ويف   .
9
واالأكاديي الدرا�شي  التح�شيل  على  القدرة 

تعهدت تقدمي خدمات تعليمية و�شحية واجتماعية، حتملت احلكومة ال�شورية 

.
10

م�شوؤولية توفري املرافق االأ�شا�شية يف املخيمات

ال�شوري  الرئي�ص  اأ�شدر  �شورية  اإىل  الفل�شطيني  اللجوء  من  اأ�شهر  بعد 

�شكري القوتلي يف 1949/1/25 قراراً باإن�شاء موؤ�ش�شة الالجئني الفل�شطينيني 

الالجئني  �شوؤون  تنظيم  الرئي�شية  مهامها  من  اأ�شبح  والتي  والعرب، 

الفل�شطينيني، ومعونتهم، وتاأمني خمتلف حاجاتهم، واإيجاد االأعمال املنا�شبة 

 .
11

لهم، واقرتاح التدابري اخلا�شة باإقامتهم، واأو�شاعهم يف احلا�رش وامل�شتقبل

وبعد اأن اأن�شاأت االأمم املتحدة  United Nations وكالة االأونروا يف �شنة 1950 

احلكومة  وّقعت  اللجوء،  اأماكن  يف  وت�شغيلهم  الفل�شطينيني  الالجئني  الإغاثة 

ال�شورية اتفاقاً مع االأونروا كي متار�ص عملها يف �شورية بالتن�شيق والتعاون 

.
12

مع موؤ�ش�شة الالجئني الفل�شطينيني والعرب

اخلا�شة  والقوانني  واملرا�شيم  القرارات  ال�شورية  ال�شلطات  اأ�شدرت  كما 

معاملة  ومعاملتهم  اأحوالهم،  حت�شني  ل�شالح  الفل�شطينيني  بالالجئني 

ال�شوريني مع احتفاظهم بجن�شيتهم. ويكن اعتبار القانون رقم 260 ال�شادر 

الفل�شطينيني  لالجئني  القانونية  لالأو�شاع  الناظم  االأ�شا�ص   1956/7/10 يف 

اأرا�شي  يف  املقيمون  الفل�شطينيون  “يعترب  يلي:  ما  على  وين�ص  �شورية،  يف 

اأ�شالً يف  القانون كال�شوريني  ال�شورية بتاريخ ن�رش هذا  العربية  اجلمهورية 

والعمل  التوظيف  وبحقوق  النافذة  واالأنظمة  القوانني  عليه  ن�شت  ما  جميع 

يف  وجاء   .
االأ�شلية”13 بجن�شيتهم  احتفاظهم  مع  العلم،  وخدمة  والتجارة 

القانون. ومبوجب  لهذا  املخالفة  االأحكام  “تلغى جميع  القانون:  من   3 املادة 

هذا القانون فاإن لالجئ الفل�شطيني املقيم يف �شورية احلق يف:
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التوظيف يف جميع مالكات الدولة. 	•

االنت�شاب جلميع النقابات املهنية. 	•

.
العمل بالتجارة وال�شناعة”14 	•

واأعطى هذا القانون للفل�شطينيني اأغلب احلقوق املدنية التي ينحها القانون 

للمواطن ال�شوري. وبقيت احلقوق ال�شيا�شية ممنوعة على الفل�شطينيني. كما 

التملك، والتي ح�رشها يف منزل  املدنية، مثل حقوق  مّت تقييد بع�ص احلقوق 

. ولكنه اأعطى الفل�شطيني احلق يف متلك عدة �شقق 
15

واحد للفل�شطيني املتزوج

اأي عن طريق  العقاري،  ال�شجل  واأرا�ٍص زراعية، لكن بعقود غري م�شجلة يف 

عنا�رشه  بكافة  النقل  و�شائل  متلك  حق  �شورية  يف  وللفل�شطيني  عدل.  كاتب 

وم�شتمالته، كما اأن له حّق التقا�شي وحّق توكيل املحامني، وله مطلق احلرية 

يف التنقل داخل االأرا�شي ال�شورية، وال�شكن. ويوؤدي الالجئون الفل�شطينيون 

.
16

يف �شورية خدمة اإلزامية ع�شكرية يف جي�ص التحرير الفل�شطيني

الالجئني  �شفر  وثائق  لتنظيم   1311 رقم  القرار   1963/10/2 يف  و�شدر 

وثائق  الفل�شطينيني  الالجئني  اإعطاء  يت�شنى  حتى  �شورية،  يف  الفل�شطينيني 

موؤ�ش�شة  لدى  م�شجلني  يكونوا  اأن  عليهم  وي�شرتط  طلبهم،  على  بناًء  �شفر 

الالجئني الفل�شطينيني والعرب، وحائزين على تذكرة اإقامة من املديرية العامة 

واجلوازات  الهجرة  )اإدارة  ال�شورية  الداخلية  وزارة  وتتوىل  العام.  لالأمن 

واجلن�شية وفروعها يف املحافظات( اإ�شدار وثيقة ال�شفر لالجئني الفل�شطينيني 

ومتديدها وجتديدها، وتتوىل البعثات القن�شلية اأو اأي جهة ُتعهد اإليها رعاية 

وجتديدها.  ومتديدها  املذكورة  الوثيقة  اإ�شدار  اخلارج  يف  ال�شورية  امل�شالح 

دون  �شورية  اإىل  العودة  حّق  الفل�شطينيني  الالجئني   1311 القرار  يخول  كما 

قبل  من  للفل�شطينيني  املمنوحة  ال�شفر  وثيقة  عك�ص  على  عودة،  تاأ�شرية 

.
17

ال�شلطات امل�رشية، التي ال تخوِّل �شاحبها العودة اإىل م�رش دون تاأ�شرية
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عدا  ما  �شورية،  يف  كاملة  الفل�شطيني  لالجئ  املدنية  احلقوق  تبدو  لذلك، 

الفل�شطيني  يرت�شح  فيما  ال�شعب،  جمل�ص  لع�شوية  واالنتخاب  الرت�ّشح  حّق 

لرئا�شة وع�شوية كافة النقابات ال�شورية.

ال�شعبية  االحتجاجات  اندالع  قبل  �شورية  يف  الفل�شطيني  املجتمع  كان 

اأكرث  من  بعد،  فيما  ثورة  اإىل  حتولت  والتي   ،2011 �شنة  بدايات  يف  الداخلية 

يف  واندماجاً  ا�شتقراراً  العربي  ال�رشق  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  جمتمعات 

—على �شبيل املثال— بات منذ زمن  . فمخيم الريموك 
18

جمتمعهم امل�شيف

حياً  العمراين  بامتداده  واأ�شبح  �شورية،  يف  فل�شطيني  جتمع  اأكرب  طويل 

من  اأكرث  ثناياه  بني  ي�شم  دم�شق،  ال�شورية  العا�شمة  اأحياء  من  جنوبياً 

. اأما العدد احلقيقي للكتلة ال�شكانية 
19

144 األف �شخ�ص م�شجل لدى االأونروا

االإدارية  وحدوده  الريموك  خميم  يف  املقيمة  وال�شورية(  )الفل�شطينية  الكلية 

اأو فيما  الفل�شطينيون يف و�شط املخيم  فتبلغ نحو مليون ن�شمة، حيث يرتكز 

الرئي�شية  وال�شبغة  العامة  ال�شمة  فاإن  هذا،  ومع  املخيم”.  بـ“لُِبّ  عليه  ُيطلق 

ملخيم الريموك تبقى �شمة و�شبغة فل�شطينية �رشفة. وتلك ال�شمة جعلت من 

الفل�شطينيني، ومل  اإدارتها من  الريموك وعموم جمل�ص  بلدية  �شخ�ص رئي�ص 

يف  املخيم  قيام  منذ  فل�شطيني  غري  �شخ�ص  الريموك  بلدية  تراأ�ص  اأن  يحدث 

.
20

�شنة 1957، بالرغم من تبعية تلك البلدية ملحافظة دم�شق

الفل�شطينيني  الريموك  خميم  اأبناء  بني  اجتماعياً  تداخالً  �شبّب  الواقع  هذا 

حالة  ات�شاع  على  و�شاعد  والتفاعل،  االألفة  من  نوعاً  اأوجد  الذي  وال�شوريني 

امل�شاهرة والزيجات املختلطة. وما ينطبق على خميم الريموك يتكر�ص يف بقية 

.
21

املخيمات الفل�شطينية يف �شورية

3. التنظيمات الفل�شطينية التي تواجدت على ال�شاحة ال�شورية:

اأي�شاً،  ي�شعروا،  ومل  �شورية،  يف  عي�شهم  يف  الفل�شطينيون  يغرتب  مل 

حّد  اإىل  االندماج  معاً،  واالنف�شال  االندماج  من  حالة  كانوا  �شوريون،  باأنهم 
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م�شتوى  على  واالنف�شال  واالقت�شادي،  االجتماعي  امل�شتويني  على  كبري 

الفعال  االإ�شهام  عن  الفل�شطينيون  الالجئون  يتوقف  فلم  ال�شيا�شية.  احلياة 

ال�شوري  االحت�شان  حالة  وو�شلت  الفل�شطينية.  ال�شيا�شية  احلياة  يف 

ال�شيا�شية  اإىل حالة االندماج يف احلياة  الفل�شطينية، يف حاالٍت كثرية  للق�شية 

.
22

الفل�شطينية

الفل�شطيني فوق  الوطني  العمل  النظام يف �شورية بوجود ف�شائل  واهتم 

فل�شطيني  لوجود  بحاجة  فهو  اأق�شاها؛  اإىل  اأق�شاها  من  ال�شورية  االأر�ص 

وطني مقاوم، وذلك تكري�شاً ملوقفه املعلن من الق�شية الفل�شطينية. وامل�شلحة 

الطيف  األوان  جميع  مع  اإيجابية  عالقات  وجود  تفرت�ص  ال�شورية  الوطنية 

اللتان  اخل�شو�ص،  وجه  على  واجلهاد  حما�ص  حركتا  فيه  مبا  الفل�شطيني، 

يف  احلقيقي”  املقاوم  “االإ�شالم  �شورية  يف  النظام  نظر  وجهة  من  متثالن 

امل�شتوى  على  �شورية  يف  العام  املناخ  اأن  كما  االإ�رشائيلي.  العدو  مواجهة 

ال�شعبي ي�شاند وبقوة وجود ف�شائل العمل الفل�شطيني يف ال�شاحة ال�شورية. 

فلم متنع ال�شلطات ال�شورية وجود اأي تنظيم فل�شطيني يف ال�شاحة ال�شورية 

التحرير  جبهة  تنظيم  هو  التحرير،  منظمة  تنظيمات  من  واحد  تنظيم  �شوى 

.
23

العربية الذي كان يثل اجلناح الفل�شطيني حلزب البعث العراقي

للحكم يف �شورية يف  اال�شرتاكي  البعث  فيه حزب  الذي و�شل  الوقت  ويف 

اآذار/ مار�ص 1963، كانت القوى الفل�شطينية قد بداأت تتبلور وفق ت�شكيالت 

يف  اجلديد  النظام  من  كل  كون  من  الرغم  وعلى  و�شوحاً.  اأكرث  واجتاهات 

�شورية والف�شائل الفل�شطينية ي�شرتكون يف هدف حترير فل�شطني وفق اإعالن 

الطرفني، اإال اأن العالقة بينهما مل تت�شم بالودية غالباً. ومن مالمح هذا التوتر 

اعتقال يا�رش عرفات وخليل الوزير وع�رشة اآخرين من قيادات حركة فتح يف 

وكان  فل�شطيني  بعثي  وهو  عرابي  يو�شف  مقتل  بعد   ،1966 فرباير  �شباط/ 

�شابطاً يف اجلي�ص ال�شوري، وحممد ح�شمة وهو فل�شطيني ينتمي اإىل حزب البعث 
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اجلبهة  موؤ�ش�ص  واعتقال   ،
24

دم�شق يف  فتح  حلركة  مقر  يف  العراقي(  )اجلناح 

ال�شعبية لتحرير فل�شطني واأحد رموز حركة القوميني العرب جورج حب�ص يف 

�شنة 1968. كما اأن العالقة بني منظمة التحرير الفل�شطينية والنظام ال�شوري 

غالباً ما كانت متوترة، وقد انعك�ص هذا االأمر على و�شع حركة فتح يف �شورية، 

. ويف اأوا�شط ال�شبعينيات وبداية 
25

التي كانت تتمتع بنفوذ كبري داخل املنظمة

الثمانينيات من القرن الع�رشين، وبعد التدخل ال�شوري يف لبنان، زادت حالة 

بدعم  ال�شوري  النظام  قيام  بعد  �شورية  يف  والنظام  فتح  حركة  بني  التوتر 

الفل�شطينية من بريوت  االن�شقاق يف �شفوف حركة فتح، بعد خروج الثورة 

.
�شنة 261983

وبعد خ�شارة القوى الفل�شطينية ل�شاحتي االأردن ولبنان، وجدت جمموعة 

كاجلبهة  لها،  مظلة  ال�شوري  النظام  من  الفل�شطينية  والف�شائل  القوى  من 

ال�شعبية لتحرير فل�شطني – القيادة العامة، وحركة فتح - االنتفا�شة، وعدة 

 – ال�شعبية  اجلبهة  وخ�شو�شاً  الف�شائل  هذه  بع�ص  ومتتعت  اأخرى.  ف�شائل 

اأجهزتها  مع  �شيّما  وال  ال�شورية،  احلكومة  مع  جيدة  بعالقة  العامة  القيادة 

وجدت   ،1999 �شنة  يف  حما�ص  حركة  ملكاتب  االأردن  اإغالق  وبعد   .
27

االأمنية

الالجئني،  اأو�شاط  يف  تن�شط  احلركة  وبداأت  لها،  م�شتقراً  �شورية  يف  احلركة 

مرحلة  اإىل  ي�شل  مل  �شورية  يف  وجودها  اأن  اإال  يتعزز،  احلركة  و�شع  واأخذ 

التنظيم، بل اقت�رش على بناء العالقات وتاأطري االأن�شار يف اأطر عامة وتنفيذية 

.
28

دون بنية تنظيمية، مع ثقل وا�شح حل�شور مكتبها ال�شيا�شي

15 ف�شيالً  وكان عدد القوى والف�شائل الفل�شطينية املوجودة يف �شورية 

يف  الف�شائل  هذه  من  �شبعة  تنطوي   .2011 مار�ص  اآذار/  يف  االأزمة  بداية  عند 

اإطار منظمة التحرير الفل�شطينية، وهي: حركة التحرير الوطني الفل�شطيني 

لتحرير  الديوقراطية  واجلبهة  فل�شطني،  لتحرير  ال�شعبية  واجلبهة  )فتح(، 

الديقراطي  االحتاد  وحزب  غو�شة(،  )�شمري  الن�شال  وجبهة  فل�شطني، 
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الفل�شطيني )فدا(، وجبهة التحرير الفل�شطينية )اأبو العبا�ص(، وحزب ال�شعب 

وهي:  التحالف،  ف�شائل  اإطار  �شمن  فكانت  الف�شائل  باقي  اأما  الفل�شطيني. 

واجلبهة  االإ�شالمي،  اجلهاد  وحركة  )حما�ص(،  االإ�شالمية  املقاومة  حركة 

ال�شعبية – القيادة العامة، وجبهة الن�شال )خالد عبد املجيد(، ومنظمة طالئع 

حرب التحرير ال�شعبية )قوات ال�شاعقة(، وحركة فتح - االنتفا�شة، واحلزب 

.
29

ال�شيوعي الفل�شطيني، وجبهة التحرير الفل�شطينية )اأبو ن�شال االأ�شقر(

يكاد  فال  الفل�شطيني،  ال�شارع  يف  وتاأثريها  الف�شائل  هذه  حجم  عن  اأما 

يختلف عما هو عليه احلال يف الداخل الفل�شطيني، مع ح�شور وا�شح حلركتي 

حما�ص وفتح، وح�شور متفاوت و�شعيف يف بع�ص املناطق للف�شائل االأخرى 

لتنظيم  كان  واإن  والديوقراطية.  ال�شعبية  واجلبهتني  االإ�شالمي  كاجلهاد 

ال�شوري،  النظام  دعم  نتيجة  واالحتادات  االأطر  يف  قوي  ح�شور  ال�شاعقة 

. وكان قد مّت العمل 
30

اإال اأن تاأثريه يف ال�شارع �شعيف يعك�ص حجمه الطبيعي

با�شم  عرفت  والتي  ال�شعبية”،  التحرير  حرب  طالئع  “منظمة  تاأ�شي�ص  على 

“قوات ال�شاعقة”، لت�شكل الف�شيل الفدائي امل�شلح التابع للتنظيم الفل�شطيني 

حلزب البعث ال�شوري، بعد تبني املوؤمتر القومي التا�شع حلزب البعث العربي 

اأيلول/  االإ�رشائيلي يف  الكيان  ال�شعبية يف مواجهة  التحرير  اال�شرتاكي حلرب 

ونفذت   ،1967 حرب  اأثناء  يف  ال�شاعقة  تاأ�ش�شت  وهكذا   .1966 �شبتمرب 

.
جمموعاتها اأوىل عملياتها يف 311967/6/8
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ثانيًا: الالجئون الفل�سطينيون يف �سورية 

(2015–2011)

جتاه  املعار�شة  وف�شائل  ال�شورية  احلكومة  �شيا�شة   .1

الفل�شطينيني:

على  �شلبياً   2011/3/15 بعد  �شورية  �شهدتها  التي  االأحداث  انعك�شت 

املكونات  باتت  االأحداث  هذه  ت�شاعد  ومع  الفل�شطينية،  ال�شورية  العالقات 

من  الرغم  على  االأحداث،  بهذه  تاأثراً  اأكرث  وف�شائل  الجئني  من  الفل�شطينية 

حماوالتها الوقوف على احلياد. 

امل�شجد  من  انطلقت   ،2011/3/18 يف  �شورية  تظاهرة  اأول  خروج  ومع 

من  �شورياً  طفالً   11 باعتقال  تنديداً  اجلمعة،  �شالة  بعد  درعا  يف  العمري 

ال�شوري،  للنظام  معار�شة  �شعارات  كتبوا  قد  كانوا  البلد  درعا  حي  اأبناء 

ُوجهت اأ�شابع االتهام اإىل الالجئني الفل�شطينيني باأنهم �شاركوا يف االحتجاج 

و�شاعدوا على تاأجيج ال�رشاع. مل ياأِت هذا االتهام انطالقاً من اأدلة مادية، بل 

ب�شبب وجود خميم درعا لالجئني الفل�شطينيني بالقرب من امل�شجد العمري، 

.
32

الذي كان ي�شلّي فيه عدد من الفل�شطينيني

املتظاهرين  اآالف  فيه  اأحرق  الذي  احلد  اإىل  االحتجاج  دائرة  ات�شاع  ومع 

ال�شوريني من اأبناء حمافظة درعا عدداً من املقاّر احلكومية يف 2011/3/21، كان 

اأبرزها الق�رش العديل يف املحافظة الذي يبعد م�شافة مئتي مرٍت تقريباً عن خميم 

درعا، وجهت �شحيفة الوطن ال�شورية االتهام اإىل الالجئني الفل�شطينيني الذي 

اأعمال ال�شغب التي �شهدتها  اأنهم من كان خلف  يقطنون خميم درعا، مدعيًة 

يف  مطلوب  واحد  ل�شخ�ص  ولو  ا�شماً،  ال�شحيفة  تذكر  اأن  دون  من  املحافظة، 

هذه االأحداث، حيث كتبت يف 2015/3/21 “وتبني الحقاً لوجهاء درعا اأن اأغلبية 
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من �شارك يف اإحداث الفو�شى واخلراب كان من املتطرفني الفل�شطينيني واأن 

اأبناء درعا كانوا اأقلية”، وتابعت “ومن العا�شمة دم�شق اأكد م�شدر فل�شطيني 

الفل�شطينيني يف خميمات  التي حركها بع�ص  ال�شغب  م�شوؤول رف�شه الأعمال 

اأن  االأمنية الحظت  القوى  اأن  بداية اخلرب  ال�شحيفة ذكرت يف  اأن  درعا”، مع 

 .
33

عدداً كبرياً من الذين قاموا بال�شغب كان “ملثماً”، فكيف مّت التعرف عليهم

وكاأنه  بدا  خرباً،  ال�شحيفة  ن�رشت   ،2015/3/22 يف  اأي  التايل  اليوم  ويف 

تراجعاً عن االتهام الذي وجهته للفل�شطينيني دون اأدلة مادية، جاء فيه “ويوم 

ومن  �شورية  يف  مقيمني  فل�شطينيني  من  ات�شاالت  عدة  “الوطن”  تلقت  اأم�ص 

عمليات  يف  فل�شطيني  اأي  ي�شارك  مل  اأنه  خاللها  اأكدوا  الف�شائل  عن  ممثلني 

فيه  جاء  بياناً  الف�شائل  واأ�شدرت  درعا،  يف  اأم�ص  اأول  جرت  التي  التخريب 

عنا�رش  م�شاركة  عن  معلومات  عن  اأ�شيع  ما  الفل�شطينية  الف�شائل  “تنفي 

.
فل�شطينية يف التظاهرات واأحداث ال�شغب التي حدثت يف مدينة درعا””34

واأ�شافت ال�شحيفة “ويف ت�رشيح لـ“الوطن” قال ع�شو املكتب ال�شيا�شي 

يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني – القيادة العامة اأنور رجا: “... ن�شتغرب 

ال�شغب  اأحداث  االإعالم عن م�شاركة فل�شطينيني يف  ما تناولته بع�ص و�شائل 

التي وقعت يف درعا، ويهمنا هنا اأن ننفي نفياً قاطعاً اأن تكون هناك اأي م�شاركة 

.
فل�شطينية””35

مثّل اتهام الفل�شطينيني ناقو�ص خطر منذ بداية االأزمة، واأدركوا اأنهم احللقة 

الفل�شطينيني  جانب  من  االتهام  لدفع  يائ�شة  حماوالت  ومع  فيها.  االأ�شعف 

كرة  تدحرجت  دم�شق،  العا�شمة  يف  الفل�شطينية  الفعاليات  وبع�ص  درعا،  يف 

مدينة  يف  اجلنوبي  الرمل  حي  اأيام  خالل  لت�شل  النظام  �شّد  االحتجاجات 

الالذقية الواقعة �شمال غرب البالد، حيث يوجد خميم الرمل الفل�شطيني املتاخم 

حلي الرمل هناك، ورافق اأحداث االحتجاج اأعمال حرق لبع�ص املقار احلكومية 
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واحلزبية ومّت اقتحامها، فاأ�شبح وجود العن�رش الفل�شطيني يف االأحداث اأقرب 

اإىل الت�شديق، وهو ما بلورته بثينة �شعبان امل�شت�شارة ال�شيا�شية واالإعالمية 

حني   ،2011/3/26 يف  ال�شحفي  موؤمترها  يف  االأ�شد  ب�شار  ال�شوري  للرئي�ص 

قالت “اأتى اأ�شخا�ص البارحة من خميم الرمل )لالجئني الفل�شطينيني( اإىل قلب 

 .
الالذقية وك�رشوا املحال التجارية وبداأوا مب�رشوع الفتنة”36

كان هذا الت�رشيح اأول ت�رشيح ر�شمي من م�شوؤول �شوري بهذا امل�شتوى 

ويف هذا الوقت املبكر، يف توجيه االتهام على نحو وا�شح ومبا�رش للفل�شطينيني. 

اأن رواية تورط الفل�شطينيني يف اأحداث درعا والالذقية مل ت�شمد طويالً،  اإال 

حني عّمت االحتجاجات مدناً وقرى �شورية مل يكن للفل�شطينيني وجوداً فيها.

يف  االأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�ص  اأكد  االتهام،  هذا  من  الرغم  على 

ال�شلطة  لرئي�ص  ال�شخ�شي  املبعوث  زكي  عبا�ص  لقائه  خالل   ،2013/10/7

الفل�شطينية حممود عبا�ص، اأن “الهجمة ال�رش�شة التي تتعر�ص لها �شورية لن 

تغري من ثوابتها ومبادئها القومية”، مو�شحاً اأن “مركزية الق�شية الفل�شطينية 

اأولوية  �شيبقى  الفل�شطيني  لل�شعب  امل�رشوعة  التاريخية  باحلقوق  والتم�شك 

ولن  مل  �شورية  ت�شهدها  التي  االأحداث  “اأن  االأ�شد  واأكد  ل�شورية”.  بالن�شبة 

الفل�شطينيني املوجودين يف �شورية،  اأ�شقائه  اإزاء  ال�شوري  ال�شعب  تغري نهج 

بل زادتهما حلمة ومتا�شكاً يف مواجهة االعتداءات االإرهابية، التي ت�شتهدفهما 

.
معاً”37

االأمني  الهالل،  هالل  البعث  حزب  يف  ال�شوري  الرئي�ص  نائب  اأكد  كما 

الق�شية  اأن  ال�شوري،  اال�شرتاكي  العربي  البعث  حلزب  امل�شاعد  القطري 

“املكون املركزي لوعي ال�شعب ال�شوري بفعالياته وقواه  الفل�شطينية ت�شكل 

عن  دفاعهم  يف  حياديني  يكونوا  اأن  يكن  ال  ال�شوريني  واأن  كلها”؛  الوطنية 

اأ�شقائهم الفل�شطينيني. واأ�شار الهالل اإىل اأن “االإرهابيني وحماتهم ا�شتهدفوا 
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الفل�شطينيني يف �شورية كما ا�شتهدفوا ال�شوريني باأوامر من الكيان ال�شهيوين، 

ال�شعبني  بني  الكفاحي  التالحم  وفّك  العودة،  حّق  اإلغاء  يف  اأهدافه  لتحقيق 

ال�شوري والفل�شطيني”. كما اأكدت وزيرة ال�شوؤون االجتماعية ال�شورية كندة 

ال�شماط على اأن الوزارة تعامل الالجئني يف �شورية معاملة املواطن ال�شوري يف 

كافة احلقوق، واأن الوزارة �شت�شع االآليات املنا�شبة ل�شمان اإدخال امل�شاعدات 

.
38

الغذائية والطبية للمخيمات الفل�شطينية

العامل  حتييد  �رشورة  على  ال�شورية  ال�شلطات  اأكدت  ال�شياق،  هذا  ويف 

واملغرتبني  اخلارجية  وزارة  واأكدت  االأحداث،  عن  �شورية  يف  الفل�شطيني 

كل  ويف  �شورية  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  اأمام  الوحيد  الطريق  اأن  ال�شورية، 

مكان جلاأوا اإليه، هو طريق فل�شطني والتم�شك باحلقوق الثابتة ويف مقدمتها 

حّق العودة. واتهمت الوزارة املجموعات امل�شلحة التابعة للمعار�شة ال�شورية 

اأنحاء �شورية مبا يف ذلك �شّد  االإرهابية يف كل  واأعمالها  “بت�شعيد هجماتها 

اأبناء �شعبنا الفل�شطيني، وخا�شة يف خميماته يف دم�شق ودرعا.. وقد ح�شدت 

املخيمات  اأبناء  توريط  اإىل  ال�شاعية  امل�شلحة  االإرهابية  املجموعات  هجمات 

.
الفل�شطينية اأرواح العديد من االأبرياء الفل�شطينيني...”39

اأملت  التي  الكارثة  اإزاء  مواقفها  �شورية  حددت  “لقد  الوزارة:  واأ�شافت 

حتديد  يف  بو�شلتها  الفل�شطينية  الق�شية  من  وجعلت  الفل�شطيني،  بال�شعب 

�شيا�شاتها ومواقفها، ومل تتواَن عن تقدمي الت�شحيات املادية والب�رشية لدعم 

هذا ال�شعب ال�شقيق للو�شول اإىل حقوقه امل�رشوعة، واإن ما تعانيه �شورية االآن 

ياأتي يف جزء كبري منه ملواقفها الداعمة لن�شال هذا ال�شعب ورف�شها لت�شفية 

.
الق�شية الفل�شطينية”40

وقياداته  وتنظيماته  الفل�شطيني  ال�شعب  ف�شائل  “كافة  الوزارة  وطالبت 

باالبتعاد عن ما يخطط لها من قبل املجموعات االإرهابية امل�شلحة التي اأعلنت 
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امل�رشوعة  وحقوقهم  الفل�شطينيني  لتطلعات  املعادية  باملخططات  ارتباطها 

 .
خدمة مل�شالح اإ�رشائيل وداعميها”41

التابعة  الرابعة  اللجنة  اجتماع  يف  ال�شوري  املندوب  حامد،  اإيهاب  وعرّب 

عن  االأونروا،  واأولويات  عمل  تناق�ص  والتي  املتحدة،  لالأمم  العامة  للجمعية 

الرغم من  الفل�شطينيني لالعتداءات يف �شورية، على  الالجئني  اأ�شفه لتعر�ص 

حماولة احلكومة حمايتهم. وقال حامد اإن:

فل�شطيني  الجئ  مليون  ن�شف  من  اأكرث  ت�شت�شيف  �شورية 

كاأخوة اأعزاء حلني عودتهم لديارهم املغت�شبة، وتقدم لهم كل اأنواع 

حيث  متييز،  دون  ال�شوريني  املواطنني  معاملة  وتعاملهم  الدعم 

الالجئني  م�شاعدة  على  ال�شورية  احلكومة  اأنفقته  ما  جمموع  بلغ 

 ،2011 عام  دوالر  مليون  مائتي  نحو  فيها  املقيمني  الفل�شطينيني 

وبزيادة تبلغ 8 ماليني دوالر عن عام 2010، رغم االأو�شاع ال�شعبة 

التي متر بها البالد، خا�شة يف ظّل العقوبات االقت�شادية املفرو�شة 

.
42

عليها

اأنه لوال االإجراءات املتخذة من قبل اجلهات  “اإننا نوؤكد على  وتابع حامد: 

االأونروا  ومن�شاآت  الفل�شطينيني  الالجئني  حلماية  �شورية  يف  املخت�شة 

التي  نتيجة لالعتداءات  بكثري  اأكرب  يف �شفوفهم  لكانت اخل�شائر  وموظفيها، 

تقوم بها املجموعات االإرهابية امل�شلحة �شدهم، وخا�شة خالل االأيام القليلة 

املا�شية”. و�شدد حامد على اأن “�شورية عملت و�شتعمل جاهدة على الوقوف 

.
�شّد اأي حماولة لتوريط الالجئني الفل�شطينيني فيما يجري يف �شورية”43

واأكد نائب وزير اخلارجية ال�شوري في�شل املقداد، اأن احلكومة ال�شورية 

اأجل  من  الريموك،  خميم  اإىل  امل�شاعدات  الإي�شال  عقبة  اأي  لتذليل  م�شتعدة 

.
44

تخفيف املعاناة عن اأبنائه
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باول  كولن  االأ�شبق  االأمريكي  اخلارجية  وزير  اأن  �شعبان  بثينة  وذكرت 

Colin Powell طرح على الرئي�ص ال�شوري ب�شار االأ�شد �شنة 2003 ترحيل 

 .
45

فل�شطينيي �شورية اإىل قطر، ولكن االأ�شد رف�ص ذلك وقتها

ق�شية  برزت  ال�رشاع،  يف  فاأكرث  اأكرث  الفل�شطيني  العامل  اإقحام  ومع 

م�شاركة عنا�رش وف�شائل فل�شطينية يف اأعمال ع�شكرية �شواًء اإىل جانب النظام 

اأو�شاع  على  �شلباً  انعك�ص  مما  ال�شورية؛  املعار�شة  جانب  اإىل  اأم  ال�شوري، 

وحياة الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية، وبدا وكاأنه بات لزاماً على الالجئني 

الفل�شطينيني والف�شائل الفل�شطينية اأن تقف اإىل جانب هذا اأو ذاك. 

فل�شطينية،  ف�شائل  من  عنا�رش  اإىل  اتهامات،  هت  ُوجِّ ال�شياق  هذا  ويف 

كحركة حما�ص، اأنها ت�شارك يف املعارك الع�شكرية اإىل جانب الف�شائل ال�شورية 

اأو  الدامغة، عن م�شادر  لالأدلة  الفاقدة  االتهامات،  املعار�شة، مل ت�شدر هذه 

و�شائل  عن  �شادرة  �شيا�شية  اتهامات  اأكرثها  كان  بل  ر�شميني،  م�شوؤولني 

ُوظفت  وكاأنها  بدا  امل�شدر،  جمهولة  ت�رشيبات  اأ�شا�شها  اإعالمية  وجهات 

انخراطاً  اأكرث  مواقف  على  احل�شول  اأجل  من  حما�ص  على  ال�شغط  اأجل  من 

م�شاركة  املعلم  وليد  ال�شوري  اخلارجية  وزير  يوؤكد  ومل  ال�شورية.  باالأزمة 

حما�ص باأي اأعمال م�شلحة �شّد النظام ال�شوري، اإال اأنه قال “�شورية و�شعت 

يف قائمة االإرهاب االأمريكية ب�شبب دعم �شورية وا�شت�شافتها حلركة حما�ص، 

واإن خالد م�شعل ودعني يف اآخر لقاء، وقال يل اإن حما�ص �شرتحل من �شورية 

.
ب�شبب �شيق االت�شاالت بالعامل اخلارجي و�شتقيم يف قطر”46

االأ�شا�ص  “ما يجري يف �شورية ال يجعلنا ن�شيع بو�شلتنا  اأن  املعلم  واأكد 

وهي فل�شطني واجلوالن”، واأ�شاف اأن “�شورية جتدد دعمها للحقوق الثابتة 

امل�شري،  وتقرير  العودة  يف  حقه  وخا�شة  الفل�شطيني  لل�شعب  وامل�رشوعة 

.
واإقامة دولته امل�شتقلة على اأر�شه وعا�شمتها القد�ص”47
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بع�ص  تتخذ  ال�شورية  احلكومة  بداأت  �شورية،  يف  االأزمة  ا�شتمرار  مع 

الفل�شطينيني يف  الالجئني  ال�شوريني، من �شمنهم  التي تطال غري  االإجراءات 

�شورية، االأمر الذي فاقم من و�شعهم وزاد من معاناتهم. فعلى �شبيل املثال، 

منع الفل�شطينيني ت�شلم االأموال من ذويهم املغرتبني عن طريق مركز التحويل 

اأّي  ت�شليم  ينع  قانون  ب�شبب   ،Western Union يونيون  و�شرتن  املايل 

.
48

حواالت مالية لغري ال�شوريني

مديرية  يف  وظيفية  مل�شابقة  ال�شورية  الرتبية  وزارة  عن  قرار  �شدر  كما 

التقدم  من  الفل�شطينيني  منع   ،2012 اأكتوبر  االأول/  ت�رشين  يف  دم�شق  تربية 

اإليها. وكذلك �شدر املر�شوم اجلمهوري رقم 11 ل�شنة 2013 اخلا�ص بتحديد 

قواعد و�رشوط االبتعاث العلمي، وقد ا�شتثنى الفل�شطينيني املقيمني يف �شورية 

ال�شابق  للمر�شوم  خمالفة  يف  احلكومية،  العملية  البعثات  من  اال�شتفادة  من 

.
رقم 20 ل�شنة 492004

اأما املعار�شة ال�شورية، فقد اتهمت عنا�رش من جي�ص التحرير الفل�شطيني 

واجلبهة ال�شعبية - القيادة العامة بامل�شاركة يف العمليات الع�شكرية اإىل جانب 

اجلي�ص  اأركان  رئي�ص  نائب  احلمود،  عارف  العقيد  وقال  ال�شوري،  النظام 

بل  فل�شطينيني،  بو�شفهم  الفل�شطينيني  ن�شتهدف  “ال  اإننا  احلر،  ال�شوري 

اأهلنا.  ليقتل  ال�شالح  يحمل  اأي  )ال�شبيحة(  اإطار  يف  يندرج  من  كل  ن�شتهدف 

اأما م�رشوعنا امل�شتقبلي لالجئني الفل�شطينيني يف �شورية فهو بالطبع ال�شعي 

الإعادتهم اإىل اأر�شهم”. حديث احلمود جاء بعد العثور على جثث لـ 12 جندياً 

2012/7/16، كانت قد اختفت �شيارتهم يف  من جي�ص التحرير الفل�شطيني يف 

مدينة  قرب  م�شياف  منطقة  يف  للجي�ص  العام  التدريب  مركز  مغادرتها  اأثناء 

.
50

حماه

العنا�رش من جي�ص  ال�شوري املعار�ص، فقد دان قتل  الوطني  اأما املجل�ص 

التحرير الفل�شطيني يف �شورية، حمّذراً من “�شعي النظام لبّث فتنة بني اأبناء 
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�شورية”.  يف  االجتماعي  الن�شيج  ولتمزيق  والفل�شطيني،  ال�شوري  ال�شعبني 

جي�ص  جمموعة  اأن  عن  ُن�رش  ما  املعار�ص  ال�شوري  الوطني  املجل�ص  ونفى 

التحرير مّت قتلهم على يد اجلي�ص ال�شوري احلر واأهايل قرية النريب ال�شورية 

.
51

املال�شقة ملخيم النريب قرب حلب

النظام  احلر،  ال�شوري  اجلي�ص  اتهم  الريموك،  خميم  ح�شار  وحول 

وقال  ال�شورية”.  االأزمة  يف  الفل�شطيني  العامل  “اإدخال  مبحاولة  ال�شوري 

ال�شوري احلر، تعقيباً على جمزرة طالت الالجئني  �شابط قيادي يف اجلي�ص 

الفل�شطينيني يف خميم الريموك؛ حيث ُقتل 20 فل�شطينياً على االأقل، واأ�شيب 

“منذ   :2012/8/2 يف  املخيم  على  بالهاون  مدفعي  ق�شف  يف  اآخرين   25 نحو 

التحرير  االأ�شد عنا�رش من منظمة  ال�شوري( ب�شار  )الرئي�ص  مدة قتل جنود 

الفل�شطينية واتهم اجلي�ص احلر بقتلهم، كما حاول ت�شدير االأزمة اإىل االأردن 

اأحقاده فيه”،  لينف�ص  الريموك  اإال خميم  اأمامه  ومل ينجح، واالآن مل يعد يجد 

ال�شورية”  االأزمة  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  بـ“اإقحام  جربيل  اأحمد  واتهم 

للتخفيف عن حليفه ب�شار االأ�شد، موؤكداً اأن “جمزرة الريموك ح�شلت بتوقيع 

.
االأ�شد واأحمد جربيل معاً”52

ويف 2012/10/31 قام اجلي�ص ال�شوري احلر بت�شكيل لواء ع�شكري ي�شم 

للحكومة  موالني  فل�شطينيني  ملحاربة  دم�شق  يف  معه  متعاطفني  فل�شطينيني 

.
53

ال�شورية

2. التهجري الداخلي واخلارجي لالجئني الفل�شطينيني يف �شورية:

الفل�شطينيون  تعر�ص   ،2011/3/15 يف  ال�شورية  االأحداث  اندالع  بعد 

كغريهم من ال�شوريني لتاأثرياتها املدمرة على ن�شيج جمتمعهم، وعلى خمتلف 

النزوح  اإىل  اإما  اليومية، خ�شو�شاً يف املخيمات، مما ا�شطرهم  اأوجه حياتهم 

داخل �شورية بحثاً عن االأمان الن�شبي، اأو اإىل الهجرة خارجها بحثاً عن �شقف 
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املعاناة  للهجرة خارج �شورية تعر�ص ل�شنوف من  ا�شطر منهم  اآمن. ومن 

وم�رش،  وتركيا،  ولبنان،  كاالأردن،  اإليها،  جلاأوا  التي  البلدان  يف  والتمييز 

وليبيا، وغريها. وغامر بع�شهم بحياته وحياة اأطفاله يف قوارب املوت وعلى 

املعابر الدولية، بحثاً عن حياة اآمنة، منهم من و�شل اإىل بّر االأمان، ومنهم من 

الفل�شطينيني  الالجئني  من  االآالف  و�شقط  غايته.  يبلغ  ومل  االأمواج  ابتلعته 

ومهجر،  ومعتقل،  وجريح،  قتيل،  بني  �شورية  يف  الدائر  ال�رشاع  �شحايا 

من  الباقون  عانى  فيما  منه،  للنزوح  الريموك  خميم  الجئي  معظم  وا�شطر 

ح�شاٍر قا�ٍص، ومن جماعة اأدت اإىل وفاة الع�رشات من الالجئني.

الفل�شطينيني  لالجئني  الرمل  خميم  �شهد  الداخلي،  التهجري  �شعيد  فعلى 

يف  واخلارجي  الداخلي  والتهجري  النزوح  عمليات  اأول  الالذقية  مدينة  يف 

وهدد  املغادرة  املخيم  �شكان  من  ال�شوري  اجلي�ص  طلب  حيث   ،2011/8/16

كل من يبقى باأنه �شيعدُّه معادياً للجي�ص. وقال متحدث با�شم وكالة االأونروا 

كري�ص جاني�ص Chris Gunness “اإن ما بني 5 و10 اآالف من �شكان املخيم من 

الالجئني الفل�شطينيني غادروه، اإما هرباً من اإطالق النار واإما بناًء على اأوامر 

من ال�شلطات ال�شورية”. وقال جاني�ص “ال نعرف مكان هوؤالء االأ�شخا�ص؛ لذا 

 .
فاالأمر يبعث على القلق البالغ”54

وزاد و�شع الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية �شوءاً بعد �شيف �شنة 2012، 

غربي  والت�شامن،  االأ�شود  احلجر  ومنطقتي  درعا  خميم  يف  وخ�شو�شاً 

و�رشقي خميم الريموك الذي ُهّجر اأكرث من ثلثي �شكانه، بعد ق�شف طائرات 

MiG الرو�شية ال�شنع مل�شجد عبد القادر احل�شيني، الكائن يف و�شطه،  امليج 

 .
يف 552012/12/16

خميمات  ا�شتهداف  بعد  املخيمات  من  الق�رشي  التهجري  نزيف  وا�شتمر 

خان ال�شيح واحل�شينية وال�شيدة زينب، ف�شالً عن تهجري العائالت الفل�شطينية 
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وجوبر،  وزملكا،  عربني،  مثل  دم�شق،  غوطة  قرى  يف  تقطن  كانت  التي 

دم�شق،  العا�شمة  يف  اأمناً  اأكرث  مناطق  اجتاه  يف  منهم  العديد  وفّر  والقابون. 

اإيواء لالأونروا مثل مدر�شة حيفا يف منطقة  و�شكن عدد قليل منهم يف مراكز 

.
56ً

ال�شيخ �شعد يف املزة، ومعهد االأونروا يف املزة اأي�شا

امل�شلحة  املعار�شة  جماعات  اأن   ،2013/4/30 يف  االأونروا،  وكالة  وذكرت 

واأعلنته   ،2013/4/26 يف  حلب  يف  “حندرات”  التل  عني  خميم  باحتالل  قامت 

املخيم واملقدر بنحو  منطقة ع�شكرية، وقامت بتهجري وت�رشيد كامل �شكان 

.
57

�شتة اآالف فل�شطيني

الالجئني  عدد   ،2015 فرباير  �شباط/  يف  االأونروا،  وكالة  وقدرت 

الفل�شطينيني الذين نزحوا داخلياً اأكرث من 233 األف الجئ توزعوا كالتايل:

جدول رقم )3(: توزيع الالجئني الفل�شطينيني الذين نزحوا داخل �شورية 

يف �شباط/ فرباير 582015

املجموعحماةالالذقيةحم�سحلبدرعادم�شقاملنطقة

200,00013,1006,6006,4504,5003,050233,700العدد

�شورية  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  من   %90 نحو  اأن  االأونروا  اأعلنت  وقد 

تقدم  ال  االأونروا  اأن  اإىل  االإ�شارة  وجتدر  هذا،  العاجلة.  للم�شاعدة  بحاجة 

خدماتها داخل املخيمات الفل�شطينية يف �شورية، وذلك بحجة اأنها مناطق غري 

الالجئني  على  دورية  غري  معونات  توزيع  على  خدماتها  تقت�رش  فيما  اآمنة، 

كانت  االأونروا  اأن  ويذكر  �شورية،  داخل  االآمنة  املناطق  يف  الفل�شطينيني 

داخل  للفل�شطينيني  واخلدماتية  والتعليمية  والطبية  ال�شحية  اخلدمات  تقدم 

.
59

خميماتهم

اأول من �شهد  الفل�شطينيني يف مدينة الالذقية  وكان خميم الرمل لالجئني 

اأوائل املخيمات  ، تبعه خميم درعا الذي كان من 
60

تهجري الجئني فل�شطينيني
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الفل�شطينية التي دخلت يف االأحداث الدائرة يف �شورية، نظراً النطالق �رشارتها 

عديدة  جوية  لغارات  تعر�شه  نتيجة  كبري  دماًر  املخيم  وحلق  درعا.  من 

و�شقوط قذائف الهاون على معظم مناطقه، ما اأدى اإىل ت�رشيد الغالبية العظمى 

من ال�شكان، حيث توجهوا اإىل االأردن، منهم من ا�شتطاع الدخول ومنهم من 

ُمنع ب�شبب قرار احلكومة االأردنية منع ا�شتقبال الالجئني الفل�شطينيني الذين 

جلاأوا من �شورية. كما نزح جزء منهم اإىل لبنان، لكن العدد االأكرب ظّل يف قرى 

.
61

درعا

اأما خميمات دم�شق فقد بداأت حركة النزوح منها بعد املجزرة التي وقعت 

النزوح  حركة  وو�شلت   ،2012/8/2 يف  اخلمي�ص  يوم  الريموك  خميم  الأبناء 

ذروتها بعد ا�شتهداف خميم الريموك بطائرات امليج ال�شورية يف 2012/12/16 

.
62

وتبعه ا�شتهداف اآخر بالطائرات احلربية على خميم احل�شينية وحندرات

وعلى �شعيد التهجري اخلارجي، مل يلَق الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية 

الذين جلاأوا اإىل الدول العربية االهتمام الكايف من قبل تلك احلكومات، مما اأدى 

مكان  اإىل  العودة  اإىل  بع�شهم  دفع  ما  معاناتهم،  وزيادة  اأو�شاعهم  تفاقم  اإىل 

للخطر  اأخرى  مرة  عر�شهم  ما  هناك،  اأمناً  اأكرث  مناطق  اأو  �شورية  يف  �شكنه 

َوتكبُّد ويالت احلرب والدمار.

الالجئني  عدد  اأن   2015 فرباير  �شباط/  يف  االأونروا  وكالة  وذكرت 

وتوزعوا  الجئ  األف  املئة  تعدى  �شورية  خارج  اإىل  جلاأوا  الذين  الفل�شطينيني 

كالتايل:

جدول رقم )4(: توزيع الالجئني الفل�شطينيني الذين جلاأوا خارج �شورية 

يف �شباط/ فرباير 632015

املجموعتركيا واأوروبا غزةم�رصاالأردنلبنانالبلد

44,00015,0004,0001,00040,000104,000العدد



تقرير معلومات

28

وكان مكتب �شوؤون الالجئني يف حركة حما�ص قد ذكر يف تقريره ال�شنوي 

الثاين، اأن عدد الالجئني الفل�شطينيني النازحني من �شورية اإىل لبنان بلغ نحو 

80 األفاً يف بداية �شنة 2013، ثم انخف�ص العدد اإىل 44,431 يف الربع االأخري من 

.
�شنة 642014

الالجئني  عدد  اأن  �شورية،  فل�شطينيي  اأجل  من  العمل  جمموعة  وذكرت 

الفل�شطينيني الذين فروا من �شورية اإىل اأوروبا منذ بداية االأحداث حتى اآذار/ 

. وقد �شاعدت الت�شهيالت واحلوافز 
65

مار�ص 2015 قد تعدى الـ 27,933 الجئ

من  جلاأوا  الذين  للفل�شطينيني  بتقديها  االإ�شكندنافية  الدول  قامت  التي 

�شورية اإليها يف جعلها وجهتهم املف�شلة؛ منها تقدمي بع�ص هذه الدول حوافز 

.
66

لفل�شطينيني مقيمني على اأرا�شيها الإجالء عائالتهم واأقاربهم من �شورية

وفيما يلي نعر�ص الأو�شاع الفل�شطينيني الذين جلاأوا من �شورية اإىل بع�ص 

الدول العربية وباقي دول العامل، واالإجراءات التي اتخذت جتاههم:

لبنان  يف  ال�شورية  االأزمة  بداية  يف  الفل�شطينيون  الالجئون  وجد  لبنان: 

بدخولهم  �شمح  الذي  االأقرب  البلد  باعتباره  اإليه،  ياأوون  و�شهالً  اآمناً  مالذاً 

بعد  ما  يف  اأ�شهمت  والتي  عليهم،  الحقاً  فر�شها  التي  للتعقيدات  وجود  دون 

الر�شمية  االإح�شائيات  اأعلنت  اأن  فبعد  الن�شف؛  اإىل  الالجئني  اأعداد  بخف�ص 

لالأونروا يف بداية حزيران/ يونيو 2013 اأن عدد الالجئني الفل�شطينيني الفارين 

حتدثت  االأونروا  اأرقام  فاإن   ،
67ً

األفا الثمانني  جتاوز  قد  لبنان  اإىل  �شورية  من 

، موزعني على املخيمات واملدن 
عن نحو 44 األف الجئ يف نهاية �شنة 682014

والقرى اللبنانية. وقالت وكالة االأونروا اإن ال�شلطات اللبنانية فر�شت قيوداً 

م�شددة على دخول الالجئني الفل�شطينيني من �شورية منذ اأيار/ مايو 2014، 

ومل ت�شمح بدخولهم اإال يف ا�شتثناءات نادرة. وت�شري الوكالة اإىل اأن الالجئني 

�شفتهم  اأن  �شيّما  ال  ملخاطر  يتعر�شون  لبنان،  يف  �شورية،  من  الفل�شطينيني 
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القانونية غري منتظمة يف كثري من االأحيان، واأن خدمات احلماية االجتماعية 

وفر�ص ك�شب العي�ص املتاحة لهم حمدودة للغاية، وذكرت اأنهم يعتمدون على 

وامل�شاعدات  االأ�شا�شية  اخلدمات  لتاأمني  االأونروا  وعلى  امل�شيفة  املجتمعات 

.
69

الطارئة واملاأوى

 Human Rights Watch  يوؤكد هذا االأمر ما �شدر عن هيومن رايت�ص ووت�ص

اإىل  الدخول  اأ�شبحوا ممنوعني من  الوافدين من �شورية  الفل�شطينيني  اأن  من 

ق�رشاً  اأعادت  اللبنانية  ال�شلطات  واأن   ،2013 اأغ�شط�ص  اآب/  من  ابتداًء  لبنان 

يعر�شهم  ما   ،2014/5/4 يف  �شورية  اإىل  الفل�شطينيني  الالجئني  من  ع�رشات 

باإلغاء  اللبنانية  احلكومة  ووت�ص  رايت�ص  هيومن  وطالبت  �شديد.  خلطر 

قرارها مبنع الالجئني الفل�شطينيني من �شورية من دخول لبنان، حيث يثل 

ينع  والذي  الرد،  اأو  الطرد  بحظر  القا�شي  الدويل  القانون  ملبداأ  انتهاكاً  ذلك 

احلكومات من اإعادة الالجئني وطالبي اللجوء اإىل اأماكن تتعر�ص فيها حياتهم 

.
70

اأو حريتهم للخطر

مل تلتزم احلكومة اللبنانية باملعايري الدولية جلهة ح�شن ا�شتقبال الالجئني 

اإح�شائية  اأرقاماً  ت�شدر  ومل  �شورية،  يف  القتال  من  الفارين  الفل�شطينيني 

االإن�شانية،  حاجاتهم  وعن  انت�شارهم  واأماكن  اأعدادهم  عن  دقيقة  ر�شمية 

الدويل  التق�شري  املطلوب. وهذا  اإن�شانية باحلجم  لهم م�شاعدات  كما مل تقدم 

واللبناين جتاه هوؤالء الالجئني جعل اأو�شاعهم االإن�شانية تتفاقم ب�شكل غري 

م�شبوق، وجعل العبء االأكرب يقع على جمعيات املجتمع املدين الفل�شطيني، 

.
71

ال �شيّما اخلريية منها

عانى الالجئون الفل�شطينيون يف �شورية الذين جلاأوا اإىل لبنان من ه�شا�شة 

زائر  اأنه  على  الفل�شطيني  اللبنانية  احلكومة  عاملت  فقد  القانوين؛  و�شعهم 

يتوجب عليه املغادرة بعد انتهاء الفرتة امل�شموح له االإقامة فيها. ونظراً للنظرة 
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القرارات  تدرجت  فقد  معهم  االأمني  التعاطي  ولطريقة  لالجئني  الر�شمية 

اللبنانية يف التعامل مع الالجئ الفل�شطيني من �شورية بدءاً من اإغالق احلدود 

بوجهه دون قرار وا�شح، وانتهاًء مبنع دخوله ر�شمياً وفق طلبات تعجيزية 

القانوين  الو�شع  ي�شهد  ومل   .
72

حتقيقها من  الفل�شطيني  الالجئ  يتمكن  مل 

االأمن  مديرية  من  قرار  �شدور  با�شتثناء  تغيري،  اأي  الفل�شطينيني  لالجئني 

العام اللبناين يف 2014/9/25، يجيز لالجئني جتديد االإقامات جماناً وت�شوية 

.
73ً

اأو�شاع املخالفني منهم جمانا

اأما بالن�شبة للواقع املعي�شي وال�شحي والتعليمي لالجئني الفل�شطينيني من 

�شورية اإىل لبنان، ويف ظل تراجع العمل االإغاثي عموماً، فقد �رشفت االأونروا 

اإيواء ب�شكل عام، دون التمييز بال�رشف على  100 دوالر للعائلة كبدل  مبلغ 

اعتبار حجم االأ�رشة، و�رشفت 30 دوالراً بدل ال�شلة الغذائية للفرد. 

واتهمت املوؤ�ش�شة الفل�شطينية حلقوق االإن�شان “�شاهد” احلكومة اللبنانية 

بالتهرب من م�شوؤولياتها عندما تعاملت مع فل�شطينيي �شورية كـ“نازحني”، 

وقال م�شوؤول العالقات العامة واالإعالم يف “�شاهد” حممد ال�شويل اإن “احلكومة 

اللبنانية اعتربت الالجئني الفل�شطينيني من �شورية اإىل لبنان نازحني”، م�شرياً 

اإىل اأن هذا االأمر ي�شقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية؛ فاإذا عّدهم لبنان 

الالجئني  حقوق  تراعي  التي  الدولية  بالقوانني  عندئذ  يلتزم  فاإنه  الجئني، 

الفل�شطينيني يف لبنان، واأ�شار اإىل اأن احلكومة اللبنانية مل ت�شع �شيا�شة اأو اآلية 

.
74

وا�شحة للتعاطي مع هذا امللف

ويف ت�رشين الثاين/  اأكتوبر 2014، اأوقفت االأونروا امل�شاعدة املالية ال�شهرية 

على  احل�شول  �رشوط  اأن  بزعم  �شورية،  فل�شطينيي  من  عائلة   1,100 بحق 

يف  به  قامت  الذي  االجتماعي  امل�شح  نتائج  بح�شب  عليهم  تنطبق  ال  امل�شاعدة 
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خدماتها  تقدمي  االأونروا  تابعت  ال�شحية  الناحية  ومن   .2014 يوليو  متوز/ 

ال�شحية للفل�شطينيني الالجئني من �شورية اإىل لبنان وامل�شجلني لديها، اأ�شوة 

ال�شحية  اخلدمات  واقت�رشت  لبنان.  يف  وامل�شجلني  املقيميني  بالفل�شطينيني 

التي قدمتها بالدرجة االأوىل على الرعاية االأولية، وكذلك االإحالة على امل�شايف 

املتعاقدة معها الإجراء بع�ص العمليات اجلراحية وحاالت الوالدة. 

من  الطالب  معظم  االأونروا  مدار�ص  ا�شتوعبت  التعليمية،  الناحية  ومن 

اأبناء الالجئني الفل�شطينيني من �شورية، اإال اأن العامل االقت�شادي واختالف 

هوؤالء  معاناة  من  وزاد  الطالب.  وجه  يف  كبرية  وعقبة  معوقاً  �شكل  املناهج 

العام  بداية  اللبنانية  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأ�شدرته  الذي  القرار  الطالب 

املدار�ص  الت�شجيل يف  2015/2014، والذي مّت منعهم مبقت�شاه من  الدرا�شي 

اإلغاء  االأونروا  قررت   2015 �شنة  بداية  ومع  اللبنانية.  واملهنيات  والثانويات 

برنامج التعليم الذي كان خم�ش�شاً للطالب الفل�شطينيني الالجئني يف �شورية 

 .
75

وحتويله اإىل برنامج يدجمهم مع الطالب الفل�شطينيني الالجئني يف لبنان

منع  على  ال�شورية  االأزمة  بداية  منذ  االأردنية  ال�شلطات  �شددت  االأردن: 

لن  اأحمر”  “خطاً  االأمر  هذا  وعّدت  اأرا�شيها،  اإىل  فل�شطيني  الجئ  اأي  دخول 

االأزمة  وت�شدير  تارة  البديل  الوطن  خماوف  حجج  حتت  بتجاوزه،  ي�شمح 

جتاه  امل�شوؤولية  حتمل  على  االأردن  قدرة  وعدم  اأخرى،  تارة  ال�شورية 

يف  االأردن  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  وجود  ويرتكز  الفل�شطينيني.  الالجئني 

�شكن �شايرب �شتي الواقع �شمال البالد بالقرب من احلدود ال�شورية )املوؤلف 

من بناية �شكنية واحدة تتاألف من �شّت طبقات حتوي 140 غرفة(. 

وقال رئي�ص الوزراء االأردين عبد اهلل الن�شور اإن االأردن لن ي�شمح بتدفق 

فل�شطني،  االأ�شلي  وطنهم  يف  حقوقهم  على  حفاظاً  اإليه،  فل�شطينيني  الجئني 

، واأ�شاف الن�شور “هناك قرار اأردين �شيادي وا�شح 
76

فحقوقهم يف فل�شطني
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اإىل  ال�شورية  الوثائق  حملة  من  الفل�شطينيني  االإخوة  عبور  بعدم  و�رشيح 

االأ�شلية،  بالدهم  يف  حّق  اأ�شحاب  �شورية  يف  الفل�شطينيني  اإخواننا  االأردن. 

.
وعليهم البقاء هناك حلني انتهاء االأزمة”77

املتزوجات من فل�شطينيني  ال�شوريات  الن�شاء  اأنه مّت منع  وذكرت تقارير 

اجلن�شية  الزوجة  حمل  ي�شفع  مل  كما  االأردن،  اإىل  اأوالدهن  ا�شطحاب  من 

.
78

االأردنية يف اإدخال عائلتها )التي حتمل وثائق فل�شطينية( اإىل االأردن

�شتي،  �شايرب  يف  مقيم  �شخ�ص  لكل  يومياً  واحداً  دوالراً  االأونروا  وتقّدم 

وبالتاأكيد هذا ال يكفي يف ظّل اأو�شاع مادية واإن�شانية �شعبة يعي�شها الالجئ. 

وتفر�ص ال�شلطات على هوؤالء اإقامة جربية داخل املجمع املذكور، وال ي�شمح 

لهم باخلروج اإال �شمن قيود م�شددة وكفاالت ليوم اأو يومني، ويف ظّل وجود 

كفيل اأردين يلتزم اأمام الدولة ويتحمل م�شوؤولية اإرجاع الالجئ الفل�شطيني 

من  القادمون  الفل�شطينيون  الالجئون  ي�شتكي  ذاته،  الوقت  ويف  ال�شكن.  اإىل 

�شيتي،  �شايرب  جممع  داخل  اإن�شانية”  “غري  ظروف  من  ال�شورية  االأرا�شي 

 .
79

االأمر الذي دفع الكثري من العائالت اإىل الهرب خارج اأ�شوار املجمع

 Euro-Mid Observer االإن�شان  حلقوق  االأورومتو�شطي  املر�شد  وقال 

االإفادات  من  عدد  بجمع  قام  اإنه   ،2014/1/13 يف   for Human Rights

اأو�شاعهم  وو�شف  �شورية،  من  االأردن  اإىل  قدموا  الجئني  فل�شطينيني  من 

اإذا ما  اأّي حلظة  االإن�شانية بال�شعبة، حيث يعي�شون حتت تهديد الرتحيل يف 

اكت�شفت ال�شلطات اأنهم فل�شطينيون. وقال االأورومتو�شطي يف تقرير ميداين 

له، اإن اأعداد الالجئني الفل�شطينيني الذين و�شلوا اإىل االأردن من �شورية تقّدر 

معظم  اأما  �شيتي.  �شايرب  جمّمع  يف  منهم  الجئاً   173 يقطن  الجئ،  األف   11 بـ 

الزعرتي  خميم  يف  اأو  االأردنية  املدن  داخل  فيعي�شون  االآخرين  الالجئني 

املخ�ش�ص لالجئني ال�شوريني، ويتظاهرون باأنهم الجئون �شوريون، وتقوم 
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ال�شلطات برتحيل من يتبني اأنه الجئ فل�شطيني، وتقوم باإعادته اإىل �شورية. 

واالإجراءات  �شهالً،  ال�شورية  االأزمة  بداية  يف  االأردن  اإىل  الدخول  كان  وقد 

ب�شيطة، اإال اأن ال�شلطات االأردنية بداأت تت�شدد مع الفل�شطينيني منذ �شنة 2013، 

بحيث تقوم باإرجاع من يتبني اأنه فل�شطيني، ما دفع بالفل�شطينيني اإىل اللجوء 

.
80

لتزوير وثائق تظهر اأنهم �شوريون من اأجل الدخول لالأردن

واتهمت منظمة هيومن رايت�ص ووت�ص االأردن، يف تقرير لها يف 2014/8/7، 

برتحيل مئة الجئ فل�شطيني ق�رشياً اإىل �شورية، بينهم �شيدات واأطفال، كا�شفًة 

اإغالق الدول املجاورة ل�شورية اأبوابها يف وجه الفل�شطينيني الفارين من احلرب 

هناك. وي�شري التقرير، الذي جاء بناء على مقابالت مع ثالثني �شخ�شاً، اإىل اأن 

االأردن اأعلن ب�شكل ر�شمي حظر دخول الفل�شطينيني القادمني من �شورية يف 

. وقالت هيومن رايت�ص ووت�ص اإن ترحيل االأردن 
كانون الثاين/ يناير 812013

وذلك  الدويل،  العريف  للقانون  انتهاكاً  ُيعد  �شورية  اإىل  الفل�شطينيني  لالجئني 

اللتزام االأردن مببداأ عدم االإعادة الذي ين�ص عليه، والذي يق�شي مبنع اإعادة 

الالجئني اأو طالبي اللجوء اإىل اأماكن تكون فيها حياتهم اأو حريتهم معر�شة اإىل 

.
82

اخلطر، ومنع اإعادة اأي �شخ�ص يكون عر�شة اإىل التعذيب

م�رص: بعد �شنوات من اإغالق م�رش الأبوابها اأمام الالجئني الفل�شطينيني يف 

�شورية، فتحت ثورة 25 يناير اأبواب م�رش اأمام الالجئني الفل�شطينيني الذين 

اأوىل  من  م�رش  وكانت  واالعتقال.  والدمار  القتل  من  هرباً  �شورية  من  فروا 

اإذ كان �رشطها  اإليها؛  الدول التي �شّهلت على الالجئني الفل�شطينيني الدخول 

الوحيد اأن يكون عمر رّب االأ�رشة اأكرث من اأربعني عاماً، والن�شاء ال يحتجن اإىل 

تاأ�شرية دخول، واالأبناء الذكور الذين فوق الـ 18 عاماً يح�شلون على تاأ�شرية 

.
83

دخول �رشط مرافقة العائلة

العائالت،  من  لعدد  موؤقتاً  مقراً  م�رش  اأ�شبحت  الت�شهيالت  لهذه  نتيجة 

ريثما حتني لهم فر�شة الرجوع اإىل �شورية عند ا�شتقرار االأو�شاع، اأو حلني 



تقرير معلومات

34

متكنهم من الو�شول اإىل اأوروبا عرب ركوب مراكب بحرية غري اآمنة، اأو حلني 

متكنهم من الدخول اإىل ليبيا.

مر�شي  حممد  الرئي�ص  عهد  يف  امل�رشية  ال�شلطات  �شماح  من  وبالرغم 

اأن  اإال  اأرا�شيها،  اإىل  �شورية  من  الهاربني  الفل�شطينيني  الالجئني  بدخول 

احلكومة مل ت�شمح لهم بدخول االأرا�شي امل�رشية اإال عرب طريق واحد ي�شل 

الفارين  بالفل�شطينيني  تعرتف  ومل   ،
84

القاهرة مبطار  الدويل  دم�شق  مطار 

من �شورية الجئني على اأرا�شيها، حيث يوؤهلهم ذلك احل�شول على خدمات 

اأ�شوة  امل�شابهة،  اخلدمات  من  وغريها  الدولة  من  املدعومة  ال�شحية  الرعاية 

 .
85

بالالجئني ال�شورين، على الرغم من اأن االأ�شباب ذاتها حملتهم على الفرار

تعّد  ال  امل�رشية  القوانني  اأن  ذلك  امل�رشية  اخلارجية  وزارة  وبررت 

تتم  اأن  ي�شعب  وبالتايل  منها،  وفد  التي  الدولة  كانت  اأياً  الجئاً،  الفل�شطيني 

الالجئ  ُيعّد  مل  لذلك  نتيجة  بال�شوريني؛  الفل�شطينيني  الالجئني  م�شاواة 

بغر�ص  اإما  مقيماً،  بل  الجئاً،  م�رش  اإىل  جلاأ  الذي  �شورية  من  الفل�شطيني 

املوؤ�ش�شات  اأ�شبح حمروماً من رعاية  العمل؛ وبذلك  اأو  الدرا�شة  اأو  ال�شياحة 

الدولية اأو االأهلية؛ كما مل تقدم االأونروا لهم اأي م�شاعدات الأن م�رش ال تدخل 

.
86

�شمن نطاق عمل االأونروا

مع  م�شرتك  بيان  يف  االإن�شان،  حلقوق  االأورومتو�شطي  املر�شد  واتهم 

2013/3/29، ال�شلطات امل�رشية باأنها  “را�شد فل�شطينيي �شورية” يف  جتمع 

ال�شورية، حيث  الوثائق  الفل�شطينيني من حملة  وا�شحاً �شّد  متار�ص متييزاً 

ال تتم معاملتهم على قدم امل�شاواة مع الالجئ ال�شوري، وذلك ب�شورة تهدد 

.
87

اأمنهم وتوجد تعقيدات يف و�شعهم القانوين على املدى البعيد

الالجئني،  لهوؤالء  الالزمة  امل�شاعدة  الفل�شطينية  ال�شلطة  تقدم  مل 

يف  الفل�شطينية  الدبلوما�شية  البعثة  مقر  اأمام  بها  قاموا  احتجاجات  وبعد 
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الالجئني  ح�شول  بتاأمني  الفل�شطينية  البعثة  تعهدت   ،2013 اأبريل  ني�شان/ 

الفل�شطينيني على خدمات الرعاية ال�شحية من خالل نقابة االأطباء امل�رشية، 

العالج  القادمني من �شورية بخدمات  الفل�شطينيني  مبا يف ذلك �شمول جميع 

يف امل�شت�شفيات واملراكز العالجية التي تديرها النقابة. غري اأن هذه الوعود مل 

.
88

ُترتجم اإىل واقع عملي بالن�شبة ملعظم فل�شطينيي �شورية

اإىل م�رش  الذين قدموا من �شورية  الفل�شطينيني  الالجئني  ازدادت معاناة 

بعد عزل الرئي�ص مر�شي، وتعر�ص الالجئون لل�رشب واالعتقال بالع�رشات، 

واخلطف والقتل اأحياناً )ما ح�شل يف عر�ص البحر(، باالإ�شافة اإىل توقف كل 

االأوراق  وت�شديق  اإقامات  جتديد  من  لهم،  منحت  التي  االإدارية  االإجراءات 

يف  يعمل  كان  من  وَمنُْع  املدار�ص،  يف  الطالب  على  الت�شييق  ومّت  الثبوتية، 

االأعمال احلرة، وحجز املئات منهم يف ظروف اعتقال قهرية، ورّحل الع�رشات 

.
89

ل اآخرون اإىل لبنان ب�شورة تع�شفية و�ُشلِّموا اإىل ال�شلطات ال�شورية، ورحِّ

�شورية  اإىل  اأرا�شيها  من  الفل�شطينيني  الالجئني  برتحيل  م�رش  وبداأت 

اإىل  القاهرة  مطار  عرب  فل�شطينياً   35 برتحيل  قامت  حيث   ،2013/10/4 يف 

. وواجه معظم الالجئني م�شكالت و�شعوبات يف الت�شجيل، �شببها 
90

�شورية

عدم و�شوح املوقع القانوين لالجئ الفل�شطيني من �شورية؛ فهو تارة يح�شب 

على �شورية، وُتطلب منه اأوراق من ال�شفارة ال�شورية، وتارة اأخرى يح�شب 

.
91

فل�شطينياً وُتطلب منه االأوراق نف�شها من ال�شفارة الفل�شطينية

واأ�شبح من غري امل�شموح لالجئ الفل�شطيني ال�شوري الدخول اإىل م�رش 

دخوالً طبيعياً، فاأ�شبح بذلك عر�شة للن�شب واالبتزاز؛ فقد ا�شتطاع البع�ص 

احل�شول على تاأ�شرية دخول بثمن مرتفع جداً، تراوحت ما بني 2,500–3,000 

على  يرتتب  ال  كان  الطبيعي  الو�شع  يف  باأنها  علماً  ل�شما�رشة،  تدفع  دوالر 

.
92

احل�شول عليها اأّي ر�شوم
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من  العمل  وجمموعة  االإن�شان،  حلقوق  االأورومتو�شطي  املر�شد  واتهم 

العودة  الفل�شطيني، ومركز  اأجل فل�شطينيي �شورية، ومركز حقوق الالجئ 

الفل�شطيني ال�شلطات امل�رشية بالقيام بعملية ا�شتهداف ممنهج للفل�شطينيني 

القادمني من �شورية اإىل اأرا�شيها، داعية القاهرة اإىل احرتام التزاماتها جتاههم 

.
93

وفق ما يليه القانون الدويل

�شورية،  فل�شطينيي  اأجل  من  العمل  جمموعة  من�شق  حمود،  طارق  وقال 

296 الجئاً يف �شجون القاهرة  2013/11/27، اإن ال�شلطات امل�رشية تعتقل  يف 

الفل�شطينيات وال�شوريات تعر�شن  الالجئات  العديد من  واالإ�شكندرية، واإن 

 ،2013/12/11 ويف   .
94

باالإ�شكندرية املنتزه  �شجن  يف  جن�شي  لتحر�ص 

�شجون  من  فل�شطينياً  الجئاً   116 �رشاح  امل�رشية  االأمنية  ال�شلطات  اأطلقت 

.
95

االإ�شكندرية

ويف 2014/11/1 اعتقلت ال�شلطات امل�رشية 56 الجئاً فل�شطينياً من �شورية، 

بعد مغادرتهم تركيا عن طريق القوارب يف 2014/10/23 متوجهني اإىل اأوروبا، 

اأربعة كيلومرتات  نيل�شون، على بعد  الالجئني على جزيرة  مّت ترك  اأن  وبعد 

. واأ�شار 
96

�شمال منطقة اأبو قري، مبدينة االإ�شكندرية، بعد خالف بني املهربني

اأن  اإىل   ،2015/4/11 يف  �شورية  فل�شطينيي  اأجل  من  العمل  ملجموعة  تقرير 

ال�شلطات امل�رشية خريت هوؤالء الالجئني بني ترحيلهم اإىل �شورية اأو بقائهم 

.
97

يف ال�شجن، وذلك بعد اأن رف�شت جميع البلدان املحيطة ب�شورية ا�شتقبالهم

وذكرت منظمة العفو الدولية Amnesty International، يف تقرير لها يف 

2014 ما ال يقل عن  اأعادت خالل �شنة  امل�رشية  ال�شلطات  اأن   ،2014/11/14

150 الجئاً اإىل �شورية اأو رحلتهم اإىل بلدان اأخرى. كما اأ�شدرت وزارة الداخلية 

يف م�رش اأوامر برتحيل ما ال يقل عن 64 من الالجئني، من �شمنهم الـ 56 الجئ 

املحتجزون لديها، وهددتهم ال�شلطات باالإعادة ق�رشاً اإىل �شورية، على الرغم 
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من اأن مكتب النائب العام باالإ�شكندرية اأمر باالإفراج عنهم. وقد طالبت منظمة 

.
98

العفو الدولية من ال�شلطات امل�رشية االإفراج فوراً عنهم

 ،56 الـ  الفل�شطينيني  الالجئني  اأن   ،2015/3/5 يف  العمل  جمموعة  وذكرت 

املحتجزين يف �شجن كرموز مبدينة االإ�شكندرية، بداأوا يف 2015/2/9 اإ�رشاباً 

 .
99

مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على اأو�شاعهم

قطاع غزة: جلاأت بع�ص العائالت الفل�شطينية، ممن كان يقطن يف �شورية 

اإىل قطاع غزة عرب معرب رفح، هرباً من جحيم احلرب الدائرة يف �شورية؛ فقد 

كان هذا خيارهم االأخري بعد رف�ص م�رش ا�شتقبالهم، ومعظمهم كان ي�شكن 

القطاع �شابقاً، اأو لديه اأقارب فيه. مل ي�شق القطاع باأبنائه العائدين اإليه، وجاء 

يف ت�رشيح ع�شام عدوان، م�شوؤول دائرة الالجئني يف حركة حما�ص، “�شعبنا 

قطاع  �شكان  من  اأ�شالً  وغالبيتهم  الوطن،  اأبناء  فهم  هوؤالء،  بحق  يق�رّش  لن 

.
غزة، بالتايل هم لي�شوا غرباء بل يف وطنهم”100

وبح�شب وزارة ال�شوؤون االجتماعية يف غزة، فاإن عدد االأ�رش الفل�شطينية 

االأول/  وت�رشين   2011 فرباير  �شباط/  بني  القطاع  اإىل  �شورية  من  القادمة 

884 فرداً.  اأ�رشة تتاألف من   228 2014، وامل�شجلة لدى الوزارة، بلغ  اأكتوبر 

لديها،  وامل�شجلني  �شورية،  من  العائدين  عدد  فاإن  االأونروا  لوكالة  ووفقاً 

الالجئني  �شوؤون  متابعة  جلنة  رئي�ص  ويقول  �شخ�ص.  األف  نحو  اإىل  و�شل 

“الو�شع االقت�شادي  اإن  الفل�شطينيني من �شورية اإىل غزة، عاطف العّماوي، 

لالجئني الفل�شطينيني القادمني من �شورية مرتدٍّ للغاية”. واأن االأونروا توقفت 

عن تقدمي امل�شاعدة لهوؤالء العائدين ابتداء من �شهر ني�شان/ اأبريل 2015، على 

.
101

الرغم من و�شعهم االقت�شادية املرتدي

وقال وكيل وزارة ال�شوؤون االجتماعية الفل�شطينية بغزة يو�شف اإبراهيم، 

واجتماعية  اقت�شادية  برامج  ثمانية  من  اأكرث  خ�ش�ّشت  “الوزارة  اإن 
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“من تلك الربامج برنامج االإغاثة  للفل�شطينيني القادمني من �شورية”، وتابع 

العاجلة الذي يقدم م�شاعدات للعائدين فور و�شولهم لغزة، وبرنامج االأثاث 

50 عائلة،  املنزيل، وبرنامج املنح الدرا�شية اجلامعية والذي ا�شتفاد منه نحو 

ال�شغرية،  االقت�شادية  للم�شاريع  الداعم  االقت�شادي  التمكني  وبرنامج 

واالجتماعي  النف�شي  للدعم  واآخر  االجتماعية،  للحماية  الوطني  والربنامج 

بدء  منذ  الوزارة  قّدمتها  التي  امل�شاعدات  اإجمايل  اإبراهيم  ويقدر  لالأطفال”. 

.
و�شول العائالت من �شورية اإىل غزة بـ“مليون دوالر اأمريكي”102

ليبيا: ت�شري املعطيات اإىل اأن العائالت الفل�شطينية التي جلاأت من �شورية 

يف  معاناتهم  منها  جمة،  �شعوبات  واجهت  ليبيا،  اإىل  ثم  ومن  م�رش  اإىل 

دخول  لهم  �شمح  حتى  واملطر  بالربد  طويلة  ل�شاعات  املعرب  على  االنتظار 

االأرا�شي الليبية. وي�شار اأن ال�شلطات الليبية اأ�شدرت يف نهاية ت�رشين الثاين/ 

نوفمرب 2012 قراراً متنع مبوجبه دخول الفل�شطينيني الذين يحملون وثائق 

�شباط/  يف  ال�شادرة  االأونروا  اإح�شاءات  وح�شب   .
103

ليبيا اإىل  �شورية  �شفر 

.
104

فرباير 2015 يوجد يف ليبيا 1,100 الجئ فل�شطيني من �شورية

وبح�شب جمموعة العمل فاإن هوؤالء الالجئني يعي�شون اأو�شاعاً معي�شية 

قا�شية، وذلك ب�شبب عدم اال�شتقرار االأمني الليبي. واأكدت املجموعة تعر�ص 

الالجئني يف ليبيا للخطف والقتل من قبل االأطراف املتناحرة فيها، ما يدفعهم 

.
105

للتفكري بركوب البحر من اأجل الهجرة اإىل الدول االأوروبية

تركيا: بداأ الالجئون الفل�شطينيون املقيمون يف �شورية باللجوء اإىل تركيا 

الرمل يف �شورية، يف  الالذقية وخميم  التي �شهدتها مدينة  االأحداث  بداية  مع 

�شهر اآب/ اأغ�شط�ص 2011. مل يكن دخولهم باالأمر ال�شهل، فقد كانوا معّر�شني 

خلطر االعتقال واملالحقة االأمنية يف حال عودتهم، ومل ي�شمح لهم باخلروج 

اإىل داخل تركيا، ب�شبب متطلبات تاأ�شرية الدخول  خارج املخيمات احلدودية 
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. وقد �شمح بداية 
106

بخالف ال�شوري الذي ال يحتاج لتاأ�شرية لدخول تركيا

يح�شل  �شياحية،  دخول  بتاأ�شرية  تركيا  اإىل  بالدخول  الفل�شطينيني  لالجئني 

.
107

مبوجبها على اإقامة ملدة �شتة اأ�شهر غري قابلة للتجديد

واالأ�رش  العائالت  بداأت  دم�شق،  يف  اأبوابها  الرتكية  ال�شفارة  اإغالق  وبعد 

الفل�شطينية تلجاأ اإىل تركيا بطرق غري م�رشوعة عن طريق ريف اإدلب وحلب؛ 

ما عر�شهم للقتل اأو االعتقال، ف�شالً عن عمليات االبتزاز واالحتيال من قبل 

الالجئني  عن  التاأ�شريات  منع  قانون  �شدور  وبعد   ،
108

التهريب ع�شابات 

من  عليها  يح�شلون  كانوا  التي   ،2014 �شنة  مطلع  �شورية  من  الفل�شطينيني 

امل�رشوعة  غري  الطرق  اأ�شبحت  اأخرى،  بلدان  يف  الرتكية  ال�شفارات  خالل 

.
109

ال�شبيل الوحيد لدخول الالجئني اإىل تركيا

الفل�شطيني من �شورية بقدر ما كانت  ا�شتقرار لالجئ  بلد  مل تكن تركيا 

اأي وثيقة ر�شمية حتدد  اأوروبا، لذلك ال يوجد  اإىل  حمطة من حمطات اللجوء 

الر�شمي  العدد  اأن  اإىل  التقديرات  وت�شري  تركيا.  يف  الفل�شطينيني  اأعداد  بدقة 

ال�شوريني املتواجدين يف تركيا يرتاوح بني  الفل�شطينيني  والتقريبي لالجئني 

هي  رئي�شية،  حمافظات  ثالث  يف  يقيمون  �شخ�ص  اآالف  وخم�شة  اآالف  ثالثة 

اإ�شطنبول، وغازي عنتاب، وهاتاي اأو ما ُيعرف باأنطاكية. ويتوزع الالجئون 

خميم  مثل  الرتكية،  للحكومة  التابعة  املخيمات  من  العديد  يف  الفل�شطينيون 

 .
“كل�ص 1”، و“كل�ص 2”، و“فريان �شهري”، و“جيالن بينار”110

عدم  من  بحالة  الفل�شطينيني  الالجئني  مع  الر�شمي  الرتكي  التعامل  متيز 

الو�شوح؛ فم�شطلح “وثيقة ال�شفر للفل�شطينيني” لي�ص مدرجاً �شمن النظام 

يف  ال�شبابية  من  حالة  هذا  �شبّب  وبالتايل  الرتكية،  احلكومة  لدى  به  املعمول 

التعامل مع امللف، كانت نتيجتها اأن الالجئ الفل�شطيني من �شورية ال يعامل 

امل�شتو�شفات  اأن  حني  يف  لهم،  اإقامات  توجد  ال  وبالتايل  ال�شوري،  معاملة 
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وامل�شايف واجلهات غري الر�شمية تتعامل معهم كال�شوريني، غري اأن موؤ�ش�شات 

اإ�شافة  العمل،  وجمموعة  الفل�شطيني  العودة  مركز  مثل  مدنية،  فل�شطينية 

 Filistin Dayanisma فيدار   – فل�شطني  مع  للت�شامن  الرتكية  اجلمعية  اإىل 

Dernegi، ا�شتطاعت يف �شباط/ فرباير 2014، حتريك هذا امللف لدى احلكومة 

للفل�شطينيني  ي�شمح   ،2014/2/19 يف  قرار  �شدور  ذلك  عن  ونتج  الرتكية، 

الداخلني اإىل تركيا بطريقة غري �رشعية باحل�شول على ت�شوية و�شع، اأي ختم 

.
111

دخول مع اإقامة ملدة �شتة اأ�شهر اأو �شنة

�شورية  من  الالجئ  الفل�شطيني  ال�شعب  اأبناء  وقع  اأوروبا:  اإىل  الهجرة 

والذين ا�شطروا للهجرة اإىل اأوروبا، فري�شة لتجار الب�رش الذين وجدوا فيهم 

مادة وفرة وغالية الثمن، فتعاملوا معهم ك�شلع وب�شائع يراد نقلها من مكان 

 .
112

اإىل اآخر

منها  ينطلق  التي  املحطات  اأ�شهر  وتركيا  وم�رش  ليبيا  من  كل  و�شكلت 

الالجئون بحراً نحو ال�شواحل االإيطالية. ويف ظّل املنع املمار�ص جتاه الالجئني 

املجاورة  �شيّما  وال  العربية  الدول  اإىل  الدخول  حيال  ال�شوريني  الفل�شطينيني 

يجعلهم  ما  قانوين،  غري  غالبها  متعددة  طرقاً  الالجئون  ي�شلك  ل�شورية، 

. ومن هذه الطرق:
113

عر�شة لالعتقال والتوقيف، اأو الن�شب واالحتيال

تركيا: نتج عن االأحداث واالنفالت االأمني الذي �شهدته االأرا�شي ال�شورية 

وانهيار النظام يف املناطق احلدودية، عبور االآالف من الالجئني الفل�شطينيني 

احلدود ال�شمالية ال�شورية اإىل تركيا، من طريق اإدلب اأو حلب. وبعد الو�شول 

اإىل االأرا�شي الرتكية، يتوجه الالجئون نحو اأوروبا عرب طريقني رئي�شيني:

على  �شرياً  البلغارية  احلدود  باجتاه  اإما  العبور  يكون  الربي:  الطريق 

االأقدام اأو عرب احلدود اليونانية.
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مطاطية  قوارب  ركوب  عرب  ويكون  اليونان،  طريق  البحري:  الطريق 

اإحدى اجلزر اليونانية. تكلفة هذه الرحالت  اإىل  اأزمري غرب تركيا  من مدينة 

و�شطياً هي 1,500 دوالر للفرد، ويف حالة ا�شتخدام القوارب اخل�شبية ت�شبح 

التكلفة بحدود 3 اآالف دوالر للفرد.

من  تخرج  التي  للرحالت  ومماثل  جديد  طريق  وهو  اإيطاليا،  طريق  اأو 

اآالف دوالر، ونقطة االنطالق   7 م�رش وليبيا، تكلفة هذه الرحالت ت�شل اإىل 

.
114

من مدينة مر�شني اأو اأزمري

م�رص: دفعت االأحداث التي وقعت يف م�رش بعد عزل الرئي�ص مر�شي الالجئني 

الفل�شطينيني الذين جلاأوا من �شورية اإىل م�رش، اإىل البحث عن خمتلف ال�شبل 

اتخذت �شدهم. وقد دفعت مبالغ  التي  االإجراءات  ب�شبب  اأوروبا  اإىل  للتوجه 

نقلهم  مقابل  م�رشيني  ل�شما�رشة  دوالر   5,000–3,000 بني  تراوحت  مالية 

.
115

عن طريق البحر من ال�شواحل امل�رشية اإىل اإيطاليا ومن هناك اإىل اأوروبا

ليبيا: متكن عدد كبري من الالجئني الفل�شطينيني ال�شوريني من الو�شول 

اإىل  هناك  ومن  وال�شودانية،  واجلزائرية  امل�رشية  احلدود  عرب  ليبيا،  اإىل 

.
116

ال�شواحل االإيطالية عرب مدينة زوارة

تتابعت رحالت اللجوء اإىل اأوروبا عرب ال�شواحل  �شحايا عر�س البحر: 

الرتكية وامل�رشية والليبية اإىل اإيطاليا، ومنها اإىل بقية دول االحتاد االأوروبي 

ب�شالم  بالو�شول  الرحالت  بع�ص  جناح  بعد   European Union )EU(

يف  وزّج  عليه  القب�ص  واألقي  بذلك،  ف�شل  قد  االآخر  البع�ص  اأن  اإال  اإيطاليا.  اإىل 

التي  اال�شتغاثة  لنداءات  تام  وجتاهل  جداً،  �شيئة  احتجاز  بظروف  ال�شجون 

وجهها الالجئون واجلهات املعنية بحقوق االإن�شان.

املتو�شط،  االأبي�ص  البحر  يف  املنطلقة  املراكب  غرق  حوادث  تعددت  لقد 

 2014/9/6 ففي  واالعتقال.  والرتحيل  التوقيف  حاالت  من  معها  ترافق  وما 
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�شورية،  من  الفل�شطينيني  الالجئني  من  مهاجر   400 نحو  يقلُّ  مركب  غرق 

و�شوريني، وفل�شطينيني من قطاع غزة، مل ينُج منهم �شوى 11 �شخ�شاً. وقد 

 2015 فرباير  �شباط/  يف  �شورية  فل�شطينيي  اأجل  من  العمل  جمموعة  وثقت 

وبولندا  �شخ�شاً(،   300( مقدونيا  من  كل  يف  االعتقال  حاالت  من  الكثري 

�شخ�شاً(،   108( واليونان  �شخ�شاً(،   29( و�رشبيا  �شخ�شاً(،   12(

هذه  �شلطات  وتعاملت  �شخ�شاً(.   345( وقرب�ص  �شخ�شاً(،   21( لبانيا  واأ

.
117

الدول بطريقة غري اإن�شانية مع الالجئني الفل�شطينيني

ففي قرب�ص على �شبيل املثال، اأنقذ خفر ال�شواحل، يف 2014/9/26، قارباً 

345 الجئاً فل�شطينياً  كان قد انطلق من مرفاأ مدينة مر�شني برتكيا يقل نحو 

اإحدى  يف  بهم  خا�ص  لالجئني  خميم  اإىل  نقلهم  مّت  ثم  و�شوريني،  �شورية  من 

�شواحي العا�شمة القرب�شية نيقو�شيا حتت م�شمى “الجئني غري �رشعيني”، 

الدول  اإىل  الو�شول  من  ومنعهم  قرب�ص  يف  “الب�شم”  على  اإجبارهم  ومّت 

 .
118

االأوروبية

االأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة  مبنا�شدة  الالجئني  قيام  وبعد 

واملفو�شية   International Committee of the Red Cross )ICRC(

االأوروبية European Commission والقن�شلية الفل�شطينية للتدخل يف حّل 

جمهورية  لدى  فل�شطني  دولة  �شفري  تو�شل  �رشاحهم،  واإطالق  م�شكلتهم 

قرب�ص وليد احل�شن، ووكيل الداخلية القرب�شية نيكوالييدي�ص كون�شتنتينو�ص 

ق�شايا  ملعاجلة  تفاهمات  اإىل   ،2015/2/3 يف   ،Nicolaiedis Konstantinos

الالجئني الفل�شطينيني. ومّت خالل االجتماع االتفاق والتاأكيد على:

وجود  وعدم  اأر�شها،  على  الفل�شطينيني  بالالجئني  قرب�ص  ترحيب 

توجه لرتحيلهم، ودعوة كافة الالجئني الفل�شطينيني املتواجدين على 

اأرا�شيها للتقدم بطلبات اللجوء. غري الراغبني بالتقدم بطلب اللجوء 

اإذن  مع  للتمديد،  قابلة  اأ�شهر  �شتة  ملدة  اإقامة  ينحون  قرب�ص  يف 
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بالعمل، كما �شتحول اإقامتهم من حالة اإن�شانية اإىل اإقامة زائر وذلك 

للكبار  دوالر(   569 )نحو  يورو   500 وينحون  رغبتهم،  على  بناء 

و200 يورو )نحو 227 دوالر( لل�شغار بدل �شكن، ولهم اخليار يف 

لهم  االإقامة  اأو  اللجوء  يف  الراغبني  غري  الحقاً.  اللجوء  بطلب  التقدم 

كما  وال�رشعية،  املنا�شبة  بالطرق  املقبلة  وجهتهم  اختيار  يف  احلرية 

)نحو  يورو  و200  للكبار  دوالر(   569 )نحو  يورو   500 ينحون 

227 دوالر( لل�شغار بدل �شكن، ولهم اخليار يف التقدم بطلب اللجوء 

.
119ً

الحقا

البلدان االأوروبية التي يق�شدها الالجئون الفل�شطينيون من �شورية:

من  الفل�شطينيون  الالجئون  اإليها  توجه  التي  االأوروبية  الدول  تعددت 

�شورية وكان اأبرزها:

�شورية،  من  الفل�شطينيني  لالجئني  االأوىل  الوجهة  تكون  تكاد  ال�شويد: 

�شورية،  من  للقادمني  دائمة  اإقامة  تعطي  اأنها  اأهمها  عديدة،  الأ�شباب  وذلك 

باالإ�شافة اإىل �شهولة احل�شول على اجلن�شية. ويقدر عدد الالجئني فيها منذ 

األف   16 2014 بنحو  اإىل نهاية ت�رشين الثاين/ نوفمرب  بدء احلرب يف �شورية 

الجئ، ح�شب اإح�شائيات دائرة الهجرة ال�شويدية.

البلدان  اأ�رشع  الأنها  الالجئون،  يق�شدها  التي  الوجهات  اأهم  من  هولندا: 

االأوروبية يف اإجراءات االإقامة ومّل ال�شمل.

املتزوجني،  غري  ال�شبان  الفل�شطينيني  لالجئني  االأول  املق�شد  هي  اأملانيا: 

الذين  الوحيد لالجئني  املق�شد  ملا فيها من فر�ص عمل ودرا�شة. وهي  وذلك 

تركوا ب�شماتهم يف الدوائر الر�شمية االإيطالية عند عبورهم االأرا�شي االإيطالية.

الدامنارك: و�شعها م�شابهاً كثرياً لهولندا، اإال اأنها اأ�شدرت قراراً يق�شي 

.
120

باأن تكون االإقامة ملدة عام، دون ال�شماح بلمِّ ال�شمل خالل ذلك العام
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3. الالجئون املتبقون يف �شورية:

الفل�شطينية  الف�شائل  معظم  اتخذته  الذي  احلياد  موقف  من  الرغم  على 

تعر�ص   ،2011 مار�ص  اآذار/  منذ  الدائرة  االأحداث  من  �شورية  يف  املتواجدة 

يف  ي�شكنون  والذين  عام  ب�شكل  �شورية  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  غالبية 

املخيمات الفل�شطينية ب�شكل خا�ص، الأق�شى اأنواع املعاناة من قتل، وتهجري، 

وجتويع، وتعر�شت معظم املخيمات للتدمري، واحل�شار، والتهجري، والقى 

خميم الريموك و�شكانه الفل�شطينيون الذين بلغوا قبيل بداية االأحداث باأكرث 

من 144 األف الجئ فل�شطيني بح�شب اإح�شاءات االأونروا، اأ�شد اأنواع املعاناة.

من  �شورية  يف  احلقيقي  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  التمثيل  غياب  و�شاعف 

ومل  ال�شعد.  كافة  على  ا�شتهدافهم  وترية  من  وزاد  الالجئني،  ماأ�شاة  حجم 

حتَظ ق�شيتهم بتغطية اإعالمية كافية من قبل اجلهات الفل�شطينية ب�شكل عام؛ 

وهذا ما دفع من�شق جمموعة العمل من اأجل فل�شطينيي �شورية طارق حمود 

اأو غزة، مع  اأن حجم الدماء النازفة يف املخيمات كان يف ال�شفة  “لو  اإىل القول 

.
تقديرنا لهما، �شيكون االإعالم م�شتنفراً بكامل طاقته”121

التي  املناطق  يف  الواقعة  خ�شو�شاً  الفل�شطينية،  املخيمات  اأغلب  تعر�شت 

توجد فيها معارك ع�شكرية، اإىل عمليات تدمري كلي وجزئي؛ ما اأدى اإىل نزوح 

ن�شبياً، ومن  اأمناً  اأكرث  اإىل مناطق  اأو جزئي  ب�شكل كلي  املخيمات  �شكان هذه 

االأ�شا�شية،  الغذائية  واملواد  اخلدمات  ونق�ص  احل�شار،  من  عانى  فيها  بقي 

الذي بلغ عدد من  وياأتي على راأ�ص هذه املخيمات املحا�رشة خميم الريموك 

بقي فيه اأقل من 18 األف فل�شطيني بح�شب اإح�شاء االأونروا، والعدد مر�شح، 

لالنخفا�ص ب�شبب ا�شتمرار احل�شار واملعارك الع�شكرية هناك. 

وعند االطالع على اأعداد ال�شحايا، واملعتقلني، واملفقودين، يت�شح لنا ما 

بلغ  فقد  ومعاناة،  ا�شتهداف  من  �شورية  يف  الفل�شطينيون  الالجئون  يكابده 
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عدد ال�شحايا الفل�شطينيني نتيجة لل�رشاع القائم يف �شورية لغاية 2015/4/16 

نحو 2,820 �شحية فل�شطينية موثقة )اإىل جانب عدد غري املوثقني(، فيما بلغ 

831 بح�شب جمموعة العمل من  اأما عدد املعتقلني فبلغ   ،272 عدد املفقودين 

، انظر اجلدولني التاليني:
122

اأجل فل�شطينيي �شورية

جدول رقم )5(: توزيع ال�شحايا واملفقودين واملعتقلني الفل�شطينيني يف 

�شورية حتى 1232015/4/16

عدد املعتقلنيعدد املفقودينعدد ال�شحايااملنطقة

1,223247143دم�شق

7116137ريف دم�شق

36–293درعا

114–175حلب

971157حم�س

36239حماة

73–32الالذقية

–302القنيطرة

––19اإدلب

––15ال�شويداء

62–طرطو�س

2,631264701املجموع
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جدول رقم )6(: واقع املخيمات الفل�شطينية يف �شورية حتى 1242015/4/15

و�شع املخيما�شم املخيم

الريموك

ا�شتمرار احل�شار على املخيم لليوم 648 على التوايل، وانقطاع 

الكهرباء منذ اأكرث من 728 يوماً، واملاء لـ 218 يوماً على التوايل، 

عدد �شحايا احل�شار 174 �شحية.

احل�شينية
اجلي�ص ال�شوري ي�شتمر مبنع االأهايل من العودة اإىل منازلهم منذ 

نحو 549 يوماً على التوايل.

ال�شبينة
اجلي�ص ال�شوري ي�شتمر مبنع االأهايل من العودة اإىل منازلهم منذ 

نحو 519 يوماً على التوايل.

عني التل )حندرات(
نزوح جميع االأهايل منذ نحو 721 يوماً، بعد �شيطرة جمموعات 

املعار�شة عليه.

نحو 365 يوماً النقطاع املياه عنه، ودمار قرابة 70% من مبانيه.درعا

الو�شع هادئ ن�شبياً مع ا�شتمرار االأزمات االقت�شادية.جرمانا

الو�شع هادئ ن�شبياً مع ا�شتمرار االأزمات االقت�شادية.ال�شيدة زينب

الو�شع هادئ ن�شبياً مع ا�شتمرار االأزمات االقت�شادية.الرمل

الو�شع هادئ ن�شبياً مع ا�شتمرار االأزمات االقت�شادية.العائدين

خان ال�شيح
ا�شتمرار انقطاع جميع الطرقات الوا�شلة بينه وبني املناطق املجاورة 

با�شتثناء طريق )زاكية – خان ال�شيح(.

خميم الريموك: من خالل االطالع على اجلدولني ال�شابقني نرى ما يكابده 

الالجئون الفل�شطينيون يف �شورية من قتل وتهجري وتعذيب ومعاناة، حيث 

من  عام  ب�شكل  �شورية  يف  الفل�شطيني  التواجد  مناطق  من  منطقة  ت�شتثَن  مل 

هذه املعاناة؛ اإال اأن العنوان االأبرز هو ما القاه ويالقيه �شكان خميم الريموك؛ 

ال�شتات  عا�شمة  ُيعّد  الذي  املخيم  هذا  رمزية  اإىل  يرجع  ذلك  يف  وال�شبب 

الفل�شطيني، فهو االأكرب من حيث عدد ال�شكان مقارنة مع خميمات اللجوء يف 

داخل االأرا�شي الفل�شطينية ويف خارجها.



واقع الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية

47

وعلى الرغم من تواجد اأكرث من ثلثي الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية يف 

باقي املخيمات الفل�شطينية؛ اإال اأن االأ�شواء بقيت م�شلطة على خميم الريموك 

منذ بداية االأحداث يف �شورية وحتى كتابة هذه ال�شطور.

يف  بداأت  الريموك  خميم  يف  التوتر  اإرها�شات  بداية  اإن  القول  املمكن  من 

اأعقاب تنظيم تظاهرتني، �شارك فيهما اآالف الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية، 

يف  كانت  االأوىل  التظاهرة  املحتل،  ال�شوري  اجلوالن  مع  احلدود  على  اأقيمتا 

2011/5/15، يف الذكرى الـ 63 لنكبة فل�شطني، ا�شت�شهد فيها اأربعة فل�شطينيني، 

بر�شا�ص  اآخرين   170 نحو  وجرح  الريموك،  خميم  �شكان  من  منهم  ثالثة 

؛ والثانية كانت يف 2011/6/5 يف الذكرى الـ 44 ملا ي�شمى 
125

اجلي�ص االإ�رشائيلي

12 منهم من الريموك والباقون من  23 فل�شطينياً،  ا�شت�شهد  بالنك�شة، حيث 

والغاز  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  بر�شا�ص   447 نحو  وجرح  االأخرى،  املخيمات 

.
126

امل�شيل للدموع

اأثار قرار ال�شماح لالجئني الفل�شطينيني امل�شاركني يف امل�شريتني يف الو�شول 

اإىل مرتفعات اجلوالن �شكوكاً لدى بع�ص الفل�شطينيني باأن احلكومة ال�شورية 

وبع�ص حلفائها يريدون ا�شتغالل االحتجاجات لتوجيه ر�شالة اإىل “اإ�رشائيل” 

واملجتمع الدويل باأنهم م�شتعدون لنقل النزاع اإىل عقر دار الكيان االإ�رشائيلي، 

 1967 للفل�شطينيني منذ حرب حزيران/ يونيو  اأنه مل يكن ي�شمح  خ�شو�شاً 

اأكرث من ع�رشين كيلومرتاً من  وحتى تاريخ تنظيم م�شرية النكبة باالقرتاب 

 .
127

احلدود من دون احل�شول على اإذن ع�شكري

النظام  باأن  التظاهرتني  اأعقاب  يف  الريموك  خميم  اأهايل  لدى  �شعور  �شاد 

ثم  احلدود  اإىل  الو�شول  ت�شهيل  م�شوؤولية  وحّملوه  ا�شتغلهم،  ال�شوري 

جتاه  �شديد  ب�شخط  اأي�شاً  ي�شعرون  كانوا  كما  دعم،  اأّي  تقدمي  يف  التق�شري 

الف�شائل الفل�شطينية الأنها مل تتدخل لوقف حمام الدماء.
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يف  الفل�شطينيني  من  االآالف  ع�رشات  فيها  �شارك  التي  التظاهرة  �شكلت 

خميم الريموك لت�شييع �شهداء م�شرية النك�شة من اأبناء املخيم منعطفاً جديداً 

“اخلال�شة”  اإىل جممع  ال�شهداء  املخيم، حيث توجه م�شيعوا  بالن�شبة ل�شكان 

التابع للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني - القيادة العامة يف �شارع الثالثيني يف 

خميم الريموك، وهتفوا �شّد قادة ف�شائل فل�شطينية من بينهم اأحمد جربيل، 

وقاموا باقتحام املجمع واإحراقه، فرّد عنا�رش القيادة العامة على املتظاهرين 

 .
128

بالر�شا�ص، مما اأدى اإىل مقتل 14 فل�شطينياً وجرح ما يزيد عن 200 اآخرين

الت�شييع، �شادت خماوف لدى  التي رافقت عملية  االأحداث  اأعقاب هذه  يف 

اإىل توريط املخيم باالأحداث اجلارية يف  �شكان املخيم من وجود خطة تهدف 

�شورية، وظهرت انق�شامات حادة لدى اأبناء املخيم: فمن جهة هناك من يقدم 

دعماً للنظام، ومن جهة اأخرى، هناك من يقدم دعماً للمعار�شة. اإال اأن الغالبية 

الكربى من الالجئني، كانت حتر�ص على البقاء على احلياد.

مل تنفع �شيا�شة احلياد التي تبناها غالبية الفل�شطينيني يف �شورية، و�شكان 

الريموك من �شمنهم، من جتنيب املخيم ويالت احلرب وال�رشاعات الدموية 

واالأحداث اجلارية يف �شورية. و�شاعدت عدة عوامل باجتاه تورط اأو توريط 

املخيم تدريجياً باالأحداث الدائرة يف البالد، منها هذه العوامل:

للعا�شمة  اجلنوبية  اجلهة  يف  يقع  اإذ  للمخيم،  اجليو-ع�شكري  املوقع  اأ. 

قبل  من  ُت�شن  ع�شكري  اقتحام  عملية  الأي  االإجبارية  بواباتها  واأحد  دم�شق، 

التي  تلك  اأو  دم�شق،  يف  النظام  مراكز  باجتاه  اجلهة  تلك  من  املعار�شة  قوات 

ُت�شن من قبل النظام باجتاه مناطق املعار�شة، كمنطقة احلجر االأ�شود املحاذية 

للعا�شمة من اجلهة اجلنوبية للمخيم.

ب. نزوح اآالف ال�شوريني اإىل خميم الريموك وجواره يف بداية االأحداث؛ حيث 

بداأت جموع النازحني بتنظيم تظاهرات �شّد النظام ا�شتقطبت اأعداداً قليلة من 

الفل�شطينيني. 
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جانب  اإىل  العامة  القيادة   - فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  م�شاركة  ج. 

ال�شورية،  املعار�شة  �شّد  الع�شكرية  املعارك  بع�ص  يف  ال�شوري  اجلي�ص 

املعار�شة  ف�شائل  عدته  ما  الريموك؛  خميم  على  ال�شيطرة  التنظيم  وحماولة 

ال�شورية مك�شباً للنظام فعملت على اإف�شاله، ما اأدى يف نهاية املطاف اإىل جعل 

خميم الريموك �شاحة حرب بني اجلي�ص ال�شوري وتنظيم القيادة العامة من 

جهة، وف�شائل املعار�شة ال�شورية امل�شلحة من جهة اأخرى.

يف  اجلارية  االأحداث  جتاه  موحد  فل�شطيني  �شيا�شي  موقف  وجود  عدم  د. 

موقف  الفل�شطينية  والف�شائل  القوى  غالبية  تبني  من  الرغم  على  �شورية، 

احلياد جتاه االأحداث، اإال اأن غياب الروؤية الوا�شحة واالآلية الفاعلة للت�شدي 

ما  م�شمونه،  من  احلياد  هذا  اأفرغ  الفل�شطينيني  على  االأحداث  النعكا�شات 

خميم  ويف  عموماً،  �شورية  يف  الالجئني  وم�شتقبل  واقع  على  �شلباً  انعك�ص 

الريموك خ�شو�شاً.

التمثيل  عن  عدا  �شورية،  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  مو�شوع  طرح  غياب  هـ. 

�شورية،  يف  لالأحداث  حّد  لو�شع  نوق�شت  التي  االآليات  �شمن  الفل�شطيني، 

�شواًء يف موؤمتري جنيف 1 وجنيف 2، اأم يف االأجندات التي ُطرحت يف �شياق 

م�شاعي حّل االأزمة ال�شورية خارج نطاق موؤمتري جنيف.

�شيف  فخالل  عوامل،  من  ذكر  ما  ظّل  يف  �شورية،  يف  االأحداث  ت�شارعت 

2012 اأ�شبحت قوى املعار�شة ال�شورية، التي بدا اأنها حتقق مكا�شب يف بع�ص 

املناطق يف �شورية، اأكرث ت�شميماً على دخول املخيم، عاجالً ولي�ص اآجالً، وكان 

هدفها يف الظاهر طرد اأتباع تنظيم القيادة العامة، اإال اأنها كانت تخطط لل�شيطرة 

عليه للتوغل من خالله نحو العا�شمة. عندما تبني اأن دخول اجلي�ص ال�شوري 

الفل�شطينيني  بع�ص  بداأ  حمتماً،  اأمراً  بات  ال�شورية  املعار�شة  وف�شائل  احلر 

يناق�شون فيما بينهم اإمكانية ت�شكيل األوية فل�شطينية م�شتقلة داخل املخيم، مل 
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يكن الهدف من هذه االألوية القتال اإىل جانب اجلي�ص ال�شوري احلر اأو اإىل جانب 

النظام بل احلفاظ على املخيم منطقة اآمنة. اأ�رش اجلي�ص ال�شوري احلر خالل 

فل�شطيني  لواء  كل  خ�شوع  على  املخيم  يف  الفل�شطينية  القوى  مع  نقا�شاته 

خ�شوعاً كامالً له، وهو ما قوبل بالرف�ص من اجلانب الفل�شطيني.

يف 2012/12/16، ويف غارة قالت احلكومة ال�شورية الحقاً اإنها وقعت عن 

 36 طريق اخلطاأ، ق�شفت مقاتلة ميج �شورية املخيم، ما اأ�شفر عن ا�شت�شهاد 

. يف 
129

مدنياً من �شكان املخيم كانوا يحتمون داخل م�شجد عبد القادر احل�شيني

اليوم التايل، وبعد معارك عنيفة بني اجلي�ص ال�شوري وعنا�رش اجلبهة ال�شعبية - 

القيادة العامة من جهة واجلي�ص ال�شوري احلر توؤازره بعد ف�شائل املعار�شة 

. ومع 
130

من جهة اأخرى، متكن االأخري من ال�شيطرة ب�شكل كامل على املخيم

دخول اجلي�ص ال�شوري احلر اإىل املخيم، �شاعت كل االآمال باحلفاظ على احلياد.

مع خروج اجلبهة ال�شعبية – القيادة العامة من اأغلب اأحياء املخيم ومتركزها 

، باتت تتحكم بحركة 
131

يف املدخل ال�شمايل من املخيم واإقامتها حاجزاً لها هناك

الدخول واخلروج، واأ�شبح هناك �شعوبة يف دخول مواد االإغاثة وامل�شاعدات 

االإن�شانية واملواد االأ�شا�شية اإىل املخيم.

ال�شورية  احلكومة  مع  التو�شل  الفل�شطينية  والقوى  الف�شائل  حاولت 

الريموك  خميم  بتحييد  يق�شي  اتفاق  اإىل  املعار�شة  ال�شورية  والف�شائل 

وعودة  الطرفني،  من  م�شلحة  عنا�رش  اأي  تواجد  ومنع  الدائر،  ال�رشاع  من 

يف  اأعدادهم  ُقدرت  والتي  اإليه،  املخيم  من  فروا  الذي  الفل�شطينيني  الالجئني 

.
132

�شهر كانون االأول/ دي�شمرب 2012 باأكرث من 100 األف الجئ

يف  املتنازعة  ال�شورية  واالأطراف  الفل�شطينية  الف�شائل  تو�شلت 

خميم  من  امل�شلحني  كافة  بان�شحاب  يق�شي  اتفاق  اأول  اإىل   ،2012/12/20
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ال�شفري  اأكد  حيث  ال�شورية،  للحكومة  اأم  للمعار�شة  املوالني  �شواًء  الريموك، 

ال�شورية  االأطراف  مع  التوافق  اخلالدي،  حممود  دم�شق  يف  الفل�شطيني 

جميع  �شحب  بعد  وذلك  املخيم،  اإىل  الفل�شطينيني  الالجئني  جميع  عودة  على 

بني  ا�شتباكات  تخللتها  اأيام  �شوى  االتفاق  ي�شمد  مل   .
133

هناك من  امل�شلحني 

اجلي�ص ال�شوري وف�شائل املعار�شة اأدت اإىل مقتل ع�رشات الفل�شطينيني من 

�شكان املخيم.

ويف مطلع متوز/ يوليو 2013، ُفِر�ص ح�شار كامل على املخيم، وبات من 

ي�شنعون  ال�شكان  وبداأ  الغذائية،  ال�شلع  اأو  االأ�شخا�ص  دخول  امل�شموح  غري 

اخلبز من االأرز اأو العد�ص. ومع نفاد اأغلب املواد الغذائية، اأ�شدر اإمام امل�شجد 

والكالب  القطط  حلم  اأكل  لالأ�شخا�ص  جتيز  فتوى  الريموك  يف  الرئي�شي 

.
134

واحلمري

حاولت القوى والف�شائل الفل�شطينية ومنظمة التحرير الفل�شطينية خالل 

اإال  الريموك،  خميم  حتييد  ب�شاأن  جديدة  اتفاقات  اإىل  التو�شل   ،2013 �شنة 

 2014/1/5 ويف  حاله.  على  الو�شع  وبقي  بالف�شل  باءت  املحاوالت  كافة  اأن 

االأرا�شي  العامة يف  القيادة  ال�شعبية -  اأعلن ح�شام عرفات، م�شوؤول اجلبهة 

الفل�شطينية، خالل موؤمتر �شحفي يف مكتبه يف رام اهلل، اأن الف�شائل الفل�شطينية 

تتعلقان  الريموك وقَّعت على وثيقتني مهمتني  امل�شلحة يف خميم  واجلماعات 

عرفات  واأ�شاف  تطبق.  مل  اأنها  اإال   ،2013/12/28 يف  الريموك  خميم  باأزمة 

الغرباء  امل�شلحني  وان�شحاب  املبادرة  بتنفيذ  البدء  يتم  باأن  ق�شى  االتفاق  اأن 

املوقعة  امل�شلحة  اجلماعات  تعقد  اأن  املقرر  من  وكان   .2014/1/1 من  ابتداء 

على االتفاق مع جلنة امل�شاحلة ال�شعبية موؤمتراً �شحفياً بعد �شالة اجلمعة 

قبل  من  الع�شكري  الو�شع  تفجري  ب�شبب  األغي  املوؤمتر  اأن  اإال   ،2014/1/3 يف 

اجلماعات امل�شلحة التي مل توّقع على االتفاق.
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االتفاق  هذا  على  وقعت  الفل�شطينية  الف�شائل  جميع  اإن  عرفات  وقال 

با�شتثناء حركة حما�ص التي ال يوجد لها ممثل ر�شمي يف �شورية، م�شرياً اإىل 

اأنه ال يعرف حقيقة موقف حما�ص من هذا االتفاق، وكذلك وقعت على االتفاق 

جبهة  تنظيم  با�شتثناء  الريموك،  خميم  يف  متواجدة  م�شلحة  جماعات  ع�رش 

الن�رشة، وتنظيم الدولة االإ�شالمية يف العراق وال�شام )داع�ص(، وتنظيم اأحرار 

ال�شام، وتنظيم اأكناف بيت املقد�ص، وكتائب ابن تيمية؛ الذين قال اإنهم ما زالوا 

 .
135

يرف�شون االلتزام ببنود االتفاق ويرف�شون اخلروج من املخيم

وكغريه من االتفاقات مل يطبق هذا االتفاق، وبقي املخيم حما�رشاً، ومنعت 

يف  تعر�شها  بعد  املخيم  دخول  من  االإغاثية  باملواد  املحملة  ال�شاحنات  اأكرثية 

كل مرة حتاول فيها الدخول، الإطالق نار عند مداخل املخيم من جهات غري 

معروفة. 

ويف بداية اآذار/ مار�ص 2014 ف�شل اتفاق اآخر بني النظام ال�شوري وف�شائل 

، لتحييد خميم الريموك، يف ظّل ترا�شق 
املعار�شة مّت توقيعه يف 1362014/2/9

االتهامات بني الفريقني بـ“عدم االلتزام باأي بند من بنود اتفاقية حتييد خميم 

.
الريموك”137

اأنور  ال�شفري  عنه  حتدث  جديد،  اتفاق  اإىل  التو�شل  مّت   ،2014/6/21 ويف 

من  امل�شلحني  جميع  بخروج  ق�شى  اتفاق  اإىل  ال�شبت  “تو�شلنا  الهادي:  عبد 

عليه  ووافق  الفل�شطينية  التحرير  ومنظمة  ال�شورية  الدولة  برعاية  املخيم 

انت�شار امل�شلحني يف حميط املخيم، وت�شوية  امل�شلحون”. ون�ّص االتفاق على 

اأو�شاع من يرغب من امل�شلحني، ورفع احلواجز، واإزالة االأنقا�ص وال�شواتر 

الرتابية، ودخول ور�ص ال�شيانة متهيداً لعودة ال�شكان وبدء موؤ�ش�شات الدولة 

. مل ي�ِص على توقيع االتفاق �شوى ب�شعة اأيام حتى كان م�شريه 
138

بالعمل

م�شلحة  جمموعة  دخلت  املرة  وهذه  قبل،  من  وقِّعت  التي  االتفاقات  كباقي 

.
139

هددت جممل املوقِّعني على الت�شوية بالقتل يف حال نفذوا االتفاق
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انعك�شت امل�شاحلات التي بداأ يعقدها النظام ال�شوري، يف نهاية �شنة 2014، 

مع ف�شائل املعار�شة يف بع�ص املناطق يف دم�شق لتحييدها من ال�رشاع، على 

املخيم كما  لتحييد  بداأت مفاو�شات جديدة  الريموك، حيث  الو�شع يف خميم 

حدث يف القريتني القريبتني من املخيم، بيت �شحم وببيال، اإال اأن عدة اغتياالت 

طالت �شخ�شيات بارزة يف املخيم، مل يتنبَّ م�شوؤوليتها اأحد، عكرت �شفو هذه 

اإىل  يهدف  بذلك  يقوم  من  اأن  املخيم  �شكان  من  الكثري  راأى  وقد  املفاو�شات، 

زرع الفتنة وواأد اأّي حماولة الإحالل ال�شالم، والبع�ص األقى بامل�شوؤولية على 

.
140

خاليا نائمة قال اإنها تتبع النظام اأو املعار�شة

ا�شتمرت حماوالت اإبرام االتفاقيات التي حتيّد خميم الريموك من ال�رشاع 

الدائر وتفّك احل�شار عنه، ولكن وكما ح�شل يف االتفاقيات ال�شابقة كان هناك 

لتطبيق  يح�رشَّ  كان  فبينما  تنجح؛  اأن  االتفاقيات  هذه  ملثل  يريد  ال  من  دائماً 

اأنهم عنا�رش من  2015، قام جمهولون، ُيعتقد  اأبريل  اتفاق جديد يف ني�شان/ 

تنظيم داع�ص، يف 2015/3/30، باغتيال اأحد عنا�رش حركة حما�ص، وهو يحيى 

احلركة  قامت  وقد  املخيم.  يقطن  الذي  �شهيب”،  بـ“اأبو  املعروف  حوراين 

بنعيه ر�شمياً يف بيان لها، وقالت اإن حوراين كان له دور اإغاثي وطبي مميز، 

. وراأى مقربون 
141

اأ�شعف فيه املئات من اجلرحى وامل�شابني من اأبناء املخيم

ي�شعى  كان  داع�ص  الأن  قتله،  من  االأكرب  امل�شتفيد  هو  داع�ص  اأن  حوراين  من 

دائماً للدخول اإىل املخيم وال�شيطرة عليه، وكان يت�شدى له يف كل مرة عنا�رش 

اأن  اإال  اإنه مقرب من حركة حما�ص،  الذي يقال  املقد�ص”،  “اأكناف بيت  تنظيم 

احلركة دائماً ما كانت تنفي �شلتها به وتنفي اأّي تواجد ع�شكري لها يف �شورية 

. وقد عار�ص تنظيم داع�ص اأّي ت�شوية مع النظام، ُتخرج 
142

منذ بداية االأحداث

املخيم من دائرة ال�رشاع، لذا عمل يف الفرتة التي �شبقت عملية االغتيال، كما 

قالت بع�ص القيادات داخل املخيم، على ت�شفية الكثري من الكوادر املتواجدة 

اأحمد طراوية، وم�شوؤول  فيه، ويف مقدمتهم م�شوؤول حركة فتح يف الريموك 

 .
143

حركة اجلهاد االإ�شالمي يف املخيم اأبو العبد عري�شة
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وعلى اأثر هذا االغتيال وقعت ا�شتباكات عنيفة بني تنظيم اأكناف بيت املقد�ص 

وتنظيم داع�ص اإثر حماولة االأكناف التقدم نحو منطقة احلجر االأ�شود املحاذية 

ملخيم الريموك من جهة اجلنوب، يف حماولة لطرد مقاتلي داع�ص الذين قاموا 

الذي فتح  ال�شام؛  الن�رشة يف بالد  تنظيم جبهة  بالتواطوؤ مع  املخيم  باقتحام 

 .
144

الطريق اأمام مقاتلي داع�ص القتحام معظم اأحياء املخيم

ال�شوري  للجي�ص  التابع  اجلو  �شالح  قام  اال�شتباكات،  هذه  مع  بالتوازي 

من  عدد  وقوع  اإىل  اأدت  املتفجرة  بالرباميل  املخيم  من  اأحياء  عدة  بق�شف 

 .
145

ال�شهداء واجلرحى الفل�شطينيني، واإىل عمليات نزوح جديدة عن املخيم

مبعوثها  واأر�شلت  الريموك،  يف  االأزمة  خّط  على  التحرير  منظمة  دخلت 

ع�شو اللجنة املركزية يف منظمة التحرير الفل�شطينية اأحمد جمدالين، للتفاو�ص 

مع احلكومة ال�شورية لو�شع حّل لها. وبعد لقائه وزير امل�شاحلة الوطنية يف 

“على  2015/4/8، قال جمدالين  ال�شورية علي حيدر، يف دم�شق يف  احلكومة 

االآن  ال�شعب جداً احلديث  اأ�شبح من  الو�شع يف خميم الريموك،  �شوء تغرّي 

. هذه 
اإمكانية حّل �شيا�شي يف املخيم، على االأقل يف امل�شتقبل املنظور”146 عن 

الت�رشيحات تقاطعت مع ت�رشيحات حيدر، الذي قال عقب اللقاء اإن “االأولوية 

احلالية  املعطيات  ويف  املخيم،  من  واالإرهابيني  امل�شلحني  ودحر  الإخراج  االآن 

الدولة هي من تختاره، ولكن من دخل املخيم  ال بّد من حّل ع�شكري لي�شت 

ببدء عملية ع�شكرية ت�شارك  اإيذاناً  ُعّد  ؛ ما 
اإليه”147 وك�رش كل ما قد تو�شلنا 

فيها اأو تغطيها على االأقل منظمة التحرير الفل�شطينية والف�شائل املن�شوية يف 

. اإال اأن منظمة التحرير الفل�شطينية اأكدت يف بيان لها، يف اليوم التايل 
148

اإطارها

يف 2015/4/9، وخالفاً لت�رشيحات مبعوثها يف دم�شق، “موقفها الدائم برف�ص 

زّج �شعبنا وخميماته يف اأتون ال�رشاع الدائر يف �شوريا ال�شقيقة، واأنها ترف�ص 

متاماً اأن تكون طرفاً يف �رشاع م�شلح على اأر�ص خميم الريموك، بحجة اإنقاذ 

الوقت  الفل�شطينية يف  التحرير  “اإن منظمة  البيان:  املخيم اجلريح”. واأ�شاف 
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الذي حتر�ص فيه على عالقاتها مع كل االأطراف، توؤكد رف�شها االجنرار اإىل 

و�شائل  اإىل  اللجوء  اإىل  وتدعو  غطاوؤه،  اأو  نوعه  كان  مهما  ع�شكري،  عمل  اأّي 

خميم  الأبناء  والتهجري  اخلراب  من  للمزيد  ومنعاً  �شعبنا،  لدماء  حقناً  اأخرى 

.
الريموك”149

موقف  مع  ما  حدٍّ  اإىل  متطابقاً  جاء  والذي  للمنظمة،  املوقف  هذا  اأن  يبدو 

االأهايل يف املخيم،  اإىل حتييد املخيم وحقن فوري لدماء  الداعي  حركة حما�ص 

ت�رشيح  بح�شب  ال�رشاع  عن  الفل�شطيني  ال�شعب  واأبناء  املخيم  حتييد  واإىل 

اإىل  املخيم،  جنَّب   ،
150

هينة اإ�شماعيل  للحركة  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�ص  نائب 

من  كان  الذي  الع�شكري  احل�شم  عن  الناجم  والتهجري  التدمري  ويالت  حني، 

املتوقع اأن يقوم به اجلي�ص ال�شوري مب�شاركة بع�ص الف�شائل الفل�شطينية. 

انعك�ص هذا املوقف على الو�شع الع�شكري يف املخيم، واأكد اأمني عام جبهة 

الن�شال ال�شعبي الفل�شطيني واأمني �رش حتالف ف�شائل املقاومة الفل�شطينية 

يف �شورية خالد عبد املجيد اأن مقاتلي داع�ص ان�شحبوا “وتراجعوا من بع�ص 

.
151

اأحياء املخيم ]الريموك[” بعد معارك مع تنظيم اأكناف بيت املقد�ص

اأدت هذه االأحداث اإىل حدوث موجة نزوح جديدة من املخيم، وقد ت�شاربت 

االأنباء حول اأعداد من بقي من الفل�شطينيني داخله، ففي حني ذكر وزير االإعالم 

ال�شوري عمران الزعبي اأن من تبقى يف خميم الريموك لالجئني الفل�شطينيني 

 ،2015/4/17 يف  االأونروا،  وكالة  اأ�شارت   ،
152

�شخ�ص اآالف  �شتة  من  اأقل  هم 

اإىل اأنها ت�شعى للح�شول على 30 مليون دوالر، لتقدمي م�شاعدة كفيلة باإنقاذ 

.
153

حياة 18 األف مدين من �شكان خميم الريموك، بينهم 3,500 طفل



ثالثًا: اأبرز املواقف من معاناة الالجئني 

الفل�سطينيني يف �سورية

1. االأداء الفل�شطيني:

اأ. اأداء منظمة التحرير وال�شلطة الفل�شطينية:

الفل�شطينية  التحرير  منظمة  اتخذت  �شورية،  يف  االأحداث  بداية  مع 

موقفاً حيادياً من االأزمة، وطالبت على ل�شان رئي�ص دائرة �شوؤون الالجئني 

 ،2011/8/15 يف  ال�شورية  ال�شلطات  االأغا  زكريا  املنظمة  يف  الفل�شطينيني 

من  املخيمات  وحتييد  الالذقية،  يف  الرمل  خميم  على  املدفعي  الق�شف  بوقف 

“الالجئني  اأن  واأكد  ال�شورية،  االأرا�شي  داخل  جتري  التي  االأحداث  كافة 

حلني  ال�شقيقة،  �شورية  اأر�ص  على  �شيوف  هم  �شورية  يف  الفل�شطينيني 

وعلى   ،194 للقرار  طبقاً   48 عام  منها  �رشدوا  التي  ديارهم  اإىل  عودتهم 

ال�شلطات ال�شورية اأن تتعامل معهم على هذه القاعدة م�شدداً على اأن الالجئني 

 .
الفل�شطينيني مل يتدخلوا بال�شاأن ال�شوري الداخلي”154

وحّمل يا�رش عبد ربه، اأمني �رّش اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�شطينية، 

“النظام يف �شورية امل�شوؤولية التامة عن جمزرة خميم الريموك ]التي ُقتل فيها 

اأكرث من 20 فل�شطيني يف ق�شف بقذائف الهاون يف 2012/8/2[، التي ت�شاف 

 .
اإىل �شل�شلة املجازر التي تعر�ص لها ال�شوريون والفل�شطينيون يف �شورية”155

فل�شطينيي  ا�شتهداف  وا�شتمر  جتاوباً،  تلَق  مل  الدعوات  هذه  اأن  غري 

�شورية، يف خميمات اللجوء، وخميم الريموك على وجه اخل�شو�ص.

اإىل خطوة عملية متثلت بزيارة  ثم انتقلت املنظمة من التنديد واال�شتنكار 

من  لها  تتعر�ص  وما  الفل�شطينية  املخيمات  ق�شايا  ملتابعة  ل�شورية،  ميدانية 

برئا�شة  فل�شطيني  وفد  دم�شق  و�شل   2013/2/10 ففي  ودمار.  ح�شار 
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زكريا االأغا وع�شوية اأحمد جمدالين، ع�شَوي اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، 

بدم�شق،  فل�شطني  �شفارة  يف  الفل�شطينية  الف�شائل  مب�شوؤويل  الوفد  والتقى 

حيادية  لتاأمني  ال�شورية  االأطراف  كافة  مع  التحرك  اآلية  على  لالتفاق  وذلك 

املخيمات واإبعادها عن ال�رشاع الداخلي، كما التقى الوفد نائب وزير اخلارجية 

 .
156

ال�شوري في�شل املقداد، وبحث معه اآلية عودة النازحني اإىل خميماتهم

على الرغم من االآمال التي كانت معقودة على هذه الزيارة، اإال اأن مالحظات 

نقدية خُمتلفة �شجلت عليها من قبل بع�ص القوى الفل�شطينية املوجودة يف اإطار 

كانت  التي  ال�شعبية  االأهلية  املوؤ�ش�شات  بع�ص  ومعها  خارجها،  ومن  املنظمة 

تاأمل بقيام الوفد بزيارة بع�ص املخيمات الفل�شطينية يف �شورية، ومنها خميم 

ب�شكل  للمخيم  العام  الواقع  على  االطالع  بق�شد  املثال،  �شبيل  على  الريموك 

مبا�رش وعن ُقرب.

الريموك  خميم  بزيارة  البع�ص  دعوات  تلبية  حينها  يف  الوفد  رف�ص  وقد 

زكريا  الوفد  رئي�ص  �رشيح  ب�شكل  عنه  اأف�َشَح  �شيا�شي  موقف  من  انطالقاً 

االأغا، الذي قال اأمام اجتماع عام ملجموع القوى والفعاليات الفل�شطينية ُعقد 

يف حينها مبقر املجل�ص الوطني الفل�شطيني بحي املزرعة بدم�شق، اإن برنامج 

عّده  ما  وهو  للوفد،  امل�شت�شيف  الر�شمي  الطرف  بيد  رهن  امليداين  زيارته 

البع�ص مبثابة اإعالن عن موقف �شيا�شي، فيما اجته اآخرون للقول باأنه موقف 

هروبي من ا�شتحقاق بعينه ال تريد قيادة املنظمة دفعه.

من  اأكرث  يف  اأولية  نتائج  عن  االأوىل  الوفد  زيارة  متخ�شت  لقد  هذا،  ومع 

عن  العام  الكالم  منها  كان  املختلفة،  املعنية  اجلهات  مع  طرحه  مّت  مو�شوع 

امل�شتعلة، والعمل  االأحداث  الفل�شطينية عن نريان  التجمعات  �رشورة حتييد 

من اأجل تخفيف معاناة املواطنني الفل�شطينيني يف املخيمات التي باتت �شاحة 

للمعارك الع�شكرية الطاحنة ومنها خميم الريموك على وجه اخل�شو�ص.
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طلب  لدم�شق،  االأوىل  زيارته  يف  الفل�شطيني  الوفد  اأن  بالذكر  اجلدير  من 

فتح  حركة  ممتلكات  بع�ص  باإرجاع  امل�شوؤولة  ال�شورية  اجلهات  من  ر�شمياً 

ال�شورية  البع�ص حماولة من املنظمة ال�شتثمار احلالة  واملنظمة، وهو ما راآه 

اأحوال  يف  البحث  على  الرتكيز  من  بدالً  بعينها،  مكا�شب  حتقيق  اأجل  من 

قال  فقد  االأزمة.  باتوا يف مهب رياح  الذين  الفل�شطينيني يف �شورية  الالجئني 

“الوفد  اإن  املجيد،  عبد  خالد  �شورية  يف  الفل�شطينية  القوى  حتالف  �رش  اأمني 

بريوت،  اإىل  متوجهاً   ]2013/2/12 ]يف  اأم�ص  دم�شق  غادر  الذي  الفل�شطيني، 

مقر  ونقل  واالأمالك،  العقارات  بع�ص  ا�شتعادة  ال�شورية  ال�شلطات  من  طلب 

.
ال�شفارة اإىل مكان اآخر من العا�شمة”157

عقارية  ممتلكات  هي  �شورية،  يف  فتح  حركة  ممتلكات  اأن  اإىل  هنا  وُي�شار 

ملقرات ومكاتب كانت �شيطرت عليها حركة فتح - االنتفا�شة يف اأثناء ان�شقاقها 

عن حركة فتح االأم منت�شف �شنة 1983، بقيادة ع�شو اللجنة املركزية حلركة 

فتح منر �شالح )اأبو �شالح( والعقيد اأبو مو�شى، والعقيد اأبو خالد العملة.

التابع  التعبئة والتنظيم  اإعادة ت�شليم املقر املعروف مبكتب  وبالفعل متت 

اإىل  عرنو�ص،  �شاحة  من  وبالقرب  دم�شق  مدينة  و�شط  والكائن  فتح،  حلركة 

منظمة التحرير الفل�شطينية، وحتديداً ملدير الدائرة ال�شيا�شية للمنظمة بدم�شق 

.
158

اأنور عبد الهادي، بعد اأن مّت اإخراج حركة فتح االنتفا�شة منه

الالجئني  ل�شالح  الواقع  اأر�ص  على  تغري  عن  ت�شفر  مل  الزيارة  اأن  ومبا 

الفل�شطينيني يف �شورية، اأعاد الوفد الفل�شطيني برئا�شة االأغا زيارة �شورية يف 

.
159

2013/5/25 ملتابعة اأو�شاع الالجئني فيها

والعنوان االأ�شا�شي الذي طغى على لقاءات وفد منظمة التحرير الفل�شطينية 

مبجموع  الفل�شطينية  والف�شائلية  الر�شمية،  ال�شورية  اجلهات  خمتلف  مع 

قواها الـ 14 ف�شيالً يف ال�شاحة ال�شورية )بعد غياب مندوب حركة حما�ص(، ومع 
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الهيئات الفل�شطينية املجتمعية، ومع املدير االإقليمي لوكالة االأونروا يف �شورية 

املعونات  تقدمي  ب�رشورة  يتعلق  كان   ،Michael Makenzie ماكنزي  مايكل 

االنعكا�شات  حدة  من  والتخفيف  �شورية،  يف  الفل�شطينيني  لالجئني  العاجلة 

الفل�شطينيني،  الالجئني  عموم  على  البالد  يف  ويجري  جرى  ملا  املتوقعة 

خ�شو�شاً يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية املنكوبة يف �شورية.

اإن االإجناز امللمو�ص للوفد الفل�شطيني الر�شمي من قيادة منظمة التحرير يف 

زيارته الثانية متثَّل بتاأكيد قرار اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�شطينية، 

الوطنية  ال�شلطة  موازنة  من  �شهرياً  اأمريكي  دوالر  مليون  ب�شخ  والقا�شي 

لكل  �شورية  لرية   1,500 بواقع  �شورية،  لفل�شطينيي  اهلل  رام  يف  الفل�شطينية 

.
160

فرد �شهرياً على بطاقة العائلة

لالأرا�شي   2014/5/5 يف  ثالثة  بزيارة  املنظمة  وفد  قيام  من  الرغم  وعلى 

خميمات  له  تتعر�ص  ما  اإيقاف  ت�شتطع  مل  الثالث  الزيارات  اأن  اإال  ال�شورية، 

.
161

الفل�شطينيني من ح�شار وماأ�شاة ال �شيّما خميم الريموك

هذا املوقف احليادي للمنظمة عك�ص �شعفها عندما تتجنب حتميل امل�شوؤولية 

.
162

للجهات امل�شوؤولة عما تتعر�ص له املخيمات من ق�شف ودمار وتهجري

للقوات  املربر  غري  “االعتداء  دان  فقد  الفل�شطيني  الوطني  املجل�ص  اأما 

، ودعا رئي�ص املجل�ص 
ال�شورية على خميم الرمل الفل�شطيني يف الالذقية”163

الفل�شطينية  باملخيمات  “الناأي  اإىل  �شورية  يف  النزاع  اأطراف  الزعنون  �شليم 

الدائر  ال�رشاع  اأتون  يف  بها  الزج  وعدم  واحلرب  ال�رشاع  ويالت  وجتنيبها 

ونا�شد  ال�شوري.  لل�شعب  واالأمان  اال�شتقرار  بعودة  اأمله  عن  معرباً  هناك”، 

االإن�شانية  الدولية  املنظمات   ،2012/9/7 يف  �شحفي،  ت�رشيح  يف  الزعنون 

وعلى راأ�شها االأمم املتحدة، توفري احلماية لالجئني الفل�شطينيني يف خميماتهم 

.
164

وتاأمني متطلباتهم من الغذاء والدواء
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اأما ال�شلطة الفل�شطينية فلم يختلف موقفها عن موقف منظمة التحرير فيما 

يخ�ص مقاربة ما يتعر�ص له الالجئون الفل�شطينيون يف �شورية من معاناة وتهجري 

ردينة،  اأبو  نبيل  الفل�شطينية،  ال�شلطة  رئا�شة  با�شم  الناطق  طالب  فقد  وقتل؛ 

بحياة  امل�شا�ص  دون  حتول  التي  االإجراءات  باتخاذ  ال�شورية  ال�شلطات 

، بعد تعر�شه لق�شف من 
165

الالجئني الفل�شطينيني يف خميم الرمل بالالذقية

قبل اجلي�ص ال�شوري الذي كان يتعقب عنا�رش املعار�شة يف جواره. 

اأما رئي�ص ال�شلطة الفل�شطينية حممود عبا�ص فقد اأكد على مبداأ احلياد جتاه 

االأحداث التي وقعت يف �شورية بعد 2011/3/15، وقال يف 2012/7/18:

نحن نناأى باأنف�شنا عما يحدث يف �شورية، فنحن لدينا 500 األف 

ال�شوؤون  يف  التدخل  بعدم  قراراً  اتخذنا  وقد  فل�شطيني،  مواطن 

�شوؤون  يف  بتدخالتنا  كثرياً  اكتوينا  فقد  عربية،  دولة  الأي  الداخلية 

اأن نكرر هذه االأخطاء، فنحن  اأو تلك، وال يجب  هذه الدولة العربية 

نقف مبناأى عن هذا الفريق اأو ذاك، وهناك من يحاول اأن يجذبنا اإىل 

.
166

هذا الطرف اأو الطرف االآخر، ولكننا ثابتون على هذا املوقف

حاولت رئا�شة ال�شلطة الفل�شطينية اإبعاد الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية 

عن تاأثريات االأحداث الدائرة هناك، من خالل التو�شل اإىل تفاهمات مع احلكومة 

ال�شورية وقوى يف املعار�شة ال�شورية من اأجل حتييد الالجئني الفل�شطينيني 

، اإال اأن هذه اجلهود واملحاوالت مل ت�شل اإىل النتيجة املرجوة؛ ما 
167

واملخيمات

ُعّد اإخفاقاً يف معاجلة ملف بالغ احل�شا�شية بالن�شبة للق�شية الفل�شطينية.

ال�شعب  اأبناء  بحق  ارتكبت  التي  النكراء  “اجلرية  الرئا�شة  دانت  فقد 

املواطنني  من  الع�رشات  �شحيتها  راح  والتي  الريموك،  خميم  يف  الفل�شطيني 

العزل” يف 2012/8/2، جراء ق�شف �شالح اجلو ال�شوري للمخيم، واأكدت على 

موقف رئي�ص ال�شلطة الفل�شطينية بعدم التدخل يف ال�شاأن الداخلي ال�شوري، 

وحتييد املخيمات �شواء يف �شورية اأم لبنان اأم اأي مكان اآخر من دول ال�شتات، 
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وتوفري  املخيمات،  يف  والتدمري  القتل  اأعمال  جلميع  فوري  بوقف  وطالبت 

.
168

احلماية ل�شكانها

طلب  �شورية،  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  معاناة  لتخفيف  منه  م�شعى  ويف 

حممود عبا�ص من احلكومة الرو�شية “التدخل لدى جميع االأطراف يف �شورية 

املعارك  الفل�شطينية هناك وجتنيبهم ويالت  املخيمات  بتوفري احلماية الأبناء 

االأمم  عام  اأمني  من  طلب  كما   .
الداخلي”169 ال�رشاع  عن  بهم  والناأي  الدائرة 

الالجئني  متكني  الدويل  واملجتمع   Ban Ki-moon مون  كي  بان  املتحدة 

من  وذلك  الفل�شطينية،  لالأرا�شي  بالعودة  �شورية  من  الفارين  الفل�شطينيني 

.
170

خالل ال�شغط على “اإ�رشائيل” لل�شماح لهم بالعودة

خميم  اإىل  التموينية  املواد  دخول  ت�شهيل  اإىل  االأطراف  جميع  عبا�ص  ودعا 

بالعمل  امل�شاعدات  هذه  و�شول  تعيق  التي  االأطراف  دعا  كذلك  الريموك، 

اأن   ،2014/1/3 يف  الفل�شطينية  الرئا�شة  واأو�شحت  اإدخالها.  على  الفوري 

كل  تبذل  عبا�ص  الرئي�ص  راأ�شها  وعلى  الفل�شطينية  والقيادة  التحرير  منظمة 

.
171

اجلهود املطلوبة من اأجل حّل م�شكلة ح�شار خميم الريموك

رئي�ص  مع  عبا�ص،  حممود  الفل�شطيني  الرئي�ص  بحث   2014/3/27 ويف 

االئتالف ال�شوري املعار�ص اأحمد اجلربا م�شتجدات االأزمة ال�شورية، وذلك 

 .
على هام�ص القمة العربية الـ 25 التي انعقدت يف الكويت يف 1722014/3/25

تفلح  مل  االجتاهات،  جميع  يف  ال�شلطة  جانب  من  التحركات  هذه  اأن  اإال 

�شورية؛  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  ملعاناة  حّد  و�شع  يف  وجدي  فاعل  ب�شكل 

ويبدو اأن هذا االإخفاق يرجع اإىل تعقيدات الو�شع يف �شورية من جهة، وعدم 

فاعلية حترك ال�شلطة من جهة اأخرى.

من  الهاربني  الفل�شطينيني  الالجئني  مل�شاألة  حّل  اإيجاد  ال�شلطة  حاولت 

�شورية، من خالل ا�شتقبالهم يف اأرا�شي ال�شلطة الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية؛ 
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ال�شلطة،  على   Oslo Accords اأو�شلو  اتفاقيات  فر�شتها  التي  القيود  اأن  اإال 

يقطنون  الذين  بالفل�شطينيني  ال�شلطة  �شكان  بنودها،  وفق  حددت  والتي 

موافقة  بعد  اإال  ا�شتقبالهم  دون  حالت  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�شفة  فقط 

اجلانب االإ�رشائيلي على ذلك، وقد اأكد حممود عبا�ص اأنه طلب من “اإ�رشائيل” 

اإىل  العودة  يف  حقهم  عن  يتنازلوا  مل  ما  ذلك  رف�شت  لكنها  عودتهم،  ت�شهيل 

االأرا�شي الفل�شطينية التي هجروا منها �شنة 1948، وهذا ما رف�شته ال�شلطة 

.
173

الفل�شطينية

يف  الفل�شطينيني  الالجئني  ق�شية  مع  الفل�شطينية  ال�شلطة  تعامل  يرَق  مل 

تت�شد  ومل  املطلوب،  امل�شتوى  اإىل  العربية  البلدان  اإىل  نزحوا  الذين  �شورية 

اإىل  اللجوء  حّق  من  النازحني  هوؤالء  حرمت  التي  العربية  الدول  الإجراءات 

اإىل  الذين جلاأوا  اآمنة بعد تعر�ص حياتهم للخطر، م�شاواة بال�شوريني  اأماكن 

هذه البالد؛ حيث اعرتفت هذه الدول بهم كالجئني لهم حّق املكوث يف اأرا�شيها 

اإىل حني انتهاء االأ�شباب التي اأدت اإىل جلوئهم. 

م�شوؤولية  طبيعة  اإىل  النظر  اإىل  يدفعنا  ال�شلطة  جانب  من  التق�شري  هذا 

ال�شلطة الفل�شطينية التي تاأ�ش�شت نتيجة اتفاقات اأو�شلو، جتاه “مواطنيها”، 

�شمن  الفل�شطينيني  الالجئني  مكون  يبدو—  ما  —على  يدخل  ال  والتي 

عّمان  يف  الفل�شطينية  ال�شفارة  يف  االأول  فال�شكرتري  “مواطنيها”.  تعريف 

�شورية  من  القادمني  الفل�شطينيني  الالجئني  م�شكلة  اأن  اأكد  حجاوي  ب�شام 

ال�شلطة  اأو  عّمان،  يف  �شفارته  مع  ولي�ص  االأردنية،  احلكومة  مع  االأردن  اإىل 

الالجئني،  جتاه  امل�شوؤولية  عن  املتخلي  املوقف  هذا  ينع  مل   .
174

الفل�شطينية

اأّي  اأنه ال توجد  التاأكيد على  ال�شلطة لدى االأردن عطا اهلل خريي، من  �شفري 

 .
175

نوايا لتوطني الالجئني الفل�شطينيني القادمني من �شورية يف االأردن

فيا�ص  �شالم  الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينية  احلكومة  رئي�ص  ودان  هذا، 

الفل�شطينيني يف �شورية، يف  الريموك لالجئني  ا�شتهدف خميم  الذي  الق�شف 
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حماية  يف  م�شوؤولياته  عند  بالوقوف  الدويل  املجتمع  وطالب   ،2012/12/16

يف  النزاع  اأطراف  ودعا  لهم،  الالزم  الدعم  وتوفري  الفل�شطينيني  الالجئني 

.
176

�شورية اإىل حتييد املخيمات الفل�شطينية عن ال�رشاع الدائر هناك

2013/1/2، من تردي خطري يف اخلدمات  ال�شفة يف  وحذرت احلكومة يف 

املجتمع  وطالبت  الريموك،  خميم  يف  القتال  ا�شتداد  من  اأ�شابيع  بعد  ال�شحية 

املت�رشرين  االإن�شانية جتاه  الدولية بتحمل م�شوؤولياتها  الدويل واملوؤ�ش�شات 

، وقررت يف رام اهلل يف 2013/3/5، 
177

الفل�شطينيني من اآثار ال�رشاع ال�شوري

 .
178

توفري مليون دوالر �شهرياً مل�شاندة الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية

اأما رئي�ص احلكومة الفل�شطينية يف قطاع غزة، اإ�شماعيل هنية، فقد ا�شتنكر 

امليج  طائرات  بوا�شطة   2012/12/13 يف  للق�شف  الريموك  خميم  تعر�ص 

ال�شورية والذي اأدى اإىل مقتل وجرح عدد من الفل�شطينيني، وقال: “نحت�شب 

االأمل  الغ�شب وبكل  بكل  الريموك ونعرب  الفل�شطيني يف خميم  �شعبنا  �شهداء 

عن ا�شتنكارنا وتنديدنا لهذه املجزرة”، واأ�شاف: “لقد طالبنا وما زلنا نوؤكد 

على طلبنا ب�رشورة حتييد املخيمات الفل�شطينية وحماية ال�شعب الفل�شطيني 

“ال�شعب  اأن  اإىل  هنية  واأ�شار  ال�شورية”.  ال�شاحة  داخل  يجري  ما  اآثار  من 

الفل�شطيني هو �شعب �شيف على ال�شعب ال�شوري وعلى االأرا�شي ال�شورية 

“هذه دماء غالية ودماء  اأر�ص فل�شطني”، وقال  اإىل  وهو ينتظر حلظة العودة 

وعزيزة  غالية  دماء  اأي�شاً  ال�شورية  الدماء  اإن  بل  كفل�شطينيني  علينا  عزيزة 

علينا”. و�شدد هنية على �رشورة حقن الدماء واحرتام اإرادة ال�شعوب العربية 

“خا�شة واأن حركة حما�ص واحلكومة يف غزة هي حركة خرجت  االإ�شالمية 

من رحم ال�شعب الفل�شطيني ومن رحم �شعوب االأمة، وهي تتحرك يف دائرة 

الالجئني  “ا�شتهداف  احلكومة  ودانت   .
االإ�شالمية”179 العربية  االإرادة  هذه 

اإىل  اأدى  الريموك داخل �شورية بالطريان احلربي مما  الفل�شطينيني يف خميم 

.
�شهداء وجرحى”180
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�شارعت احلكومة يف غزة اإىل اتخاذ اإجراءات مل�شاعدة الالجئني الفل�شطينيني 

، وجمعت وزارة 
181

يف �شورية الذين متكنوا من الو�شول اإىل لبنان وقطاع غزة

مواطني  من  كتربعات  اأمريكي،  دوالر  األف   60 الدينية  وال�شوؤون  االأوقاف 

قطاع غزة املحا�رش، اإىل الالجئني الفل�شطينيني امل�رشدين من خميمات اللجوء 

. وتوجه وزير االأوقاف وال�شوؤون 
182

يف �شورية، يف حملة ا�شتمرت اأربعة اأيام

 .
183

الدينية يف غزة اإ�شماعيل ر�شوان يف 2013/1/23 اإىل لبنان لتقدمي التربعات

اأطباء  ثمانية  من  مكوناً  فل�شطينياً  طبياً  وفداً  غزة  يف  احلكومة  واأر�شلت 

اإن�شانية  مهمة  يف  الرتكية،   – ال�شورية  احلدود  اإىل  غزة  قطاع  من  وممر�شني 

.
184

ت�شتهدف امل�شاعدة يف عالج اجلرحى الفل�شطينيني وال�شوريني

الفل�شطينية يف غزة، حّل م�شاألة منع  ال�شوؤون اخلارجية  وحاولت وزارة 

ات�شاالت  خالل  من  لبنان،  دخول  من  �شورية  يف  الفل�شطينيني  الالجئني 

اجلمهورية  يف  عديدة  اأطراف  اإىل  الفل�شطينية  اخلارجية  اأر�شلتها  وخطابات 

�رشورة  على  موؤكدة  املغرتبني،  و�شوؤون  اخلارجية  وزارة  منها  اللبنانية، 

مراعاة ال�شلطات اللبنانية لظروف الفل�شطينيني وما يتعر�شون له من خماطر 

ال�شماح  اللبنانية  ال�شلطات  منا�شدة  مع  �شعبة،  ومعي�شية  اأمنية  واأحوال 

من  لهم  اأمكن  ما  وتوفري  اللبنانية،  االأرا�شي  بدخول  الفل�شطينيني  لالجئني 

.
185

حماية وفق قواعد القانون الدويل االإن�شاين

الجئني  يقل  كان  املتو�شط  االأبي�ص  البحر  يف  مركب  غرق  خلفية  وعلى 

فل�شطينيني من �شورية، دعا اإ�شماعيل هنية الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية 

الذين يركبون البحر للهجرة اإىل اأوروبا، بالقدوم للعي�ص يف قطاع غزة، وقال 

عن  ليبحثوا  البحر  يركبون  الذين  �شعبنا  اأبناء  لكل  واأقول  “اأناديكم  هنية: 

اللجوء )..( اأقول لهم غزة بلدكم واأهلكم وحتت�شنكم، ال تخاطروا باأنف�شكم ال 

تخاطروا باأبنائكم وال تخاطروا باأطفالكم، واإذا �شاقت عليكم الدول واأغلقت 

.
عليكم االأر�ص فاإن غزة تت�شع لكم”186



واقع الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية

65

الالجئني  الأ�رش  مادية  م�شاعدات  غزة  يف  الفل�شطينية  احلكومة  وقدمت 

خالل  هنية  وقال  غزة،  اإىل  قدموا  الذين  �شورية  من  النازحني  الفل�شطينيني 

من  النازحني  الفل�شطينيني  الالجئني  عودة  “اإن   2013/11/17 يف  معهم  لقائه 

واللد  ل�شفد  العودة  من  بّد  وال  توطينهم،..  تعني  ال  غزة  قطاع  اإىل  �شورية 

والرملة وحيفا ويافا”. واأكد هنية اأنه �شيتم �رشف مبلغ 500 دوالر، وتوفري 

منزل ووظيفة لكل اأ�رشة فل�شطينية نازحة، ف�شالً عن اإعفاء الطلبة النازحني 

ال�شعبة  الظروف  من  الرغم  على  وطنياً  واجباً  ذلك  وعدَّ  التعليم،  ر�شوم  من 

. ودعا هنية ال�شلطات امل�رشية ب�رشورة 
187

التي تع�شف بحكومة قطاع غزة

االإفراج العاجل عن الالجئني الفل�شطينيني وال�شوريني املعتقلني يف �شجونها، 

.
188

كما دعا الدول العربية الحت�شانهم ورعايتهم

حّث  فقد   ،2014/6/2 يف  �شكلت  التي  الفل�شطينية  التوافق  حكومة  اأما 

 Pierre كراهينبول  بيري  لالأونروا  العام  املفو�ص  اهلل  احلمد  رامي  رئي�شها 

Krähenbühl الذي التقاه يف 2014/5/9 يف رام اهلل، على بذل املزيد من اجلهود 

وتخ�شي�ص امل�شاعدات ملخيمات الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية، والالجئني 

وحتى   .
189

غزة لقطاع  اإ�شافة  لبنان  اإىل  �شورية  من  النازحني  الفل�شطينيني 

اأو مبادرات لتخفيف  اإجراءات  اأي  كتابة هذه ال�شطور مل تتخذ هذه احلكومة 

الذين نزحوا خارج �شورية،  �شواء  الفل�شطينيني يف �شورية  الالجئني  معاناة 

اأم بقوا داخلها.

ب. اأداء الف�شائل الفل�شطينية:

يف  الفل�شطينيني  الالجئني  اأزمة  جتاه  الفل�شطينية  الف�شائل  اأداء  يكن  مل 

اإىل  افتقر  حيث  عام؛  ب�شكل  وموؤثراً  فاعالً   2011/3/15 اأحداث  بعد  �شورية 

للملف  موحدة  مقاربة  من  تنطلق  �شاملة  ا�شرتاتيجية  �شمن  وا�شحة  روؤية 

الفل�شطيني يف �شورية، مما اأدى اإىل تفاقم اأزمة الالجئني �شواًء الذين بقوا داخل 
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�شورية، اأم الذين فروا منها. وقد جاء فعل الف�شائل يف �شياق ردة الفعل جتاه 

التطورات املتالحقة هناك، وقد متيز ب�شعف التن�شيق فيما بينها، وقد عك�شت 

التاريخية  ال�شيا�شية  اخلالفات  نتيجة  مواقفها  يف  تباين  حالة  املواقف  بع�ص 

القدية وامل�شتجدة.

جتاه  حمايد  موقف  اتخاذ  عام،  ب�شكل  الفل�شطينية  الف�شائل  حاولت 

الفل�شطيني  لل�شعب  الوطنية  امل�شلحة  من  انطالقاً  �شورية،  يف  االأحداث 

يف  فل�شطيني  الجئ  مليون  ن�شف  من  اأكرث  وجود  مع  خ�شو�شاً  وق�شيته، 

�شورية؛ حيث راأت اأن اأي موقف منحاز لهذا الطرف اأو ذاك �شوف يوؤثر �شلباً 

الفل�شطيني  الوجود  حتييد  اإىل  دعت  كما  هناك،  الفل�شطينيني  الالجئني  على 

واملخيمات الفل�شطينية من تداعيات االأحداث يف �شورية.

على الرغم من هذا التوجه العام باحلياد والتحييد، وجدت بع�ص الف�شائل 

 - ال�شعبية  كاجلبهة  �شورية،  يف  الدائرة  االأحداث  يف  تدريجياً  تنغم�ص  نف�شها 

الفل�شطينية،  املخيمات  حماية  اأجل  من  تدخلها  بررت  التي  العامة،  القيادة 

واحلفاظ على احلياد الفل�شطيني هناك. 

عن  مغايرة  التحرير  منظمة  اإطار  يف  املن�شوية  الف�شائل  مواقف  تاأِت  مل 

اأزمة  املوقف العام ملنظمة التحرير وال�شلطة الفل�شطينية فيما يخ�ص معاجلة 

اأحياناً يف مقاربة بع�ص  الفل�شطينيني يف �شورية؛ فهي واإن اختلفت  الالجئني 

معاجلة  يف  الع�شكري  التدخل  اإىل  الف�شائل  بع�ص  دعوة  خ�شو�شاً  امللفات، 

للمنظمة وال�شلطة.  العامة  الروؤية  اأنها جاءت �شمن  اإال  الريموك،  اأزمة خميم 

فقد اأكدت ف�شائل املنظمة موقفها بعدم ع�شكرة املخيمات الفل�شطينية، ودعت 

اإىل عدم حتويل هذه املخيمات اإىل �شاحة قتال واإىل خّط متا�ص يومي، وقالت:
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اإن املوقف امل�شرتك لف�شائل منظمة التحرير هو حتييد املخيمات 

ال�رشاع  طريف  من  طرف  اأي  م�شلحة  يف  بالفل�شطينيني  الزج  وعدم 

اأن حّل االأزمة ال�شورية هو حّل �شيا�شي، ولي�ص  يف �شورية. وترى 

على  حتر�ص  كما  اخلارج.  من  ولي�ص  ال�شوري  الداخل  ومن  اأمنياً، 

العالقة  هذه  يوتر  اأن  يكن  ما  وجتنب  النظام  مع  اإيجابية  عالقة 

.
190

معه

كما دعت الف�شائل اإىل “التوقف عن ا�شتهداف الفل�شطينيني الذين يحملون 

ومقاومتهم  وممتلكاتهم،  ديارهم  اإىل  العودة  ق�شية  الوطنية،  ق�شيتهم 

للفل�شطينيني  ا�شتهداف  “اأي  وعدت  ال�شهيوين”،  االحتالل  �شّد  امل�شتمرة 

املتوا�شل  ن�شالهم  واإ�شعاف  لالحتالل،  مقاومتهم  اإ�شعاف  ي�شتهدف  اإمنا 

التحرير  منظمة  ف�شائل  “اإن  عنها:  وجاء   .
ديارهم”191 اإىل  العودة  اأجل  من 

الفل�شطينية تدعو اجلميع اإىل التوقف عن العبث باأمن �شعبنا و�شالمته واأمن 

خميماته من خالل عمليات جتيي�ص عبثية لن حتمل اإال مزيداً من الويالت على 

 .
�شعبنا، ولن ت�شهم اإال يف اإ�شعاف وحدة جمتمعه ومتا�شكه”192

هذا املوقف احليادي، اأو الناأي بالنف�ص، واإن كان قد لقي قبوالً يف ال�شارع 

للجهات  امل�شوؤولية  حتميل  تتجنب  عندما  �شعفها  عك�ص  اأنه  اإال  الفل�شطيني، 

امل�شوؤولة عن ما تتعر�ص له املخيمات من ق�شف مدفعي بني احلني واالآخر، 

وما ينتج عنه من قتل للنا�ص وتدمري للبيوت، اأو مطالبتها بوقف االعتقاالت اأو 

تفتي�ص منازل اأهايل املخيمات. وينعك�ص هذا ال�شعف يف بياناتها التي ت�شدر 

.
193

عنها عندما تتعر�ص املخيمات للق�شف

وقد قالت اللجنة املركزية حلركة فتح، يف 2012/12/9، اإن الهجمة ال�رش�شة 

الرف�ص  مع  تن�شجم  ال  �شورية  يف  املخيمات  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  على 

اأي  الفل�شطيني  ال�شعب  وجتنيب  الداخلي  ال�شوري  لالقتتال  الفل�شطيني 

اأن املخيمات �شكلت  “على  حماولة للزج به يف هذه املاأ�شاة. و�شددت املركزية 
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مناطق اآمنة لكل االأطراف املت�شارعة يف �شورية وحازت بذلك احرتام وتقدير 

لي�ص رخي�شاً ولن يخ�شع لتجار  الفل�شطيني  “اإن دمنا  اجلميع”، واأ�شافت: 

اأو قطرية  اأن يزج به مل�شالح فئوية  املاأجورة ونرف�ص  ال�رشاعات، وللبنادق 

.
اأو اإقليمية”194

ورف�شت فتح منذ بداية االأزمة “اأي تدخل خارجي على �شورية ي�شتهدف 

بالتاأكيد �شي�شب يف  اإىل دويالت الأن هذا  ال�شورية وتق�شيمها  االأر�ص  وحدة 

.
�شالح اأعداء االأمة العربية”195

عجزت، اأو رمبا ناأت بنف�شها، حركة فتح وباقي ف�شائل منظمة التحرير عن 

اإيجاد اآلية حقيقية تعمل على حماية الوجود الفل�شطيني يف �شورية، وجتنيبه 

ارتدادات ال�رشاع هناك. وقد عك�ص هذه احلالة، ما �رشح به القيادي يف فتح 

يف خميم عني احللوة، منري املقدح، يف �شياق �رشحه الأ�شباب ف�شل ت�شكيل قوة 

اأمنية مهمتها حماية املخيمات الفل�شطينية يف �شورية، حيث قال:

حاولنا جاهدين حتييد خميمات الفل�شطينيني يف �شورية ولكن مل 

حتَظ  مل  الفل�شطينية،  القيادة  من  طلبناها  التي  االإمكانات  لنا  تتوفر 

جهودنا بالدعم الكايف، فمن اأجل حتييد املخيمات نحتاج لقوة اأمنية 

تابعة للمنظمة للمحافظة على املخيم واأمن اجلوار، والقى هذا املقرتح 

توفري  يتم  مل  لالأ�شف  ولكن  والنظام،  ال�شورية  املعار�شة  ترحيب 

ت�شكيل  اأبو مازن دعم فكرة  الرئي�ص  املطلوبة، طلبنا من  االإمكانات 

قوة اأمنية باملخيمات ولكن الرئي�ص اأبو مازن ال يريد التدخل بال�شاأن 

.
196

ال�شوري، هو يرى اأن املخيمات م�شوؤولية احلكومة ال�شورية

التحرير مبا فيها حركة فتح  اأن ف�شائل منظمة  اإىل  ال بّد من االإ�شارة هنا 

مل تعد متلك قوات ع�شكرية اأو وجود ع�شكري يف �شورية منذ ن�شوء اخلالف 

االإطار يكننا و�شع عدم  ال�شوري. ويف هذا  النظام  التاريخي مع  ال�شيا�شي 

التي  االأحداث  اأعقاب  املنظمة يف  لف�شائل  ال�شيا�شي والع�شكري  االأداء  فاعلية 
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انطلقت يف 2011/3/15. وقد برز عجز الف�شائل يف لعب دور فعال يف معاجلة 

االأزمة التي نتجت عن اجتياح تنظيم داع�ص ملخيم الريموك يف مطلع ني�شان/ 

اأبريل 2015، خ�شو�شاً بعد تراجع منظمة التحرير عن تبني احلل الع�شكري 

بالتعاون مع اجلي�ص ال�شوري لطرد داع�ص، وكانت اجلبهة ال�شعبية لتحرير 

الف�شائل  من  م�شرتكة  قوة  ت�شكيل  اإىل  الفرتة،  تلك  يف  دعت  قد  فل�شطني 

.
197

الفل�شطينية وجي�ص التحرير الفل�شطيني بهدف حترير املخيم

�شورية  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  جتاه  التحالف  ف�شائل  اأداء  يكن  مل 

التي كانت  الوطيدة  العالقة  الرغم من  املنظمة، على  اأح�شن حاالً من ف�شائل 

جتمع هذه الف�شائل بالنظام ال�شوري من جهة، واالحرتام الذي تلقاه بع�ص 

املعار�شة  ف�شائل  لدى  االإ�شالمي،  واجلهاد  حما�ص  كحركتي  الف�شائل  هذه 

ال�شورية ب�شكل عام.

وقد اأبدت ف�شائل التحالف موقفاً حمايداً يف بداية االأحداث يف �شورية، داعية 

الذي  بيانها  يف  ذلك  برز  ال�رشاع،  ويالت  الفل�شطينيني  الالجئني  جتنيب  اإىل 

نفت فيه ت�رشيحات الناطق بل�شان وكالة االأونروا حول ق�شف خميم الرمل 

لالجئني الفل�شطينيني يف مدينة الالذقية يف اآب/ اأغ�شط�ص 2011، داعية “قيادة 

االأونروا وكل اجلهات املخت�شة بعدم زّج الفل�شطينيني يف االأحداث املوؤ�شفة يف 

�شورية وعدم توظيف اأو ا�شتثمار املوقف الفل�شطيني مل�شلحة جهات معادية 

.
ت�شعى لت�شويه موقف �شورية وقوى املقاومة الفل�شطينية والعربية”198

وهنا ال بّد من االإ�شارة اإىل اأن قيادة حما�ص التي اأمتت خروجها تدريجياً 

2012، مل تعد حت�رش، بعد هذا التاريخ،  من �شورية يف مطلع �شباط/ فرباير 

يف  ممثَّلة  نظرها  وجهة  تعد  ومل  دم�شق،  يف  تعقد  التي  التحالف  اجتماعات 

بيانات التحالف، التي اأ�شبحت تعرّب ب�شكل عام، عن ت�شورات اجلبهة ال�شعبية - 

�شيا�شة  االإ�شالمي  اجلهاد  حركة  اتبعت  اأن  بعد  خ�شو�شاً  العامة،  القيادة 

اال�شتماع دون طرح وتبني مواقف خالل م�شاركاتها يف اجتماعات التحالف.
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حّل  واإيجاد  الريموك  خميم  اأزمة  على  الدخول  التحالف  ف�شائل  حاولت 

لها، وقد عقدت اجتماعاً مع 15 �شخ�شية يثلون الهيئات والفعاليات ال�شعبية 

اأكد بيان �شدر عن التحالف على ا�شتمرار  2012/10/23، حيث  يف املخيم، يف 

اإليها،  بالدخول  امل�شلحة  للمجموعات  ال�شماح  وعدم  املخيمات  لتحييد  العمل 

.
199

ودعم خطوات االإ�شالح التي تقوم بها القيادة ال�شورية

واأ�شارت ف�شائل التحالف اإىل اأن “اجلي�ص العربي ال�شوري اأكد مرات عدة 

مل  التي  الفل�شطينية  للف�شائل  املعاجلة  مو�شوع  وترك  املخيم  يدخل  لن  اأنه 

ت�شتطع لغاية االآن الو�شول اإىل نتيجة مع متزعمي هذه املجموعات”، واأ�شافت 

اأن “املجموعات امل�شلحة داخل خميم الريموك تتبع ملا ي�شمى “جبهة الن�رشة” 

وما ي�شمى “اجلي�ص احلر” ومرتابطة مع “جمموعات م�شلحة” موجودة يف يلدا 

.
واحلجر االأ�شود ويتلقون اأوامرهم من اأطراف عربية واإقليمية ودولية”200

اأكدت حركة حما�ص منذ بداية االأحداث يف �شورية على “اأن �شورية قيادة 

و�شعباً وقفت مع مقاومة ال�شعب الفل�شطيني وحقوقه امل�رشوعة، واحت�شنت 

الظروف  اأحلك  يف  و�شاندتها  حما�ص،  وخا�شة  الفل�شطينية،  املقاومة  قوى 

اأمام  و�شمدت  الكبرية،  واملخاطر  والتحديات  الرهانات  واأخذت  واأ�شعبها، 

املنطقة،  يف  واملقاومة  املمانعة  نهج  بدعم  التم�شك  اأجل  من  ال�شغوط  كل 

واإ�شناد فل�شطني و�شعبها ومقاومته ب�شكل خا�ص، والوقوف يف خندق االأمة 

وم�شاحلها”. 

كما عّدت حما�ص “ما يجري يف ال�شاأن الداخلي يخ�ص االإخوة يف �شورية”، 

التي  مبادئنا  من  وانطالقاً  حما�ص،  حركة  يف  اأننا  “اإال  لها:  بيان  يف  واأ�شافت 

بتجاوز  ناأمل  فاإننا  وتطلعاتها،  واالإ�شالمية  العربية  ال�شعوب  اإرادة  حترتم 

يحفظ  ومبا  ال�شوري،  ال�شعب  واأماين  تطلعات  يحقق  مبا  الراهن  الظرف 

املواجهة  �شف  يف  دورها  ويعزز  الداخلي  ومتا�شكها  �شورية  ا�شتقرار 

.
واملمانعة”201
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 ،2012/8/3 وقد دانت حما�ص الق�شف الذي تعر�ص له خميم الريموك يف 

العالقات  م�شوؤول  وقال   .
202ً

فل�شطينيا الجئاً  ع�رشين  ا�شت�شهاد  اإىل  واأدى 

اأ�شامة حمدان اإن هناك من يريد توريط فل�شطينيي  الدولية يف حركة حما�ص 

ما  اأن  على  الف�شائل  خمتلف  اتفاق  من  الرغم  على  الراهنة،  باأزمتها  �شورية 

املوقف  اأن  اإىل  النظر  “اأزمة �شورية داخلية”. ولفت حمدان  اإمنا يثل  يجري 

الفل�شطيني منذ بداية االأزمة يف �شورية ارتكز على عدم التورط فيها ل�شببني: 

االأول التقدير الذي لقيه ال�شعب الفل�شطيني يف �شورية، والثاين التجربة املريرة 

التي انعك�شت على �شعبنا عندما انخرط البع�ص يف ال�شوؤون الداخلية لبع�ص 

ب�شورية  الفل�شطينيني  طال  الذي  للق�شف  اإدانته  عن  حمدان  وعرّب  الدول. 

وخلّف قتلى وجرحى، خ�شو�شاً يف خميم الريموك، وقال “حما�ص اأدانت هذا 

.
الفعل وتدينه و�شتبقى، من اأي جهة كان”203

واأكدت حما�ص موقفها “ب�رشورة حتييد املخيمات الفل�شطينية، وجتنيب 

اإقحام اأبناء �شعبنا الفل�شطيني يف االأزمة ال�شورية”، معرّبة عن “االأمل ال�شديد 

.
ال�شتمرار نزيف دماء ال�شعب ال�شوري العزيز ونطالب بوقفه فوراً”204

ودعت دائرة �شوؤون الالجئني يف حركة حما�ص وكالة االأونروا اإىل م�شاعفة 

جهودها يف توفري احلماية الدولية ملخيمات الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية، 

اأخرى  مناطق  اإىل  جلوئهم  �شبل  وتاأمني  املعي�شية،  احتياجاتهم  كل  وتاأمني 

جلوئهم  اأماكن  يف  املقدمة  بخدماتها  و�شمولهم  كانت،  اأياً  �شورية  خارج 

“لن يجد مكاناً ي�شتحق  اجلديدة، وجاء يف ت�رشيحها اإن الالجئ الفل�شطيني 

عام  فل�شطني  من  منها  ر  ُهِجّ التي  دياره  اإىل  العودة  من  اأف�شل  املخاطرة  هذه 

.
205”1948

اللبنانية  ال�شلطات  منع  حما�ص،  حركة  يف  الالجئني  �شوؤون  دائرة  ودانت 

“التعامل  اإىل  ودعتها  لبنان،  دخول  من  �شورية  يف  الفل�شطينيني  الالجئني 
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)الالجئني(  دخولهم  ترتيب  “يكن  اإنه  الدائرة  وقالت  معهم”.  االإن�شاين 

هوؤالء  توطني  يتم  اأال  ي�شمن  مبا  الفل�شطينية  والف�شائل  االأونروا  باإ�رشاف 

الدائرة  . كما عرّبت 
االأمنية”206 يوؤثر يف �شالمتهم  لبنان ومبا ال  املهجرين يف 

عن رف�شها الت�رشيحات التي �شدرت عن بع�ص اجلهات اللبنانية الداعية اإىل 

املنكوبني املهجرين من خميم الريموك ب�شورية يف حمنتهم من  عدم موا�شاة 

اأن عودة الالجئني  خالل رف�ص ا�شتقبالهم واإقفال احلدود بوجههم، واأكدت 

.
207

النازحني من خميم الريموك اإىل �شورية و�شيكة وحتمية

ويف حماولة منها لتخفيف معاناة الفل�شطينيني الذين نزحوا اإىل لبنان، قامت 

العمل على  اأجل  لبنانية، من  مل�شوؤولني وقيادات  بعدة زيارات  حركة حما�ص 

حت�شني االأو�شاع القانونية لالجئني الفل�شطينيني، واأكد ممثل احلركة يف لبنان 

علي بركة، اإثر زيارته رئي�ص حزب “الكتائب اللبنانية” اأمني اجلميل، على اأن 

“اإن�شانية ونرف�ص ت�شييـ�شها، ووجودهم هنا  الفل�شطـينيني  النازحني  ق�شية 

موؤقت و�شيـعودون اإىل خميـماتهم يف �شورية ريثما تنتهي االأزمة ال�شورية، اأو 

يتم االتفاق على حتييد املخيمات الفل�شطينية يف �شورية عن االأزمة الداخلية”. 

واأ�شاف بركة: “الفل�شطينيون يف لبنان لن يكونوا اإال اإىل جانب لبنان الواحد 

املوحد، ولن نقبل اأن نكون طرفاً يف اأي نزاع لبناين داخلي اأو اأن ن�شتخدم يف 

.
ال�رشاعات الداخلية”208

ويف اأعقاب قيام البحرية امل�رشية يف 2013/9/18، باإطالق النار على قارب 

اإىل  اأدى  اأوروبا،  اإىل  طريقهم  يف  كانوا  �شوريني  فل�شطينيني  الجئني  يقل  كان 

حما�شبة  ب�رشورة  حما�ص  حركة  طالبت  اآخرين،  واإ�شابة  منهم  ثالثة  مقتل 

.
209

امل�شوؤولني عن مقتل الالجئني الفل�شطينيني على يد البحرية امل�رشية

اأما حركة اجلهاد فقد دانت “العنف بحق �شعبنا العزيز يف �شورية و�شعبنا 

الفل�شطيني يف خميمات اللجوء يف �شورية”، واأ�شارت اإىل اأن “االعتداءات طالت 

.
االإخوة الفل�شطينيني يف خميمات الريموك وفل�شطني يف �شورية”210
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تتمتع  �شورية،  يف  املتواجدة  الفل�شطينية  التنظيمات  باقي  خالف  على 

اجلبهة ال�شعبية - القيادة العامة بح�شور تنظيمي �شيا�شي وع�شكري كبري 

يف االأرا�شي ال�شورية. ومع بداية االأحداث ال�شورية التزمت اجلبهة موقفني 

احلكومة  خالله  من  اأيدت  الذي  الفردي  موقفها  االأول  ال�شورية؛  االأزمة  من 

اأو  التحالف،  ف�شائل  عن  ي�شدر  الذي  اجلماعي  املوقف  والثاين  ال�شورية، 

الذي  احلياد  موقف  فيه  تلتزم  اجلبهة  وكانت  عموماً،  الفل�شطينية  الف�شائل 

يثل املوقف الفل�شطيني العام.

ال�شوري،  والنظام  العامة  القيادة  بني  الوثيقة  العالقة  طبيعة  وب�شبب 

وجدت القيادة العامة نف�شها منخرطة تدريجياً بال�رشاع امل�شلح يف �شورية؛ 

يف  خ�شو�شاً  هناك،  الدائرة  املعارك  بع�ص  يف  الع�شكرية  امل�شاركة  خالل  من 

خميم الريموك، وقد بررت القيادة العامة موقفها هذا على اأنه من اأجل حماية 

الالجئني الفل�شطينيني يف املخيمات.

بعد اقتحام الفل�شطينيني الغا�شبني الذين �شاركوا يف ت�شييع �شهداء ذكرى 

النك�شة —الذين ا�شت�شهدوا يف مدينة القنيطرة ال�شورية وموقع عني التينة يف 

2011/6/5— مبنى اخلال�شة التابع للجبهة ال�شعبية – القيادة العامة يف خميم 

الريموك، والذين حّملوا القيادة العامة والف�شائل الفل�شطينية امل�شوؤولية عن 

الف�شائل  على  العامة  القيادة  اقرتحْت   ،
211

النك�شة ذكرى  يف  ال�شهداء  �شقوط 

املخيمات ملنع تكرار هذا  اأمنية م�شلحة يف  التي اجتمعت معها، ت�شكيل جلان 

احلدث، فقوبل الطلب بالرف�ص القاطع من اجلميع.

يف 2012/7/11، مل تكن االأحداث يف �شورية قد تفاقمت بعد، وكانت دم�شق 

ما تزال على ُبعد اأكرث من �شنة عن �شيفها ال�شاخن حني ا�شت�شهد 17 جندياً 

فل�شطينياً من جي�ص التحرير الفل�شطيني يف حلب بعد اأن اختطفهم جمهولون، 

وكان احلدث �شادماً للمخيمات، التي خرجت تنديداً باملجزرة املروعة، وكان 
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دّق  حدث  يف  حا�شدة  تظاهرة  بعد  ال�شهداء  من  عدداً  حينها  الريموك  ن�شيب 

ناقو�ص اخلطر يف املخيم؛ اإذ اإنها املرة االأوىل التي ي�شقط فيها �شهداء بر�شا�ص 

وتدخلت  املخيم،  فالتهب  االأحداث.  بداية  منذ  املخيم  داخل  ال�شوري  االأمن 

ال�شوري  االأمن  مع  وا�شتبكت  الت�شامن،  اأحياء  من  احلر  للجي�ص  جمموعات 

داخل املخيم، وهو ما قاد النريان اإىل االأحياء املجاورة، التي اأعلنت معها بداية 

ا�شتعال دم�شق، فعادت اجلبهة ال�شعبية – القيادة العامة اإىل م�رشوعها القدمي، 

“حماية  �شعار  حتت  م�شلحة  جلان  بت�شكيل  ف�شائلي  اجتماع  يف  وطالبت 

 – ال�شعبية  اجلبهة  وحتملت  الطلب،  رف�شت  الف�شائل  جميع  اأن  اإال  املخيم”، 

القيادة العامة م�شوؤولية ت�شكيل هذه اللجان على عاتقها، وحتملت م�شوؤولية 

رف�ص  بعد  له  خطاب  يف  جربيل  اأحمد  العام  اأمينها  قال  كما  وحدها،  النتائج 

.
212

الف�شائل امل�شاركة

 - يوليو  متوز/  �شهر  )اأواخر  اأ�شهر  خم�شة  وخالل  اللجان  وت�شكلت 

منت�شف كانون االأول/ دي�شمرب 2012(، �شقط من اأبناء املخيمات الفل�شطينية 

اأكرث من 700 �شهيد، اأقل من ن�شفهم من خميم الريموك، فيما مل يتجاوز عدد 

.
213

ال�شهداء الفل�شطينيني الـ 85 �شهيداً قبل وجود هذه اللجان

هذا املوقف من اجلبهة وتورطها بال�رشاع الدائر هناك اأدى اإىل حدوث بع�ص 

االن�شقاقات داخلها يف اأعقاب قيام �شالح اجلوي ال�شوري، يف 2012/12/16، 

للجبهة،  ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  اأكد  اإذ  بالطائرات،  الريموك  خميم  بق�شف 

الريموك  خميم  يف  اجلبهة  �شفوف  يف  ان�شقاقات  “حدثت  اأنه  عرفات،  ح�شام 

وان�شمام عدد من عنا�رشها واملجندين يف اللجان ال�شعبية اإىل �شفوف اجلي�ص 

ال�شوري احلر”، لكنه اأ�شار اإىل اأنها “ان�شقاقات لي�شت ذات وزن ومّت ت�شخيمها 

 .
يف و�شائل االإعالم، واأن عدد املن�شقني ال يزيد عن خم�شة وع�رشين”214

ف�شائل  �شيطرت  الريموك،  يف  امل�شلحة  اللجان  ت�شكيل  من  الرغم  على 

وقال   ،2012 دي�شمرب  االأول/  كانون  يف  املخيم  على  ال�شورية  املعار�شة 
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الن�رشة  اأيدي اجلي�ص احلر وجبهة  املخيم �شقط ب�رشعة يف  اإن  جربيل  اأحمد 

التابعة للقاعدة وبع�ص املتطوعني العرب “الأنه بب�شاطة اأ�شدرنا تعليماتنا لكل 

املقاتلني من القيادة العامة باالن�شحاب وعدم اإطالق النار، وذلك حقناً للدماء 

 .
ولتفويت الفر�شة على من يريد اإقحام املخيم بال�رشاع واالأزمة ال�شورية”215

ومع ا�شتمرار االأزمة يف خميم الريموك وف�شل م�شاعي احلل ال�شلمي له، 

دعا اأنور رجا، امل�شوؤول االإعالمي للجبهة ال�شعبية - القيادة العامة، الف�شائل 

الفل�شطينية اإىل ت�شكيل قوة ع�شكرية م�شرتكة حل�شم االأمر ع�شكرياً يف خميم 

العمل  يف  االنخراط  رف�شت  الف�شائل  اأن  اإال   .
216

فيه االأزمة  واإنهاء  الريموك 

الع�شكري حتت اأّي م�شمى اأو هدف. 

وبقيت  ال�شطور،  هذه  كتابة  حتى  الريموك  خميم  يف  الو�شع  ي�شتقر  مل 

ف�شائل املعار�شة ت�شيطر على اأجزاء وا�شعة منه، اأما اجلبهة ال�شعبية - القيادة 

العامة فانح�رشت �شيطرتها على منطقة لي�شت كبرية من اجلزء ال�شمايل من 

املخيم.

على الرغم من وجود تنظيمي ال�شاعقة وحركة فتح - االنتفا�شة، الذين 

يجمعها عالقة وثيقة مع احلكومة ال�شورية، مل يكن لهذين التنظيمني م�شاركة 

فاعلة يف االأحداث ال�شورية؛ رمبا ل�شغر حجميهما، مقارنة باجلبهة ال�شعبية - 

القيادة العامة، اأو لعدم الرغبة يف االنخراط الفاعل يف االأزمة ال�شورية.

2. املواقف العربية واالإ�شالمية:

يف  االأزمة  ويالت  من  فروا  الذين  الفل�شطينيني  الالجئني  معاناة  اختلفت 

�شورية اإىل الدول العربية واالإ�شالمية من بلد الآخر، ومتحورت معاناتهم يف 

عدة نقاط اأهمها: املعاناة االقت�شادية، والو�شع القانوين، والتح�شيل العلمي، 

الفل�شطينيني  الالجئني  و�شول  الإمكانية  اإ�شافة  ال�شحية،  اخلدمات  وتوافر 

الالجئني  ل�شورية  املجاورة  البلدان  معظم  منعت  حيث  البلدان،  تلك  اإىل 
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الفل�شطينيني القادمني من �شورية من الدخول اإليها ب�شكل نظامي، ومل تتخذ 

اإجراءات ت�شمح با�شتقبال الالجئني الفل�شطينيني  الدول العربية واالإ�شالمية 

يف �شورية، الفارين من ويالت ال�رشاع، مما زاد من معاناة هوؤالء. 

الفل�شطينيني يف �شورية من  ال�شلطات هناك لالجئني  ففي لبنان، �شمحت 

اإليه يف بداية  الذي فروا  ال�شورية، فتجاوز عدد  البالد يف بداية االأزمة  دخول 

اأن  اإال  االأونروا،  اإح�شاءات  بح�شب  األفاً  الثمانني   
2172013 يونيو  حزيران/ 

2014 بح�شب اأرقام  44 األف الجئ يف نهاية �شنة  هذا العدد انخف�ص اإىل نحو 

حيث  اللبنانية،  الدولة  اتخذتها  التي  االإجراءات  ب�شبب  وذلك  ؛ 
218

االأونروا

 ،2014 مايو  اأيار/  منذ  الالجئني  هوؤالء  دخول  على  م�شددة  قيوداً  فر�شت 

اللبنانية  احلكومة  وعاملت  نادرة،  ا�شتثناءات  يف  اإال  بدخولهم  ت�شمح  ومل 

الفل�شطيني على اأنه زائر يتوجب عليه املغادرة بعد انتهاء الفرتة امل�شموح له 

االإقامة فيها، وقامت برتحيل العديد منهم.. ووفقاً للنظرة الر�شمية لالجئني 

التعامل  يف  اللبنانية  القرارات  تدرجت  فقد  معهم؛  االأمني  التعاطي  ولطريقة 

مع الالجئ الفل�شطيني من �شورية بدءاً من اإغالق احلدود بوجهه دون قرار 

وا�شح، وانتهاًء مبنع دخوله ر�شمياً وفق طلبات تعجيزية مل يتمكن الالجئ 

.
219

الفل�شطيني من حتقيقها

ا�شتقبال  ح�شن  جلهة  الدولية  باملعايري  اللبنانية  احلكومة  تلتزم  ومل 

اأرقاماً  ت�شدر  ومل  �شورية،  يف  القتال  من  الفارين  الفل�شطينيني  الالجئني 

حاجاتهم  وعن  انت�شارهم  واأماكن  اأعدادهم  عن  دقيقة  ر�شمية  اإح�شائية 

االإن�شانية، كما مل تقدم لهم م�شاعدات اإن�شانية باحلجم املطلوب، كما اأ�شدرت 

 ،2015/2014 الدرا�شي  العام  اللبنانية قراراً يف بداية  وزارة الرتبية والتعليم 

من  �شورية  من  الفل�شطينيني  الالجئني  اأبناء  من  الطالب  منع  مبقت�شاه  مّت 

.
220

الت�شجيل يف املدار�ص والثانويات واملهنيات اللبنانية
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منع  على  ال�شورية  االأزمة  بداية  منذ  هناك  ال�شلطات  �شددت  االأردن  ويف 

لن  اأحمر”  “خطاً  االأمر  هذا  وعّدت  اأرا�شيها،  اإىل  فل�شطيني  الجئ  اأي  دخول 

االأزمة  وت�شدير  تارة  البديل  الوطن  خماوف  حجج  حتت  بتجاوزه،  ي�شمح 

ال�شورية تارة اأخرى، وعدم قدرة االأردن على حتمل امل�شوؤولية جتاه الالجئني 

الفل�شطينيني. وبرر ذلك رئي�ص الوزراء االأردين عبد اهلل الن�شور باأن االأردن لن 

ي�شمح بتدفق الجئني فل�شطينيني اإليه، حفاظاً على حقوقهم يف وطنهم االأ�شلي 

، وجاء يف كلمة له: “اإخواننا الفل�شطينيون 
221

فل�شطني، فحقوقهم يف فل�شطني

يف �شورية اأ�شحاب حّق يف بالدهم االأ�شلية، وعليهم البقاء هناك حلني انتهاء 

.
االأزمة”222

الالجئني  على  يناير   25 ثورة  بعد  هناك  ال�شلطات  �شهلت  م�رش  ويف 

العائالت،  لعدد من  موؤقتاً  واأ�شبحت م�رش مقراً  البالد،  الفل�شطينيني دخول 

ريثما حتني لهم فر�شة الرجوع اإىل �شورية عند ا�شتقرار االأو�شاع، اأو حلني 

متكنهم من الو�شول اإىل اأوروبا عرب ركوب مراكب بحرية غري اآمنة، اأو حلني 

متكنهم من الدخول اإىل ليبيا. على الرغم من ذلك مل تعرتف ال�شلطات امل�رشية 

بالفل�شطينيني الفارين من �شورية الجئني على اأرا�شيها، االأمر الذي يّكنهم 

من  وغريها  الدولة  من  املدعومة  ال�شحية  الرعاية  خدمات  على  احل�شول 

 .
223

اخلدمات امل�شابهة، اأ�شوة بالالجئني ال�شورين

م�رش  اإىل  فروا  الذين  �شورية  من  الفل�شطينيني  الالجئني  معاناة  ازدادت 

واالعتقال  لل�رشب  الالجئون  وتعر�ص  مر�شي،  حممد  الرئي�ص  عزل  بعد 

بالع�رشات، واخلطف والقتل اأحياناً )كما ح�شل يف عر�ص البحر(، باالإ�شافة 

اإىل توقف كل االإجراءات االإدارية التي منحت لهم، من جتديد اإقامات وت�شديق 

االأوراق الثبوتية، ومّت الت�شييق على الطالب يف املدار�ص، وَمنُْع من كان يعمل يف 

االأعمال احلرة، وحجز املئات منهم يف ظروف اعتقال قهرية، ورّحل الع�رشات 

.
224

ل اآخرون اإىل لبنان ب�شورة تع�شفية و�ُشلِّموا اإىل ال�شلطات ال�شورية، ورحِّ
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الالجئني  على  دخول  تاأ�شرية  هناك  ال�شلطات  فر�شت  فقد  تركيا  اأما 

الفل�شطينيني الفارين من �شورية، ومن ا�شتطاع الت�شلل اإىل البالد كان معّر�شاً 

باخلروج  له  ي�شمح  ومل  عودته،  حال  يف  االأمنية  واملالحقة  االعتقال،  خلطر 

لالجئني  بداية  �شمح  وقد   ،
225

تركيا داخل  اإىل  احلدودية  املخيمات  خارج 

بتاأ�شرية دخول �شياحية، يح�شل مبوجبها  اإىل تركيا  الفل�شطينيني بالدخول 

.
226

على اإقامة ملدة �شتة اأ�شهر غري قابلة للتجديد

منع  قانون  و�شدور   ،
227

دم�شق يف  اأبوابها  الرتكية  ال�شفارة  اإغالق  وبعد 

التي   ،2014 �شنة  مطلع  �شورية  من  الفل�شطينيني  الالجئني  عن  التاأ�شريات 

كانوا يح�شلون عليها من خالل ال�شفارات الرتكية يف بلدان اأخرى، اأ�شبحت 

.
228

الطرق غري امل�رشوعة ال�شبيل الوحيد لدخول الالجئني اإىل تركيا

عدم  من  بحالة  الفل�شطينيني  الالجئني  مع  الر�شمي  الرتكي  التعامل  متيز 

الو�شوح؛ فالالجئ الفل�شطيني من �شورية ال يعامل معاملة ال�شوري، وبالتايل 

ال توجد اإقامات لهم، يف حني اأن امل�شتو�شفات وامل�شايف واجلهات غري الر�شمية 

�شدر قرار ي�شمح للفل�شطينيني   2014/2/19 تتعامل معهم كال�شوريني. ويف 

الداخلني اإىل تركيا بطريقة غري �رشعية باحل�شول على ت�شوية و�شع، اأي ختم 

.
229

دخول مع اإقامة ملدة �شتة اأ�شهر اأو �شنة

الفل�شطينيني  الالجئني  جتنيب  اإىل  دعت  فقد  العربية  الدول  جامعة  اأما 

خماطر االقتتال يف �شورية، وجتنيبهم اآثار النزاع يف �شورية، واملحافظة على 

اأمن الالجئني، وتوفري احلماية لهم وتقدمي العون االإن�شاين وال�شحي العاجل 

لهم. ودان جمل�ص اجلامعة العربية ما يتعر�ص له الالجئون الفل�شطينيون يف 

�شورية، وقال اإن ذلك يهدد بكارثة اإن�شانية خطرية، مت�ص م�شري وحياة اآالف 

�شارخاً  انتهاكاً  وي�شكل  ال�شورية،  االأرا�شي  على  املوجودين  الفل�شطينيني 

.
230

للقانون الدويل االإن�شاين
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كما طالب وزراء اخلارجية العرب الذي انعقد يف 2013/1/13 “كافة جهات 

�شورية[  ]يف  الفل�شطينيني  الالجئني  خميمات  على  العدوان  بوقف  ال�رشاع 

مثلته  وما  ال�رشاع  بداأ  منذ  حيادهم  رغم  ال�رشاع  اأتون  يف  بهم  الزج  وعدم 

.
خميماتهم من مالذ اآمن لل�شوريني الفارين يف املناطق القريبة منها”231

وبعد ت�شاعد االأزمة يف خميم الريموك يف نهاية اآذار/ مار�ص 2015، طالبت 

مبخيم  الزج  عدم  ل�شمان  الفوري  بالتدخل  الدويل  املجتمع  العربية  اجلامعة 

وحتييدها  �شورية،  يف  الدائر  ال�رشاع  يف  الفل�شطينية  واملخيمات  الريموك، 

العام  االأمني  العربي،  نبيل  واأعرب   .
232

اال�شتباكات ونهائياً عن ويالت  متاماً 

االأو�شاع اخلطرية واملتدهورة  اإزاء  ال�شديد  العربية، عن قلقه  الدول  جلامعة 

اأرواحهم، معرباً  يف خميم الريموك، وطالب بحماية الالجئني، واحلفاظ على 

 .
233

عن تخوفه ال�شديد اإزاء اإمكانية ا�شتخدام القوة �شّد الالجئني الفل�شطينيني

الدويل  املجتمع  اجلروان  حممد  بن  اأحمد  العربي  الربملان  رئي�ص  طالب  كما 

بالتدخل الفوري من اأجل حتييد �شكان الريموك عن القتال الدائر يف �شورية. 

االإن�شانية  امل�شوؤولية  حتمل  النزاع  يف  الفاعلة  االأطراف  جميع  اجلروان  ودعا 

.
234

واالأخالقية جتاه الالجئني الفل�شطينيني وتقدمي املعونة لهم

3. املوقف الدويل:

الدويل  املجتمع  تق�شري  من  �شورية  يف  الفل�شطينيون  الالجئون  عانى 

اال�شتهداف.  مرمى  يف  جعلهم  مما  لهم،  احلماية  تاأمني  جتاه  وموؤ�ش�شاته 

الالجئني  بحق  بالتق�شري  الدويل  املجتمع  حقوقية  موؤ�ش�شات  اتهمت  وقد 

املواد  وتوفري  والقانوين،  االأمنية  احلماية  توفري  اإىل  ودعت  الفل�شطينيني، 

االإغاثية لهم. كما اأعربت عن قلقها ال�شديد اإزاء ما اأ�شمته بـ“الو�شع الكارثي” 

يف خميم الريموك لالجئني الفل�شطينيني، الذي قالت باأنه “دفع فاتورة باهظة 

. وراأى رئي�ص مركز العودة الفل�شطيني 
منذ ا�شتعال االأحداث يف �شورية”235
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يف بريطانيا، ماجد الزير، اأن امل�شوؤولية يف حماية الالجئني الفل�شطينيني ب�شكل 

.
236

عام، وما يتعر�ص له خميم الريموك ب�شكل خا�ص، هي م�شوؤولية دولية

اأ. االأمم املتحدة:

حتييد  اإىل  �شورية،  يف  االأزمة  بداية  منذ  املتحدة،  االأمم  موؤ�ش�شات  دعت 

الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية وخميماتهم ال�رشاع الدائر هناك، كم دعت 

ال�شديد  قلقها  عن  واأعربت  بال�رشاع،  التورط  عدم  اإىل  كذلك  الفل�شطينيني 

 ،Filippo Grandi جراندي  فيليبو  واأعرب  الفل�شطينيني.  الالجئني  لو�شع 

املفو�ص العام لوكالة االأونروا، عن قلقه اإزاء اأو�شاع الالجئني الفل�شطينيني يف 

�شورية، وقال: “نتمنى اأن تن�شت احلكومة ال�شورية لنداء االأمني العام لالأمم 

“كافة االأطراف  . كما دعت االأونروا، يف بيان لها، 
املتحدة وتوقف العنف”237

وحثت  الفل�شطينيني”،  الالجئني  حماية  ل�شمان  الالزمة  اخلطوات  اتخاذ  اإىل 

التي  واالأماكن  املتحدة  لالأمم  التابعة  املن�شاآت  ونزاهة  حيادية  “احرتام  على 

.
يعي�ص فيها الالجئون الفل�شطينيون واملدنيون”238

وعند تعر�ص خميم الريموك للق�شف يف �شهر اآب/ اأغ�شط�ص 2012، اأعربت 

وكالة االأونروا عن “قلقها ال�شديد اإزاء ما يتعر�ص له الالجئون الفل�شطينيون 

وقالت   .
الريموك”239 خميم  له  تعر�ص  الذي  الق�شف  وخا�شة  �شورية،  يف 

احلماية  توفري  �رشورة  على  ال�شورية  لل�شلطات  التاأكيد  اأعادت  اإنها  الوكالة 

لالأمم  العام  االأمني  ندد  كما   .
240

املدنيني من  وغريهم  الفل�شطينيني،  لالجئني 

الريموك  خميم  ال�شوري  احلربي  الطريان  بق�شف  مون  كي  بان  املتحدة 

مبا  كافة  اجلوار  “دول  داعياً  البالغ،  قلقه  عن  واأعرب   ،
2412012/12/16 يف 

اأرا�شيها  اإىل  باالنتقال  لهم  وال�شماح  اأمامهم  حدودها  فتح  اإىل  اإ�رشائيل  فيها 

.
وا�شتقبالهم”242
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ممر  باإقامة  االأونروا  طالبت  الريموك،  خميم  على  احل�شار  ت�شديد  وبعد 

اإن�شاين اآمن يكون مبناأى عن اأطراف النزاع يف �شورية، وذلك من اأجل التو�شل 

الإدخال املواد احليوية ملخيم الريموك، وال�شماح ملن يرغب يف مغادرته بطريقة 

بيالي  نايف  االإن�شان  حلقوق  العليا  املتحدة  االأمم  مفو�شة  وقالت   .
243

اآمنة

Navanethem (Navi) Pillay، اإن العقبات التي ت�شعها قوات جي�ص النظام 

ال�شوري اأمام و�شول امل�شاعدات اإىل الالجئني الفل�شطينيني يف خميم الريموك 

. كما دعت مارغو اإلي�ص Margot Ellis، نائبة 
244

يكن اأن ت�شكل جرية حرب

ب�شكل  املجال  اإف�شاح  اإىل  ال�شورية  احلكومة  االأونروا،  لوكالة  العام  املفو�ص 

.
245

اأكرب الإدخال م�شاعدات اإىل املخيم

 ،2015 مار�ص  اآذار/  نهاية  يف  الريموك  خميم  يف  االأزمة  ت�شاعد  وبعد 

حماية  ب�شمان  التزاماتها  باحرتام  االأطراف  جميع  االأونروا  وكالة  طالبت 

التي  الظروف  اإىل  والعودة  القتال،  واإنهاء  االلتزامات،  بهذه  والتقيد  املدنيني 

. وقال 
246

للمدنيني يف الريموك الدعم وامل�شاعدة  �شتمكن موظفيها من تقدمي 

كري�ص جاني�ص، املتحدث با�شم وكالة االأونروا اإن “الو�شع يف الريموك مهني 

للمجتمع  وحتّد  اختبار  الريموك  العاملي.  للعار  وم�شدر  جميعاً،  الإن�شانيتنا 

.
الدويل. يجب اأال نف�شل. اإن م�شداقية النظام الدويل نف�شها على املحك”247

بالتوقف  امل�شلحة  االأطراف  كافة  منا�شدتها  االأونروا  وكالة  اأعادت  كما 

الفل�شطينيني،  لالجئني  الريموك  خميم  داخل  العدائية  بعملياتها  القيام  عن 

كما  املدنيني.  بال�شكان  االآهلة  املناطق  من  الفوري  االن�شحاب  على  وبالعمل 

طالبت باإتاحة املجال لو�شول امل�شاعدات االإن�شانية وبتحقيق الظروف االآمنة 

التي متكنها من تقدمي امل�شاعدات االإن�شانية. كما دعت االأونروا الدول املعنية 

بالعمل وب�شكل عاجل على ممار�شة �شلطاتها ونفوذها من اأجل وقف القتال 

احلرج  الو�شع  هذا  اإنهاء  على  يعمل  باأن  الدويل  املجتمع  ونا�شدت  املخيم،  يف 

.
248

بدون تاأخري
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وعرّب جمل�ص االأمن الدويل  United Nations Security Councilعن قلقه 

اإزاء تعر�ص خميم الريموك للق�شف، كما دان اأع�شاء املجل�ص “باأ�شد العبارات 

�شّد  الن�رشة  وجبهة  ]داع�ص[  الدولة  تنظيم  يرتكبها  التي  الفظيعة  اجلرائم 

الـ 18,000 من املدنيني يف املخيم، ويوؤكدون على اأن مثل هذه اجلرائم لن متر 

. ودعا االأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون اإىل العمل على 
دون عقاب”249

الفل�شطينية  الف�شائل  قبول  بعد  وذلك  الريموك،  خميم  يف  “جمزرة”  تفادي 

تنفيذ عملية ع�شكرية م�شرتكة مع اجلي�ص ال�شوري الإخراج تنظيم داع�ص من 

املخيم، و�شدد على اأن ما يجري يف الريموك غري مقبول، ووجه نداًء “للدول 

االأر�ص”  على  االأطراف  وكافة  )ال�شورية(  احلكومة  لدى  نفوذ  لديها  التي 

.
250

بهدف اإقناع املتحاربني بتفادي املدنيني

ب. الواليات املتحدة االأمريكية: 

عن  الفل�شطينيني  املدنيني  بتحييد  االأمريكية  املتحدة  الواليات  طالبت 

ال�شوري  للنظام  التابع  الطريان  اإن ق�شف  الدائر يف �شورية، وقالت  ال�رشاع 

باخلطر.  وينذر  كبرياً  ت�شعيداً  يثل  الفل�شطينيني  لالجئني  الريموك  خميم 

 Victoria نوالند  فيكتوريا  االأمريكية  اخلارجية  با�شم  املتحدثة  واأ�شارت 

Nuland اإىل اأن هذه الهجمات اأظهرت اأنه مل يحدث اأي تغيري يف “�شلوك النظام 

.
مبا يف ذلك الوح�شية التي ينتهجها �شّد �شعبه”251

 ،2015 مار�ص  اآذار/  نهاية  يف  الريموك  خميم  يف  االأزمة  ت�شاعد  وبعد 

 Marie Harf هارف  ماري  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�شم  الناطقة  قالت 

مدنيني  على  االأ�شبوع  هذا  وقعت  التي  الهجمات  تدين  املتحدة  “الواليات  اإن 

من  عميق”  بقلق  “ت�شعر  املتحدة  الواليات  اأن  هارف  واأ�شافت  �شوريني”. 

املتطرفني، واأن  الفل�شطينيني من قبل  الريموك لالجئني  الهجمات على خميم 

هجماتها  توقف  اأن  يجب  القوى  كل  اأن  جديد  من  توؤكد  املتحدة  “الواليات 

كافة  هارف  ودعت   .
الدويل”252 للقانون  ومتتثل  املدنيني  على  ال�رشعية  غري 
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االأطراف “لل�شماح بدخول املواد الغذائية واالإن�شانية اإىل املخيم ب�شكل منتظم 

.
وغري متقطع اإىل املواطنني”253

مطالباً  الريموك،  خميم  يف  املدنيني  حماية  اإىل  االأبي�ص  البيت  دعا  كذلك 

 Bernadette ميهان  برناديت  ودعت  باأمان.  املخيم  مبغادرة  لهم  بال�شماح 

 National Security القومي  االأمن  جمل�ص  با�شم  املتحدثة   ،Meehan

.
254

Council االأمريكي، النظام ال�شوري اإىل وقف الق�شف اجلوي للمخيم

ج. رو�شيا: 

الالجئني  توريط  عدم  اإىل  �شورية  يف  النزاع  اأطراف  رو�شيا  دعت 

الفل�شطينيني يف نزاع بلدهم الداخلي، وعدم حتويل اأماكن �شكناهم اإىل مواقع 

قتالية. ونقلت و�شائل اإعالم رو�شية عن بيان لوزارة اخلارجية الرو�شية، اأن 

التي  االأخبار  من  وخا�شة  لالأحداث،  التطور  هذا  ب�شبب  جداً  قلقة  “مو�شكو 

تفيد باأن اأطراف النزاع ال�شوري حتاول احل�شول على دعم وم�شاندة خمتلف 

عن  الرو�شية  اخلارجية  اأعربت  كما   .
وت�شليحها”255 الفل�شطينية  املجموعات 

يف  وخ�شو�شاً  �شورية،  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  اأو�شاع  تفاقم  من  قلقها 

.
256

خميم الريموك

وبعد ت�شاعد االأزمة يف خميم الريموك يف نهاية اآذار/ مار�ص 2015، دانت 

“االأعمال العدوانية” من قبل عنا�رش تنظيم داع�ص بحق  اخلارجية الرو�شية 

“رو�شيا تدين وب�شدة  اأن  بيان �شادر عنها  الفل�شطينيني. وجاء يف  الالجئني 

االأعمال العدوانية اجلديدة من قبل االإرهابيني والتي يذهب �شحاياها بجانب 

املواطنني ال�شوريني الجئون فل�شطينيون وجدوا يف �شورية ملجاأ منذ ع�رشات 

و�شكان  الفل�شطينيني  مع  ت�شامننا  “على  اخلارجية  واأكدت  هذا،  ال�شنوات”. 

املاأ�شوية  االأحداث  من  الريموك  يف  يجري  ما  باأن  ونوؤمن  املدنيني،  �شورية 

ي�شهد على �رشورة توحيد اجلهود االإقليمية والدولية يف مواجهة اجلماعات 

.
االإرهابية اأينما كانت، واإن ازدواجية املعايري يف هذه االأمور خطرية جداً”257
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اخلامتة

2011/3/15، تدريجياً على  انعك�شت االأحداث التي وقعت يف �شورية بعد 

اتبعتها  التي  احلياد  �شيا�شة  تفلح  ومل  هناك،  الفل�شطينيني  الالجئني  اأو�شاع 

معظم االأطراف الفل�شطينية يف جتنيب الوجود الفل�شطيني يف �شورية ويالت 

احلرب والدمار.

الفاعلة من معاناة  الفل�شطينية املوحدة واال�شرتاتيجية   زاد غياب الروؤية 

الفل�شطينية  التحرير  منظمة  قبل  من  الفعل  ردة  تكن  ومل  هناك،  الالجئني 

من  يجري  ما  جتاه  الفل�شطينية،  الف�شائل  ومعظم  الفل�شطينية  وال�شلطة 

الالجئني  مو�شوع  ومكانة  احلدث  اأهمية  م�شتوى  على  هناك،  تطورات 

الفل�شطينيني يف �شلب الق�شية الفل�شطينية. 

ا�شتمرت “�شل�شلة دفع الثمن” التي دائماً ما يتكبدها الالجئون الفل�شطينيون 

اأزمة  اأو  حملي،  نزاع  اأو  حرب،  حالة  كل  عند  العربية  الدول  يف  املتواجدون 

الالجئون  واجهها  التي  والتهجري  واالعتقال  القتل  حاالت  فبعد  داخلية؛ 

ذلك  تكرر   ،2003 �شنة  االأمريكي  الغزو  اأعقاب  يف  العراق  يف  الفل�شطينيون 

فيها  الفل�شطينيون  الالجئون  عا�ص  لطاملا  التي  الدولة  �شورية؛  يف  املرة  هذه 

مت�شاوين مع �شائر املواطنني ال�شوريني —اإىل حّد ما— يف قوانينها املحلية.

ك�شفت معاناة الالجئني الفل�شطينيني الذين تركوا منازلهم قهراً، متوجهني 

اإىل جريانهم يف الدول العربية، التق�شري العربي الر�شمي وال�شعبي جتاههم؛ 

مل  الذين  الالجئني  اأو  ال�شوريني،  من  نظراوؤهم  عومل  كما  يعاملوا  مل  حيث 

واجلوع،  احل�شار،  حيث  فبقوا  االنتقال،  اأو  ال�شفر  كلفة  حتمل  ي�شتطيعوا 

والقتل. ك�شفت هذه املعاناة عن مدى الظلم الذي وقع ويقع على هوؤالء، يف ظّل 

الطرف  الدويل بكل مكوناته بل غياب  العربية واملجتمع  للجامعة  بارز  غياب 

الفل�شطيني الفاعل نف�شه. 
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على مدار اأكرث من اأربع �شنوات، ُقتل من الفل�شطينيني يف �شورية اأكرث مما 

ُقتل على يد اجلي�ص االإ�رشائيلي يف عدوان غزة �شنة 2014، ومّت تدمري وتهجري 

للماأ�شاة  عنواناً  ال�شتات”  “عا�شمة  الريموك  خميم  وبات  املخيمات،  معظم 

الفل�شطينية، حيث مل يتبَق فيه �شوى اأقل من 18 األف الجئ، ومن اختار من 

الالجئني مكرهاً، بعد اأن �ُشدت يف وجهه ال�شبل، اأن يجتاز عباب البحر عله يجد 

 اآمناً يف اأوروبا، وجد يف كثري من االأحيان املوت غرقاً م�شرياً حتمياً، ومل 
ً
ملجاأ

يجد باكياً عليه.

�شوى  الالجئني،  عذابات  من  به  تخفف  ما  الفل�شطينية  ال�شلطة  جتد  مل 

حفنة من امل�شاعدات، مل ت�شل وجهتها، يف كثري من االأحيان، ب�شبب احل�شار 

اإمكانية ا�شتقبال هوؤالء  والت�رشيد الذي يعاين منه الالجئون. وحتى حتقيق 

يف اأرا�شي ال�شلطة يف ال�شفة الغربية وغزة، بات من امل�شتحيالت، اإما ب�شبب 

اإىل  الفل�شطينيني  الالجئني  ا�شتقدام  متنع  التي  اأو�شلو،  اتفاقيات  خمرجات 

اأرا�شي ال�شلطة اإال بعد موافقة دولة االحتالل االإ�رشائيلي، اأو ب�شبب احل�شار 

امل�رشوب على القطاع واإجراءات الدول العربية التع�شفية.

من املتوقع اأن ت�شتمر معاناة هوؤالء الالجئني، بعد اأن تقطعت بهم ال�شبل، 

يف ظّل الظروف احلالية القا�شية والظاملة، يف انتظار ما �شيوؤول على الظروف 

واالأو�شاع يف قادم االأيام.
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اإ�شدارات مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

االإ�شدارات باللغة العربية:

�شل�شلة التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني:

ب�شري نافع وحم�شن حممد �شالح، حمرران، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة   .1

.2006 ،2005

حم�شن حممد �شالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، 2007.  .2

حم�شن حممد �شالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، 2008.  .3

حم�شن حممد �شالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، 2009.  .4

حم�شن حممد �شالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، 2010.  .5

حم�شن حممد �شالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2010، 2011.  .6

حم�شن حممد �شالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011، 2012.  .7

حم�شن حممد �شالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2012–2013، 2014.  .8

�شل�شلة الوثائق الفل�شطينية:

الفل�شطينية  الوثائق  من  خمتارات  حمرران،  �شعد،  ووائل  �شالح  حممد  حم�شن   .9

.2006  ،2005 ل�شنة 

حم�شن حممد �شالح ووائل �شعد، حمرران، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، 2008.  .10

حم�شن حممد �شالح ووائل �شعد، حمرران، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، 2009.  .11

الوثائق  حمررون،  الكيايل،  فخري  احلميد  وعبد  �شعد  ووائل  �شالح  حممد  حم�شن   .12

الفل�شطينية ل�شنة 2008، 2011.

حم�شن حممد �شالح ووائل �شعد، حمرران، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2009، 2012.  .13

حم�شن حممد �شالح ووائل �شعد، حمرران، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2010، 2015.  .14

�شل�شلة اليوميات الفل�شطينية:

حم�شن حممد �شالح، اإ�رشاف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2014، 2015.  .15
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�شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً:

اأول�شت  �شل�شلة  منوذجاً،   48 فل�شطينيو  اإ�رصائيل:  عن�رصية  اإ�شماعيل،  عبا�ص   .16

اإن�شاناً؟ )1(، 2008.

ح�شن ابحي�ص و�شامي ال�شالحات ومرمي عيتاين، معاناة املراأة الفل�شطينية حتت   .17

االحتالل االإ�رصائيلي، �شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً؟ )2(، 2008.

اأحمد احليلة ومرمي عيتاين، معاناة الطفل الفل�شطيني حتت االحتالل االإ�رصائيلي،   .18

�شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً؟ )3(، 2008.

االإ�رصائيلي،  االحتالل  �شجون  يف  الفل�شطيني  االأ�شري  معاناة  هالل،  اأبو  فرا�ص   .19

�شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً؟ )4(، 2009.

اأول�شت  �شل�شلة  الفل�شطيني،  ال�شعب  بحق  االإ�رصائيلية  املجازر  علي،  يا�رش   .20

اإن�شاناً؟ )5(، 2009.

مرمي عيتاين ومعني منّاع، معاناة الالجئ الفل�شطيني، �شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً؟ )6(،   .21

.2010

االإ�رصائيلي،  االحتالل  حتت  واملقد�شات  القد�س  معاناة  �شالح،  حممد  حم�شن   .22

�شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً؟ )7(، 2011.

اأول�شت  �شل�شلة  الغربية،  ال�شفة  يف  العازل  اجلدار  عايد،  وخالد  ابحي�ص  ح�شن   .23

اإن�شاناً؟ )8(، 2010.

حياة الددا، معاناة الطالب الفل�شطيني حتت االحتالل االإ�رصائيلي، �شل�شلة اأول�شت   .24

اإن�شاناً؟ )9(، 2015.

حتت  الفل�شطيني  العامل  معاناة  عيد،  وو�ّشاح  وردة  اأبو  واأمني  عيتاين  مرمي   .25

االحتالل االإ�رصائيلي، �شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً؟ )10(، 2011.

االحتالل  حتت  الفل�شطيني  املري�س  معاناة  دغل�ص،  وعاطف  عيتاين  فاطمة   .26

االإ�رصائيلي، �شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً؟ )11(، 2011.

االحتالل  حتت  الفل�شطيني  والفالح  البيئة  معاناة  عطايا،  ونظام  عيتاين  فاطمة   .27

االإ�رصائيلي، �شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً؟ )12(، 2013.

يف  االإ�رصائيلية  احلواجز  من  الفل�شطينيني  معاناة  داود،  وحممد  عيتاين  فاطمة   .28

ال�شفة الغربية، �شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً؟ )13(، 2015.
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�شل�شلة تقرير معلومات:

احل�شار  حتت  غزة  قطاع  معاناة  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�شيف  ق�شم   .29

االإ�رصائيلي، �شل�شلة تقرير معلومات )1(، 2008.

اأم  معابر قطاع غزة: �رصيان حياة  الزيتونة،  ق�شم االأر�شيف واملعلومات، مركز   .30

اأداة ح�شار، �شل�شلة تقرير معلومات )2(، 2008.

ق�شم االأر�شيف واملعلومات، مركز الزيتونة، اأثر ال�شواريخ الفل�شطينية يف ال�رصاع   .31

مع االحتالل االإ�رصائيلي، �شل�شلة تقرير معلومات )3(، 2008.

الفل�شطينية  املفاو�شات  م�شار  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�شيف  ق�شم   .32

االإ�رصائيلية ما بني “اأنابولي�س” والقمة العربية يف دم�شق )خريف 2007 – ربيع 

2008(، �شل�شلة تقرير معلومات )4(، 2008.

ال�شيا�شية  الطبقة  يف  الف�شاد  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�شيف  ق�شم   .33

االإ�رصائيلية، �شل�شلة تقرير معلومات )5(، 2008.

الغربية  ال�شفة  يف  املائية  الرثوة  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�شيف  ق�شم   .34

تقرير  �شل�شلة  االإ�رصائيلية،  واالنتهاكات  الفل�شطينية  احلاجة  بني  وقطاع غزة 

معلومات )6(، 2008. 

تقرير  �شل�شلة  وحما�س،  م�رص  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�شيف  ق�شم   .35

معلومات )7(، 2009.

غزة  قطاع  على  االإ�رصائيلي  العدوان  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�شيف  ق�شم   .36

)2008/12/27–2009/1/18(، �شل�شلة تقرير معلومات )8(، 2009.

ق�شم االأر�شيف واملعلومات، مركز الزيتونة، حزب كادميا، �شل�شلة تقرير معلومات )9(،   .37

.2009

يف  الفل�شطينيني(  )طرد  الرتان�شفري  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�شيف  ق�شم   .38

الفكر واملمار�شات االإ�رصائيلية، �شل�شلة تقرير معلومات )10(، 2009.

ق�شم االأر�شيف واملعلومات، مركز الزيتونة، امللف االأمني بني ال�شلطة الفل�شطينية   .39

واإ�رصائيل، �شل�شلة تقرير معلومات )11(، 2009.

العراق،  يف  الفل�شطينيون  الالجئون  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�شيف  ق�شم   .40

�شل�شلة تقرير معلومات )12(، 2009.
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اأزمة خميم نهر البارد، �شل�شلة تقرير  ق�شم االأر�شيف واملعلومات، مركز الزيتونة،   .41

معلومات )13(، 2010.

يف  الفل�شطيني  الت�رصيعي  املجل�س  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�شيف  ق�شم   .42

ال�شفة الغربية وقطاع غزة 1996–2010، �شل�شلة تقرير معلومات )14(، 2010.

ق�شم االأر�شيف واملعلومات، مركز الزيتونة، االأونروا: برامج العمل وتقييم االأداء،   .43

�شل�شلة تقرير معلومات )15(، 2010.

ق�شم االأر�شيف واملعلومات، مركز الزيتونة، دور االحتاد االأوروبي يف م�شار الت�شوية   .44

ال�شلمية للق�شية الفل�شطينية، �شل�شلة تقرير معلومات )16(، 2010.

تركيا والق�شية الفل�شطينية، �شل�شلة  الزيتونة،  ق�شم االأر�شيف واملعلومات، مركز   .45

تقرير معلومات )17(، 2010.

ق�شم االأر�شيف واملعلومات، مركز الزيتونة، اإ�شكالية اإعطاء الالجئني الفل�شطينيني   .46

يف لبنان حقوقهم املدنية، �شل�شلة تقرير معلومات )18(، 2011.

ق�شم االأر�شيف واملعلومات، مركز الزيتونة، حزب العمل االإ�رصائيلي، �شل�شلة تقرير   .47

معلومات )19(، 2011.

غزة،  قطاع  عن  احل�شار  ك�رص  قوافل  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�شيف  ق�شم   .48

�شل�شلة تقرير معلومات )20(، 2011.

ال�شفة  يف  االإ�رصائيلي  اال�شتيطان  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�شيف  ق�شم   .49

الغربية 1993–2011، �شل�شلة تقرير معلومات )21(، 2012.

ق�شم االأر�شيف واملعلومات، مركز الزيتونة، �شاليط: من عملية “الوهم املتبدد” اإىل   .50

�شفقة “وفاء االأحرار”، �شل�شلة تقرير معلومات )22(، 2012.

 25 ثورة  من  االإ�رصائيلي  املوقف  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�شيف  ق�شم   .51

يناير امل�رصية، �شل�شلة تقرير معلومات )23(، 2012.

 ،2012–2000 االإ�رصائيلي  اجلي�س  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�شيف  ق�شم   .52

�شل�شلة تقرير معلومات )24(، 2013.

االأحزاب العربية يف فل�شطني املحتلة  ق�شم االأر�شيف واملعلومات، مركز الزيتونة،   .53

1948، �شل�شلة تقرير معلومات )25(، 2014.

ق�شم االأر�شيف واملعلومات، مركز الزيتونة، املقاومة ال�شعبية يف فل�شطني، �شل�شلة   .54

تقرير معلومات )26(، 2014.
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 25 ثورة  منذ  غزة  وقطاع  م�رص  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�شيف  ق�شم   .55

2011 وحتى �شيف 2014، �شل�شلة تقرير معلومات )27(، 2015. يناير 

يف  الفل�شطينيني  الالجئني  واقع  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�شيف  ق�شم   .56

2011–2015، �شل�شلة تقرير معلومات )28(، 2015. �شورية 

كتب عامة:
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