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امللخ�س

تهدف الدرا�شة اإىل التعرف على اأو�شاع الالجئني الفل�شطينيني املهاجرين 

احلايل امل�شلح  النزاع  فرتة  خالل  اأوروبا  اإىل  �شورية  يف  املخيمات   من 

امل�شكالت  واأبرز  للهجرة,  دفعتهم  التي  االأ�شباب  ومعرفة   ,)2016–2011(

التي واجهتهم خالل رحلة الهجرة اإ�شافة اإىل ال�شعوبات التي يواجهونها يف 

اأن�شطتهم واأهم املنظمات واملوؤ�ش�شات  بلدان اللجوء اجلديدة, وللتعرف على 

التي توا�شلوا معها, ومعرفة اآرائهم حول م�شتقبل وجودهم.

اتبع يف هذه الدرا�شة املنهج الو�شفي التحليلي, وطريقة امل�شح االجتماعي 

329 فرداً, و�شممت ا�شتبانة اإلكرتونية جلمع  بالعينة, من خالل عينة بلغت 

البيانات املطلوبة. تو�شلت الدرا�شة اإىل جمموعة من النتائج اأهمها:

اأن  وراأوا  امل�شلح,  النزاع  قبل  بالهجرة  يفكروا  مل  العينة  اأفراد  اأغلب   .1

االأو�شاع االأمنية واخلوف من امل�شتقبل املجهول وغياب املمثل واحلامي 

لالجئني من اأهم اأ�شباب هجرتهم.

املمثل  وغياب  املخيمات  لت�شفية  م�شبق  خمطط  وجود  اأن  اأغلبهم  وراأى   .2

واحلامي لها كان وراء ما حّل بها.

فكانت  الهجرة  رحلة  اأثناء  يف  واجهتهم  التي  امل�شكالت  اأبرز  حول  اأما   .3

التي  امل�شكالت  اأما  واالحتيال.  والن�شب  واالأمنية,  املالية,  امل�شكالت 

االآخرين,  والتوا�شل مع  اللغة  اللجوء اجلديدة فكانت  بلدان  واجهوها يف 

وطبيعة العالقات االجتماعية.

موؤ�ش�شة  اأّي  مع  يتوا�شلوا  مل  باأنهم  معظمهم  اأكد  ذلك  من  الرغم  وعلى   .4

اأوروبا,  اإىل  اأو فعالية منذ و�شولهم  فل�شطينية, ومل ي�شاركوا باأي ن�شاط 

كما عرّبوا عن رغبتهم بالعودة حاملا يتم ا�شتقرار االأو�شاع يف �شورية.

الكلمات املفتاحية:

الالجئون الفل�شطينيون الهجرة اإىل اأوروبا النزاعات امل�شلحة
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�سورية خميمات  من  الفل�سطينيني  الالجئني   هجرة 

خالل النزاع امل�سلح )2011–2016(

 درا�سة ا�ستطالعية لأو�ساع فل�سطينيي �سورية

املهاجرين اإىل اأوروبا

1
حنني مراد

املقدمة:

تعّد ق�شية الالجئني الفل�شطينيني من اأقدم م�شاكل الالجئني يف العامل التي 

, ويبلغ تعدادهم نحو �شتة ماليني الجئ, وي�شكلون 
2
مل حتل اإىل وقتنا احلايل

قرابة ن�شف تعداد ال�شعب الفل�شطيني, وقد ارتبطت ق�شية الالجئني ارتباطاً 

وثيقاً بق�شية فل�شطني, ون�شتطيع القول باأن الرتكيز على هذه الق�شية لي�ش 

بجديد, ذلك الأن مو�شوع الالجئني وحقهم يف العودة ي�شكل لّب ال�رضاع يف 

املنطقة.

بداأت م�شكلة الالجئني مع احتالل الكيان ال�شهيوين اأر�شهم �شنة 1948, 

والقيام بعمليات تهجري ممنهجة عرب اجلرائم, والرتويع, والرتهيب, وارتكاب 

املجازر, مما دفعهم للجوء اإىل الدول املجاورة واإقامة املخيمات على اأرا�شيها, 

اإىل  اأ�شولهم  تعود  الجئ  األف   90 نحو  الوقت  ذلك  يف  �شورية  اإىل  وفد  وقد 

وعكا. ويافا,  وحيفا,  �شفد,  من  وخ�شو�شاً  فل�شطني,  من  ال�شمايل   اجلزء 

والو�شط  ال�شمال  حمافظات  على  البقية  وتوزع  دم�شق,  يف  معظمهم  تركز 

12 خميماً تقريباً. يف حمافظة ريف دم�شق:  واجلنوب يف خميمات بلغ عددها 

خميم جرمانا, و�شبينة, وال�شيدة زينب, وخان ال�شيح, وخان دنون. يف مدينة 

طالبة ماج�شتري, ق�شم علم االجتماع, جامعة دم�شق.
 1

عدَّت للن�رض يف �شيف 2017.
ُ
هذه الدرا�شة اأ

 2
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وخميم  العائدين,  خميم  حم�ش  مدينة  يف  وحندرات.  النريب,  خميم  حلب 

به  تعرتف  ال  الذي  دم�شق  يف  الريموك  خميم  واأكربها  حماة,  وخميم  درعا, 

وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني يف ال�رضق االأدنى 

 United Nations Relief and Works Agency for Palestine )االأونروا(

Refugees in the Near East (UNRWA) ر�شمياً كمخيم. وكذلك خميم 

من  بالرغم  حلب.  يف  التل(  )عني  حندرات  وخميم  الالذقية,  مدينة  يف  الرمل 

الالجئني  من  ثانية  موجة  �شورية  اإىل  انتقلت  نف�شها  اخلدمات  تقدميها 

اللجوء  اأماكن  من  الفل�شطينيني  نزوح  لعمليات  باالإ�شافة   ,1967 حرب  بعد 

اآالف من العائالت.  نة من ب�شعة  1970 يف االأردن, مكوَّ اأحداث  واالإقامة بعد 

1982 �شبباً يف موجة نزوح ثالثة,  وكان االجتياح االإ�رضائيلي للبنان يف �شنة 

كما اأن حرب اخلليج الثانية �شنة 1991, قد ت�شببت مبوجة نزوح رابعة, كما 

 .
3

�شكلت حرب العراق �شنة 2003 موجة النزوح اخلام�شة يف االجتاه ذاته

احلقوق  بكافة   1948 �شنة  �شورية  اإىل  الوافد  الفل�شطيني  الالجئ  يتمتع 

مع  والرت�شح,  االنتخاب  با�شتثناء  ومتلّك,  و�شحة,  وتعليم,  عمل,  من 

مّت  وقد  الأر�شه.  بالعودة  حقه  و�شياع  لتوطينه  جتنباً  بجن�شيته  االحتفاظ 

الالجئني  �شوؤون  لتنظيم  والعرب”,  الفل�شطينيني  الالجئني  “موؤ�ش�شة  اإن�شاء 

الفل�شطينيني, وتاأمني خمتلف حاجاتهم, واإيجاد االأعمال املنا�شبة لهم, واإجراء 

, مما خفف من اآالمهم ومعاناتهم. كما 
4
التدابري اخلا�شة باإقامتهم واأو�شاعهم

تقدم وكالة )االأونروا( خدماتها يف هذه املخيمات من تعليم, و�شحة, واإغاثة, 

وخدمات اجتماعية, وبح�شب اإح�شائيات االأونروا حالياً )2016( فقد بلغ عدد 

www.badil.org :موقع بديل - املركز الفل�شطيني مل�شادر حقوق املواطنة والالجئني, انظر
 3

“واقع الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية,” موقع املوؤ�ش�شة الفل�شطينية حلقوق االإن�شان )�شاهد(,   4

 www.pahrw.org :2015, انظر
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جتمعات  وجوُد  ويعزز   .
5 526.744 لديها  امل�شجلني  الفل�شطينيني  الالجئني 

للعودة  انتظار  حمطة  فهي  وانتماءه,  الالجئ  هوية  كاملخيمات,  فل�شطينية 

اإىل وطنه فل�شطني, وخالل تواجده يف هذه املخيمات عمل على جعلها �شبيهة 

بالوطن االأم, ف�شميت ال�شوارع واملدار�ش باأ�شماء املدن والقرى الفل�شطينية, 

يف  بحقه  مت�شكه  عن  معرباً  منا�شبة,  كل  يف  وذاكرته  تراثه  اإحياء  على  وعمل 

العودة اإىل وطنه, وراف�شاً كل الت�شويات التي تنتق�ش من هذا احلق.

اأولً: م�سكلة الدرا�سة:

ال�شيا�شية  احلياة  جوانب  خمتلف  �شورية  يف  امل�شلح  النزاع  طال 

املخيمات  فيها  مبا  ال�شورية  املناطق  جميع  يف  واالجتماعية  واالقت�شادية 

الفل�شطينية, باعتبارها قائمة على االأر�ش ال�شورية, ويعي�ش الفل�شطينيون يف 

بكامل  ويتمتعون  عاماً,   69 منذ  ال�شوري  ال�شعب  مع  جنب  اإىل  جنباً  �شورية 

احلقوق. يتاأثر الفل�شطيني كما ال�شوري باالأزمة ال�شيا�شية الراهنة وتبعاتها 

ال�شلم واال�شتقرار وكذلك االأزمات واحلروب. لالأ�شف مل  اإيجاد ظروف  من 

اأحياء  تدرك االأطراف امل�شاركة يف النزاع امل�شلح خطورة وتبعات التمركز يف 

مكتظة �شكنياً باملدنيني يف �شورية. ورمبا هناك خ�شو�شية للمخيمات مقارنة 

الالجئني  معاناة  على  االأكرب  والدليل  ال�شاهد  اأنها  وهو  االأحياء  هذه  ببقية 

اإىل املخيمات, كان  النزاعات لت�شل  اأر�شهم. ومع امتداد  اإىل  وحقهم بالعودة 

�شيناريو نكبة جديدة بانتظار الالجئ الفل�شطيني؛ فبمرور خم�شة اأعوام على 

النزاع, ازدادت اأعداد املهاجرين ال�شوريني والالجئني الفل�شطينيني ال�شوريني 

اإىل اخلارج, حيث تعر�شت خريطة توزع ال�شكان يف �شورية اإىل اإعادة ت�شكل 

جذرية. فح�شب املركز ال�شوري لبحوث ال�شيا�شات, غادر �شورية 12% من 

)االأونروا(,  االأدنى  ال�رضق  الفل�شطينيني يف  الالجئني  املتحدة الإغاثة وت�شغيل  االأمم  موقع وكالة 
 5

www.unrwa.org :انظر
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مكان  تركوا   )%45( ال�شكان  ن�شف  نحو  اأن  كما   ,2013 نهاية  مع  �شكانها 

اإقامتهم املعتاد, وكان نحو ثلث ال�شكان )5.9 ماليني �شخ�ش( قد نزحوا من 

 ,2013 �شنة  من  الثاين  الن�شف  خالل  نازح   %1.19 قدرها  بزيادة  منازلهم 

اإىل  اإ�شافة  1.54 مليون �شخ�ش كمهاجرين,  ال�شنة  كما غادر �شورية يف تلك 

2.35 مليون �شخ�ش كنازحني. ويف اإطار هذا احلراك ال�شكاين املاأ�شاوي فاإن 

ن�شمة  األف   540 عددهم  البالغ  �شورية  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  من   %63

غادروا منازلهم, منهم 75 األف �شخ�ش غادر البالد كالجئ, و270 األف نازح 

وفقاً  األفاً   80 وم�رض  ولبنان,  االأردن,  يف  عددهم  بلغ  بينما   ,
6
�شورية داخل 

الإح�شائيات االأونروا, يتعر�شون ل�شعوبات وم�شايقات من قبل ال�شلطات يف 

هذه الدول, وغالباً ما تكون هذه الدول حمطة موؤقتة لالنطالق برحلة الهجرة 

الدول  هذه  قبل  من  بق�شد  وجدت  ال�شعوبات  هذه  تكون  ورمبا  اأوروبا,  اإىل 

للدفع بالالجئني للهجرة بعيداً وب�شكل دائم, ولو اأن هوؤالء الالجئون وجدوا 

اإىل  العودة  النزاع حلني  انتهاء  اال�شتقبال لفرتة موؤقتة حتى  احلماية وح�شن 

خميماتهم ملا غامروا وواجهوا اأخطار املوت يف البحار.

الفل�شطيني,  الوجود  تهدد  حقيقية  م�شكلة  الهجرة  م�شكلة  ت�شبح  بهذا 

واالأردن,  ولبنان,  )�شورية,  املحتلة  لفل�شطني  احلدودية  الدول  وخ�شو�شاً 

وق�شية  العودة  حّق  اإن  القول  ميكننا  الوجود  هذا  على  وبالق�شاء  وم�رض(, 

درا�شة  اأهمية  تاأتي  هنا  من  املا�شي.  من  وت�شبح  مهددة  �شتغدو  الالجئني 

الهجرة  هذه  كانت  اإذا  فيما  والبحث  عليها,  املرتتبة  واالآثار  الهجرة  عوامل 

الفل�شطيني وال�شوري  الدائرة يف �شورية والتي طالت  نتيجة طبيعية للحرب 

على حّد �شواء؟ اأم هناك خمطط م�شبق ا�شتغل النزاع القائم الإفراغ املخيمات 

وجه  يف  تقف  التي  الكربى  وامل�شكلة  امللف  كونها  الق�شية,  هذه  واإنهاء 

http://scpr-syria.org :موقع املركز ال�شوري لبحوث ال�شيا�شات, 6, 2013, انظر
 6
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واحلامي احلقيقي  املمثل  غياب  كان  وهل  ال�شيا�شي.  واحلل   املفاو�شات 

لالجئ الفل�شطيني يف �شورية �شبباً الإحباطه, وبحثه عن حلول فردية للنجاة 

�شينجم  باالزدياد  الهجرة  ا�شتمرار معدالت  اإن  اأفراد عائلته؟  بحياته وحياة 

عام,  ب�شكل  الفل�شطيني  الو�شع  على  �شتوؤثر  التي  االأزمات  من  العديد  عنها 

حّل  اإيجاد  دون  الالجئني,  ق�شية  تغييب  مثل  خا�ش,  ب�شكل  املهاجر  وعلى 

حقيقي وعادل لها, والق�شاء على حّق هوؤالء الالجئني باأر�شهم التاريخية.

اأما على امل�شتوى اخلا�ش باملهاجر, تظهر لدينا اأزمات متمثلة باأزمة الهوية 

واالنتماء, فهل يكون انتماء املهاجر متمثل بالبلد امل�شيف, اأم مبخيمه املهجر 

منه, اأم بوطنه االأ�شلي الذي مل يره؟ وما هو م�شري اجليل اجلديد الذي �شيولد 

يف بالد اللجوء اجلديدة, وهل �شتكون لديهم هوية وا�شحة؟ اأي�شاً هناك اأزمة 

العن�رضية,  مثل  تواجهه  قد  التي  وامل�شكالت  اجلديد  املجتمع  يف  االندماج 

هذه  على  فعل  كردة  تطرف  حاالت  وظهور  باالإرهاب,  واالتهام  والتهمي�ش, 

الدول  خ�شارة  الهجرات,  هذه  على  املرتتبة  النتائج  من  كذلك  امل�شكالت. 

املهاجر منها )�شورية( كفاءات ومهارات لطاملا عملت على تطويرها, على اأمل 

ا�شتثمارها ل�شالح جمتمعاتها. من هنا وجب علينا درا�شة هذه الظاهرة اآملني 

الو�شول اإىل نتائج دقيقة.

ثانياً: ت�ساوؤلت الدرا�سة:

ما العوامل االأ�شا�شية التي دفعت بالالجئني خليار الهجرة على الرغم من   .1

املخاطر التي قد يواجهونها؟

ما مدى اإدراك هوؤالء الالجئني الأهمية املخيم واملخاطر التي تهدد حقوقهم؟  .2

التي  الت�شتت اجلديدة  كيف ميكن لالجئني احلفاظ على هويتهم يف حالة   .3

يعي�شونها؟

ما ال�شبل التي يراها الالجئون منا�شبة للحفاظ على حقوقهم ووجودهم؟  .4
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ما هي القوانني واملوؤ�ش�شات التي يقع على عاتقها حماية هوؤالء الالجئني   .5

وحقوقهم؟

ما هي اأبرز امل�شكالت التي تواجه هوؤالء الالجئني يف دول اللجوء اجلديدة؟  .6

الق�شية  بدعم  اأوروبا  يف  الفل�شطيني  الوجود  من  اال�شتفادة  ميكن  هل   .7

وتغيري الراأي العام العاملي جتاهها؟ ما هي الطرق املنا�شبة لذلك براأيهم؟

ثالثاً: اأهمية الدرا�سة:

الالجئني  ق�شية  ت�شغلها  التي  املكانة  من  الدرا�شة  هذه  اأهمية  تاأتي 

هذا  يف  اأ�شا�شياً  حموراً  كونها  ال�شهيوين,  العربي  ال�رضاع  يف  الفل�شطينيني 

الالجئني  ق�شية  على  وخطري  �شلبي  تاأثري  من  الهجرة  تلعبه  وما  ال�رضاع, 

�رضورة  تاأتي  هنا  من  املخيمات.  واإفراغ  اجلديدة  املهجر  بالد  يف  وتوطينهم 

اأحوال  على  وقفت  التي  الدرا�شات  ولقلة  لتفاقمها,  امل�شكلة  هذه  درا�شة 

احلايل,  امل�شلح  النزاع  ظّل  يف  وخ�شو�شاً  �شورية  يف  الفل�شطينيني  الالجئني 

وعلى اأحوال الالجئني الفل�شطينيني الذين هاجروا اإىل اأوروبا واأهم امل�شكالت 

التي تعر�شوا لها, خالل رحلتهم وخالل تواجدهم يف املجتمع اجلديد.

رابعاً: اأهداف الدرا�سة:

التعرف على اأو�شاع الالجئني الفل�شطينيني الذين خرجوا من خميماتهم   .1

يف ظّل النزاع امل�شلح ال�شوري والذين اختاروا الهجرة اإىل الدول االأوروبية, 

ومعرفة اأهم امل�شكالت التي تواجههم يف هذه الدول.

املمثلة لهم  التعرف على عاتق من تقع حماية هوؤالء الالجئني وما اجلهة   .2

هوؤالء  تواجد  من  واال�شتفادة  تنظيم  اإمكانية  ومدى  نظرهم,  وجهة  من 

الالجئني يف اأوروبا مبا يخدم الق�شية الفل�شطينية والالجئني يف امل�شتقبل.

الالجئون  هوؤالء  يراها  التي  املنا�شبة  واالأ�شاليب  الطرق  على  التعرف   .3

للحفاظ على هويتهم وانتمائهم يف دول الهجرة اجلديدة.
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خام�ساً: مفاهيم الدرا�سة:

1. الهجرة:

االجتماعية,  العلوم  التعريف ال�سطالحي: ي�شري معجم م�شطلحات  اأ. 

اآخر, بق�شد االإقامة الدائمة  اإىل بلد  النا�ش من وطنهم  اإىل الهجرة باأنها انتقال 

عدة,  اأ�شكاالً  واتخذت  التاريخ  مدى  على  مهماً  دوراً  الهجرة  لعبت  وقد  فيه. 

وقد  اأخرى,  اأقاليم  اإىل  االأ�شلية  مناطقها  من  باأ�رضها  وجموع  قبائل  كنزوح 

ال�شكان  عدد  لزيادة  اأو  مناخية,  اأو  جغرافية,  عوامل  اإىل  راجعاً  هذا  يكون 

اإجبارية,  هجرة  وهناك  العي�ش.  موارد  يف  الزيادة  كثرياً  تفوق  ب�رضعة 

م�شكالت  تثري  الهجرة  للعي�ش.  اأرحب  فر�ش  وراء  �شعياً  اختيارية,  وهجرة 

اإىل ينتمون  املهاجرين  بع�ش  كان  اإذا  وخ�شو�شاً  االأجنا�ش,  اختالف   ب�شبب 

.
7
م�شتويات ثقافية تقل عن امل�شتويات الثقافية للبالد التي يهاجرون اإليها

اإىل  االأفراد للخروج والهجرة من �شورية  اإجرائياً: ا�شطرار  الهجرة  ب. 

2011 حتى كتابة هذه  الدائر من �شنة  النزاع امل�شلح  الدول االأوروبية نتيجة 

الدرا�شة. 

2. الالجئون الفل�سطينيون:

الدولية  االتفاقية  يف  الالجئني  تعريف  ين�ش  ال�سطالحي:  التعريف  اأ. 

الالجئ  اأن  على  املتحدة,  االأمم  عن  وال�شادر   ,1951 ل�شنة  الالجئني  لو�شع 

هو: كل �شخ�ش وجد نتيجة الأحداث وقعت قبل 1951/1/1, وب�شبب اخلوف 

العرق, اأو  اجلن�ش,  اأو  بالدين,  مرتبطة  الأ�شباب  لال�شطهاد  التعّر�ش   من 

اأو االنتماء لع�شوية فئة اجتماعية معينة, اأو ب�شبب اآرائه ال�شيا�شية, ا�شطر اإىل 

العي�ش خارج بلد جن�شيته وال ي�شتطيع, اأو ال يرغب ب�شبب اخلوف اأن يعي�ش 

اأحمد بدوي, معجم م�سطلحات العلوم الجتماعية )لبنان: مكتبة لبنان, 1982(, �ش 131.
 7
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اأو هو كل �شخ�ش ال يتمتع بجن�شية بلده االأ�شلية, ويعي�ش خارج  يف دولته, 

.
8
بلده ب�شبب تلك الظروف

يف  الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل  الإغاثة  املتحدة  االأمم  وكالة  تعريف 

بني  ما  االأ�شلي  �شكنه  مكان  كان  �شخ�ش  كل  )االأونروا(:  االأدنى  ال�رضق 

1948 فل�شطني, وفقد م�شكنه وو�شائل  1946 واأيار/ مار�ش  حزيران/ يونيو 

العي�ش والرزق نتيجة للو�شع القائم ما بني العرب واالإ�رضائيليني, وهاجر اإىل 

اإحدى البلدان املجاورة التي تقّدم فيها االأونروا خدماتها, وتن�شحب اال�شتفادة 

.
9
من هذه اخلدمات على ن�شل هذا الالجئ

: هو املواطن الفل�شطيني الذي ا�شطر 
ب. والالجئ الفل�سطيني اإجرائيا10ً

لها  العودة  ي�شتطع  1948ومل  �شنة  حلرب  نتيجة  واأر�شه  بلده  من  للخروج 

يف  املخيمات  يف  ولدوا  ممن  ن�شله  اإىل  باالإ�شافة  االحتالل,  ممار�شات  ب�شبب 

الدول  اإىل  منها  للخروج  الحقاً  وا�شطروا  اآباوؤهم,  اإليها  جلاأ  التي  �شورية 

االأوروبية نتيجة النزاع امل�شلح ال�شوري �شنة 2011 حتى كتابة هذه الدرا�شة.

3. املخيمات:

اأ. التعريف ال�سطالحي: ووفقاً لتعريف االأونروا, فاإن املخيم هو عبارة 

احلكومة  قبل  من  الوكالة  ت�رضف  حتت  و�شعها  مّت  االأر�ش  من  قطعة  عن 

لالعتناء  املن�شاآت  وبناء  الفل�شطينيني  الالجئني  اإ�شكان  بهدف  امل�شيفة, 

بحاجاتهم. اإن قطع االأرا�شي التي اأن�شاأت املخيمات فوقها هي اأرا�شٍ حكومية 

 ,2006 الوطنية,  النجاح  جامعة  موقع  الفل�شطينيني,”  الالجئني  “تعريف  عقروق,  عبده  �شامر 
 8

www-old.najah.edu :انظر

وكالة االأونروا, 5, 2007.
 9

اأو  البحث  مو�شوع  ح�شب  تعريفه  املطلوب  امل�شطلح  اأو  للمفهوم  تعريف  االإجرائي:  التعريف 
 10

الفل�شطينيني  الالجئني  هنا  الدرا�شة  ومو�شوع  يتنا�شب,  مبا  بو�شعه  الباحث  يقوم  الدرا�شة. 

املهاجرين من املخيمات يف �شورية اإىل اأوروبا نتيجة للنزاع امل�شلح احلايل.
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اأو اأنها, يف معظم احلاالت, اأرا�شٍ ا�شتاأجرتها احلكومة امل�شيفة من اأ�شحابها 

االأ�شليني. وهذا يعني اأن الالجئني يف املخيمات ال “ميلكون” االأر�ش التي بني 

.
11

عليها م�شكنهم, اإال اأن لديهم حّق “االنتفاع” باالأر�ش للغايات ال�شكنية

االأر�ش  على  اإن�شاوؤها  مّت  التي  املخيمات  هي  اإجرائياً:  واملخيمات  ب. 

بالدهم  من  ق�رضاً  املهاجرين  الفل�شطينيني  الالجئني  اإيواء  بق�شد  ال�شورية, 

على  االأونروا  وت�رضف  خميماً,   12 عددها  بلغ  والتي   ,1948 حرب  نتيجة 

تقع  حني  يف  فيها,  لهم  املقدمة  واالجتماعية  وال�شحية  التعليمية  اخلدمات 

م�شوؤولية احلماية وحفظ االأمن على عاتق الدولة ال�شورية امل�شيفة لهم.

4. النزاع امل�سلح:

 Kathleen الوند  كاثلني  ال�شيدة  بح�شب  ال�سطالحي:  اأ. التعريف 

الرئي�شة ال�شابقة لوحدة اال�شت�شارات القانونية للقانون املطبق يف   Lawand

النزاعات امل�شلحة وحاالت العنف االأخرى, يف اللجنة الدولية لل�شليب االأحمر: 

“الداخلي”( اإىل حالة من حاالت العنف,  الدويل )اأو  النزاع امل�شلح غري  “ي�شري 
تنطوي على مواجهات م�شلحة طويلة االأمد بني القوات احلكومية وجماعة اأو 

البع�ش,  بع�شها  اجلماعات  تلك  بني  اأو  املنظمة,  امل�شلحة  اجلماعات  من  اأكرث 

وتدور على اأرا�شي الدولة.

ويكون اأحد اجلانبني املتنازعني على االأقل يف نزاع م�شلح دويل هو جماعة 

الذي  الدويل  امل�شلح  النزاع  من  النقي�ش  على  وذلك  الدول,  غري  من  م�شلحة 

اأمثلة من النزاعات امل�شلحة  تنخرط فيه القوات امل�شلحة للدول”. و“تت�شمن 

يف  مايل  �شمال  يف  اندلعت  التي  العدائية  االأعمال  العهد  حديثة  الدولية  غري 

اأوائل �شنة 2012 بني جماعات م�شلحة من ناحية والقوات امل�شلحة املالية من 

وكالة االأونروا.
 11



درا�سات علمية حمكمة )5(

16

ناحية اأخرى, والقتال الدائر يف �شورية بني جماعات م�شلحة والقوات التابعة 

.
للحكومة ال�شورية”12

القوات  بني  ال�شورية  االأر�ش  على  الدائر  القتال  هو  اإجرائياً:  النزاع  ب. 

اختالفها,  على  امل�شلحة  املعار�شة  واجلماعات  ال�شورية  للحكومة  التابعة 

والذي بداأ �شنة 2011 وما زال م�شتمراً حتى كتابة هذه الدرا�شة.

�ساد�ساً: الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة:

1. النظرية ال�رشاعية:

 ي�شري م�شطلح ال�رضاع يف علم االجتماع اإىل اأطروحات مفادها اأن معظم 

فيها  املن�شوين  قبل  من  الدائم  ال�رضاع  من  حالة  ت�شهد  املجتمعية  الكيانات 

بهدف تعظيم منافعهم, هذه احلالة ال�رضاعية ت�شهم ب�شكل اأ�شا�شي يف اإحداث 

حالة حراك وتطور اجتماعي ت�شل اإىل اأق�شى درجاتها مع قيام الثورات وما 

ي�شاحبها من تطورات �شيا�شية. ويعد ال�رضاع العربي االإ�رضائيلي من اأبرز 

االأدق هو نظريات  االأمر فاإن امل�شطلح  الدولية. ويف حقيقة  اأنواع ال�رضاعات 

ال�رضاع ولي�ش نظرية ال�رضاع, حيث تت�شم كل منها بتف�شري ال�رضاع من اأحد 

اأبعاده, مبعنى اأن كل منها يعمد اإىل تغليب ُبعد اأو حمدد ما على االأبعاد االأخرى 

لظاهرة ال�رضاع. 

بني  ال�شدام  اأن   Samuel Huntington هنتنجتون  �شمويل  يرى 

“احل�شارات” نتيجة حتمية. وهناك مقولة مفادها: “عندما يوجد فرد ي�شود 
ال�شالم, وعند وجود اثنني ين�شاأ ال�رضاع, وعند وجود اأكرث تبداأ التحالفات”. 

هذه احلكمة ت�شري اإىل القانون التاريخي الذي يحكم حياتنا ب�شكل عام, و�شواء 

اللجنة  موقع  لل�شحايا؟,  بالن�شبة  الفرق  ما   – االأخرى  العنف  حاالت  اأو  الداخلية  النزاعات 
 12

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/ انظر:   ,2012 االأحمر,  لل�شليب  الدولية 

interview/2012/12-10-niac-non-international-armed-conflict.htm
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اأم على امل�شتوى الدويل فقانون ال�رضاع هو  تعلق االأمر باملجتمعات الوطنية 

الذي يحكم الكون. ومهما كان �شكل الوحدة االإن�شانية, اأ�رضة, قبيلة, اأمة فاإنها 

حمكومة بقانون ال�رضاع؛ تلك قاعدة تاريخية... ال حتتاج اإىل اإثباتات جمهدة. 

غري اأن اأ�شكال ال�رضاع لي�شت واحدة يف هذه الوحدات, كما اأن نتائجه خمتلفة, 

االأ�رضة, وي�شل ذروته  ناعماً يف م�شتوى  فهو يتدرج يف �شدته فيبداأ �رضاعاً 

.
13

على م�شتوى االإن�شانية قد ي�شل اإىل حّد احلروب وال�شدام

والرتكيز  املجتمع,  ثبات  على  توؤكد  التي  الوظيفية,  النظرية  عك�ش  وعلى 

اأن�شاق  بني  التعاون  على  كبري  حّد  على  يعتمد  الذي  االجتماعي  النظام  على 

النظرية  جند  املجتمع,  يف  القائم  االجتماعي  النظام  عن  ويدافعون  املجتمع 

ويت�شم  التغيري  من  دائمة  حالة  اأنه  اعتبار  على  املجتمع  ت�شّور  ال�رضاعية 

فر�شه  يتم  العام  االجتماعي  النظام  اأن  تفرت�ش  كما  االجتماعي,  بال�رضاع 

بالقوة على ال�شعفاء عن طريق من ميتلكون القوة يف املجتمع, ويرى اأ�شحاب 

منظور ال�رضاع االجتماعي اأن اجلماعات املختلفة داخل املجتمع لها م�شالح 

وقيم مت�شارعة , حيث يوؤدي التناف�ش بينها داخل املجتمع اإىل ا�شتمرار عملية 

 .
14

التغري االجتماعي

“الطبقة  كتابه  يف   Ralf Dahrendorf دارندورف  رالف  و�شع  وقد 

 Class and Class Conflict in an وال�رضاع الطبقي يف املجتمع ال�شناعي

وقد  القهر,  نظرية  وهو  للوظيفية,  معار�ش  منوذج   ,”Industrial Society

و�شع افرتا�شاتها على النحو التايل:

انظر: جمال �شالمة علي, حتليل العالقات الدولية.. درا�سة يف اإدارة ال�رشاع الدويل )القاهرة: 
 13

 ,2016 )ويكيبيديا(,  احلرة  املو�شوعة  موقع  ال�رضاع,  ونظرية  2012(؛  العربية,  النه�شة  دار 

 www.wikipedia.org :انظر

طلعت اإبراهيم لطفي وكمال الزيات, النظرية املعا�رشة يف علم الجتماع )القاهرة: دار غريب, 
 14

1999(, �ش 95-94.
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كل جمتمع عر�شة لعمليات التغيري. 	•

كل جمتمع يت�شمن ال�رضاع واالتفاق وهي عملية �شمولية. 	•

كل عن�رض ي�شهم يف عدم التكامل داخل الن�شق ويوؤدي اإىل التغيري. 	•

 .
15

كل جمتمع يرتكز على قهر بع�ش اأع�شائه للبع�ش االآخر 	•

تخدم هذه النظرية مو�شوع الدرا�شة يف فهم ومعرفة مدى تاأثري ال�رضاع 

االأو�شاع  ا�شتقرار  وعدم  املت�شارعة,  االأطراف  وكرثة  املنطقة,  يف  الدائر 

عموماً يف ازدياد معدالت الهجرة. وهذا ال�رضاع يتخذ عدة اأ�شكال ويوؤثر على 

على  وتاأثريه  البالد  تعي�شه  الذي  الداخلي  ال�رضاع  فاإن  خمتلفة,  م�شتويات 

اإىل الهجرة  ال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية دفع باالأفراد للجوء  احلياة 

الداخلي ال ميكن ف�شله  ال�رضاع  اإن هذا  الكرمية.  االأمان واحلياة  للبحث عن 

وما  ال�شهيوين,  العربي  بال�رضاع  واملتمثل  املنطقة  يف  االإقليمي  ال�رضاع  عن 

قد ينتج عنه من اتفاقيات وخمططات جديدة توؤثر على الالجئني املتواجدين 

باملنطقة م�شتقبالً.

2. الدرا�سات ال�سابقة:

�شورية  من  الفل�شطينيني  الالجئني  هجرة  حول  ال�شابقة  الدرا�شات  تكاد 

اإىل اخلارج تكون قليلة, على حّد علم الباحثة, وخ�شو�شاً االأكادميية يف ظّل 

االإح�شاءات,  وقلة  االأو�شاع,  حلداثة  ذلك  يكون  وقد  احلايل,  امل�شلح  النزاع 

ذات  التقارير  من  عينة  �شتعر�ش  لذلك  املناطق.  لبع�ش  الو�شول  و�شعوبة 

ال�شلة االأقرب ملو�شوع الدرا�شة.

“رحلة االأمل  اأوروبا  اإىل  “فل�شطينيو �شورية والطريق  اإبراهيم,  اأ. العلي, 

واالأمل”,” موقع جمموعة العمل من اأجل فل�شطينيي �شورية, 2017.

حممد عبد الكرمي احلوراين, النظرية املعا�رشة يف علم الجتماع: التوازن التفا�سلي �سيغة 
 15

توليفية بني الوظيفة وال�رشاع )عّمان: دار جمدالوي, 2008(, �ش 95.



هجرة الالجئني الفل�سطينيني من خميمات �سورية

19

يتناول هذا التقرير هجرة الالجئني الفل�شطينيني الق�رضية من �شورية اإىل 

املبا�رضة  الطريق, �شواء  التي دفعت بهم ل�شلوك هذا  اأوروبا واالأ�شباب  دول 

كاالأعمال احلربية يف �شورية, اأم القانونية وغياب احل�شن العربي واالإ�شالمي 

للطرق  وافياً  �رضحاً  التقرير  يقدم  كما  �شورية.  من  الفل�شطينيني  لالجئني 

وال�شعبي  الر�شمي  واملوقف  اأوروبا,  اإىل  للو�شول  الالجئون  �شلكها  التي 

االأوروبي من تدفق املهاجرين, وما اعرتى ذلك الطريق من عرثات وخماطر 

تراوحت بني املوت, وال�شياع, واالعتقال. وي�شري البحث اإىل توزع الالجئني 

ال�شامية لالأمم  املفو�شية  ال�شادرة عن  االأوروبية واالإح�شائيات  الدول  على 

املتحدة ل�شوؤون الالجئني The UN Refugee Agency (UNHCR), والتي 

بلغت 80 األفاً مع نهاية �شنة 2016, واالأو�شاع القانونية واملعي�شية لالجئني, 

التي  النجاح  �شور  وبع�ش  اأوروبا,  يف  �شورية  لفل�شطينيي  االأهلي  واحلراك 

اأحرزها الالجئون هناك على امل�شتوى الثقايف والريا�شي والعلمي.

ب. ق�شم االأر�شيف واملعلومات - مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات, 

تقرير  �شل�شلة   ,2015–2011 �سورية  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  واقع 

معلومات )28(. بريوت: مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات, 2015.

ي�شلط هذا التقرير ال�شوء على اأو�شاع الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية 

الناحية  من  الوجود  هذا  وتطور   ,1948 �شنة  جلوئهم  بداية  من  عام  ب�شكل 

احلكومات  �شيا�شات  اإىل  باالإ�شافة  وال�شيا�شية,  وال�شكانية  االجتماعية 

احلايل.  امل�شلح  النزاع  قبل  الفل�شطينيني  الالجئني  جتاه  املتعاقبة  ال�شورية 

وتهجري  قتل  من  ومعاناتهم  الفل�شطينيني  الالجئني  اأو�شاع  الحقاً  ليتناول 

الالجئني  جتاه  املختلفة  النزاع  اأطراف  �شيا�شة  ويعر�ش   .2011/3/15 بعد 

العربية  الدول  اإىل  نزحوا  الذين  الالجئني  عن  اأي�شاً  ويتحدث  الفل�شطينيني. 

املجاورة واإىل تركيا, و�شيا�شة هذه الدول معهم, ومعاناتهم واأو�شاعهم فيها. 

اإىل جانب تناول التقرير رحالت املوت عرب البحر املتو�شط, وهجرة الالجئني 

يتطرق  ذلك  اإىل  باالإ�شافة  اأوروبا,  اإىل  وخ�شو�شاً  الغرب  اإىل  الفل�شطينيني 
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والف�شائل  الفل�شطينية  التحرير  ومنظمة  الفل�شطينية  ال�شلطة  الأداء  التقرير 

الفل�شطينية يف هذا امللف, كذلك ملواقف الدول العربية واالأجنبية من الالجئني 

الفل�شطينيني يف �شورية وما يتعر�شون له.

البحر,”  قاع  يف  “وطن  �شورية,  فل�شطينيي  اأجل  من  العمل  جمموعة  ج. 

.2014

“غري ال�رضعية”   يحاول هذا التقرير ت�شليط ال�شوء على ظاهرة الهجرة 

من  الرحالت  هذه  ترافق  وما  وغزة  �شورية  من  الفل�شطينيني  لالجئني 

�شعوبات وماآ�شي, ويتم الرتكيز فيه على رحلتني اأ�شا�شيتني ُتَعّدان من اأق�شى 

فل�شطينيني,  الجئني  ُتقل  التي  الرحالت  لها  تعر�شت  التي  الغرق  حوادث 

التي راح املاأ�شاة  2014/9/6, ك�شواهد حية على  2013/10/11 ورحلة   رحلة 

�رضح وقد  املتو�شط.  االأبي�ش  البحر  اأعماق  يف  باأكملها  عائالت   �شحيتها 

التقرير طرق الهجرة املتبعة وامل�شاعب, واعتمد على مقابلة االأفراد الناجني 

من الكوارث, وحاول توثيق اأ�شماء املفقودين وال�شحايا.

التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:

بعد عر�ش التقارير القريبة من مو�شوع البحث, ال بّد من التو�شيح باأن 

يتو�شل  ا�شتطالعي,  بحث  اإنه  حيث  من  التقارير  هذه  عن  يختلف  البحث 

العالقة,  اأ�شحاب  الالجئني  على  اأ�شئلة  جمموعة  طرح  خالل  من  لنتائجه 

تقارير  ومتابعة  االأو�شاع  وتوثيق  بر�شد  يكتفي  وال  اإجاباتهم,  وحتليل 

والطريق  �شورية  “فل�شطينيو  تقرير  عن  يختلف  وبذلك  املعنية,  املنظمات 

تقرير  كما  معلومات  تقرير  لي�ش  وهو  واالأمل””,  االأمل  “رحلة  اأوروبا  اإىل 

مركز  عن  ال�شادر   ”2015–2011 �شورية  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  “واقع 
الزيتونة, والذي عر�ش معلومات �شبه �شاملة عن اأو�شاع الالجئني يف �شورية 

“وطن يف  وخارجها, لكنه اكتفى بعر�ش هذه املعلومات وتوثيقها. اأما تقرير 

اعتمد على تو�شيف احلاالت, والعمل على  البحر” فهو تقرير توثيقي,  قاع 
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بدرا�شة  يقم  مل  لكن  وم�شريهم,  االأ�شخا�ش  اأ�شماء  مبعرفة  واهتم  توثيقها, 

هذه احلاالت من ناحية اجتماعية بل اكتفى بالتوثيق. 

�سابعاً: منهجية الدرا�سة امليدانية واإجراءاتها:

لقلة  وذلك  الو�شفية,  اال�شتطالعية  الدرا�شات  �شمن  من  الدرا�شة  تاأتي 

املعلومات املتوفرة, فهي تعُدّ خطوة اأوىل لدرا�شات اأكادميية اأعمق واأكرث دقة 

التحليلي,   – الو�شفي  املنهج  على  الدرا�شة  وتعتمد  امل�شكلة,  جوانب  ملختلف 

واملقاالت,  والتقارير  الوثائق  يف  املتوفرة  املعلومات  كافة  من  اال�شتفادة  ومّت 

وعر�شها وحتليلها والك�شف عن اأبعاد امل�شكلة املتنوعة, والو�شول الإجابات 

طريقة  الدرا�شة  اعتمدت  الدرا�شة.  بداية  يف  املطروحة  للت�شاوؤالت  وا�شحة 

باال�شتبانة  املتمثلة  واأداتها  الدرا�شة,  الأهداف  للو�شول  االجتماعي,  امل�شح 

لعينة  الو�شول  ومّت  الدرا�شة,  يف  البيانات  وجمع  بحث  كاأداة  االإلكرتونية, 

باأن  وجدنا  حيث  واالإنرتنت,  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  خالل  من  البحث 

املواقع,  هذه  �شفحات  عرب  لهم  افرتا�شي  جمتمع  اأوجدوا  املهاجرين  هوؤالء 

واأخذوا بتبادل اخلربات والتجارب التي تعر�شوا لها, لال�شتفادة فيما بينهم 

اأنف�شهم  وجدوا  الذي  اجلديد  الواقع  مع  التاأقلم  �شبيل  يف  البحث  وحماولة 

فيه, وميكن الو�شول اإليهم ب�شهولة عرب هذه املواقع وهي الطريقة الوحيدة 

املخت�شني  االأ�شاتذة  من  خم�شة  على  اال�شتمارة  عر�ش  جرى  وقد  املتوفرة. 

حتى  وامل�شمون  ال�شكل  يف  وتعديالت  ملالحظات  فتعر�شت  االجتماع,  بعلم 

اأخذت �شكلها االأخري بحيث ا�شتملت البيانات التالية:

- خ�شائ�ش عينة الدرا�شة - عوامل هجرة الالجئني - اأهمية املخيم بالن�شبة 

لالجئني.

- حماية الالجئني وحقوقهم - الهوية وم�شكالت الالجئني يف اأوروبا.

لدعم  وجودهم  من  واال�شتفادة  وهويتهم  حقوقهم  على  الالجئني  حفاظ   -

الق�شية.
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الفل�شطينيني,  لالجئني  خميماً   12 من  للدرا�شة  االأ�شلي  املجتمع  يتكون 

العينة تتكون من املهاجرين من  ال�شورية.  موزعني على خمتلف املحافظات 

—االأفراد  عر�شية  بطريقة  العينة  اختيار  ومّت  اأوروبا,  اإىل  املخيمات  هذه 

الذين و�شلت اإليهم اال�شتمارة االإلكرتونية وا�شتطاعوا االإجابة عنها— من 

خمتلف الدول التي ا�شتقبلت هوؤالء الالجئني )ال�شويد, والدمنارك, واأملانيا, 

وهولندا, والنم�شا, والرنويج, ...اإلخ(, وقد اأجاب على اال�شتمارة االإلكرتونية 

354 فرداً, وذلك خالل اأربعة اأيام ن�رضت فيها اال�شتمارة عرب مواقع التوا�شل 

االجتماعي, و�شفحات املخيمات املختلفة, للحر�ش على و�شولها لعدد كبري 

من االأفراد من خمتلف املخيمات. ومّت ا�شتبعاد االأفراد غري املقيمني يف الدول 

املحددة  املخيمات  خارج  من  لالأفراد  باالإ�شافة  الدرا�شة,  اأثناء  يف  االأوروبية 

ممن اأجابوا على اأ�شئلة اال�شتمارة. وذلك لتتكون العينة اأخرياً من 329 فرداً, 

التي  املختلفة  االأوروبية  والدول  التي هاجروا منها  املخيمات  �شاملة ملختلف 

جلاأوا اإليها, ومو�شحة ملعظم امل�شاعب وامل�شاكل التي تعر�ش لها اأفراد العينة.

ثامناً: عر�س نتائج الدرا�سة امليدانية:

1. خ�سائ�س عينة الدرا�سة:

اأ. اجلن�س:

ال�سكل رقم )1(: التوزيع الن�سبي جلن�س اأفراد العينة
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يبني ال�شكل رقم )1( التوزع بح�شب اجلن�ش الأفراد العينة, حيث يبدو اأن 

 ,23 7% من االإناث بعدد  93% مقابل  الن�شبة االأكرب من العينة ذكور بن�شبة 

هذا التفاوت الكبري بني ن�شبة الذكور لالإناث من اأفراد العينة يدلنا اأن الذكور 

هم االأكرث اإقباالً على الهجرة واملخاطرة اأما االإناث فهّن االأقل, وقد تدلنا هذه 

الن�شب اأي�شاً اأن مو�شوع اال�شتمارة والدرا�شة لي�ش من �شمن اهتمام االإناث 

مما قد يدفعهن لعدم االإجابة وامل�شاركة.

ب. الفئات العمرية:

ال�سكل رقم )2(: التوزع الن�سبي للفئات العمرية لعينة الدرا�سة

 يبني ال�شكل رقم )2( توزع فئات العمر الأفراد العينة, وت�شكل الفئة العمرية

بالطاقة  تتمتع  التي  ال�شباب  فئة  وهي   %27.4 بن�شبة  االأعلى   )25–19(

من  خوفاً  البالد  مغادرة  احلايل  امل�شلح  النزاع  عليها  فر�ش  وقد  واحليوية, 

االأو�شاع االأمنية وااللتحاق باخلدمة الع�شكرية االإلزامية, وبالتايل امل�شاركة 

اأن ويبدو   %32.7 بن�شبة   )39–31( العمرية  الفئة  تليها  امل�شلحة.   بالنزاعات 

بهدف الهجرة  وكانت  اأ�رضاً,  وميلكون  متزوجون  الفئة  هذه  اأفراد   اأغلب 

 ا�شتقرارهم مع اأ�رضهم باأمان. ثم تاأتي الفئة العمرية )26–30( بن�شبة %20.7.
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وتبدو الن�شب متقاربة بني هذه الفئات الثالثة وقد يعود ذلك الأنهم اأكرث الفئات 

اإجابتهم  ن�شبة  جعل  مما  االجتماعي,  التوا�شل  لو�شائل  ا�شتخداماً  العمرية 

تليها  )59–50( ثم   )49–40( العمرية  الفئة  وتاأتي  اأعلى.  اال�شتمارة   على 

)18 فاأقل( و)60 فاأكرث( بن�شب 14% و9.1%, ثم 3.3%, و1.8% تاأتي تباعاً.

ج. امل�ستوى التعليمي:

ال�سكل رقم )3(: التوزع الن�سبي مل�ستوى تعلم اأفراد العينة

على  حا�شلون  العينة  اأفراد  من  االأعلى  الن�شبة  اأن   )3( رقم  ال�شكل  يبني 

الثانوية  ال�شهادة  على  احلا�شلني  ن�شبة  تليها   ,%34 بن�شبة  جامعية  �شهادة 

اأفراد  اأغلب  اأن  24.9% و24.3%, وهذا يدل  و�شهادة املعاهد بن�شب متقاربة 

العينة قد نالوا فر�ش تعليمية جيدة. وتاأتي �شهادة التعليم االأ�شا�شي بن�شبة 

11.2% تليها ن�شبة 5.5% ملرحلة ما فوق اجلامعة.
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د. احلالة الجتماعية:

جدول رقم )1(: توزع اأفراد العينة بح�سب حالتهم الجتماعية

الن�سبة )%(العدداحلالة الجتماعية

19960.5متزوج

12237.1اأعزب

51.5مطلق

30.9اأرمل

329100املجموع

الن�سبة )%(العددهل ح�سلت على الإقامة؟

26379.9نعم

6620.1ل

الن�سبة )%(العددهل عائلتك معك؟

17954.4نعم

9729.5ل

5316.1بانتظار مّل ال�سمل

ح�شولهم  ون�شبة  العينة  الأفراد  االجتماعية  احلالة   )1( رقم  جدول  يبني 

على االإقامة يف بلد اللجوء اجلديد, وما اإذا كانت عائالتهم معهم اأم هم بانتظار 

االإقامة  العينة متزوجون وقد ح�شلوا على  اأفراد  اأغلب  اأن  ال�شمل, ويبدو  مّل 

بن�شبة 60.5% و79.9% وعائالتهم معهم, مقابل 16.1% بانتظار مّل ال�شمل 

عن  البحث  هو  لهوؤالء  االأكرب  الدافع  اأن  على  تدل  الن�شب  وهذه  لعائالتهم, 

مقابل  البلد.  يف  الدائر  امل�شلح  النزاع  عن  بعيداً  لعائالتهم  واالأمان  اال�شتقرار 

37.1% من العازبني 20.1% مل يح�شلوا على االإقامة حتى كتابة هذه الدرا�شة. 

و29.5% عائالتهم لي�شت معهم.
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هـ. مكان الإقامة احلايل:

ال�سكل رقم )4(: التوزع احلايل لأفراد العينة يف اأوروبا

جلاأوا  التي  االأوروبية  الدول  على  العينة  اأفراد  توزع  ال�شكل  هذا  يو�شح 

اإليها, وحتتل اأملانيا الن�شبة االأعلى حيث بلغت 49.8% من اأفراد العينة, تليها 

على  الالجئني  اإقبال  تو�شح  منطقية  ن�شب  وهذه   ,%23.1 بن�شبة  ال�شويد 

هذين البلدين نتيجة الت�شهيالت وامليزات املقدمة لهم, وتليهم هولندا والنم�شا 

و%2.4.  و%3.6,  و%7.3,   ,%8.5 متتابعة  بن�شب  الرنويج  ثم  والدمنارك 

فرن�شا,  ومنها  اأقل,  بن�شب  ولكن  الالجئني  ا�شتقبلت  اأخرى  دول  وهناك 

وبريطانيا, وتركيا, واليونان, ...اإلخ.
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و. مكان الإقامة ال�سابق يف �سورية:

 ال�سكل رقم )5(: توزع اأفراد العينة يف املخيمات قبل النزاع امل�سلح

يف �سورية

يف  الواقع  الريموك  خميم  من  العينة  اأفراد  من  االأعلى  الن�شبة  اأن  ويبدو 

وما  �شورية,  يف  االأكرب  املخيم  فهو   ,%38.6 ن�شبتهم  بلغت  حيث  دم�شق 

اأغلب  اأدت خلروج  اأحداث متالحقة من تهجري وح�شار وت�شيق  به من  حّل 

�شكانه ودفع بجزء كبري منهم للهجرة خارج البالد. يليه خميم حم�ش بن�شبة 

26.7% بالرغم من اأن خميم العائدين بحم�ش يعد من املخيمات االآمنة ن�شبياً 

والتي مل ت�شهد اأحداثاً اأمنية وع�شكرية مبا�رضة, بل كان حمطة لنزوح عدد من 

العائالت �شواء من املخيمات االأخرى اأم من مدينة حم�ش, اإال اأن ن�شبة الهجرة 

بني اأفراده كانت كبرية.

حلب,  يف  يقع  والذي  �شورية  يف  املخيمات  اأكرب  ثاين  النريب,  خميم  كذلك 

على  املجيبة  االأفراد  ن�شبة  وو�شلت  اأبنائه.  من  كبرية  اأعداد  هجرة  �شهد  قد 

وبع�ش  ح�شاراً  �شهد  املخيم  وهذا   ,%18.8 النريب  خميم  من  اال�شتمارة 
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ت�شاقط  �شهد  لكنه  مبا�رضة,  ع�شكرية  الأعمال  يخ�شع  مل  ولكن  االأحداث 

دفع  مما  حلب,  مطار  من  لقربه  اأطرافه  على  اال�شتباكات  وبع�ش  القذائف 

بجزء من �شكانه ملغادرته اإما لال�شتقرار يف مدينة حلب اأو الالذقية اأو للهجرة 

والذي  الدويل  دم�شق  مطار  طريق  قرب  الواقع  جرمانا  خميم  يليهم  خارجاً. 

مبخيم  حّل  ما  بعد  حالياً  دم�شق  يف  الفل�شطينيني  لالجئني  جتمع  اأكرب  يعد 

الريموك؛ فقد اأ�شبح خميم جرمانا ملجاأ �شبه اآمن لالجئني الفل�شطينيني من 

اأعماالً  املخيم  اأدى الرتفاع عدد �شكانه. مل ي�شهد هذا  خمتلف املخيمات, مما 

وبلغت  حميطه,  يف  القذائف  من  عدد  ل�شقوط  تعر�ش  لكنه  مبا�رضة  ع�شكرية 

ن�شبة االأفراد املجيبة على اال�شتمارة من خميم جرمانا 2.7% من اأفراد العينة.

و�شهد خميم الرمل الواقع يف مدينة الالذقية على ال�شاحل ال�شوري اأحداثاً 

�شكانه  ال�شوري, مما دفع عدد من  امل�شلح  النزاع  بداية  وا�شتباكات يف  اأمنية 

يف  وا�شتقبل  الحقاً,  ن�شبياً  وا�شتقراراً  هدوءاً  وي�شهد  ليعود  خارجاً,  للهجرة 

الفرتة االأخرية من االأحداث عدداً من النازحني من خميمات اأخرى, و�شكلت 

ن�شبة اأفراده املجيبة على اال�شتمارة 2.4% من اأفراد العينة.

درعا  وخميم  )حلب(,  وحندرات  )دم�شق(,  ال�شيح  خان  خميمات  اأما 

 %2.1 )جنوب �شورية(, فقد �شكلت اإجابات االأفراد من هذه املخيمات ن�شبة 

اأدى  اأمنية وع�شكرية مبا�رضة, مما  اأحداثاً  املخيمات  لكل خميم. �شهدت هذه 

لدمار كبري فيها وتهجري كامل ل�شكان كل من خميم حندرات ودرعا )الذي 

جلاأ اأغلب �شكانه اإىل االأردن(.

منهم  جزء  وبقي  اأبنائه,  من  كبري  عدد  تهجر  فقد  ال�شيح  خان  خميم  اأما 

يقارب الن�شف يف بيوتهم, وي�شهد ح�شاراً حالياً مما اأدى الأو�شاع معي�شية 

االأفراد  ن�شبة  بلغت  حيث  حماة  خميم  يليهم  �شاكنيه.  على  وت�شييق  �شعبة 

املخيم  هذا  العينة؛  اأفراد  من   %1.8 املخيم  هذا  من  اال�شتمارة  على  املجيبة 

اأطرافه  القذائف وا�شتباكات على  لبع�ش  الواقع يف مدينة حماة �شهد ت�شاقط 
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العائالت  من  عدداً  ا�شتقبل  وقد  ن�شبياً,  االآمنة  املخيمات  من  اعتباره  وميكن 

القادمة من خمتلف املخيمات.

اأما خميم �شبينة )ريف دم�شق( الذي تعر�ش لعملية ع�شكرية كبرية اأدت 

لتهجري �شاكنيه واأحلقت باأبنيته الدمار الكبري, وعلى الرغم من انتهاء العمليات 

الع�شكرية فيه اأواخر �شنة 2013, لكن مل ُي�شمح ل�شكانه بالعودة اإليه, و�شكلت 

ن�شبة االأفراد املجيبة على اال�شتمارة من هذا املخيم 1.2% من اأفراد العينة.

ريف  يف  الواقعان  دنون  خان  وخميم  زينب  ال�شيدة  خميم  ياأتي  واأخرياً 

0.6% لكل خميم من  الدرا�شة حيث بلغت  اأفراد عينة  باأقل ن�شبة من  دم�شق 

اإجمايل العينة. ويعد هذان املخيمان من املخيمات االآمنة ن�شبياً, والهادئة اأمنياً, 

على الرغم من بع�ش احلوادث املتفرقة حيث �شهد خميم ال�شيدة زينب الواقع 

النزاع,  طريف  كال  من  واقتحامات  ا�شتباكات  زينب  ال�شيدة  مقام  من  بالقرب 

و�شهد تفجريات �شخمة, لكن اأو�شاعه ا�شتقرت حالياً. اأما خميم خان دنون 

ف�شهد ت�شاقط بع�ش القذائف.

ر�شمي  ب�شكل  كمخيمات  بها  االعرتاف  يتم  مل  اأخرى  جتمعات  وهناك 

لدى االأونروا, اإال اأنها تقدم فيها احلد االأدنى من اخلدمات, مثل جتمع برزة, 

والقابون, واملع�شمية, واحل�شينية. هذه التجمعات يف دم�شق, و�شهدت اأحداثاً 

حافظت  جتمعات  وهناك  �شكانها.  معظم  لتهجري  اأدى  مما  وع�شكرية  اأمنية 

على اأمنها وا�شتقبلت النازحني من املخيمات االأخرى, مثل جتمع ركن الدين 

ودمر الواقعني يف دم�شق. اأما جتمع الوافدين الواقع يف عدرا, وجتمع الرمدان 

وبقيا  القذائف  بع�ش  �شقوط  �شهدا  فقد  دم�شق(  )ريف  ال�شمري  يف  الواقع 

والتجمعات  املخيمات  عن  احلديث  من  وبالرغم  الن�شبي.  الهدوء  حدود  يف 

وعدم  �شعبة  معي�شية  اأو�شاع  من  تعاين  اأنها  اإال  ن�شيباً  بالهادئة  وو�شفها 

ارتفاع  جانب  اإىل  ووقود,  وكهرباء,  ماء,  من  احلياة  مقومات  لبع�ش  توفر 

االأ�شعار وغالء املعي�شة.
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وت�شم  متنوعة,  اأنها  الدرا�شة  عينة  خ�شائ�ش  عر�ش  خالل  من  يت�شح 

ال�شباب  فئة  من  العينة  اأفراد  ومعظم  االإناث,  مقابل  الذكور  من  كبرية  ن�شبة 

احلا�شلني على �شهادة جامعية, واأغلبهم متزوج وحا�شل على االإقامة يف بلد 

وال�شويد.  اأملانيا  يف  العينة  من  االأكرب  العدد  يقيم  كذلك  معه,  وعائلته  اللجوء 

وقبل الهجرة الأوروبا كان اأغلب اأفراد العينة يقيمون يف خميم الريموك وخميم 

حم�ش.

2. الأ�سئلة املتعلقة بعوامل هجرة الالجئني:

اأ. ما الأ�سباب التي دفعتك للهجرة من �سورية؟

ال�سكل رقم )6(: اأ�سباب هجرة الالجئني من �سورية

اإىل  للهجرة  العينة  اأفراد  دفعت  التي  االأ�شباب  اأهم   )6( رقم  ال�شكل  يبني 

اأوروبا )ال�شوؤال عبارة عن خيارات متعددة حيث يحق للمبحوث اختيار اأكرث 

اختارتها  االأمنية  االأو�شاع  فاإن  متوقع  هو  وكما  ذاته(,  الوقت  يف  اإجابة  من 

اإن  اإجابة.   245 االإجابات  عدد  وبلغ   ,%74.4 العينة  اأفراد  من  االأكرب  الن�شبة 

عدم اال�شتقرار االأمني دفع بالكثريين للهجرة خارج البالد, وكذلك امل�شتقبل 

املجهول اأمام اآخرين كان الدافع الثاين للهجرة بن�شبة 62% من اأفراد العينة. 

وعدد االإجابات و�شلت اإىل 204, حيث اإن اخلوف من امل�شتقبل وعدم و�شوح 

اأي حلول للنزاع الدائر كان من اأهم اأ�شباب الهجرة. اأما غياب املمثل واحلامي 

الفل�شطينيني يف �شورية وعدم وجود مرجعية وا�شحة لهم ت�شمن  لالجئني 
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ل  لهم احلماية فقد دفع الكثريين الإيجاد حلول فردية لهم ولعائالتهم وحتمُّ

التي  االأمور  ومن  العينة.  اإجمايل  من   %44.9 االإجابة  هذه  اختار  نتائجها؛ 

حيث  املخيمات,  يف  احلياة  مقومات  توفر  عدم  للهجرة,  العينة  اأفراد  دفعت 

كانت تعاين من نق�ش يف اخلدمات �شواء املاء والكهرباء واالت�شاالت وكذلك 

الوقود بن�شبة 31.9% من اأفراد العينة. اأما االأو�شاع االقت�شادية فكانت �شبباً 

اآخَر للهجرة بن�شبة 28.2%, وبلغ عدد االإجابات 93 اإجابة, حيث اإن م�شتوى 

على  احل�شول  باأن  البع�ش  اأجاب  وقد  احلايل.  النزاع  خالل  تدنى  املعي�شة 

اجلن�شية واال�شتفادة من امليزات كان اأحد اأ�شباب هجرتهم اأي بن�شبة %26.1 

من اإجمايل العينة. كما اأن احل�شول على فر�شة عمل جيدة واأي�شاً احل�شول 

بن�شب  للهجرة وذلك  التي دفعتهم  االأ�شباب  تعليمية جديدة من  على فر�شة 

االأفراد  ن�شبة  بلغت  فقد  االأخرى  االإجابات  اأما  و%19.1.   %19.4 متقاربة 

املجيبة 6.8% من العينة, وتنوعت بني اخلوف على م�شتقبل االأبناء, والبحث 

عن كرامة وحرية تعبري وحياة كرمية ال توجد يف الوطن العربي.

ب.  هل كنت تفكر بالهجرة اإىل اأوروبا قبل النزاعات امل�سلحة احلالية؟

              وكيف و�سلت اإىل اأوروبا؟ 

جدول رقم )2(: ن�سبة الذين فكروا بالهجرة قبل النزاعات امل�سلحة

هل كنت تفكر بالهجرة قبل النزاعات 

امل�سلحة؟
الن�سبة )%(العدد

6820.7نعم

26179.3ل

329100املجموع

الن�سبة )%(العددكيف و�سلت اإىل اأوروبا؟

329.7بطريقة �رشعية
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29790.3بطريقة غري �رشعية

يف حال الإجابة )بطريقة غري �رشعية(

ما الطريقة التي و�سلت بها اإىل اأوروبا؟
الن�سبة )%(العدد

24281.3عن طريق البحر

93.1عن طريق ال�سحراء الإفريقية ثم البحر

206.8بالطائرة )جواز �سفر �سبيه(

248.8غري ذلك

295100املجموع

يبني جدول رقم )2( اإجابات اأفراد العينة على ثالثة اأ�شئلة تتعلق باجتاهات 

اإىل  للو�شول  �شلكوها  التي  والطرق  احلايل  النزاع  قبل  الهجرة  نحو  االأفراد 

العينة مل يفكروا بالهجرة خارج �شورية  اأفراد  79.3% من  اأن  اأوروبا, يبدو 

كاملواطنني  ومعاملتهم  لهم  املقدمة  للت�شهيالت  ذلك  يعود  وقد  النزاع,  قبل 

اأما  التفكري بالهجرة قبالً,  ال�شوريني, مما دفعهم للثبات يف خميماتهم وعدم 

من كان يفكر بالهجرة قبل النزاع فقد بلغت ن�شبتهم 20.7% من اإجمايل العينة.

اأفراد  االأعظم من  الن�شبة  اأجابت  اأوروبا  اإىل  �شوؤال كيف و�شلَت  واأما عن 

العينة.  اأفراد  من   %90.3 بن�شبة  �رضعية  غري  بطريقة  و�شلوا  باأنهم  العينة 

الدول  من  كبري  عدد  واإغالق  �رضعية  بطريقة  الهجرة  ل�شعوبة  ذلك  يعود 

ال�شورية وا�شتحالة  الوثيقة  الفل�شطينيني من حملة  حدودها بوجه الالجئني 

اإعطائهم تاأ�شرية نظامية لدخول اأرا�شيها. اأما من ا�شتطاع الو�شول بطريقة 

�رضعية اإىل اأوروبا فقد بلغت ن�شبتهم 9.7% من اإجمايل العينة.

هي  ما  الأوروبا,  �رضعية  غري  بطريقة  و�شلوا  الذين  االأفراد  �شوؤال  وعند 

عن  و�شلوا  باأنهم  االأكرب  الن�شبة  اأجابت  للو�شول,  �شلكوها  التي  الطريق 



هجرة الالجئني الفل�سطينيني من خميمات �سورية

33

طريق البحر 81.3%. اإن ارتفاع ن�شبة من خا�شوا هذه الطريق على الرغم من 

خطورتها العالية يعود النخفا�ش تكلفتها بالن�شبة للطرق االأخرى والإمكانية 

الو�شول اإىل الدول التي يتم من خاللها انطالق املراكب اأو ال�شفن, كرتكيا التي 

كانت ت�شتقبل فل�شطينيي �شورية يف بداية االأحداث اأو من خالل حدودها غري 

اأرا�شيها  دخول  �شورية  لفل�شطينيي  �شمحت  التي  م�رض  من  اأو  امل�شبوطة, 

و�شلوا  اأنهم   %6.8 واأجاب  اأمامهم.  اأبوابها  وتغلق  لتعود  النزاع  بداية  يف 

هذه  ا�شتخدم  من  ن�شبة  تدين  ويرجع  �شبيه,  جواز  با�شتخدام  بالطائرة 

اأما  املطارات.  يف  االأمنية  اإجراءاتها  الدول  وت�شديد  تكلفتها  الرتفاع  الطريقة 

من عرب ال�شحراء االإفريقية لريكب البحر وا�شتطاع الو�شول اإىل اأوروبا فقد 

3.1%, هذه الطريق �شاقة, لها �شعوباتها وخماطرها, كالتيه  بلغت ن�شبتهم 

وقد  اأقل.  عليها  االإقبال  ن�شبة  جعل  مما  منها,  اخلروج  وعدم  ال�شحراء  عرب 

اأجاب 8.8% من االأفراد الذين و�شلوا بطريقة غري �رضعية باإجابات خمتلفة, 

الغابات, واجلمع بني  االأقدام عرب  الرب, وامل�شي على  تنوعت بني: عن طريق 

عدد من الو�شائل والطرق �شواء جواً اأم براً اأم بحراً, وكذلك ا�شتطاع البع�ش 

اإىل  بالو�شول  الرغبات  الطرق وتتوحد  لتتنوع  الو�شول عن طريق �شيبرييا 

اأوروبا.

ج. ما املخاطر التي واجهتك يف رحلة الهجرة؟

ال�سكل رقم )7(: املخاطر التي واجهت الالجئني يف الهجرة
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يف  العينة  اأفراد  واجهت  التي  امل�شكالت  اأهم   )7( رقم  ال�شكل  يو�شح 

عدة  اختيار  للمبحوث  يحق  ال�شوؤال  هذا  )يف  اأوروبا  اإىل  للو�شول  رحلتهم 

االإجابات  من  عدد  باأكرب  املالية  امل�شكالت  وجاءت  نف�شه(,  الوقت  يف  اإجابات 

)170(, ون�شبة 51.6% من اأفراد العينة قد عانوا منها, تليها امل�شكالت االأمنية 

الن�شب  اأما م�شاكل  العينة,  اإجمايل  41% من  حيث بلغت ن�شبة من واجهتهم 

وتعر�ش  ,%32.5 وبن�شبة  العينة  اأفراد  من   107 لها  تعر�ش  فقد   واالحتيال 

م�شكلة  يليها  العينة,  اإجمايل  من   %27.9 وبن�شبة  القارب  لغرق  فرداً   92

االإجابات  اأّما   .%24.6 ون�شبة  اإجابة   81 بعدد  الرحلة  خالل  ال�شياع 

العينة فقد جاءت اأفراد  لها  التي تعر�ش  امل�شكالت  اأهم  االأخرى عن   املتنوعة 

رحلتهم  خالل  للم�شاعب  التعر�ش  عدم  بني  وتباينت   ,%10.1 بن�شبة 

ال�شيء  بالطق�ش  تتعلق  وم�شكالت  �شحية,  م�شكالت  واجهوا  واآخرون 

الطريق  ل�شعوبة  اإ�شافة  الرحلة,  من  اخلوف  وكذلك  والربد,  والعوا�شف 

لل�رضب,  االآخر  بع�شهم  وتعر�ش  االأقدام,  على  م�شياً  �شلكه  ملن  خ�شو�شاً 

واالإهانة, وال�شجن, اإىل جانب التعر�ش الأخطار املوت اأكرث من مرة.

3. الأ�سئلة املتعلقة باأهمية املخيم:

اأ. ما املدة التي ع�ستها باملخيم؟

ال�سكل رقم )8(: توزع اأفراد العينة تبعاً ملدة عي�سهم يف املخيم
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يف  ق�شوها  التي  املدة  بح�شب  العينة  اأفراد  توزع  يبني   )8( رقم  ال�شكل 

واأكرث يف املخيمات,  20 عاماً  العينة  اأفراد  73.6% من  خميماتهم, حيث عا�ش 

بينما  املخيمات,  يف  حياتهم  من  عاماً  و20   16 بني  ما  ق�شوا  فقد   %16.1 اأما 

 %4.6 15 عاماً يف املخيمات, وبالن�شبة نف�شها  اإىل   11 4.6% من العينة  عا�ش 

من اأفراد العينة من عام واحد اإىل 5 اأعوام اأقاموا باملخيمات, يف حني اأن %1.2 

فقط من العينة عا�شوا من 6 اإىل 10 اأعوام فيها.

ب. ماذا يعني لك املخيم؟

ال�سكل رقم )9(: ماذا يعني لك املخيم؟

يبني ال�شكل رقم )9( اإجابات اأفراد العينة على �شوؤال ماذا يعني لك املخيم, 

املخيم جزء ال يتجزاأ من فل�شطني, وهذا يدل  باأن  42.7% منهم  اأجاب  حيث 

الفل�شطيني مبخيمه, والذي عدَّه جزءاً من  الالجئ  ارتباط وتعلق  على مدى 

الوطن ولي�ش بديالً عنه. بينما اأجاب وبن�شبة متقاربة 40.8% من العينة باأن 

املخيم هو حمطة انتظار حلني العودة اإىل الوطن؛ هذا يو�شح باأنه على الرغم 

من طول املدة التي ق�شاها الالجئ يف املخيم, حيث اإن اأغلب اأفراد العينة ق�شوا 

اأمل العودة للوطن الذي ُهّجروا  معظم حياتهم فيه, ظلوا يَرونه حمطة, على 

مدن  من  مدينة  جمرد  املخيم  العينة  اأفراد  من   %10 وراأى  منه.  واآباوؤهم  هم 

عن  عبارة  املخيم  باأن   %3.7 راأى  بينما  حيادياً,  موقفاً  منه  ووقفوا  �شورية 

حالة موؤقتة �شتنتهي ل�شبب ما. يف حني اأجاب 2.8% من اأفراد العينة باإجابات 
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احلياة؛  هو  املخيم  اأن  بني  االإجابات  وتنوعت  لهم,  املخيم  يعنيه  ملا  خمتلفة 

حني  يف  اأكرث,  وال  اأقل  ال  مكان  باأنه  اأجابوا  واآخرون  واالأ�شدقاء,  االأهل  فهو 

اأجاب البع�ش باأن املخيم هو عنوان حلق العودة, وذهب البع�ش االآخر اإىل اأن 

املخيم مكان غري قابل للعي�ش فيه, وو�شفوه باأنه حالة معقدة, وراآه اآخرون 

للقول  البع�ش  ذهب  بينما  وطناً,  عدَّه  من  وهناك  معاً.  وفل�شطني  �شورية  اأنه 

والطريق  للق�شية  رمز  وباأنه  الفل�شطينية,  للق�شية  ثابتة  هوية  املخيم  باأن 

الوا�شل حلق العودة. وتو�شح هذه االإجابات املكانة التي ي�شغلها املخيم لدى 

الالجئني, فهو من اأهم الدالئل ال�شاهدة على ماأ�شاتهم وتهجريهم من اأر�شهم 

وحقهم بالعودة لها.

ج. براأيك ما اأ�سباب ما حدث باملخيمات؟

ال�سكل رقم )10(: اآراء العينة باأ�سباب ما حدث باملخيمات

ال�شكل رقم )10( يظهر اآراء اأفراد العينة باالأ�شباب التي تقع خلف ما حدث 

باملخيمات, ويبدو اأن 38.6% من اأفراد العينة يرجعون ال�شبب االأول اإىل وجود 

خمطط م�شبق لت�شفية املخيمات, اأي اأن هناك ا�شتهداف للوجود الفل�شطيني 

الالجئني  الذي مّر على  للتاريخ احلافل  التف�شري  املخيمات, وقد يعود هذا  يف 

الفل�شطينيني يف خمتلف جتمعات وجودهم, حيث كان لهم ن�شيب من جميع 

احلروب واالأزمات التي مرت بها املنطقة, ابتداًء من اأحداث االأردن �شنة 1970, 
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مروراً باأحداث احلرب االأهلية يف لبنان 1975, واالجتياح االإ�رضائيلي 1982, 

وحرب حترير الكويت 1990, وكذلك احتالل العراق 2003 التي ما زال يعاين 

ال�شوري  بالنزاع  انتهاًء  الفل�شطينيني,  الالجئني  من  كبرية  اأعداد  اآثارها  من 

لالعتقاد  الفل�شطيني  بالالجئ  دفعت  االأحداث  هذه  كل  هذا.  يومنا  اإىل  القائم 

الوجود  هذا  يحمي  من  هناك  ولي�ش  وجوده  ي�شتهدف  خمطط  هناك  باأن 

وميثّله. اإن غياب املرجعية املوحدة التي ميكن لالجئ العودة لها واال�شتعانة 

25.8% من  اأحداث, وهذا راأي  بها كانت ال�شبب الثاين ملا حّل باملخيمات من 

باأن ما حّل باملخيمات نتيجة  الن�شبة مع من راأى  لتتقارب هذه  العينة,  اأفراد 

املدن  من  طبيعي  جزء  املخيمات  اأن  اعتبار  على  امل�شلحة,  للنزاعات  طبيعية 

ال�شورية وتقع يف اأطرافها, وما يحدث لهذه املدن نتيجة االأحداث يحدث بدوره 

للمخيمات, وجاءت هذه االإجابة بن�شبة 25.2% من اإجمايل العينة. اأما %10.3 

فقد اأجابوا باأنهم ال يعلمون ما اأ�شباب ما حدث باملخيمات.

حقوق على  للق�ساء  بال�رشورة  يوؤدي  باملخيمات  حدث  ما  هل   د. 

             الالجئني الفل�سطينيني؟

 ال�سكل رقم )11(: تاأثري اأحداث املخيمات على حقوق الالجئني من وجهة

نظر العينة
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باملخيمات  حدث  ما  بني  العينة  اأفراد  ربط  مدى   )11( رقم  ال�شكل  يبني 

وتاأثريها على حقوق الالجئني الفل�شطينيني, حيث راأى اأغلب اأفراد العينة اأن 

حقوق  كافة  على  الق�شاء  اإىل  بال�رضورة  يوؤدي  �شوف  باملخيمات  يحدث  ما 

الالجئني, وهوؤالء بلغت ن�شبتهم 55.3% من اإجمايل اأفراد العينة, وهذا يو�شح 

ت�شفيته  اأو  وغيابه  حلقوقهم,  واحلافظ  الدليل  باعتباره  لديهم  املخيم  مكانة 

�شينعك�ش على حقوقهم كافة بال�رضورة, بينما وجد 27.1% من العينة اأن ما 

حدث للمخيمات يوؤثر على بع�ش حقوقهم ولي�ش جميعها, يف حني اأن %17.6 

رف�شوا ربط حقوقهم بغياب اأو وجود املخيمات, وراأوا اأن غياب املخيمات لن 

يوؤثر اأو ينال من حقوقهم.

4. الأ�سئلة املتعلقة بحماية الالجئني وحقوقهم:

اأ. على عاتق من تقع حماية الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية؟

ال�سكل رقم )12(: على عاتق من تقع حماية الالجئني يف �سورية؟

التي  اجلهات  م�شوؤولية  عن  املبحوثني  اإجابات   )12( رقم  ال�شكل  يو�شح 

للمبحوث  ي�شمح  ال�شوؤال  )هذا  �شورية  يف  الالجئني  حماية  عاتقها  على  تقع 

باختيار اأكرث من اإجابة يف الوقت ذاته(, حيث ُيالَحظ تباين يف وجهات النظر 

عند اأفراد العينة, فلم تنل جهة حمددة اإجماع العينة, وهذا لي�ش دليالً على عدم 

تعقيد  على  دليل  هو  بل  بالفعل,  امل�شوؤولية  تقع  من  على  العينة  اأفراد  معرفة 

اأو�شاع الالجئني بحيث ي�شبح من ال�شعب حتديد جهة واحدة فقط لتتحمل 
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م�شوؤولية حماية الالجئني يف �شورية, عدا عن تبادل هذه اجلهات فيما بينها 

االتهامات حول حتمل امل�شوؤولية عن حماية هوؤالء الالجئني.

العينة  اأفراد  اختارها  جهة  اأول  الدويل  والقانون  الدويل  املجتمع  اأن  اإال 

بن�شبة  وذلك  �شورية  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  حماية  م�شوؤولية  لتحمل 

املجتمع  قرارات  تفعيل  على  القدرة  لعدم  وذلك  العينة,  اأفراد  من   %57.1

املاأ�شاة. املت�شببة مبعاناة الالجئني الإنهاء هذه  الدويل وال�شغط على اجلهات 

هذه  اختار  فقد  الفل�شطينية,  وال�شلطة  التحرير  منظمة  م�شوؤولية  وحول 

باأنها  نف�شها  عن  تعّرف  املنظمة  اأن  اعتبار  على  العينة  من   %54.4 بن�شبة 

املمثل ال�رضعي الوحيد لل�شعب الفل�شطيني؛ من هنا تاأتي م�شوؤوليتها بحماية 

الالجئني على اعتبار اأنها مل تقم بواجباتها كما يجب على هذا ال�شعيد. يف حني 

امل�شوؤولية  حّملوها  العينة  اأفراد  من   %45.8 بن�شبة  ال�شورية  الدولة  جاءت 

الأن �شورية الدولة امل�شيفة و�شاحبة االأر�ش وبالتايل عليها حماية الالجئني 

اأما عن  الدائر فيها.  النزاع  اأجل حتييدهم عن  اأر�شها وبذل اجلهود من  على 

41%عن م�شوؤولية حمايتهم  االأونروا فقد حّملها ما ن�شبته  م�شوؤولية وكالة 

على الرغم من اأن مهمتها مقت�رضة على عمليات االإغاثة واخلدمات ال�شحية 

الالجئني  ل�شوؤون  العليا  املفو�شية  ُحّملت  فيما  واالجتماعية.  والتعليمية 

امل�شوؤولية عن حماية الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية بن�شبة بلغت %38.9 

اأن املفو�شية ال تقوم بحماية الالجئني املتواجدين �شمن املناطق  بالرغم من 

اتفاقية  عليه  ن�شت  ما  بح�شب  وذلك  االأونروا؛  وخدمات  لوالية  اخلا�شعة 

باإجابات  املجيبة  االأفراد  ن�شبة  كانت   .1951 �شنة  العاملية  الالجئني  حماية 

اأن حماية الالجئني هي  5.5% بحيث راأى بع�شهم  ال�شوؤال  اأخرى على هذا 

مهمة جميع ما ذكر �شابقاً, بن�شب حمدودة ومتفاوتة اأو على عاتق الالجئني 

عن  تعبرياً  امل�شوؤولية  بتحمل  جدير  اأحد  ال  باأن  اأجاب  من  وهناك  اأنف�شهم. 

�شخطهم جتاه اجلهات املذكورة.
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ب. على عاتق من تقع حماية الالجئني الفل�سطينيني يف اأوروبا؟

 ال�سكل رقم )13(: على عاتق من تقع حماية الالجئني الفل�سطينيني

يف اأوروبا؟

اأما ال�شكل رقم )13( فهو يو�شح اإجابة اأفراد العينة عن �شوؤال على عاتق 

االإجابة(.  متعدد  )�شوؤال  اأوروبا  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  حماية  تقع  من 

الدولة  م�شوؤولية  وهي  حمددة  اإجابة  اإىل  ت�شري  كبرية  اأغلبية  وجود  ُيالحظ 

التي جلاأوا اإليها, فالدولة التي وافقت على ا�شتقبال الالجئني عليها حمايتهم 

بن�شبة 81.7% من العينة, يف حني اأجاب بن�شبة 33.1% من اإجمايل العينة اأن 

على املجتمع والقانون الدويل حتمل م�شوؤولية حماية الالجئني الفل�شطينيني 

يف اأوروبا ملا لق�شيتهم من خ�شو�شية. اأما املفو�شية العليا ل�شوؤون الالجئني 

فُحمِّلت وبن�شبة 25.2% من العينة م�شوؤولية حماية الالجئني يف اأوروبا الأنهم 

بن�شبة  راأى  بينما  خلدماتها.  اأو  االأونروا  لوالية  تخ�شع  ال  دول  يف  اأ�شبحوا 

اأن منظمة التحرير وال�شلطة الفل�شطينية م�شوؤولة  15.1% من اإجمايل العينة 

عن حماية الالجئني يف اأوروبا مبا اأنها ممثلة لهم اأينما وجدوا. يف حني جاءت 

اعتبار  بني  وتراوحت   %3.3 بن�شبة  اأخرى  باإجابات  املجيبني  االأفراد  ن�شبة 

تقع  من  على  يعلم  ال  ومن  لالجئني,  احلماية  بتاأمني  معني  ذكر  ما  جميع  اأن 

م�شوؤولية  حتمل  عليه  اأو  ي�شتطيع  اأحد  ال  باأنه  اأجاب  من  وهناك  امل�شوؤولية, 

حماية الالجئني.
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5. اأ�سئلة تتعلق بالهوية وم�سكالت الالجئني يف اأوروبا:

اأ. كيف تعّرف على نف�سك وما الذي كان له الدور يف حتديد هويتك؟

جدول رقم )3(: اإجابات اأفراد العينة عن الأ�سئلة املتعلقة بالهوية

الن�سبة )%(عدد الإجاباتكيف تعرف على نف�سك؟

23069.9فل�سطيني �سوري

10732.5لجئ فل�سطيني

4112.4م�سلم فل�سطيني

319.4عربي فل�سطيني

309.1با�سم خميمك

10.3بجن�سيتك اجلديدة

195.7غري ذلك

ما الذي كان لديه الدور الأكرب يف 

حتديد هويتك وانتمائك؟
الن�سبة )%(عدد الإجابات

21063.8اأ�رشتك

18355.6خميمك

6218.8انتماوؤك الديني

5717.3اأ�سدقاوؤك

5617انتماوؤك ال�سيا�سي

164.8غري ذلك

اأنف�شهم  عن  التعريف  يف  العينة  اأفراد  اجتاهات   )3( رقم  جدول  يظهر 

وهويتهم والتعرف على اجلهات املوؤثرة يف حتديد هذه الهوية )ال�شوؤالني من 

اأفراد العينة حيث  اإجماع من  اأن هناك �شبه  االأ�شئلة متعددة االإجابة(, ويبدو 
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بن�شبة  �شورية  فل�شطينيي  باأنهم  اأنف�شهم  عن  العينة  ن�شف  من  اأكرث  عرَّف 

جن�شيتهم  على  بالتاأكيد  رغبتهم  يو�شح  وهذا  العينة,  اإجمايل  من   %69.9

وهاجروا  فيه  واأقاموا  ولدوا  الذي  بالبلد  وربطها  الفل�شطينية  وهي  االأ�شلية 

منه, �شورية. لتاأتي بعدها االإجابة الثانية وتعريفهم باأنف�شهم باأنهم الجئون 

التاأكيد  العينة  اأفراد  لرغبة  االإجابة  هذه  وتعود   ,%32.5 بن�شبة  فل�شطينيون 

تراجع  هناك  اأن  ويبدو  فل�شطينيني.  كالجئني  هويتهم  خ�شو�شية  على 

عن  التعريف  مقابل  فل�شطينيني  كعرب  اأنف�شهم  عن  العينة  اأفراد  بتعريف 

اأنف�شهم كم�شلمني فل�شطينيني, وقد يعود ذلك الرتاجع لالنتماء العربي نتيجة 

م�شلم  عبارة  فجاءت  العربي.  الدعم  وتدين  �شعف  جراء  باخلذالن  ال�شعور 

اأفراد العينة, مقابل ن�شبة  12.4% من  فل�شطيني للتعريف عن النف�ش بن�شبة 

9.4% لعبارة عربي فل�شطيني. يف حني عّرف البع�ش اأنف�شهم با�شم خميمهم 

اأجاب  العينة  اأفراد  العينة. و�شخ�ش واحد فقط من  9.1% من  بن�شبة  وذلك 

باإجابات  العينة  اأفراد  من   19 نف�شه بجن�شيته اجلديدة. عرّب  يعرف عن  باأنه 

رف�ش من  فهناك  اآراوؤهم,  تنوعت  حيث  الأنف�شهم  تعريفهم  عن   خمتلفة 

التعريف عن نف�شه وذلك لعدم اإميانه باحلدود والت�شنيفات, ومن عّرف عن 

 نف�شه باأنه اإن�شان يبحث عن حقوقه, ومن اكتفى بالقول باأنه فل�شطيني فقط,

والبع�ش  وطن,  بال  باأنه  اأجاب  من  وهناك  �شوري,  باأنه  بالقول  اأجاب  واآخر 

معاناة  وعن  الفل�شطينية  الق�شية  عن  وال�رضح  باحلديث  نف�شه  عن  عّرف 

الالجئني.

دوراً  لها  كان  التي  اجلهات   )3( رقم  جدول  من  الثاين  اجلزء  ويظهر 

االأوىل  باملرتبة  االأ�رضة  وتاأتي  العينة,  اأفراد  وانتماء  هوية  حتديد  يف  كبرياً 

ليليها   .%63.8 بن�شبة  الفرد  يف تكوين هوية و�شخ�شية  تاأثرياً  االأكرث  كونها 

 اختيار اأفراد العينة للمخيم كاأكرث اجلهات تاأثرياً يف حتديد هويتهم وانتمائهم
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بن�شبة 55.6%. اأما االنتماء الديني فكان له دوراً يف تكوين هوية اأفراد العينة 

هويتهم  تكوين  يف  دور  الأ�شدقائهم  كان   %17.3 مقابل   %18.8 بن�شبة 

يف  تاأثريه  �شعف  خالل  من  ال�شيا�شي  االنتماء  �شعف  ويظهر  وانتمائهم. 

يف  العينة.  اإجابات  اإجمايل  من   %17 بن�شبة  وجاء  العينة,  اأفراد  هوية  تكوين 

حني ذكر 4.8% من اأفراد العينة جهات اأخرى خمتلفة كان لها اأثراً يف تكوين 

هويتهم وهي القراءة, والتاأثر ببع�ش املفكرين, وعدالة الق�شية الفل�شطينية, 

باأنه  اأجاب  من  وهناك  اأي�شاً.  اأثره  له  كان  الفل�شطيني  الوطني  وانتماوؤهم 

لهم يعود  االأكرب  الدور  باأن  اآخرون  واأجاب  ل�شيء,  ينتمي  وال  هوية   بال 

وملعتقداتهم ال�شخ�شية وللقدر, وهناك من اأ�شار فقط لالنتماء االإن�شاين.

ب. باملجتمع اجلديد هل تف�سل:

ال�سكل رقم )14(: باملجتمع اجلديد هل تف�سل:

يو�شح ال�شكل رقم )14( اإجابات العينة حول وجودهم يف املجتمع اجلديد, 

72.3% من العينة يف�شلون االندماج باملجتمع اجلديد واالحتفاظ  اأن  ويبدو 

اجلديد  املجتمع  يف  الوجود  اأن  يرون   %22.3 مقابل  الوطنية,  بالهوية 

العينة االندماج )االن�شهار( باملجتمع اجلديد  4.3% من  موؤقت, بينما ف�ّشل 



درا�سات علمية حمكمة )5(

44

خمتلفة  باإجابات  اأ�شاروا  العينة  من   %1.1 اأما  الوطنية.  الهوية  عن  والتخلي 

متباينة, فالبع�ش يف�شل العودة للمخيم ول�شورية, ومنهم من راأى باأن كلمة 

“االندماج” كلمة مبهمة, ومنهم راأى بعدم وجود هوية ليتم التخلي عنها.

وعند �شوؤال من اختار االندماج مع االحتفاظ بالهوية الوطنية عن الطريقة 

اأكرث  النا�ش  تعريف  التايل:  ال�شكل  على  العينة  اإجابات  جاءت  لذلك,  املنا�شبة 

ثقافتنا  وعر�ش  املجتمع  واحرتام  تن�شى,  كادت  التي  الفل�شطينية  بالق�شية 

اأهلنا  اندمج  كما  واالندماج  والفلكلور,  والر�شم  كالغناء  ح�شارية  بطريقة 

ع�شناها  التي  اجلميلة  ال�شورة  وتقدمي  اإليها,  جلاأوا  عندما  الهجرة  دول  يف 

نكون  واأن  اجلديدة,  املجتمعات  يف  ال�شيا�شية  باحلياة  وامل�شاركة  املخيم,  يف 

موؤثرين, والتعاي�ش مع الواقع واالنتماء لفل�شطني, واللغة وتطوير العالقة مع 

املحيط اجلديد والتعريف بالق�شية, وتطوير الذات علمياً واقت�شادياً لت�شكيل 

لوبي, واحلفاظ على االأفكار التي اأقنع بها, وعدم التع�شب اأو احلكم امل�شبق, 

الفل�شطينيني,  لالجئني  خمت�شة  مراكز  واإن�شاء  واخلالف,  االختالف  وتقبل 

على  والبقاء  بالعودة,  وحقنا  باأ�شولنا  للتذكري  متكررة  باجتماعات  والقيام 

التوا�شل بني الفل�شطينيني, والتوا�شل مع كل ما ميت للوطن ب�شلة, واملطالبة 

)وطنية(  فل�شطينية  �شلطة  لدينا  ي�شبح  وعندما  فل�شطني,  وطننا  با�شرتجاع 

باالإمكان فعل الكثري, وتفعيل كافة الن�شاطات والفعاليات التي تذّكر ال�شعب 

الفل�شطيني وخ�شو�شاً اجليل اجلديد بهويتهم, وعن طريق تاأ�شي�ش هيئات 

اأبناء  وراأياً, والتوا�شل مع  الفل�شطيني قراراً  ال�شعب  واأطر لتجميع وتوحيد 

ودعم  الوطني,  العمل  على  واملثابرة  وال�شورية  الفل�شطينية  واجلالية  بلدي 

املهتم  للفل�شطيني  اللجوء اجلديد  ي�شكل  الفل�شطينية, وقد  بالدولة  االعرتاف 

يف  واالندماج  العتيقة,  العمل  اأمناط  جممل  لتجاوز  فر�شة  الوطنية  بق�شيته 

املجتمع, قوانينه واأ�شلوب حياته يف الوقت الذي يجب اأن ال نن�شى حّق العودة 

لفل�شطني, واأتعامل مع عادات املجتمع واآخذ املفيد منها دون اأن اأفقد مبادئي 
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وثوابتي, والعمل على تاأ�شي�ش رابطة جتمع اأهايل املخيم, والرجوع اإىل الوطن, 

اإىل  التحديد الأننا  الف�شائل, و�شعب  وموؤ�ش�شات وطنيه فل�شطينية بعيداً عن 

االآن م�شتتني باأفكارنا ونحاول الوقوف مرة اأخرى اإىل احلياة ب�شكل طبيعي, 

كاأن يعدُّ هذه الهجرة كحالة اإ�شعافية وعندما يعود االأمان ل�شورية �شاأ�شتعد 

للعودة, واملجتمع الدميوقراطي يتيح لك فر�شة االندماج واحلفاظ على الهوية 

واحرتام االآخر, وعدم ن�شيان مو�شوع العودة اإىل خميمنا يف �شورية, وتعلم 

التاريخية  احلقوق  الإقرار  ال�شيا�شي  العمل  اأ�شاليب  وتطوير  والعمل,  اللغة, 

اأي  االأم  بلده  جن�شية  الفل�شطيني  منح  االأمثل  والطريقة  الفل�شطيني,  لالجئ 

هنا  اأنف�شنا  وبناء  ذلك,  على  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  وافقت  اإذا  فل�شطني 

واالنطالق الحقاً اإىل تنمية جمتمعاتنا.

ج. حدد امل�سكالت التي واجهتك يف اأوروبا:

ال�سكل رقم )15(: امل�سكالت التي واجهتك يف اأوروبا

يو�شح ال�شكل رقم )15( اأهم امل�شكالت التي تواجه اأفراد العينة يف اأوروبا 

التي تتعلق باللغة والتوا�شل مع  )�شوؤال متعدد االإجابة(. وجاءت امل�شكالت 

االآخرين باأكرب ن�شبة 63.5% من اأفراد العينة, تليها طبيعة العالقات باملجتمع 

اجلديد  املجتمع  مع  والتاأقلم  االندماج  م�شكلة  اأما  العينة,  من   %34.9 بن�شبة 

العينة  اأفراد  منها  يعاين  التي  امل�شكالت  اأهم  اأن  يبدو   .%30 بن�شبة  جاءت 

والعادات  اللغة  حيث  من  متاماً  خمتلف  جديد  جمتمع  اإىل  بدخولهم  متعلقة 

والعالقات االجتماعية, و�شعوبة التاأقلم, وهذه امل�شكالت فالوقت واالعتياد 
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االقت�شادية واحلالة  بالعمل  املتعلقة  امل�شكالت  تاأتي  حني  يف  بحلها.   كفيل 

عن  ال�شلبية  وال�شورة  العن�رضية  م�شكلة  وتليها  العينة,  27.3%من  بن�شبة 

اإىل  العينة  اأفراد  البع�ش من  الالجئني واتهامهم بالعديد من االأحداث, واأ�شار 

بالقوانني  املتعلقة  امل�شكالت  اأما   .%25.5 بن�شبة  امل�شكلة  هذه  من  معاناتهم 

واالأنظمة اجلديدة فاأتت بن�شبة 18.2% من العينة, لتليها امل�شكالت القانونية 

م�شكالت  العينة  اأفراد  ذكر  وقد   ,%16.4 بن�شبة  وذلك  باالإقامة  واملتعلقة 

بني  وتنوعت  العينة,  اإجمايل  من   %5.5 بن�شبة  وجاءت  منها,  عانوا  اأخرى 

م�شكلة تاأخر مّل ال�شمل ملدة طويلة, وكذلك االأو�شاع ال�شعبة التي يعاين منها 

االأهل,  عن  والغربة  البعد  م�شكلة  اإىل  اإ�شافة  اليونان,  يف  العالقون  الالجئون 

واأجاب البع�ش باأنهم مل يعانوا اأو يواجهوا اأي م�شكلة تذكر.

د. كيف انعك�ست الهجمات الإرهابية يف اأوروبا على الالجئني؟

 ال�سكل رقم )16(: كيف انعك�ست الهجمات الإرهابية يف اأوروبا على

الالجئني؟

يبني ال�شكل رقم )16( اإجابات اأفراد العينة حول تاأثري الهجمات االإرهابية 

باأن  وجدت  العينة  من  االأكرب  الن�شبة  اأن  ويبدو  الالجئني,  على  اأوروبا  يف 
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49.8%, مقابل  الالجئني وذلك بن�شبة  انعك�شت �شلباً على  الهجمات قد  هذه 

41.3% مل تلحظ اأي تغري اأو تاأثري لهذه الهجمات. يف حني تعر�ش 8.8% من 

اأفراد العينة ملوقف عن�رضي, وهذا يو�شح باأن ارتفاع العداء جتاه الالجئني 

مرتبط باالأحداث االإرهابية واالأمنية احلا�شلة يف الدول االأوروبية.

وهويـتهم حقوقـهم  علـى  الـالجئني  بحفـاظ  تتعلق  اأ�ســئلة   .6 

               وال�ستفادة من وجودهم لدعم الق�سية:

تعنى التي  املنظمات  اأو  املوؤ�س�سات  اإحدى  مع  توا�سلت  هل   اأ. 

             بالفل�سطينيني يف اأوروبا؟

ال�سكل رقم )17(: هل توا�سلت مع اإحدى املوؤ�س�سات اأو املنظمات التي تعنى 

بالفل�سطينيني يف اأوروبا؟

املنظمات  مع  توا�شلهم  عن  العينة  اأفراد  اإجابة   )17( رقم  ال�شكل  يبني 

واملوؤ�ش�شات التي تعنى بالفل�شطينيني يف اأوروبا ويبدو اأن الن�شبة العظمى من 

اإحباط وعدم  اأو موؤ�ش�شة, ويالحظ وجود  اأي منظمة  العينة مل تتوا�شل مع 

ثقة من قبل االأ�شخا�ش جتاه هذه املوؤ�ش�شات, وهناك بع�ش من توا�شل مع 

بعدم  اأجابوا  الذين  االأفراد  ن�شبة  اإن  �شلبية.  جتربته  كانت  ولكن  منظمات 
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التوا�شل مع اأي منظمة بلغت 85.4%, مقابل 14.6% من اإجمايل العينة ممن 

توا�شلوا مع منظمات وموؤ�ش�شات نذكر بع�شها:

يف ال�شويد: اجلمعية الفل�شطينية يف مدينة اأوب�شاال, وباب ال�شم�ش للثقافة 

الي�شار  وحزب  الفل�شطينية,  وال�شفارة   ,Palestinagruppenو الفل�شطينية, 

فل�شطني  مع  الت�شامن  وجمعية  ال�شويدي,  ال�شيوعي  واحلزب  ال�شويدي, 

اأملانيا: ال�شفارة الفل�شطينية  يف   .Palestinagrupperna i Sverige (PGS)

والبيت  الفل�شطيني,  ال�شباب  جتمع  هولندا:  يف  اإيثار.  وموؤ�ش�شة  برلني,  يف 

الفل�شطيني, واجلالية الفل�شطينية, وعائدون. يف النم�شا: نادي حنظلة الثقايف, 

الف�شائل  وممثلني  الفل�شطينية,  ال�شفارة  تركيا:  يف  الفل�شطينية.  واجلالية 

اأوروبا  فل�شطينيي  موؤمتر  الرنويج:  يف  الفل�شطينية.  واجلالية  الفل�شطينية, 

وجلنة  بريطانيا,  الفل�شطيني  العودة  مركز  العودة,  حلق  العاملي  االئتالف 

.Palestinakomiteen i Norge فل�شطني يف الرنويج

الالجئني حقوق  على  للحفاظ  منا�سبة  تراها  التي  ال�سبل  ب.  ما 

               الفل�سطينيني؟

دون  للعينة  االإجابة  حرية  تركت  مفتوح  )�شوؤال  ال�شوؤال  هذا  طرح  وعند 

خيارات حمددة( على اأفراد العينة, جاءت اإجاباتهم خمتلفة ومتنوعة وميكن 

تلخي�ش اأهم االأفكار التي مّت ذكرها على ال�شكل التايل: تفعيل دور اجلاليات, 

حقيقي  ممثل  اإيجاد  العودة,  بحق  واالحتفاظ  التم�شك  الهوية,  على  احلفاظ 

احلا�شنة  الدول  يف  بالفل�شطينيني  خا�شة  خميمات  اإن�شاء  لالجئني,  و�رضعي 

حتييد  احلالية,  الفل�شطينية  القيادات  من  التخل�ش  القانون,  احرتام  مع 

الفل�شطينيني عن ال�رضاعات ال�شيا�شية وامل�شلحة, تفعيل امل�شاركة ال�شيا�شية 

وال�شغط واملنا�رضة  الثقافية  الن�شاطات  القرار,  اتخاذ  يف  واإ�رضاكه   لالجئ 

نزع  االأوروبية,  اجلن�شية  اإعطائه  م�شوؤولياته,  لتحمل  الدويل  املجتمع  على 
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فل�شطيني  لوبي  وبناء  غزة  وحكومة  الفل�شطينية  ال�شلطة  عن  ال�رضعية 

جهود  وجتميع  قوية  فاعلة  قيادة  اإيجاد  الالجئني,  با�شم  يتكلم  اأن  ميكن 

التوا�شل  عاملياً,  التوعية  وزيادة  واحدة,  موؤ�ش�شة  راية  حتت  املغرتبني 

والتالحم والوحدة بني الالجئني, اال�شتمرار بتوعية االأجيال النا�شئة بعدالة 

من  لديه  فل�شطيني  لوبي  ت�شكيل  قومي,  وطن  بفل�شطني  التم�شك  ق�شيتنا, 

منظمة  دور  تفعيل  الالجئني,  حقوق  ل�شمان  يكفي  ما  ال�شيا�شية  العالقات 

التحرير الفل�شطينية, االإن�شانية والوحدة يف الوجود واحلق لكل فرد باحلياة 

العادلة, العودة اإىل �شورية الأنها مقدمة للعودة للوطن االأم, االعرتاف بدولة 

فل�شطني, العودة للوطن االأم فل�شطني, االعرتاف الدويل بفل�شطني وت�شميتنا 

بالفل�شطينيني وحمو كلمة بال وطن ال يوجد اأحد بال وطن, تاأمني فر�ش عمل 

العليا  الطبقة  على  ثورة  الكاملة,  الدولية  الرعاية  التجني�ش,  قانون  وتب�شيط 

التي تتحكم ومتلك 90% من احلكومات والبنوك حول العامل, الكفاح امل�شلح 

ومنظمة  الف�شائل  و�شغط  لالأونروا  الفعال  الدور  ال�شيا�شي,  الكفاح  مع 

عائالتنا  جلب   ,194 بقرار  والتم�شك  حقوقنا  على  والثبات  عليها  التحرير 

ووا�شح  حقيقي  اأمل  اأي  يوجد  ال  التعليم,  توطينهم,  اأعلم,  ال  اآمن,  مكان  اإىل 

فل�شطني,  اأر�ش  على  املوجودين  لغري  الفل�شطينية  احلقوق  على  للحفاظ 

احلفاظ على املخيمات, التطوير العلمي وتغيري طرق العمل ال�شيا�شي, اإن�شاء 

االأندية الثقافية ملواجهة الهيمنة ال�شهيونية على االإعالم الغربي.
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الالجئني باأو�ساع  تعنى  منظمة  اأو  جلنة  قيام  بالإمكان  هل   ج. 

               الفل�سطينيني وم�سكالتهم اأينما كانوا؟

 ال�سكل رقم )18(: هل بالإمكان قيام جلنة اأو منظمة تعنى باأو�ساع

الالجئني الفل�سطينيني وم�سكالتهم اأينما كانوا؟

يو�شح ال�شكل رقم )18( اإجابات اأفراد العينة حول اإمكانية قيام موؤ�ش�شة 

اأو منظمة تعنى بالالجئني الفل�شطينيني وم�شكالتهم يف جميع اأماكن تواجدهم, 

اأو جهة  اأن الن�شبة االأكرب من العينة ترى باأنه باالإمكان قيام موؤ�ش�شة  ويبدو 

موحدة تخت�ش ب�شوؤون الالجئني الفل�شطينيني حيث بلغت 64.3% من اإجمايل 

العينة؛ وجاءت بع�ش تعليقات من اأجاب بنعم ميكن قيام هكذا موؤ�ش�شة باأنه 

مع  امل�شوؤولية  وتتحمل  تبعية,  وبدون  م�شتقلة  تكون  اأن  لقيامها  ي�شرتط 

وعلمياً  ثقافياً  اأن يكون كادرها موؤهالً  العمل, على  واآليات  االأهداف  و�شوح 

وتعمل على توحيد وتكاتف االأفراد. وهناك من راأى اأن تفعيل منظمة التحرير 

باعرتاف  حتظى  اأنها  وخ�شو�شاً  املهمة  بهذه  بالقيام  كفيل  وموؤ�ش�شاتها 

وال�شفراء  الفل�شطينية  ال�شفارات  خالل  من  باأنه  راأيهم  كان  واآخرون  دويل, 

اأو�شاع الالجئني والعمل على  الدول باالإمكان معرفة  املتواجدين يف خمتلف 

حّل م�شكالتهم.
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املمكن قيام هكذا موؤ�ش�شة,  اإنه من غري  بـ)ال(,  اأجابوا  اأتت ن�شبة من  وقد 

دفعتهم  التي  االأ�شباب  من  جمموعة  ذكروا  وقد  العينة,  اإجمايل  من   %33.8
لهذه االإجابة, منها قلة الثقة بني الالجئ وخمتلف املنظمات مما دفعه لرف�ش 

جميع هذه املنظمات واعتبارها ال�شبب يف معاناته. وكذلك ت�شتت الفل�شطينيني 

�شبب  لهم  وا�شحة  جتمعات  وجود  وعدم  البلدان  من  العديد  يف  وانت�شارهم 

اإيجاد قيادة حقيقية و�شادقة,  اأي�شاً �شعوبة  ب�شعوبة قيام هكذا موؤ�ش�شة, 

وحالة االنق�شام التي يعاين منها ال�شعب جعل هذه املهمة �شعبة, اإ�شافة اإىل 

العليا  واملفو�شية  )االأونروا  مثل  دولية  منظمات  اإىل  ويحتاج  كبري  العبء  اأن 

لالجئني( و�شعب اأن تتحمله املوؤ�ش�شات غري احلكومية. يف حني اأجاب %1.8 

من اأفراد العينة باأنه ال يعلم اإن كان قيام هكذا موؤ�ش�شة ممكن اأو ال.

د. ن�ساطات الالجئني لدعم الق�سية ومدى تعاطف املجتمع الأوروبي:

جدول رقم )4(: الإجابات على الأ�سئلة املتعلقة بن�ساطات الالجئني 

ومدى التعاطف معهم

ل )%(نعم )%(

46.853.2هل �ساركت بن�ساطات لدعم الق�سية الفل�سطينية؟

هل هناك تعاطف اأوروبي جتاه الق�سية والالجئني 

الفل�سطينيني؟
66.333.7

هل باإمكان هذه التحركات التاأثري على الراأي العام 

الأوروبي؟
67.132.9

هل بالإمكان اإن�ساء حركات �سغط على الراأي 

العام العاملي والأوروبي )لوبي عربي فل�سطيني( 

بامل�ستقبل؟

72.427.6

االأ�شئلة  من  جمموعة  على  العينة  الأفراد  اإجابات   )4( رقم  جدول  يظهر 

ق�شيتهم,  مع  االأوروبي  التعاطف  ومدى  اأوروبا,  يف  بن�شاطهم  املتعلقة 
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م�شتقبل  وما  واالأوروبي,  العاملي  العام  بالراأي  التحركات  هذه  تاأثري  ومدى 

حرية  للمجيبني  تركت  مفتوحة  ب�شيغة  االأ�شئلة  هذه  )جاءت  التحركات  هذه 

اأي خيار, ومّت جمع االإجابات وتلخي�شها ليتم عر�شها(. يبدو  االإجابة دون 

اأن ن�شبة 53.2% من العينة مل ت�شارك باأي ن�شاط يخ�ش الق�شية الفل�شطينية 

مثل  بوجود  تعلم  مل  االأفراد  بع�ش  الأن  ذلك  يعود  اأوروبا,  اإىل  الو�شول  منذ 

الفعاليات يف  باأنه ال جدوى من مثل هذه  اآخرون  الن�شاطات. بينما يرى  هذه 

غري  التقليدية  الطرق  اتباع  وا�شتمرار  واجلامعة  الوا�شحة  الروؤية  غياب  ظّل 

قيام  مكان  عن  بعيدة  مناطق  يف  ال�شكن  االأ�شباب؛  يف  جاء  كذلك  املدرو�شة. 

لعدم  باالإ�شافة  االإقامة,  اأماكن  كافة  يف  موؤ�ش�شات  وجود  وعدم  الفعاليات, 

البع�ش  القناعة لدى  اإىل جانب عدم  امل�شاركة,  اال�شتقرار, كل ذلك حال دون 

بهذه الن�شاطات واملوؤ�ش�شات ما مل يتم جتاوز حالة االنق�شام, واأ�شار بع�ش 

اللغة  ال�شيا�شية وجّل تركيزهم على تعلم  اإىل عدم اهتمامهم باالأمور  االأفراد 

واالندماج باملجتمع, وهناك من بّرر عدم م�شاركته بهذه الن�شاطات الأ�شباب 

الق�شية  لدعم  بن�شاطات  �شاركوا  قد  باأنهم   %46.8 اأجاب  حني  يف  اأمنية. 

ومبنا�شبات خمتلفة مثل يوم االأر�ش وذكرى النكبة, وكانت اجلهات املنظمة 

اأماكن وجودها,  الفل�شطينية على اختالفها وتنوع  لهذه الفعاليات؛ الف�شائل 

اإ�شافة لن�شاط بع�ش اجلاليات الفل�شطينية وال�شفارات الفل�شطينية يف عدد من 

الدول االأوروبية. وذكر اأفراد العينة اأ�شماء املنظمات واجلمعيات التي �شاركها 

ال�شويدي,  الي�شار  وحزب  ماملو,  يف  الفل�شطينية  اجلمعية  مثل:  باالأن�شطة, 

اال�شتثمارات وفر�ش  املقاطعة و�شحب  اأوروبا, وحركة  وموؤمتر فل�شطينيي 

 Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) )العقوبات )بي دي اأ�ش

ال�شويد, وموؤمتر ماملو, والهيئة اخلريية  الفل�شطيني يف  campaign, والبيت 

ونادي  االأ�رضى,  ملنا�رضة  االأوروبية  واللجنة  الفل�شطيني,  ال�شعب  الإغاثة 

وجلان  برلني,  يف  الفل�شطيني  الوطني  العمل  وجلنة  الفل�شطيني,  حنظلة 

- الفل�شطيني  والبيت  اأوروبا,  يف  الفل�شطيني  والتجمع  الدميقراطية,   فل�شطني 
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علماء  وهيئة  االأملاين,  الي�شار  واأحزاب  الرنويجي,  الي�شار  واأحزاب  هولندا, 

الفل�شطينية  ال�شداقة  وجمعية  اإيثار,  وموؤ�ش�شة  اخلارج,  يف  فل�شطني 

باب  ومركز   ,Palestinagruppenو تركيا,  فل�شطينيي  وموؤمتر  النم�شاوية, 

ال�شويدي,  ال�شيوعي  واحلزب  ال�شويد,  يف  غزة  اأجل  من  وقافلة  ال�شم�ش, 

واجلمعية الفل�شطينية يف ال�شويد, وملتقى فل�شطني.

والالجئني  الق�شية  جتاه  االأوروبي  التعاطف  مدى  عن  ال�شوؤال  وعند 

الفل�شطينيني اأجاب 66.3% من العينة باأنه هناك تعاطف من قبل االأوروبيني, 

مقابل 33.7%من اأفراد العينة ممن اأجابوا باأنه لي�ش هناك تعاطف اأو ت�شامن 

مع الق�شية والالجئني.

واالأوروبي  العاملي  العام  الراأي  على  التحركات  هذه  لتاأثري  بالن�شبة  اأما 

فاإن 67.1% من العينة اأجابوا بنعم ميكن لهذه الفعاليات والن�شاطات التاأثري, 

وك�شب الراأي العام العاملي, ووجدوا باأن ذلك ممكن من خالل قيام اجلاليات 

الفل�شطينية يف اأوروبا ب�رضح وتو�شيح الق�شية الفل�شطينية ومعاناة الالجئني 

ب�شكل مو�شوعي وعلمي, وعرب و�شائل االإعالم وو�شائل التوا�شل واملواقع 

خالل  من  الفل�شطيني  املجتمع  ومدنية  ثقافة  مدى  واإظهار  االإلكرتونية, 

تكون  اأن  على  التوعية,  وور�شات  والندوات  واملعار�ش  الثقافية  الن�شاطات 

ر�شمية  جهات  وباإ�رضاف  اأف�شل,  ب�شكل  ومربجمة  منظمة  الن�شاطات  هذه 

الطاقات  وجتميع  الفل�شطيني  الراأي  توحيد  على  وحري�شة  بها  ومعرتف 

الن�شاطات ودعوة  اأ�شباب الفرقة والتنازع. و�رضورة االإعالن عن  بعيداً عن 

عن  واأ�شلوبهم,  بلغتهم  وخماطبتهم  لها  االأوروبيني  واملت�شامنني  الن�شطاء 

�شيا�شة  على  كردٍّ  املقاومة  عمليات  وتو�شيح  الديبلوما�شية,  التزام  طريق 

واملوؤ�ش�شات  املنظمات  مع  والتوا�شل  العن�رضي.  والتمييز  االحتالل 

�شورة  اإظهار  خالل  من  العام  الراأي  وك�شب  معها.  والتن�شيق  االأوروبية 

جيدة بالتعامل واالأخالق وااللتزام بالعمل والقوانني لك�شب احرتام املجتمع. 
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ومن خالل االندماج باملجتمع وتعلم اللغة واالن�شمام الأحزابهم ال�شيا�شية. 

وت�شكيل لوبي فل�شطيني عربي فعال يف دول اأوروبا والعامل.

اجلدوى,  عدمية  التحركات  هذه  باأن  العينة  من   %32.9 اأجاب  باملقابل 

الطريقة  اأهمها:  اأ�شباب,  بعدة  اآراءهم  وبّرروا  العام,  الراأي  على  توؤثر  ولن 

تخاطب  وال  وا�شحاً,  هدفاً  لها  ولي�ش  جمدية,  غري  الن�شاطات  بها  تتم  التي 

اإعالمي  �شّخ  اإىل  ذلك  يحتاج  حيث  وموؤ�ش�شاته  االأوروبي  املجتمع  اأو  العقل 

لغ�شيل  تعر�شت  قد  االأوروبية  ال�شعوب  باأن  راأى  من  وهناك  وموجه.  كبري 

وال  عملية  �شعوب  وهم  تتغري,  ال  العرب  عن  واحدة  نظرة  ولديها  الدماغ 

حتب النقا�شات ال�شيا�شية. وو�شائل االإعالم االأوروبية اأقوى تاأثرياً من هذه 

اأن  اإىل  باالإ�شافة  موؤثر.  فل�شطيني  اأو  عربي  اإعالم  وجود  وعدم  التحركات. 

�شيا�شياً,  بل  �شعبياً  لي�ش  فالقرار  مب�شاحله,  اإال  يهتم  ال  االأوروبي  املجتمع 

التوطني  وعملية  الثانية  النكبة  عن  امل�شوؤول  هو  ال�شيا�شي  القرار  اأن  وراأوا 

ر�شمية  جهة  وبدون  فل�شطني  بدولة  االعرتاف  بدون  التحرك  واأن  احلالية, 

هذا  يف  وخ�شو�شاً  التحركات  واأن  �شعيفاً.  تاأثريه  يبقى  الالجئني  متثل 

الوقت حيث تنت�رض العن�رضية وكراهية االأجانب وفوبيا االإ�شالم, لن حتظى 

باالهتمام الكايف وتاأثريها حمدود يف ظّل الهيمنة ال�شهيونية على العامل.

وعند �شوؤال اأفراد العينة عن مدى اإمكانية اإن�شاء حركات �شغط على الراأي 

الن�شبة  اأجابت  العام العاملي واالأوروبي )لوبي عربي فل�شطيني( بامل�شتقبل, 

وجاءت  بامل�شتقبل,  �شغط  حركات  قيام  باإمكانية  بتفاوؤل,  العينة  من  االأكرب 

االإجابة بن�شبة 72.4% من اإجمايل العينة, ويعود هذا التفاوؤل الأ�شباب ذكروها؛ 

اأن ن�شبة املهاجرين ال باأ�ش بها, واأ�شبح عدد من املغرتبني من اأ�شحاب النفوذ 

وال�شلطة. اإ�شافة لذلك ال بّد من التوحد وبذل الكثري من اجلهد وعدم التبعية 

واالقرتاب من االأوروبي بعقل منفتح من اأجل حتقيق هذا االأمر. كذلك احلرية 

املوجودة يف اأوروبا ت�شمح بقيام حركات ال�شغط على الراأي العام, اإىل جانب 
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ال�شويَّة  رفع  كذلك  القوى,  مراكز  مع  والتوا�شل  باملجتمعات  االندماج  اأن 

حاملني  �رضفاء  واإيجاد  عمل,  فر�ش  الإيجاد  جمموعات  وت�شكيل  التعليمية, 

الفكر العلمي ولديهم اخلربة العملية وحا�شلني على جن�شيات اأوروبية قوية, 

كل ذلك عوامل ت�شهم بقيام حركات �شغط على الراأي العام العاملي م�شتقبالً.

اأما من راأى باأنه من ال�شعب قيام لوبي عربي فل�شطيني بامل�شتقبل فكانت 

اأ�شباب  بعدة  هذا  ت�شاوؤمهم  بّرروا  وقد  العينة,  اإجمايل  من   %27.6 ن�شبتهم 

لل�شعب  املمثل  وغياب  عليه,  االتفاق  ميكن  موحد  راأي  وجود  عدم  منها: 

الفل�شطيني يف اأوروبا, وعدم وجود جهة حمل ثقة وجدارة بالن�شبة لل�شعب, 

وهناك  ال�شيا�شي,  والدعم  والتفاهم  التنظيم  وغياب  اجلدية  عدم  وكذلك 

لعدم  باالإ�شافة  العام,  الراأي  على  ال�شغط  حركات  جدوى  بعدم  راأى  من 

للوبي  املتوفرة  باالإمكانيات  مقارنة  االأموال,  لروؤو�ش  الفل�شطينيني  امتالك 

اأن  جانب  اإىل  االأفراد,  من  اأكرب  وال�شيا�شات  العامل,  يحكم  الذي  االإ�رضائيلي 

الوجود الفل�شطيني قدمي يف اأوروبا واالأمريكيتني ومل ي�شتطع اإن�شاء اأي قوة 

�شغط فل�شطينية اأو عربية, واحلكومات الغربية متنع قيام ذلك, باالإ�شافة اإىل 

اأن املوقف العربي والفل�شطيني �شعيف وال�شعب يعاين من اخلوف.

هـ. يف حال ا�ستقرار الو�سع يف �سورية، هل تفكر بالعودة؟

ال�سكل رقم )19(: يف حال ا�ستقرار الو�سع يف �سورية، هل تفكر بالعودة؟
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يظهر ال�شكل رقم )19( اإجابات اأفراد العينة عن �شوؤال العودة اإىل �شورية 

اأجابوا  العينة  اأفراد  ن�شف  اأن  ويبدو  الو�شع,  ا�شتقرار  حال  يف  املخيم  اأو 

بنعم, اأنهم ينوون العودة يف حال ا�شتقرار الو�شع م�شتقبالً, وكانت ن�شبتهم 

50.2%من اإجمايل العينة, مقابل 39.4% اأجابوا باأنهم ال يفكرون بالعودة, يف 

اأن العودة  اأفراد العينة باإجابات خمتلفة؛ تنوعت بني  10.4% من  اأجاب  حني 

اال�شتقرار,  بدافع  تكون  ولن  الأخرى,  فرتة  من  املخيم  زيارة  بدافع  �شتكون 

�شورية,  يف  االقت�شادية  االأمور  وت�شفية  املمتلكات  على  لالطمئنان  كذلك 

وهناك من اأجاب باأنه يفكر بالعودة يف حال وجود فر�ش عمل منا�شبة, وبعد 

اإ�شالح منزله املت�رضر, ويفكر اآخرون بالعودة بعد احل�شول على اجلن�شية 

ودرجة علمية. ون�شبة اأكرب تف�شل العودة اإىل فل�شطني عو�شاً عن العودة اإىل 

الق�شية. وهناك من كان مت�شائماً, فاملخيمات لن تعود  املخيم, فاملخيم لي�ش 

�شورية.  يف  الو�شع  ا�شتقرار  عند  موجودة  تكون  ولن  ال�شابق,  لو�شعها 

يعلمون ال  حالياً  باأنهم  اآخرون  واأجاب  �شعباً.  ال�شوؤال  هذا  راأى  من   وهناك 

اأو رمبا.

تا�سعاً: ال�ستنتاجات:

ال�شوري  امل�شلح  النزاع  قبل  بالهجرة  يفكروا  مل  العينة  اأفراد  اأغلب   .1

 %74.4 االأفراد  لهجرة  االأكرب  الدافع  هي  االأمنية  فاالأو�شاع   ,%79.3

املمثل  غياب  كذلك   ,%62 املجهول  امل�شتقبل  من  اخلوف  اإىل  اإ�شافة 

العدد  وهاجر   ,%44.9 �شورية  يف  الفل�شطينيني  لالجئني  واحلامي 

البحر طريق  وعن   %90.3 �رضعية  غري  بطريقة  العينة  من   االأكرب 

رحلة  يف  العينة  اأفراد  واجهت  التي  امل�شكالت  واأبرز   ,%81.3 بن�شبة 

,%41 االأمنية  امل�شكالت  ثم   ,%51.6 املالية  امل�شكالت  كانت   الهجرة 

وتليها م�شكالت الن�شب واالحتيال 32.5%, وغرق القارب %27.9.
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من  اأكرث  ق�شوا  العينة  من   %73.6 فاإن  املخيم  باأهمية  يتعلق  فيما  اأما   .2

املخيم  اعتبار  اإىل  باالأغلبية  دفع  مما  املخيم,  يف  عمرهم  من  عاماً  ع�رضين 

العودة  بانتظار  اآخرون حمطة  42.7%, وعّده  جزءاً من وطنهم فل�شطني 

م�شبق  خمطط  نتيجة  كان  للمخيمات  حدث  ما  واأن   ,%40.8 الوطن  اإىل 

ما  واأن   ,%25.8 لها  واحلامي  املمثل  غياب  وب�شبب   ,%38.6 لت�شفيتها 

يحدث باملخيمات �شيوؤدي للق�شاء على كافة حقوق الالجئني الفل�شطينيني 

.%55.3

الفل�شطينيني  الالجئني  حماية  م�شوؤولية  العينة  اأفراد  اأغلب  حّمل  وقد   .3

املتواجدين يف �شورية للمجتمع الدويل والقانون الدويل 57.1%, ومنظمة 

يف   ,%45.8 ال�شورية  للدولة  ثم   ,%54.4 الفل�شطينية  وال�شلطة  التحرير 

حني حملوا م�شوؤولية حماية الالجئني الفل�شطينيني يف اأوروبا للدول التي 

للمفو�شية  ثم   ,%33.1 الدويل  والقانون  وللمجتمع   ,%81.7 اإليها  جلاأوا 

العليا ل�شوؤون الالجئني %25.2.

واتفق 69.9% من اأفراد العينة على تعريف اأنف�شهم بفل�شطيني �شوري,   .4

الدور  ويعود  فل�شطيني,  مب�شلم  و%12.4  فل�شطيني,  بالجئ  و%32.5 

ولالنتماء  ,%55.6 واملخيم   ,%63.8 لالأ�رضة  الهوية  لتحديد   االأكرب 

واالحتفاظ  اجلديد  باملجتمع  االندماج   %72.3 ويف�شل   ,%18.8 الديني 

بالهوية الوطنية, و22.3% يرون باأن الوجود موؤقت يف هذا املجتمع.

اأما فيما يتعلق باأهم امل�شكالت التي واجهها اأفراد العينة يف اأوروبا فكانت   .5

طبيعة  ثم   ,%63.5 االآخرين  مع  والتوا�شل  باللغة  املتعلقة  امل�شكالت 

العالقات االجتماعية 34.9%, وتليها م�شكلة االندماج والتاأقلم مع املجتمع 

 .%27.3 االقت�شادية  واحلالة  بالعمل  املتعلقة  وامل�شكالت   ,%30 اجلديد 

انعك�شت  قد  اأوروبا  يف  االإرهابية  الهجمات  اأن  العينة  من   %49.8 ويرى 
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تعر�شوا  و%8.8  ذلك,  يلحظوا  مل   %41.3 حني  يف  الالجئني,  على  �شلباً 

ملوقف عن�رضي.

وبالن�شبة حلفاظ الالجئني الفل�شطينيني يف اأوروبا على هويتهم وحقوقهم,   .6

ُتعنى  التي  باملوؤ�ش�شات  العينة  اأفراد  اأغلب  بني  ثقة  وعدم  اإحباط  هناك 

منذ  موؤ�ش�شة  اأّي  مع  العينة  من   %85.4 يتوا�شل  مل  حيث  بالفل�شطينيني 

لدعم  ن�شاط  باأي  ي�شارك  مل  العينة  من  و%53.2  اأوروبا,  اإىل  و�شولهم 

الق�شية الفل�شطينية يف اأوروبا, يف حني راأى 64.3% باإمكانية قيام موؤ�ش�شة 

اأو جهة موحدة تخت�ش ب�شوؤون الالجئني الفل�شطينيني اأينما وجدوا.

ومبا يتعلق بتعاطف املجتمع االأوروبي مع الق�شية الفل�شطينية والالجئني,   .7

الحظ عدد كبري من العينة وجود تعاطف 66.3%, ووجدوا اأن الن�شاطات 

اأغلب اأن  ويبدو   ,%67.1 االأوروبي  العام  الراأي  على  توؤثر   والفعاليات 

اأغلبهم  اأجاب  حيث  اأوروبا  يف  تواجدهم  مب�شتقبل  متفائلون  العينة  اأفراد 

باإمكانية اإن�شاء حركات �شغط على الراأي العام االأوروبي والعاملي )لوبي 

عربي فل�شطيني( %72.4.

يفكر 50.2% من اأفراد العينة بالعودة اإىل �شورية واملخيم م�شتقبالً يف حال   .8

ا�شتقرار الو�شع هناك, وذكر عدد من اأفراد العينة اأنهم يف�شلون العودة 

اإىل فل�شطني الأن املخيم لي�ش هو الق�شية.

ال�شوريني  الفل�شطينيني  من  العديد  هجرة  باأن  نقول,  اأن  ميكننا  وبالتايل 

خالل هذا النزاع اإىل اأوروبا فر�شتها الظروف ال�شعبة, �شواء كانت اأمنية اأم 

اقت�شادية اأم عدم وجود مرجعية موحدة يعود اإليها الالجئ لتحميه, وجاءت 

هذه الهجرة بعيدة عن رغبة الكثري منهم, فلوال هذا النزاع ملا فكروا بال�شفر. 

ملواجهتها,  الالجئون  ا�شطر  وخماطر  كبرية,  تبعات  القرار  هذا  على  ترتب 

من  وعانوا  ال�شحراء,  وعربوا  البحر  فركبوا  هدفهم,  اإىل  للو�شول  وحتملها 
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االأمنية,  امل�شكالت  جانب  اإىل  الرحلة,  هذه  على  املرتتبة  املرتفعة  التكاليف 

والت�شييق على الالجئني يف طريقهم, وباالإ�شافة لعمليات االحتيال والن�شب 

من قبل املهربني الذين ا�شتغلوا هوؤالء املهاجرين. 

اإن توايل االأحداث التي ع�شفت باملخيمات, دفع اأغلب اأفراد العينة باالعتقاد 

منها  للنيل  وممنهج  م�شبق,  خمطط  نتيجة  كان  املخيمات  بهذه  حّل  ما  اأن 

ت�شفية  على  عملت  التي  املخططات  لكرثة  ذلك  ويعود  وجودها,  وت�شفية 

و�شطب ق�شية الالجئني وحقهم يف العودة, حيث ت�شكل ق�شيتهم لّب ال�رضاع 

يف املنطقة, والعقبة االأ�شعب يف وجه م�شاريع الت�شوية للق�شية الفل�شطينية, 

التي قام بها االحتالل.  التهجري  اأّي دليل على عمليات  اإخفاء  ا�شتهدفت  التي 

الالجئني  حقوق  كافة  بغياب  املخيمات,  غياب  العينة  اأفراد  ربط  ولذلك 

اإن النزاع امل�شلح هذا ك�شف لالجئني الفل�شطينيني, مدى تاأزم  الفل�شطينيني. 

الو�شع الفل�شطيني, ومدى تعقيد اأو�شاعهم حيث مل يكن با�شتطاعتهم حتديد 

جهة وا�شحة م�شوؤولة عن حمايتهم وميكنهم اللجوء اإليها. 

ت�شكل هوية الالجئ الفل�شطيني هاج�شاً لدى الباحثني واملهتمني بق�شايا 

الالجئني, ملا حتتويه من متايز اأو تداخل مع هويات املجتمعات امل�شيفة, وجند 

يف بحثنا اأن معظم اأفراد العينة عّرفوا عن اأنف�شهم بكونهم فل�شطينيي �شورية, 

مقابل تدين ن�شبة تعريفهم بعربي فل�شطيني, وقد يعود ذلك كرد فعل على 

الدول  من  كبري  عدد  اإغالق  بعد  خ�شو�شاً  العربي,  باالنتماء  �شعورهم  عدم 

العربية حلدودها بوجههم مع بداية النزاع امل�شلح. وفيما يتعلق بحفاظهم على 

هويتهم وحقوقهم يف بلد اللجوء, اأكد االأغلبية على مت�شكهم بالهوية الوطنية, 

ورغبتهم يف االندماج باملجتمع اجلديد, وذكروا اأ�شاليب للو�شول لذلك.

باللغة  اأغلبها  تتعلق  م�شاكل  اأوروبا,  يف  الفل�شطينيون  الالجئون  واجه 

املجتمع  مع  للتاأقلم  باالإ�شافة  االجتماعية,  والعالقات  والتوا�شل,  اجلديدة 
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الهجمات االأوروبية  اجلديد, وقد الحظوا تغيرياً يف معاملة الالجئني, ب�شبب 

التي تعر�شت لها بع�ش املدن مما انعك�ش �شلباً عليهم.

املنظمات  على  و�شخطهم  غ�شبهم  حملوا  الالجئني  هوؤالء  اأن  يبدو 

منظمة, اأي  مع  تتوا�شل  مل  االأغلبية  باأن  فنجد  اأوروبا,  اإىل   واملوؤ�ش�شات 

من  الرغم  على  الفل�شطينية,  الق�شية  بدعم  متعلق  ن�شاط  اأي  يف  ت�شارك  اأو 

هذه  ملثل  تاأثري  ووجود  االأوروبيني,  قبل  من  تعاطف  وجود  على  تاأكيدهم 

االأوروبي, ويبدو ذلك ب�شبب فقدان  العام  الراأي  الفعاليات والن�شاطات على 

ووجود  وموحدة,  وا�شحة  روؤية  بوجود  ورغبتهم  املوؤ�ش�شات,  بهذه  الثقة 

م�شتقبل  يخ�ش  وفيما  الفعاليات.  هذه  مثل  تدير  لهم  ممثلة  ر�شمية  جهة 

الوجود, واال�شتفادة  باإمكانية تنظيم هذا  اأوروبا, فهناك تفاوؤل  وجودهم يف 

منه الإن�شاء لوبي عربي فل�شطيني.

حال  يف  واملخيمات,  �شورية  اإىل  بالعودة  رغبتَهم  العينة  ن�شف  واأكد 

ب�شبب  ومفرو�ش,  طارئ  وجودهم  اأن  يوؤكد  ما  وهذا  الو�شع,  ا�شتقرار 

باإيجاد  فطالب  ذلك  من  اأبعد  ذهب  وبع�شهم  �شابقاً,  ذكرت  التي  الظروف 

حّل جذري مل�شكلة الالجئني الفل�شطينيني, واإعادة حقوقهم بعودتهم لبلدهم 

واإنهاء معاناتهم التي دامت اأكرث من 69 عاماً.

عا�رشاً: املقرتحات:

على  والعمل  املخيمات  خل�شو�شية  النزاع  اأطراف  اإدراك  �رضورة   .1

الالجئني  بحماية  املعنية  اجلهات  وحتمل  النزاع,  عن  حتييدها 

رفع  على  والعمل  املجال,  هذا  يف  بجدية  والعمل  امل�شوؤولية  الفل�شطينيني 

من  هجرة  من  للحد  �شورية  يف  املتواجدين  لالجئني  املعي�شي  امل�شتوى 

تبقى من الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية.
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الفل�شطينيني  الالجئني  ال�شتقبال  ل�شورية  املجاورة  الدول  على  ال�شغط   .2

وعدم الت�شييق عليهم وت�شهيل اإقامتهم فيها.

بها  ومعرتف  الالجئني  قبل  من  منتخبة  اأو  وخمتارة  موحدة  جهة  اإيجاد   .3

لتمثيلهم وتعمل على حّل م�شاكلهم اأينما وجدوا.

ال�شغط على املجتمع الدويل لتفعيل القرارات واالتفاقيات الدولية املتعلقة   .4

بحقوق الالجئني وحمايتهم.

الق�شية  اأوروبا وتوحيد اجلهود مبا يخدم  الفل�شطيني يف  الوجود  تنظيم   .5

والالجئني الفل�شطينيني, والعمل على تعريف املجتمع االأوروبي باملعاناة 

الفل�شطينية والتاأثري على الراأي العام لك�شب تاأييده.

لالنتماء  تعزيزاً  والثقافية  االجتماعية  املوؤ�ش�شات  وتن�شيط  توحيد   .6

وحفاظاً على الهوية الوطنية.
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 www.wikipedia.org

الفل�شطينية  املوؤ�ش�شة  موقع  �شورية,”  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  “واقع   .12
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يف  الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل  الإغاثة  املتحدة  االأمم  وكالة  موقع   .13

www.unrwa.org :ال�رضق االأدنى )االأونروا(, انظر
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�سدر من �سل�سلة

مة ة حمكَّ درا�سات علميَّ

�شابر رم�شان, دور احلركة الطالبية الفل�سطينية يف التحرر الوطني:   .1

الفر�س واملعيقات, درا�شة علمية حمّكمة )1(, 2016.

اإىل  ال�ست�رشاق  من  والغرب  ال�سهيونية  بدر,  عثمان  اأ�رضف   .2

الإ�سالموفوبيا, درا�شة علمية حمّكمة )2(, 2016.

الواقع،  الغربية:  ال�سفة  يف  املوحد  املعلمني  حراك  رم�شان,  �شابر   .3

والديناميات، واآفاق امل�ستقبل, درا�شة علمية حمّكمة )3(, 2017.

وائل املبحوح, حما�س بني امليثاق والوثيقة: قراءة يف الثابت واملتغري,   .4

درا�شة علمية حمّكمة )4(, 2017.

الفل�سطينيني من خميمات �سورية خالل  الالجئني  هجرة  حنني مراد,   .5

النزاع امل�سلح )2011–2016(, درا�شة علمية حمّكمة )5(, 2017.
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من اإ�سدارات 

مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�سارات

ال�شل�شلة هذه  من  �شدر  الفل�سطيني,  ال�سرتاتيجي  التقرير  �سل�سلة   .1 

9 جملدات, تغطي الفرتة 2015-2005.

�سل�سلة الوثائق الفل�سطينية, �شدر من هذه ال�شل�شلة 7 جملدات, تغطي   .2

الفرتة 2011-2005.

جملدات,   3 ال�شل�شلة  هذه  من  �شدر  الفل�سطينية,  اليوميات  �سل�سلة   .3

تغطي الفرتة 2016-2014.

�سل�سلة اأول�ست اإن�ساناً, �شدر من هذه ال�شل�شلة 13 كتاباً.  .4

�سل�سلة تقرير معلومات, �شدر من هذه ال�شل�شلة 28 كتاباً.  .5

كتب علمية متنوعة )74 كتاباً(.  .6

كتب باللغة الأجنبية )28 كتاباً(.  .7

كتب  من  وف�شول  والدرا�شات  الكتب  من  الكثري  الزيتونة  مركز  يوفر 

االإلكرتوين: الرابط  على  االطالع  يرجى  موقعه,  عرب  املجاين   للتحميل 

https://www.alzaytouna.net
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قواعد الن�سر

مة ة حمكَّ يف �سل�سلة درا�سات علميَّ

يرحب مركز الزيتونة بالدرا�شات العلمية التي ُتعنى باملجاالت ال�شيا�شية   .1

يرتبط  وما  فل�شطني  بق�شية  املتعلقة  تلك  وخ�شو�شاً  واال�شرتاتيجية, 

بذلك عربياً واإ�شالمياً ودولياً.

تلتزم  واأن  �شابقاً,  ن�رضت  قد  تكون  اأال  املر�شلة  الدرا�شات  يف  ي�شرتط   .2

مبناهج البحث العلمي املعتمدة.

بحدود  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  ملخ�ش  الدرا�شة  مع  الباحث  يرفق   .3

120–150 كلمة.

تخ�شع املواد املر�شلة للتحكيم العلمي االأويل من هيئة التحرير, ثم تر�شل   .4

للتحكيم العلمي اخلارجي, وفق االأعراف العلمية العاملية. ومن حق الهيئة 

رف�ش اأي من الدرا�شات املر�شلة, اأو طلب التعديالت الالزمة قبل اإجازتها 

ا�شتالم  من  �شهرين  خالل  بالقرار  الكاتب  تبليغ  ويتم  للن�رض.  نهائياً 

الدرا�شة.

للدرا�شات  االإلكرتوين  الورقي  الن�رض  حقوق  بكافة  املركز  يحتفظ   .5

وترجمتها,  وال يجوز اإعادة ن�رضها اإال باإذن خطي م�شبق من املجلة.

ُتراَعى يف كتابة الدرا�شات املو�شوعية والدقة, وقواعد التوثيق واالقتبا�ش,   .6

وعمل الهوام�ش بالطرق املتعارف عليها علمياً, والتي تت�شمن:

ا�شم  الن�رض:  )مكان  الطبعة  ورقم  الكتاب,  وعنوان  املوؤلف,  ا�شم  الكتب:   •

النا�رض, تاريخ الن�رض(, واأرقام ال�شفحات.

املجالت: ا�شم كاتب املقال, وعنوان املقال, وا�شم املجلة اأو الدورية, ورقم   •

العدد, وتاريخ العدد, واأرقام ال�شفحات.
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ومكان  ال�شحيفة,  وا�شم  املقال,  وعنوان  املقال,  كاتب  ا�شم  ال�شحف:   •

�شدورها, وتاريخ العدد. 

ملزيد من التف�شيالت حول طرق التوثيق, يرجى فتح الرابط التايل:

https://link.alzaytouna.net/Guidelines_Refereed-Academic-

Studies

اأن  Microsoft Word, مع مراعاة  الدرا�شات على برنامج  اإر�شال  7. يرجى 

يكون حجم اخلط 14, ونوع اخلط Simplified Arabic, كما يرجى اإعداد 

.)Footnotes الهوام�ش يف ذيل كل �شفحة )على �شكل
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3. The main problems they faced during the migration journey 
were financial, security, and fraud problems, in addition to 
the language obstacle, lack of communication and the new 
kind of social relations.

4. Most of the respondents did not communicate with any 
Palestinian organization, and did not participate in any 
activity since their entry to Europe.

In spite of all these problems, most of immigrants are still 
thinking of returning to Syria if stability is achieved.

Keywords:

Armed Conflict Migration to Europe
The Palestinian 

Refugees
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Abstract

Migration of Palestinian Refugees From Syrian Camps During 

the Armed Conflict (2011–2016)

A Survey Study of the Conditions of Syrian Palestinian Migrants 

to Europe

The objectives of the study are to explore the conditions of 
Palestinian refugees who migrated from refugee camps in Syria 
to Europe during the current armed conflict (2011–2016), their 
motives, and the most important problems they faced during 
their migration journey and in asylum countries. In addition, the 
study seeks to know about their activities, the most important 
organizations and institutions they have contacted, and their 
opinions about their future.

The researcher used the descriptive analytical approach, and 
conducted a social survey with a sample size of 329 individuals 
via an online questionnaire, and found out that:

1. Most of the respondents did not think of immigration before 
armed conflict; the most important reasons for migration 
were lack of security, fear of the unknown future, and the 
absence of any representative or protector.

2. Most of those polled believed that a plan to eliminate the 
refugee camps, and the absence of any representative or 
protector were the main reasons behind what happened to 
the camps.




