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ةمركز الزيتون                                 

للدراسات واالستشارات                                               

 ملخص

 السورية، األزمة قلب في أنفسهم( ألفا   036 نحو) سورية في المقيمون الفلسطينيون الالجئون وجد
 داخل أمنا   أكثر مالذات إلى منهم ألفا   076 نحو ولجأ. المعايير بكل جديدة نكبة يعيش ومعظمهم
 .والحصار النار تحت فهم الباقون، أما الخارج إلى ألف مئة من أكثر وغادر سورية،

 فلسطينيي تقبللمس إيجابيا   أفقا   تعطي المنظور القريب المدى في المحتملة السيناريوهات أن يبدو وال
 فإن عرقية،و  طائفية كيانات إلى السورية للدولة تفكك حدث أم الحالي الصراع استمر فسواء سورية،
 لسطينيف وضع في التدهور يتوقف وقد. أعدادهم وضمور تراجع إلى باإلضافة ستستمر، معاناتهم
 ياسيةس تسوية إلى والدولية، اإلقليمية البيئة من بدعم المتصارعة، األطراف توصلت ما إذا سورية
 مرتهنا   يبقىس عليه كان ما إلى الفلسطيني الوضع عودة أن غير ووحدتها؛ السورية الدولة على تحافظ

 على قدرتهو  السياسية، واتجاهاته وقوته الجديد النظام بشكل أساسا   المرتبطة العوامل من بمجموعة
ن فهو الوحدوي النهضوي السيناريو أما. الخارجية واإلمالءات الضغوط مع التعامل  ارا  خي كان وا 
 .الراهنة المرحلة في المنال بعيد مسارا   زال ما فإنه مرغوبا  

 في تسهمس هناك، الالجئين وضع لمقاربة سياسية رؤية تملك موحدة فلسطينية مرجعية أن ويبقى
 .عام بشكل سورية وفي مخيماتهم في ووجودهم قضيتهم تصفية مشاريع إفشال

 



 التقدير االستراتيجي

هو تقدير دوري يتميز بكثافة مادته وتركيزها، ويحاول دراسة حدث أو قضية معينة، والنظر في 

 ألفضل.امساراتها المستقبلية، مع ترجيح السيناريو األقوى، ثم تقديم االقتراحات للتعامل معه بالشكل 

وعادة ما تتناول مواضيع التقدير الشأن الفلسطيني وما يتعلق بذلك من أبعاد عربية وإسالمية ودولية، 

 باإلضافة إلى اهتمامه بالخطوط األخرى التي تدخل ضمن عمل المركز.

 

 رئيس التحرير: د. محسن محمد صالح                      مدير التحرير: وائل أحمد سعد
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 فلسطينيي سوريةمستقبل 
 

 مقدمة:
ألف فلسووووووووووطيني  006كان يعيش فيها نحو  ،0622قبيل اندالع األحداث في سووووووووووورية في ربيع 

لوال  0620ألفا  في سوووووووووونة  036، وكان يفترض لهذا العدد أن يصوووووووووول إلى 2491ُجلُّهم من الجئي 
يات من سووووووينمنذ منتصووووووف الخمتطور األحداث الدامية. ويتمتع الفلسووووووطينيون المقيمون في سووووووورية 

  االنتخاب. القرن الماضي بكافة الحقوق المدنية للمواطن السوري، باستثناء الجنسية وحق  
 

 أواًل: ظهور األزمة وتصاعدها:
بدا لشووهور و ، على الدور اإلنسووانيتحرك الفلسووطيني الاقتصوور  في درعا منذ بداية األزمة السووورية

ورية التأثُّر باألحداث السووووو إنإذ  ؛كانت خافتة ة الفلسوووووطينيين في األزمة السووووووريةطويلة، أن مشوووووارك
 جاء تدريجيا .

ع رقعة االحتجاجات، كان يتوسووووووع  خيمات مكما حصوووووول في  ،الفلسووووووطيني وتأثير  تأثرومع توسووووووُّ
ل الكبير وقد حدث  والالذقية. وحلب حمص  موجة االحتجاجات واالشتباكات إلىعندما انتقلت التحوُّ

 الجزء األكبر من الالجئين الفلسطينيين. تحتضنالعاصمة السورية دمشق وريفها، التي 
واسووووووووووووووتمر الوضووووووووووووووع على هووذ  الحووال، إلى أن قصووووووووووووووف النظووام بواسووووووووووووووطووة طووائرات المي  في 

نازح، معظمهم من  500مسووووووووووجد عبد القادر الحسوووووووووويني الذي كان يؤوي أكثر من  20/20/0620
وقود شووووووووووووووكلوت هوذ  الحوادثة منعطفا  في الدور  .160األطفوال والشوووووووووووووويو ، وقتول منهم موا يزيود على 

من أبناء المخيم، فضووووال  عن  %80اإلنسوووواني للفلسووووطيني تجا  أخيه السوووووري نتيجة نزوح أكثر من 
 النازحين الذين كانوا فيه.

نذ لمطالب المحتجين موانقسووووووووووم الفلسووووووووووطينيون في مرائهم بين داعم لنظام الرئي  األسوووووووووود ومؤيد 
له مبرراته. قسوووم منهم دخل تحت عباءة النظام، وقسوووم مخر دخل  وكل  اندالع األحداث في سوووورية، 

 تحت عباءة المعارضوة، ومن شوارك منهم مع طرفي الصوراع لم يشارك ضمن رؤية وطنية فلسطينية
حكم ب أو حتىكثير منهم في عمليات اإلسوووعاف أو القصوووف،  اسوووتشوووهد. أو ضووومن توافق فلسوووطيني

في البداية، كان خيار الفلسووووووووووووووطينيين واضووووووووووووووحا ، وهو عدم التدخل في وجودهم وتوزعهم الجغرافي. 
الشؤون الداخلية بين النظام والمعارضة. والطرفان كانا مع تحييد الفلسطينيين، بسبب رمزية قضيتهم 

ال يلغي و  من السووووريين خيار النأي بالنف . ألبناء الشوووعب السووووري كافة، ولم تنتقد الغالبية العظمى
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ذلك أن بعض المعارضووووووين شوووووونوا هجوما  على الفلسووووووطينيين لعدم ارد  الجميلا ودعم الشووووووعب، فيما 
هاجمهم بعض المسووووووووووؤولين السوووووووووووريين التابعين للنظام، وذهب أحدهم إلى إلقاء المسووووووووووؤولية عليهم 

عا. ومع تطور األحداث، دعا مسووووؤول بارز لضوووولوعهم في امؤامرةا تسووووتهدف سووووورية ودورها االممان
 الفلسطينيين دون تحديدهم باالسم إلى احترام تقاليد الضيافة.

على عدم السوووووووماح بتحويل المخيمات إلى  الفلسوووووووطينية التنظيمات والفعالياتمعظم وقد أجمعت 
اثي اإلغجزر أمنية، وعلى ضووورورة عدم زج  المخيمات في الصوووراع المسووولا، واالقتصوووار على الدور 

واإلنسووووووووووواني في دعم المتضوووووووووووررين والنازحين وتوفير أماكن اإلقامة لهم ودعمهم ماديا ، ومنع انتقال 
 القتال إلى المخيمات.

والمخيمات اليرموك حصووووارا  خانقا  على مخيم  0623 سوووونةفرض عناصووووُر النظام منذ منتصووووف 
هم اإلنساني ضريبة وقوفو  زالوا وماو سينية، ودفع أبناء هذ  المخيمات القريبة منه، كمخيم سبينة والح

ضوووووووريبة كبيرة تجلت في أشوووووووكال متعددة من وهي وعملهم اإلغاثي إلى جانب أشوووووووقائهم السووووووووريين، 
عوودام على الحواجز ت الالجئين . كووذلووك عووانووت مخيمووا... وغيرهووا ،خطف وقصووووووووووووووف وحصوووووووووووووووار وا 

هرباء كمن خبز ووقود و عدم توافر أدنى مقومات الحياة من ، بشوووووكل عام، الفلسوووووطينيين في سوووووورية
 .واتصاالت وطبابة واستشفاء

، كما ا  متكرر  ا  داخلي ا  سووووب ب الصووووراع القائم في معظم المخيمات والتجمعات الفلسووووطينية تهجير  وقد
النسوي  االجتماعي لالجئين الفلسوطينيين في سورية، وكذلك اللجوء إلى بلدان أخرى.  تسوببب بضورب

ن أجئ فلسووووووطيني أصوووووبحوا مهجبرين داخليا  في سووووووورية، و ال ألف 076األونروا أن نحو وكالة رقد  وتُ 
وأصووووووووبحت بعض المخيمات الفلسووووووووطينية في سووووووووورية  .مهجرين خارجيا   صوووووووواروا مئة ألفأكثر من 

سوواحات حرب، وخضووع بعضووها اصخر لحصووار مشوودد من قبل الجيش النظامي وفصووائل فلسووطينية 
ا القيادة العامة، وجبهة النضووووووال الفلسووووووطيني، وفت –موالية له، كالجبهة الشووووووعبية لتحرير فلسووووووطين 

حيث تمار  هذ  القوات مجتمعة دورا   )تحت ذريعة وجود قوات للمعارضوووووووة السوووووووورية( االنتفاضوووووووة،
ما أوجد أوضوواعا  معيشووية مأسوواوية لالجئين والسووكان، خصوووصووا  م ؛رئيسوويا  في تشووديد الخناق عليها

 .ذاء والدواء والماءبعد فقدان األساسيات الضرورية للحياة كالغ
مقابل الحملة الشوووووووووووورسووووووووووووة من النظام، تعرض الكثير من األهالي الباقين في مخيم اليرموك في و 

 حاالت من النتهاكات من قبل بعض كتائب وفصوووووووائل المعارضوووووووة والجيش الحر، وحصووووووولت مئات
وحرق بعض المنوازل بودعوى ملكيتها  ،السوووووووووووووورقوة للبيوت واحتالل بعضووووووووووووووهوا وهودم جودرانهوا الوداخليوة

نق ما سووب ب شووعورا  بالحملووووووووووووووواشووبيحة النظاما. كذلك، حصوولت العديد من حاالت التهديد واالسووتفزاز، 
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والغضوووووب من قبل األهالي، وصووووودرت العديد من النداءات والبيانات لوقف االنتهاكات. ولم يقتصووووور 
ضووا  بعض األهالي في مخيم خان الشوويا األمر على مخيم اليرموك، ولكن شووملت هذ  االنتهاكات أي

 بريف دمشق ومخيمي النيرب وحندرات في مدينة حلب خالل مراحل زمنية متفرقة.
هو اجتياح تنظيم الدولة اإلسالمية اداعشا لمخيم اليرموك  0620 سونةالتطور األبرز في وكان 

ه طوال إلى أنمع اإلشووووارة  ؛با مهددا  بكارثة إنسووووانيةوما ترتب عليه. فبعد دخول داعش للمخيم أصووو
يقاف القصوووووووووووف، وجرت الكثير من  فترة الحصوووووووووووار صووووووووووودرت العديد من النداءات لفك الحصوووووووووووار وا 

 المحاوالت والمبادرات لفك محنة المخيم وعودة المهجرين إليه، إال أنها باءت بالفشل؟!
غير النظام، و  زن القوى بين المعارضووووةإشووووراك الفلسووووطينيين في المعركة لم يغي ر كثيرا  من تواإن 

)باعتبار النتيجة، وبغض  النظر عن  انعك  سوووووولبا  على أوضوووووواع النازحين والمهجرين، وصووووووب  أنه 
في خدمة مخططات اإسووووووورائيلا لتدمير سوووووووورية وتهجير الفلسوووووووطينيين بعيدا  عن دول الطوق  النوايا(

، الذي نسوووووانيأن يقتصووووور الدور الفلسوووووطيني على الدور اإل وقد كان ينبغي باتجا  أقاصوووووي األرض.
 اجوء إليهيمكن اللالخيارات التي في ظل فقدان  م فيه للشووووووعب السوووووووري الشوووووويء الكثيريمكن أن يقد
إن (، بل %2.6) الحقيقة أن  نسوبة الفلسوطينيين في سورية ليست نسبة تأثير ميدانيف ،وقت الشودائد

 .رمزية قضيتهمقوة تأثيرهم تكمن في 
فلسووطيني في سووورية حتى أواخر شووهر حزيران/ يونيو  0466وبشووكل عام فقد ُقت ل أو توفى نحو 

0620. 
 

 اللجوء خارج سورية: ثانيًا:
في حزم حقائبهم واالنتقال إلى مغتربات خلف لم يكونوا راغبين ن معظم فلسووووووووووووووطينيي سووووووووووووووورية إ

التي احتضووونتهم، وخصووووصوووا  أنهم ما زالوا يحلمون بتحقيق  د الشوووامالبحار والمحيطات بعيدا  عن بال
  ساعدة إخوانهم السوريين.حلم العودة بم

 الذين اضوووطروا للجوء إلى لبنان، والذين يقدر عددهم حاليا  بنحوسوووورية  وفيما يتعلق بفلسوووطينيي
شوووووووية يظهر جميع المعطيات ارتفاع مؤشووووووورات البؤ  في صوووووووفوفهم نتيجة الظروف المعفتُ  ،ألفا   00

، باإلضووووووافة إلى اتخاذ إجراءات وعلى رأسووووووها التعامل معهم كسووووووائحينالصووووووعبة التي يعانون منها، 
  تجعل عملية دخول القادمين من سورية عملية صعبة ومعقدة.

ن يمنع الالجئ الفلسووووووطيني السوووووووري م كتابة هذا التقديرحتى ف ،في األردنوالحال لي  أفضوووووول 
 وما زالتمكنوا من دخول األردن. ألف الجئ  22غير أن هناك نحو دخول األردن بصورة نظامية، 
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ظروف إنسووووانية سوووويئة، وهم ممنوعون من في تجم ع سووووايبر سوووويتي الجئا  منهم مقيما  في  206 نحو
 ، كما تذكر بعض التقارير.و حتى التواصل مع العالم الخارجيالخروج أ

ي تأشووووووووويرة دخول نظامية، والعدد منا الالجئ الفلسوووووووووطيني السوووووووووور السووووووووولطات في تركيا ترفض و 
منهم يسووووووووووكنون في محافظات الجنوب،  %70الجئ،  بسووووووووووتة مالف اإلجمالي للموجودين فيها ُيقدبر

 مخيمات،أما داخل الوالباقي في إسطنبول، وأكبر تكتل سكاني لهم خارج المخيمات هو في كيلي . 
 فهو مخيم ماردين.

ه إليكما  ا ها الالجئون الفلسوطينيون من سورية عل هم يجدون فيهتعددت الدول األوروبية التي توج 
 ،وبلجيكووا ،والنمسوووووووووووووووا ،والنروي  ،والوودانمووارك ،وهولنوودا ،وألمووانيووا ،الكرامووة واألمووان. وكووانووت السووووووووووووووويوود

ى ل؛ وقد بل  مجموع من تمكن منهم من الوصوووووول إوفرنسوووووا من الوجهات األسووووواسوووووية لهم ،وبريطانيا
كثير من فلسوووطينيي سوووورية غرقا  نتيجة محاوالتهم الهجرة إلى أوروبا  ألفا . وقد توفي 30أوروبا نحو 

الجئ  066نحو  يتوف 22/26/0623عبر اقوارب الموتا أو قوارب الهجرة غير الشوووووووووورعية. ففي 
 22لم ين  سوووووووى و الجئ  966يحمل  غرق قارب  ، 0/4/0629في فلسووووووطيني من سووووووورية غرقا . و 

 ..من فلسطينيي سورية. كان من بين الغرقى عدد كبير، و الجئا  
ر أجبرتهم على إصوووووودا الطريقفي عثرات  من اختار الخروج من فلسووووووطينيي سووووووورية وقد واجهت

صوووووووربيا، و اليونان، و قبرص، كما في  عشووووووورات المناشووووووودات والنداءات من داخل السوووووووجون األوروبية
تون ، و ليبيا، و السووودان، و مصوور، و اإلمارات، كما في العربية  السوجونمن  بولندا...، أوو مقدونيا، و 
 التي أوقفوا فيها بتهمة الهجرة غير الشرعية.و ، المغربو 

، ومخاوفه سوووتُبدبد فور وصووووله إلى أوروبا.  وكان بعض الالجئين يظن ل  أن جميع مشووواكله سوووُتحم
ه في إجبار  على ترك بصوووومتفي بالعديد من العقبات التي تتلخص  يصووووطدمكان إال أنه سوووورعان ما 

يوث تطب ق عليه اتفاقية دبلن التي تنص على إعادة الالجئ إلى البلد األول الذي بصووووووووووووووم إيطواليوا، ح
أكثر من عام، ما يؤخر عملية لم  الشوووووووووومل، تسووووووووووتغرق ته، التي قد وكذلك انتظار  صوووووووووودور إقام .فيه

وصوووول العائالت الموجودة في سوووورية إلى السوووفارات األوروبية الموجودة في  باإلضوووافة إلى صوووعوبة
مشوووكلة  ة إلىباإلضوووافلبنان أو تركيا، وذلك بسوووبب منع تركيا لدخولهم وتشووود د لبنان في ذلك أيضوووا ، 

جراءاتهم ،اللغة وغالء المواصوووووووووووالت مع عدم وجود جهة تمثيلية واضوووووووووووحة لهم  ،تتابع مشووووووووووواكلهم وا 
 .ة المجتمعات التي يعيشون فيهاطبيعبعر فهم وتُ 

دة بكل م يعيش نكبة جديالفلسووووطينيون أنفسووووهم في قلب األزمة السووووورية، ومعظمهوجد وهكذا فقد 
 المعايير.
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 ثالثًا: المشهد اإلقليمي والدولي:
الصوووووووراع في سوووووووورية، واحتمال انعكا   إن نظرة في المشوووووووهدين اإلقليمي والدولي ومحاوالت حل  

ذلك على مسوتقبل وجود الالجئين الفلسوطينيين في سوورية، تبرز أهمية التواصل الفلسطيني مع كافة 
ئين. على مسووووووووتقبل الالجالمحتملة األطراف الفاعلة في الصووووووووراع؛ من أجل تخفيف النتائ  السوووووووولبية 

ان في سووووووووكيبة المنطقة بدأت تختلف، فاإلن، أن تر على األزمة بعد أربع سوووووووونوات ،فيه ومما ال شووووووووك  
ن أم ألنه عانى م ،أم ألنه تعرض لبطش األنظمة ،سوووووووواء ألنه خرج ثائرا   المنطقة لن يعود كما كان

القطرية  ما أن الحدودكقوى التطرف والميلشووويات الطائفية والعرقية، أم ألنه اضوووطر للهجرة واللجوء. 
األنظمة أخذت باالنهيار بينما ُيعاد تشووووووكيل خريطة  أخذت تفقد قدسوووووويتها، باإلضووووووافة إلى أن بعض

كي واإلسوووورائيلي يميالن إلى إطالة الصووووراع في سوووووورية يالمنطقة. وُتظهر األحداث أن الطرفين األمر 
ؤدي إلى تمزيق النسوووووي  االجتماعي السووووووري وتعزيز الصوووووراعات الطائفية والعرقية، وبما يؤدي يبما 

عن وُيحي دها  ،تية، بشوكل يشغل سورية بنفسها لسنوات طويلة قادمةإلى تدمير االقتصواد والبنية التح
الصوراع مع الكيان اإلسورائيلي؛ وبشووكل يخدم أيضوا  الرغبة اإلسوورائيلية بإيجاد بيئات طاردة للتجمعات 

 .لدان المحيطة بالكيان اإلسرائيليالفلسطينية في الب
ودعم  فيما يتعلق بالشووووووأن السوووووووري) التركيومن ناحية ثانية، فقد زاد التقارب والتنسوووووويق السووووووعودي 

من قوة الضوووووغط على النظام السووووووري الذي شوووووهد  (0620بعض فصوووووائل المعارضوووووة منذ أوائل سووووونة 
. 0629انتكاسوووووووووات في عدد من الجبهات، وفقد حالة الزخم والمبادرة التي كان قد تمتع بها في سووووووووونة 

ا  واقتصوووواديا  وسووووياسوووويا  للنظام، كما أن النظام ما دعما  عسووووكريا  وأمني انقدموما زالت إيران وحزب هللا ي
 . صالحهل على حسم المعركة ذلك ه على البقاء، دون أن يساعد ينزال يتمتع بدعم روسي، وهو ما يع

حالة االسوووتنزاف ال تجد أفقا  قريبا  للخروج، مما يعني أن معاناة الالجئين الفلسوووطينيين فإن ولذلك 
المعاناة  المنظور. وهي معاناة هائلة، ُتعدُّ أحد أقسووووووووووووى تجاربمد في سووووووووووووورية سووووووووووووتسووووووووووووتمر في األ

 .2491الفلسطينية منذ سنة 
 

 رابعًا: السيناريوهات المحتملة:
في سوووووورية، يؤثر كل  منها بشوووووكل أو ب خر  هناك أربعة سووووويناريوهات محتملة للوضوووووعيظهر أن 

 على فلسطينيي سورية:
البيئة اإلقليمية والدولية إلى قناعة  وكذلك ،وصووووووول األطراف المتصووووووارعة :السيييييناريو األول .2

بعدم قدرة أي طرف على حسوووم األمور لصوووالحه. وبالتالي الوصوووول إلى تسووووية سوووياسوووية تؤدي إلى 
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الحفاظ على الدولة السوووورية وبشوووكل يراعي مصوووالا األطراف السوووورية الرئيسوووية المختلفة. وقد ينشوووأ 
ا فئات ليحاول التعبير في وقت واحد عن مصاعن ذلك نظام ضوعيف وغير مستقر مركزيا ، ألنه س

ادة بناء في إعواالنشوووغال على نفسوووه  متصوووارعة ومتنافسوووة، وكما قد يضوووطر النظام الجديد لالنكفاء
عبرتها سووووون ، أياالقتصووووواد والبنى التحتية، وفي إعادة اللُّحمة االجتماعية وات اإطفاء الحرائقا التي سوووووم

ي وهو وضع قد يحمل عناصر التفجير ف ادا  طائفية وعرقية.الصراع الذي أخذ في بعض أشكاله أبع
 داخله إذا أصربت بعض األطراف على أولوياتها الخاصة ومصالحها الذاتية.

ن كان يحمل اسوووتقرارا  ظاهرا ، لكنه سووويمث   ن في ل حالة مقلقة لالجئين الفلسوووطينييوهذا الوضوووع، وا 
سوووورية، وقد يجدون أنفسوووهم ضوووحايا المناورات السوووياسوووية أو الضوووغوط الخارجية؛ مع تراجع القضوووية 
الفلسطينية في سلم أجندة وأولويات النظام السوري المحتمل تمشكُّله. غير أنه في الوقت نفسه سيمكن 

م واسوووووووووووتئناف حياتهم المعتادة، مع احتمال فقدان لعودة إلى مسووووووووووواكنهامن الكثير من الفلسوووووووووووطينيين 
 الفلسطينيين لبعض المزايا التي كانوا يتمتعون بها.

عيفة على قيام دويالت ض وقد ينت  عنهاتجا  الدولة السوورية نحو التفكك،  :السيناريو الثاني .0
. وهنووا ُيطرح مسووووووووووووووتقبوول وجود الالجئين )سووووووووووووووني، علوي، درزي، كردي( أسووووووووووووووا  طووائفي أو عرقي

عادة تعريفهم كمسوووووولمين سوووووون ة أو بقوة لفلسووووووطينيين في هذ  الدويالتا عادة موضووووووك، وا  عتهم عرب، وا 
السوووورية التي  الكياناتبمعنى أن الالجئ الفلسوووطيني سووويخضوووع كليا  لطبيعة  ،جغرافيا  بناء  على ذلك

 أوابهة متشوووووووالتي لن تكون في محصووووووولتها  ،وسووووووويكون محكوما  ربما بأجندتها وبرامجها ،سوووووووتتشوووووووكل
لذلك سوويتطلب هذا بذل جهود مضوواعفة للتنسوويق والتشووبيك بين المكون الفلسووطيني  .منسووجمة تجاهه

ال فإن حالة التفكك والتجزئة سووووووووتلقي بظاللها تشووووووووظي ،هذ  الكيانات في ظل    في الواقع ا  وتشوووووووورذما  وا 
ها، وهو س. كما أن بعض هذ  الكيانات قد تلجأ لقوى خارجية في سبيل المحافظة على نفالفلسوطيني

ان اإلنسووووووووووما سوووووووووويعطي فرصووووووووووة للتدخل اإلسوووووووووورائيلي األمريكي لفرض حمايات تنعك  سوووووووووولبا  على 
الفلسووووووووطيني. أو تأخذ بعض الكيانات بعدا  طائفيا  معاديا  أو غير قادر أو غير راغب في اسووووووووتيعاب 

ي يالالجئ الفلسوووووطيني ذو الخلفية اإلسوووووالمية السووووونية. وهو سووووويناريو خطير لي  فقط على فلسوووووطين
 يناريو مزيدا  ثمن هذا السووسوورية بل على القضووية الفلسووطينية وعلى األمة كلها. وقد يدفع الفلسووطيني 

 من اإليذاء والتهجير أو انتقاصا  من حقوقه.
عٍّ وانكماش في المدى  السيناريو الثالث: .3 هو استمرار حالة الصراع والتدافع بين كر ٍّ وفمر ٍّ وتوسُّ

ضووووع سوووونوات قادمة على األقل بؤرة للتوتر وتصووووفية الحسووووابات بين المنظور، بحيث تبقى سووووورية لب
اإلقليمية والدولية. وهو ما يعني اسوووووووووووووتمرار األزمة والمعاناة السوووووووووووووورية ومعها معاناة المحلية و القوى 
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الالجئين الفلسوووووطينيين الذين قد يسوووووتمرون في التناقص في سوووووورية مع اسوووووتمرار بحثهم عن مواطن 
 ما يؤدي إلى ضمور المجتمع الفلسطيني في سورية إلى حد  كبير.لجوء واستقرار جديدة؛ م

السويناريو النهضوي الوحدوي الذي يتجاوز البعد الطائفي والعرقي، ويتمكن  :السيناريو الرابع  .9
ريات و ويعب ر عن إرادة شووووووووووعوب المنطقة بعيدا  عن الديكتات ،يسووووووووووتوعب الجميع، من تقديم طرح قوي

وهو ما قد يعطي فرصووووووووووة انطالقة جديدة للقضووووووووووية الفلسووووووووووطينية التي  .المحلية أو التدخل الخارجي
 غير أن هذا السووويناريو بحاجة إلى طاقة هائلة وقوى تجتمع عليها األمة وتتوحد بوصووولتها باتجاهها.

اريوهات مخاطر السووووووووووووووينالقوى المختلفة لمع تزايود إدراك  ،فواعلوة على األرض تتحرك بواتجوا  تحقيقوه
 األخرى.

فيبدو أن أزمة ومعاناة فلسووطينيي سووورية سووتسووتمر في السوونتين أو الثالث  ،و المرجاأما السوويناري
 ،القادمتين على األقل، حيث يترجا السويناريو الثالث المرتبط باستمرار حالة الصراع وعدم االستقرار
. يبانتظار وصول األطراف الداخلة في الصراع إلى قناعات باتجا  أي من السيناريوهين األول والثان

أما السووويناريو الرابع فما زالت حظوظه الحالية ضوووعيفة، لكنها سوووتأخذ في التزايد البطيء على المدى 
المنظور مع نمو القنوواعووات بجوودوا ، ومع قوودرة األطراف اإلسووووووووووووووالميووة والوطنيووة المعتوودلووة على تقووديم 

هذا  نموذجها الحضوووووواري في ضوووووووء حالة اإلحباط الشووووووامل من الخيارات األخرى. وسووووووتزداد حظوظ
ذا ما توقفت أو تراجعت الموجة المضووادة لووووووووووووووووااإلسووالم  السويناريو إذا ما فشوول االنقالب في مصوور، وا 

 السياسيا في المنطقة.
 

 :التوصيات
ضرورة إيجاد مرجعية فلسطينية موحدة تملك رؤية سياسية واحدة لمقاربة وضع الالجئين هناك،  .2

فشوووووال مشووووواريع تصوووووفية  ،وفق محددات لدورهاوالعمل على حمايتهم وتحييدهم  أبرزها مواجهة وا 
 لالجئ الفلسطيني في معارك األطراف المتنازعة في المنطقة.ااستخدام ومنع  ،قضية الالجئين

ب صووويانة وحماية الشوووخصوووية االعتبارية للشوووعحفظ حقوق ومكتسوووبات الالجئين الفلسوووطينيين، و  .0
والدفاع عن حقوقه في  دول الطوق، وخدمته واالنحياز إليهفي ، خاصوووووووووووة لفلسوووووووووووطيني الالجئا

 أماكن إقامته. 
هناك حاجة ملحة لترسووووويم العالقة بين الفلسوووووطيني الالجئ واألنظمة السوووووياسوووووية المضووووويفة، في  .3

ال  ل، وبشوووكإطار تحشووويد الموقف الرسووومي والشوووعبي نحو قضوووية العودة وتحرير الوطن المحتل
 .والخارجية ذ  األنظمة الداخليةمعارك وتناقضات هفيه الفلسطيني في ستخدم يُ 
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وكذلك  ،ئل الشووهداء والضوحايا الفلسووطينيينإلطالق مؤسوسوات لرعاية عوا العمل الجادمن  ال بد   .9
 ، باإلضافة إلى تنشيط وتفعيل المؤسسات القائمة.رعاية الجرحى والمعوقين

اخل سورية د تشوكيل فرق عمل حقوقية تخصصية لمتابعة المعتقلين والمطلوبين والمطاردين في .0
عشووووووائر، اسوووووتعدادا  ألي مصووووووالحة عائالت و فرق عمل اجتماعية من وجهاء  وخارجها، وتكوين

 مجتمعية.
 *.احتياجاتهمتفعيل دور األونروا في دعم الالجئين وتوفير كافة  .0

 
 
 
 

 

                                                           

*
راء من الخبعد  هذا التقدير باالستفادة من حلقة نقاش عقدها المركز في مقر  في بيروت، وبمشاركة عدد اُ  

 .والمتخصصين، وكتب مسودته مشكورا  األستاذ ماهر شاويش




