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 مقدمة 

 7491و  7491اجلمهورية العربية السورية استقبلت خالل العامني 
ألف الجئ فلسطيين، ُهِجروا من دايرهم األصلية بفعل  49ما يقارب 

جرائم تطهري عرقي ُمورَِست حبقهم من قبل العصاابت الصهيونية اإلسرائيلية 
 املتحالفة مع االستعمار الربيطاين والرجعية العربية.

عددهم بلغ قبل الثورة السورية عام لتقارير الرمسية إىل أن وتشري ا
 %61ألف الجئ فلسطيين يرتكز ما يقارب  069ما يزيد على  1977

منهم يف املخيمات الفلسطينية الواقعة قرب العاصمة السورية دمشق, يف 
الباقون على احملافظات األخرى، الالذقية، حلب،  %33حني يتوزع الـ 

 1.محاه، محص، درعا

                                                           
عددها اثنا عشر وأكبرها اليرموك، الذي قطن أغلب هؤالء الالجئين الفلسطينيون، في تجمعات أطلق عليها تسمية املخيمات,  - 1

ضّم النسبة األكبر منهم، رغم عدم اعتراف وكالة الغوث الدولية به كمخيم رسمي, فيما توزع الباقون على مخيمات جرمانا، 

سبينة، قبر الست , والحسينية، خان الشيح، و خان دنون في ريف دمشق؛ باإلضافة إلى مخيمي النيرب وحندرات في حلب، 

خيم العائدين في حمص ومخيمي درعا ومخيم حماة ومخيم الرمل في الالذقية باإلضافة لتجمعات أخرى مثل برزة والقابون وم

 وركن الدين ودمر والرمدان في الضمير ويافا في املزة.



لقد مّكنت القوانني والتشريعات السورية الالجئني الفلسطينيني من املعيشة 
الصادر عام  1693، وفقًا للقانون 2بشكل مساوي للمواطنني السوريني

طينيني العرب وما سبقه من أتسيس املؤسسة العامة لالجئني الفلس 7406
، واليت عملت على "تنظيم شؤون الالجئني الفلسطينيني 7494يف العام 

, 4العرب، ومعونتهم، وأتمني خمتلف حاجاهتم، وإجياد األعمال املناسبة هلم"
حيث أشري إليهم دومًا بعبارة: "من هم يف حكم السوريني" ليعاملوا معاملة 

 5.السوريني

يف منتصف شهر آذار/ مارس عام  مع انطالق شرارة الثورة السورية
، انسحبت أتثرياهتا على الالجئني الفلسطينيني، لعوامل عدة 1977

                                                           
وا بعيدين عن االستفادة بالرغم من تمتع أغلبية الالجئين بالحقوق املرسومة في القانون املذكور إال أن عشرات اآلالف منهم بق - 2

من نصوصه وذلك بسبب حصر تطبيقه على الالجئين الذين وصلوا األراض ي السورية قبل تاريخ صدوره, وبالتالي، فقد قّسم هذا 

املرسوم الفلسطينيين إلى فئات حسب تاريخ وصولهم إلى البالد، وعليه تم استثناء جميع الالجئين الفلسطينيين الذين دخلوا 

 د العام ألف وتسعمائة وستة وخمسين.البالد بع

، بموجب مرسوم جمهوري وساوى بين الفلسطيني الالجئ، واملواطن السوري، في 0596/  02/20بتاريخ  062صدر القانون  - 3

كافة املجاالت الوظيفية، واملهنية، والعلمية عدا أمور تخص االنتخاب والترشيح لعضوية مجلس الشعب، مع االحتفاظ 

 الفلسطينية، لكن في مقابل ذلك يحق لالجئ الفلسطيني االنتخاب والترشيح في كافة االتحادات والنقابات في سوريا. بالجنسية 

 
  http://www.gapar.sy/ar/index.htmlالهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سوريا  - 4

 
بالحق في العمل، والتدرج الوظيفي إلى أعلى الدرجات في  062تمتع الالجئون الفلسطينيون الذين يستفيدون من القانون  - 5

السلم الوظيفي وهكذا كان وضع الالجئين الفلسطينيين في سوريا أفضل بكثير من إخوتهم في مخيمات اللجوء في الدول األخرى 

 املجاورة.

 

http://www.gapar.sy/ar/index.html


بعضها نتاج طبيعي لتمازج الالجئني الفلسطينيني مع اجملتمع السوري، 
 وأخرى ارتبطت بسياسات وتوجهات كل من النظام واملعارضة.
ارضته جتاه تعاجل هذه الدراسة، سياسات النظام السوري احلاكم ومع

الالجئني الفلسطينيني يف سوراي منذ اندالع الثورة، وما مثله اخلطاب من 
مكون مركزي يف هذه السياسات، وذلك يف مسعى لتقدمي قراءة لسياقات 

 هذه السياسات وآاثرها على الالجئني الفلسطينيني.



 وموقفه من الالجئني الفلسطينيني املبحث األول: النظام السوري

لعل أبرز ما مييز سلوك نظام البعث احلاكم يف سوراي منذ سيطرته على 
جتاه الفلسطينيني بشكل عام, هو سعيه للعب  7463احلكم عام 

سياسات نشطة ومؤثرة يف احليز الفلسطيين، سواء فيما يتعلق ابلالجئني 
الفلسطينيني على أراضيه أو على مستوى احلالة السياسية والفصائلية 

ة، ويف إطار هذه املمارسة تدخل احلكم السوري يف صراعات الفلسطيني
التمثيل الفلسطيين الذي حاول حيازته والتأثري فيه بشكل مباشر أو من 
خالل القوى احملسوبة عليه واملتحالفة معه، مبا يف ذلك دعمه النشقاقات 

, مث استضافته لقيادة حركيت محاس 6طالت بعض فصائل الثورة الفلسطينية
د اإلسالمي على أراضيه جبانب فصائل أخرى معارضة اختذت من واجلها

 سوراي مقراً هلا منذ زمن بعيد.

عندما انطلقت شرارة الثورة السورية،  1977و ابلوصول ملطلع عام 
ومع انتقاهلا للفعل املسلح إثر جماهبتها ابلقمع الدموي من قبل النظام، 
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-studies.org/ar/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-https://mena 

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85

-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1

%D8%B7%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3 
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كون والنسي  االجتماعي اختار النظام استهداف الفلسطينيني كجزء من امل
السوري، وذلك عرب مسارين أساسيني، متثل األول يف مّد مساحة القمع 
املوجه ضد السوريني ليطاول الالجئني الفلسطينيني أيضاً، أما الثاين فتمثل 
يف الضغط على الفصائل الفلسطينية ومالحقة وحظر بعضها بفعل موقفها 

 من الثورة.

النظام، حبظر حركة املقاومة اإلسالمية محاس يف ويف إطار هذه السياسة قام 
 سوراي ملوقفها املنحاز جلانب احلراك والثورة السورية.

وكرد فعل اجتاهها قام النظام برفع مكانة مكتب ممثلية منظمة التحرير  
-الفلسطينية و حتويله لسفارة لـ "دولة فلسطني" تديرها السلطة الفلسطينية 

وقيع منظمة التحرير الفلسطينية الذي انبثقت عنه اليت مل يعرتف هبا منذ ت
, وفتح قنوات اتصال مع السلطة وحركة فتح، وأعاد بعض -السلطة

املمتلكات اليت كانت حمجوزة أو اليت استوىل عليها املنشقون عن احلركة 
املوالون لنظام البعث السوري، واملعروفني بـ "فتح االنتفاضة" وكل ذلك 

يت سلكت خطًا سياسيًا يتعارض مع السلطة نكاية حبركة محاس ال
 الفلسطينية فيما ابت يعرف ابالنقسام الفلسطيين.



ويف خط موازي حترك سلوك النظام على قاعدة شيطنة الالجئ الفلسطيين، 
يف وقت مبكر من عمر الثورة السورية، فقد صرحت بثينة شعبان )تشغل 

للصحفيني  16/93/1977منصب انئبة رئيس( يوم السبت الواقع بتاريخ 
موجهة أصابع االهتام إىل الجئني فلسطينيني ابلتورط يف أحداث وقعت يف 

, انهيك عّما أدلت به أيضًا لقناة 7مدينة الالذقية يف مظاهرات يوم اجلمعة
حول املطالب األمريكية اليت محلها  91/96/1973امليادين يف اتريخ 

واليت  1993ل العراق عام وزير اخلارجية كولن بول لبشار األسد بعد احتال
تتطرق يف بعض بنودها لوجود الالجئني الفلسطينيني يف سوراي بشكل 

, وهو  8خاص حيث طالب إبغالق مكاتب املقاومة الفلسطينية، وترحيلهم
 ما مل يكشف يف حينه لإلعالم.

وعلى مدى اخلط الزمين لألزمة، طّور النظام مواقف جديدة من الالجئني 
شكلت يف ضوء مقاربة مستحدثة إلمجايل القضية الفلسطينيني، ت

الفلسطينية، وكذلك للصراع العريب مع "إسرائيل"، ميكن مالحظة مالحمها 

                                                           
 00/21/0200 -قتلى في التظاهرات والحكومة تتهم فلسطينيين بأحداث "الالذقية" 9سوريا :  - 7

https://www.addustour.com/articles/388860  
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https://www.youtube.com/watch?v=Ug0T90QqPmA  

 

https://www.addustour.com/articles/388860
https://www.youtube.com/watch?v=Ug0T90QqPmA
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يف جمموع اخلطوات واإلجراءات السياسية كما اخلطاب واملواقف املعربة عن 
 هذه السياسات.

فسرعان ما انعكست تلك التصرحيات لقرارات وممارسات مّست الالجئني 
سطينيني يف سوراي فتم إلغاء القيادة القومية حلزب البعث العريب الفل

االشرتاكي واستبداهلا مبجلس قومي استشاري, علمًا أن القيادة القومية  
كانت تنادي أبن فلسطني قضية العرب املركزية, حيث صرحت صحيفة 
البعث السورية الناطقة ابسم حزب البعث العريب االشرتاكي مبا يلي : "جيب 

رتم خصوصية كل حزب بعثي واستقالليته مع احلفاظ على املنطلقات اح
القومية العامة لنظرية البعث". وأضافت: "يف هذا االجتاه يعمل احلزب حالياً 
على اجلمع بني أمرين يبدوان متناقضني على الرغم من أهنما ليسا كذلك: 

ية التنظيمية االلتزام ابلدستور السوري وقانون األحزاب الذي يؤكد االستقالل
القطرية لألحزاب، والثاين نص دستوري يقول إن الشعب العريب السوري 
جزء من األمة العربية ... هذا العمل البد وأن يكون قوميًا ألن اجلزء جمرد 

, وهو ما حلله مراقبون النكفاء حزب البعث  9مكون يف الكل"... اخل
 غربية.للنضال داخل القطر وقوفاً عند مطالب بعض الدول ال

                                                           
 25/20/0202تاريخ النفاذ  09/29/0200وقع املدن االثنين حّل القيادة القومية للبعث.. واستبدالها بـ"مجلس قومي" م - 9

https://www.almodon.com/arabworld/2017/5/15/%D8%AD%D9%84- 00:12الساعة 
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ومت أيضًا هتميش الالجئني الفلسطينيني يف سوراي من البعثات الدراسية ومن 
التوظيف يف بعض اجملالت وابخلصوص اإلعالم وذلك إبلغاء عبارة ومن يف 
حكم السوريني اليت لطاملا اعتادوا عليها لإلشارة هلم , وجيب أن ال ننسى 

يف سوراي ابتوا ينظرون أبن شرحية ال أبس هبا من املوالني لنظام البعث 
لالجئني الفلسطينيني نظرة عداء على قاعدة أهنم داعمون للمعارضة أو أهنم 

 إخوان مسلمون ومحاس.

ويف احلالة العامة واألمشل قام النظام وفق عقليته األمنية والعسكرية، بوضع 
معظم مكوانت جمتمع اللجوء الفلسطيين، بني خيار العمل كخزان بشري 

سكري ملصلحته، أو التهجري والقمع، وهو ما قاد لتهجري غالبية للتجنيد الع
الالجئني الفلسطينيني يف سوراي من خميماهتم وأماكن سكنخم وتدمري 

 مساحة أساسية من هذه املخيمات.

ولعل أبرز هذه االنعكاسات ظهرت يف االستهداف والتدمري املمنه  
التنظيمي جلنوب للمخيمات الفلسطينية، وآخرها صدور قرار "املخطط 
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دمشق" الذي يقوم على نسف خميم الريموك من الوجود، علمًا أنه يشكل 
عاصمة الشتات الفلسطيين وله داللة سياسية ووطنية، وينظر إليه كمكون 

 رئيسي هلوية الالجئ الفلسطيين.

ما سبق يشري لسياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيين يف سوراي، عرب 
ابجتاه اهلجرة، أو حملو وطمس اهلوية الوطنية النضالية التضييق عليه لدفعه 

اجلامعة للفلسطينيني أال وهي املخيم, من خالل تشتيته ككتلة اجتماعية 
تعيش داخل املدن والبلدات والقرى واألحياء السكنية السورية، ويف هذا 
الصدد يشري تقرير لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "أونروا"  إىل 

من الالجئني الفلسطينيني حتولوا لنازحني  %01ألفاً، أي ما يعادل  109
 داخل سوراي.

أييت هذا إىل جانب حتوالت يف خطاب وسلوك النظام جتاه "إسرائيل" 
وقضية الصراع معها، والذي مت إعادة تعريفه ابعتباره ردًا على الضغوط اليت 

خملوف ابن خال بشار  يعانيها النظام، يف إطار عرب عنه رجل األعمال رامي
األسد وذراعه االقتصادية داخل سوراي يف مقابلة نشرهتا يوم األربعاء 

صحيفة "نيويورك اتميز، قال فيها: إن النظام السوري  77/90/1977



, و "لن يكون هناك 10"لن يستسلم بسهولة و"سيقاتل حىت النهاية"
 11.استقرار يف إسرائيل اذا مل يكن هناك استقرار يف سوراي"

                                                           
 00/29/0200ن هناك استقرار في إسرائيل إذا لم يكن هناك استقرار في سوريا" رامي مخلوف ابن خال األسد : "لن يكو  - 10
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 املبحث الثاين: املعارضة السورية وموقفها من الالجئني الفلسطينيني

لقد حكم املوقف الشعيب العام لالجئني الفلسطينيني يف سوراي التعاطف مع 
املطالب اليت رفعها الشعب السوري والدليل على ذلك حتول املخيمات 

حيث نظر هلم 12الفلسطينية إىل مالٍذ آمن للهاربني من دائرة العنف الطاحنة
الشارع السوري املنتفض كجزء أصيل من املكوانت االجتماعية للبالد، إال 
أنه ونتيجة لعوامل عدة، مل ميِض وقت طويل، حىت ابتت هذه املخيمات 
نفسها، جزءًا من ساحة احلرب املفتوحة يف ظل عدم احرتام األطراف 

وخميماهتم،  املشاركة يف النزاع املسلح خصوصية الالجئني الفلسطينيني
ودالالهتا، وتوجه معظم األطراف العسكرية لتجاوز تلك احلقوق املمنوحة 

 للمدنيني يف وقت احلروب والصراعات. 

ويف هذا املقام نفرق بني نظرة الشارع السوري املنتفض وفق ما مت تبيانه 
سابقًا وبني موقف القوى السياسية يف املعارضة السورية من الالجئني 

،وهنا جند أن القوى ذات الفكر اإلسالمي نظرت هلم ابعتبارهم الفلسطينيني
مسلمني وأهنم جزء من األمة اإلسالمية و"عليهم أن يدافعوا عن األمة ألن 
ما يقع على األمة من ظلم النظام وغريه من قوى الشر يف العامل تستهدف 
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صرة اإلسالم ومن ال يدافع عن األمة فهو كافر وحبكم املرتد" وهذه نظرة قا
 ال حتاكي الوضع والواقع احلايل وحتمل نظرة ظالمية رجعية متخلفة.

اجمللس الوطين »ويف جانب آخر نرصد تصّرحيًا للمعارض جورج صربا رئيس 
آنذاك، "أبّن من حق اجلماعات املسلحة الدخول إىل خميم « السوري

الريموك ألهنا أرض سورية، وليس من حق أحد أن مينعنا، وهذا ضروري من 
أجل التقدم حنو مدينة دمشق", وانهيك عن التصرحيات العنصرية اليت 
أطلقتها بعض الشخصيات واليت هتاجم الالجئني الفلسطينيني يف سوراي 
بشكل مباشر أو غري مباشر كالزايرات اليت قام هبا بعض شخصيات 
املعارضة لكيان االحتالل اإلسرائيلي، مثل كمال اللبواين وبسمة 

املثقف السوري املعارض علي فرزات  فقد تناول الالجئني , أما 13قضماين
انشراً عدة بوستات هتامجهم حيث القت هذه  14الفلسطينيني على صفحته

املنشورات انتقادًا واسعًا بني أوساط املثقفني والناشطني، ولعل أبرزها ما 
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حيث اّدعى "أن الفلسطينيني كلهم شبيحة  14/97/1919نشره بتاريخ 
 قومون بقتل الشعب السوري".مع النظام ي

إال أن األخطر يف خطاب املعارضة، هو الربانم  السياسي الذي يتناول 
الالجئني الفلسطينيني يف سوراي بوضوح، وقدمه "حزب جمموعة اإلنقاذ 

 الوطين" برائسة فهد املصري.

فمن خالل ما يسمى "مشروع اإلنقاذ الوطين يف سوراي" وجه رسالة  
،  تتضمن" خطة طريق للسالم 1976للعدو الصهيوين عام مفتوحة  
بدعوة من  71/97/1971اإلسرائيلي"، وأيضًا شارك بتاريخ  -السوري

معهد ترومان واجلامعة العربية يف مؤمتر مبدينة القدس احملتلة, قدم فيه املنسق 
العام "جلبهة اإلنقاذ الوطين"، فهد املصري خطته قائاًل : "مشكلتنا مع 

يل تنحصر فقط يف اجلوالن السوري ومزارع شبعا وهذه القضية ميكن اسرائ
حلها والوصول حللول ترضي كال الشعبني السوري واإلسرائيلي، وعليه جيب 
أن نركز على ضرورة فك املسار السوري عن املسار الفلسطيين، 
الفلسطينيون تفاوضوا مع إسرائيل ووصلوا التفاقات معها، واعرتفوا هبا 

ومازالت العملية السياسية مستمرة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني,  وحبدودها
وأصبح للفلسطينيني سلطة وكيان معرتف به دولياً، وابت لزامًا اليوم 



وملساعدة الفلسطينيني بشكل عقالين بعيدًا عن العواطف والشعارات 
وعقلية اإلجتار ابملسألة الفلسطينية اليت اعتمدت عليها نظم االستبداد 
العربية واإلسالمية، أن نتعامل فقط مع السلطة اليت متثل الشعب الفلسطيين 
املعرتف هبا دولياً، وتفكيك كافة التنظيمات املسلحة والسياسية املوجودة 
على األراضي السورية )يقصد األحزاب والفصائل الفلسطينية(, وإلغاء 

حيمل السالح املخيمات وحتويلها ألحياء سكنية مدنية، وجتنيس كل من مل 
بوجه الشعب السوري ممن تبقى من الالجئني الفلسطينيني يف سورية 
ابجلنسية السورية، وحماسبة كل من أجرم منهم حبق الشعب السوري مث طرده 
من سورية، وحنن ندعو الدول العربية واإلقليمية لتجنيس الالجئني 

ع الوهم الفلسطينيني لديها لتتوقف القوى السياسية الفلسطينية عن بي
 للفلسطينيني يف الشتات."

وأضاف املصري:" مشكلة االنقسام بني الفلسطينيني، حنن غري معنيني هبا 
حنن جهودان ترتكز على إنقاذ سورية والشعب السوري، فالقضية السورية 
أصبحت أهم آبالف املرات من املشكلة الفلسطينية، وحنن ما يهمنا أيضاً 

وإخراج سورية من اجلامعة العربية اليت متثل  التنمية وبناء اإلنسان السوري
رمز ختلف الدول العربية، حنن نريد عقد حتالفات إقليمية ودولية وفقًا ملا 
تقتضيه املصاحل االسرتاتيجية للشعب السوري وسورية تقع بني دولتني 



إقليميتني مهمتني مها تركيا وإسرائيل وابلتايل جيب أن يكون هناك عالقات 
 ."15متميزة ما بني الدولتنياسرتاتيجية 

بعد هذا العرض ووفق الظروف اليت عاشها السوريون والفلسطينيون معاً 
لفرتة ال أبس هبا من عمر احلرب، وحسبما تشري معظم املتابعات لشواهد 
الصراع  نلتمس أن املناخ الشعيب السوري العام مل ينظر لالجئني 

بعض القوى املتصارعة على الفلسطينيني يف سوراي بعني العداء، إال أن 
طريف النزاع راحت تبث مسومها من خالل بياانت وتصرحيات وبعض 
املمارسات من قبل أعضائها أو أنصارها وهو ما ال ميكن تعميمه وخلطه 
مع املناخ الشعيب العام، فبعض املخيمات حافظت على خصوصيتها، ومل 

جيايب الذي لعبته يتم استباحتها من قبل املعارضة، وذلك يسجل للدور اإل
بعض الشخصيات والقوى يف هذه املخيمات، من خالل اتباع سياسة 
ترسيخ خصوصية املخيم لدى قوى املعارضة املنتشرة يف حميطه، يف وقت 
شكلت فيه ذات املخيمات حاضنة شعبية للنازحني السوريني من القرى 
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  19بـ  والبلدات اجملاورة، وخميم خان الشيح الذي يقع جنوب غرب دمشق
 كم أبرز مثال على ذلك.

ومن خالل ما سبق يتضح لنا الفارق بني خطاب الشارع السوري املنتفض 
وخطاب القيادة واملكوانت السياسية للمعارضة، اليت راح بعضها يتهم الكل 
الفلسطيين ابلتشبيح والتحالف مع النظام والشراكة القتالية معه يف اجلرائم 

وتعقد املفاضالت بني املوقف من القضية الفلسطينية العربية ضد السوريني, 
العادلة ومن "إسرائيل" الكيان املعتدي العنصري الذي قتل آالف من 
السوريني وال زال يفعل، وآخرها بيان ما مسي "احلكومة السورية يف املنفى" 
الذي اختذ موقف التملق واملظاهرة للكيان الصهيوين ضد الوجود اإلنساين 

 لفلسطيين والعريب يف هذه األرض منذ آالف السنني.ا

كما تظهر على حنو واضح أمناط خمتلفة من الدعاية ضد القضية 
الفلسطينية، والالجئ الفلسطيين، مارستها جهات رمسية وغري رمسية يف  
كنف هذه املعارضة وقيادهتا السياسية، أبرزها اهلجوم املتكرر على املقاومة 

ملقارانت اجلائرة واملضرة حول أحقية وأولوية الدفاع عن الفلسطينية، وعقد ا
الدم املسفوك، يف سورية أو يف فلسطني، انهيك عن طرح مقارانت بني 
سجون االحتالل وسجون النظام السوري، ويف مجيع هذه املداخالت، كان 



االجتاه واحد وهو ضرورة تغيري موقف السوريني من الفلسطيين وقضيته 
 فلسطيين يف سوراي. ووجود الالجئ ال

فربز لديهم الرتوي  إلدانة الفلسطيين ومهامجته بصفته حليفًا إليران على 
خلفية بعض املواقف السياسية اليت تشيد بـ "الدعم االيراين للمقاومة 
الفلسطينية"، مما قاد لربوز خطاب االنكفاء إىل املصلحة السورية فقط، وما 

قضااي العربية وخصوصًا قضية يبديه ذلك من استعداد للتخلي عن ال
فلسطني، من حيث إبداء االستعداد للتعاون أو التسوية أو التنسيق مع 
"إسرائيل" بشأن وضع سوراي ومستقبلها، يف جتاهل للدور الذي لعبته 
وتلعبه "إسرائيل" منذ أتسيسها ضد كامل مكوانت املنطقة، واستمرار 

، انهيك عن استمرار ٧٦٩١احتالهلا ألجزاء من األرض السورية منذ عام 
 عدواهنا متعدد األشكال على سوراي.

وابلرغم من سوداوية املشهد إال أن األمل بنضالية و كفاحية الشعب 
السوري عالية حيث حافظ هذا الشعب على مواقفه الداعمة واملناصرة 
للحق الفلسطيين وسيكون قادرًا على جتاوز حمنته،و إفراز قوى وشخصيات 

أهدافه يف احلرية والعدالة اليت ال تنفصل ابملطلق عن احلرية  تقوده لتحقيق
 والعدالة يف فلسطني.



املبحث الثالث: انعكاسات الصراع بني املعارضة والنظام على الالجئني 
 الفلسطينيني يف سوراي 

 
مل تلتزم بعض القوى السياسية الفلسطينية ابملوقف الشعيب العام جملتمع 

 يف سوراي بعدم التدخل يف الشؤون الداخلية الالجئني الفلسطينيني
والصراعات للدول املضيفة، فاحنازت بعض القوى للدفاع عن النظام 
السوري وأخرى احنازت جلانب الشعب السوري واملعارضة، وإن مل تكن 
هذه االصطفافات السياسية واخلطابية ابملقام األساس ذات انعكاس كبري 

واملعارضة سعى الستخدامها كمادة يف سياق  ميدانياً، لكن كاًل من النظام
خطاب للتحريض ضد الفلسطينيني، وسياسات متنامية متيل الستيعاب 

 املتطلبات والسلوك والوجود اإلسرائيلي وتدخالته يف الساحة السورية.
هذا االجتاه ساهم يف خلق مناخ سوري يعمم أبن كل الالجئني الفلسطينيني 

املوايل للنظام يطلق عليهم  إخوان مسلمون , فيما البعض اآلخر 16شبيحة
 ومعارضة.  

                                                           
، ثم جرى تعميمه ات املناهضة لهعلى من كان النظام السوري يستعين بهم لقمع املظاهر  السوريين أطلقهشبيحة : مصطلح   -16

 على مؤيدي النظام.

 



وما فاقم سوء ماتعرض له الالجئون الفلسطينيون، التقصري الكبري، 
واالنتهازية املسيطرة اليت تعاملت هبا منظمة التحرير الفلسطينية وعدد من 
الفصائل الفلسطينية،إذ أدارت سياساهتا ومواقفها تبعًا العتبارات التقرب 

الصراع،وخصوصًا النظام، وهو ما زاد من تغول كل من النظام  لطريف
واملعارضة على مجوع الفلسطينيني يف سوراي الذين افتقدوا ألي إسناد رمسي، 
 واقتصر دعمهم معنوايً وسياسياً على اإلسناد الشعيب السوري والفلسطيين.

يف ضوء غياب الرؤية الوطنية، واحنسار الدور الفصائلي يف عدد من 
مبختلف  NGOSملخيمات، برز دور مؤسسات اجملتمع املدين الـ ا

توجهاهتا، واليت حتركت وفقًا للميول الذاتية للقائمني عليها أو ابعتبارات 
, ومع اشتداد الصراع ُموِرَس تدمري 17وحساابت مموليها يف كثري من األحيان

راي وهتجري قسري وممنه  وشامل طال غالبية املخيمات الفلسطينية يف سو 
خدمًة ألهداف صهيونية، مل هتدأ يومًا عن العمل للقضاء عليهم وطمس 
معامل هويتهم الوطنية، أال وهي املخيم وإن كانت أبجندات حملية نفذهتا 

 18 .مجاعات وميلشيات وقوات اتبعة لطريف الصراع
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اليوم وبعد دخول الصراع عامه العاشر تشري التقارير إىل أن غياب احلماية 
لالجئني الفلسطينيني هدفًا دائمًا لالنتهاكات يف جممل جعلت من ا

الصراعات اليت تعيشها منطقة الشرق األوسط, فحسب تقديرات األونروا 
ألف  109ألف الجئ فلسطيين يف سوراي, منهم  931، فإن 1919لعام 
عالقون يف  %73أي  06699انزحون داخل سوراي, ومنهم  %01أي 

منهم يفتقرون  %40ألف أي قرابة  971مواقع يصعب الوصول إليها, و 
 % 91يصنفون كضعفاء أو ضعفاء للغاية,  %43لألمن الغذائي, و 

 %799من األسر تعيلها امرأة,  %37منهم يعيشون داخل املخيمات, 
, فبسبب احلرب 19حباجة ملساعدة ماسة وعاجلة للتأهب لفصل الشتاء.

ينيني يف سوراي ارتفعت معدالت البطالة بني صفوف الالجئني الفلسط
لتصل لنسبة غري مسبوقة بلغت حسب تقديرات وإحصاءات األونروا 

 من جمموع القوة العاملة لدى الالجئني الفلسطينيني يف سوراي.  % 01.1

                                                                                                                                                                     

http://refugeesps.net/ckfinder/userfiles/files/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D

9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D

19.pdf-OVID8%AF%20C 
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أدى النزاع السوري إىل كارثة حقيقية حبق الالجئني الفلسطينيني يف سوراي، 
نية، فحسب وهذا له انعكاسات خطرية على مستقبل القضية الفلسطي

إحصائيات وثقَّتها املنظمات األهلية واملدنية، بينها ما نشره بوابة الالجئني 
( 9991من تقارير توثق سقوط ) 1919مطلع عام  20الفلسطينيني

ضحية من الالجئني الفلسطينيني السوريني يف حني جتاوز عدد املعتقلني 
( 333ن )( معتقاًل وبلغ عدد املفقودي7141الفلسطينيني السوريني )

مجيعهم مت إخفاءهم قسراًي يف ظل تكتم شديد عن مكان اعتقاهلم أو 
 مصائرهم, وتعرضت العشرات من الالجئات الفلسطينيات إىل االغتصاب.

 710999أما حركة اللجوء قسرًا خلارج حدود سوراي فقد قاربت من 
الجئ فلسطيين موزعني على دول اجلوار السوري وأورواب وابقي دول العامل , 

,  3099, مصر  71999, األردن  14999وفق ما يلي : ) لبنان 
,  109, اتيلند  79999, تركيا  999, فلسطني غزة  099السودان 

 21.( 1999, ابقي دول العامل  779999دول أورواب 
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حلق مبخيماهتم ففي خميم الريموك مثاًل الذي وفيما يتعلق حبجم الدمار الذي 
 19يعترب عاصمة الشتات الفلسطيين  بنّي املســح امليداين خــروج حنــو 

مــن مســاحة املخيــم مــن االســتخدام بســب اهنيــار األبنيــة، وهناك إمكانيــة ٪
ان، بينمــا مــن األبنيــة بقصــد إعــادة الســك ٪ 99لالســتفادة مــن حنــو 
، انهيك عن الدمار 22أخــرى بدرجــات متفاوتــة ٪ 99تضــررت ما نســبته 

الذي تعرض له خميم درعا وخان الشيح وسبينة وغريها من املخيمات 
 والتجمعات الفلسطينية.

املؤشرات واألرقام السابقة تقودان إىل تناقص أعدد الالجئني الفلسطينيني يف 
ت اليت تواجههم بسبب ما خلفته احلرب من سوراي وإىل حجم التحداي

ويالت على خمتلف املستوايت فالنزوح ،اهلجرة ،التهجري القسري ،سياسية 
االعتقال والتصفية اليت تعرضت هلا شرحية كبرية من الكفاءات البشرية لدى 
الالجئني الفلسطينيني يف سوراي أدت الخنفاض خطري يف الرأمسال البشري، 

لى مجيع اجملاالت،  ابإلضافة النتشار احملسوبيات واالستقواء مما أثر سلبيًا ع
ابألفرع األمنية والقوى التابعة لطريف الصراع، كل تلك األسباب وغريها 
خلف أزمة بنيوية داخل الكينونة الفلسطينية اليت تشكل ماهية املخيم، مما 
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مل دفع الكفاءات الشابة يف صفوف الالجئني الفلسطينيني للعزوف عن الع
 ابلشأن العام.

يف سوراي  23مل تكن هذه الكارثة واملأساة اليت حلت ابلالجئني الفلسطينيني
بسبب احلرب وما تعانيه املخيمات والتجمعات اليت يعيشون هبا من نقص 
يف اإلمكانيات واملوارد وغياب احلماية هلم معزولة ومفصولة عن التصرحيات 

وفق ما مت رصده فيما سبق واليت  واملواقف اليت تشيطن الالجئ الفلسطيين،
أطلقها طرفا الصراع املعارضة والنظام حبقهم فهي كانت حتمل يف طياهتا 
الكثري من الدالالت واملعاين واملؤشرات اليت تكاد حتدد مالمح املستقبل 
الغامض واملخيف الذي ينتظر وجودهم يف سوراي بشكل خاص، حيث 

النظام واملعارضة إىل أن   خنلص بعد هذا العرض حول خطاب وسياسات
كال الطرفني مارس بشكل ممنه  التحريض على الالجئني الفلسطينيني يف 
سوراي على حنو شبه اثبت، جبانب التجاوزات امليدانية واالنتهاكات والقمع 
والتدمري والقتل، وهو سياق وإن كانت حصة النظام فيه أكرب حبكم 

ارضة مل تبذل أي جهود تذكر لوقف مسؤولياته السيادية، فإن املؤكد أن املع
التحريض على الالجئني الفلسطينيني، أو توفري احلماية هلم يف مناطق 
سيطرهتا، أو جتنيبهم خماطر الصراع يف مناطق القتال، انهيك عن تبعات 
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مواقف كال الطرفني من القضية الفلسطينية والصراع مع اسرائيل وأثر ذلك 
 لسوري.على حقوق الشعبني الفلسطيين وا



  

 اخلامتة 

خلصت الدراسة أنه يف ظل ظروف الصراع السوري منذ اندالع الثورة، 
دأبت أطراف الصراع على انتهاج سياسات تستهدف الالجئني 
الفلسطينيني يف سوراي، العتبارات عدة تتجاوز تلك اليت تتعلق بوقائع 
 الصراع املباشرة وسعي هذه األطراف لتحقيق مكاسب ميدانية، بل ظهر
هذا االستهداف يف حمطات عدة مرتبطًا بسعي هذه األطراف للتماهي مع 
أجندات دولية وأخرى اقليمية، تسعى لتصفية ملف الالجئني الفلسطينيني، 
من خالل تعزيز العوامل الطاردة يف الدول املستضيفة هلم يف املنطقة، 
م والضغط عليهم من خالل استعداء البيئات السياسية واالجتماعية ضده
 هبدف هتجريهم وتفكيك وتدمري خميماهتم اليت تشكل حاضنة وجودهم. 

يف إطار هذه السياسات جرى ضخ خطاب إدانة لالجئ الفلسطيين يف 
سوراي و للفلسطيين عموماً، فيما جرى تقدمي خطاب مرن يبدي استعداده 
للتفاوض او لعالقات كاملة مع إسرائيل، وهو ما يعطي مؤشر واضح على 

اصد هذه السياسات، بوصفها احنياز سياسي و ازاحات يف وجهة ومق



املواقف السياسية وليس تفاعل مع دور معني للفلسطيين يف سوراي او 
 حوادث ميدانية قد تورطت فيها مكوانت او عناصر فلسطينية

يف املستوى األدىن من املركبات السياسية الرئيسية )قيادة النظام وقيادة 
احمللية  NGOSالقوى والفصائل ومنظمات  املعارضة(، كان لغالبية

واإلقليمية والدولية اليت نشطت يف مناطق املعارضة والنظام أو بينهما إسهام 
يف االنقضاض على جمتمعات الالجئني الفلسطينيني، فرتكز جزء من عملها 
ومتويلها على تقدمي معلومات ومعطياهتا عن واقع وحال اجملتمع السوري 

علومات كانت تصب لصاحل جهات استخبارية وحبثية والفلسطيين هذه امل
تنشط لصاحل دول تبحث عن مصاحلها يف سوراي واملنطقة، مما ساعدها 
على اختاذ قراراهتا ورسم سياساهتا، و ساعد الكيان الصهيوين يف رسم 

 خطواته الستهداف الالجئني الفلسطينيني يف سوراي.

لنظام والقوى الداعمة له وعليه سعت الدراسة للكشف عن موقف وسلوك ا
وأيضَا موقف سلوك املعارضة والقوى اليت متثلها من الالجئني الفلسطينيني 

 .1919وحىت حزيران  1977يف سوراي وما تعرضوا له خالل الفرتة آذار 

التبعات املرتتبة على هذه املواقف من النظام ومعارضته، مل تفلح يف  
جلمهور السوري من القضية إحداث تغيري جذري أو كبري يف مواقف ا



الفلسطينية، أو الصراع مع اسرائيل، او الالجئني الفلسطينيني يف سوراي، 
ولكنها ابألساس خدمت عملية تربير اجلرائم حبق الالجئني الفلسطينيني من 
هذه األطراف، وتنصب ابألساس كأداة تقارب مع  أطراف احلملة 

لسطينيني، واليت تقودها الوالايت املمنهجة اهلادفة لتصفية ملف الالجئني الف
 املتحدة ملصلحة االحتالل اإلسرائيلي.



 

 توصيات

من املؤكد أن أزمة غياب احلماية للمدينني والالجئني الفلسطينيني  -
بشكل عام ويف سوراي بشكل خاص تستدعي حاًل وتعاواًن دولياً 
بدعم إقليمي وحملي، وعلى مجيع دول املنطقة العمل والتنسيق 

جندة املدنيني  والتعاون مع اجملتمع الدويل للمسامهة يف حتمل عبء
والالجئني الفلسطينيني يف سوراي، وأتمني احلماية هلم، وابلدفع من 
أجل عودة هؤالء الالجئني إىل دايرهم اليت هجروا منها من جهة 

 أخرى.
ما سبق امجااًل ال يعفي اجلهات الفلسطينية من واجباهتا، واملتعلقة  -

فلسطينيني يف ابختاذ املواقف الضرورية للدفاع عن حقوق الالجئني ال
سوراي، جتاه السلطة احلاكمة أواًل،  كما جتاه املعارضة والقوى 
السياسية، مبا يعنيه ذلك جتاوز حالة التخادم املتبادل مع هذه 
األطراف مبا يضر مبصاحل الالجئني الفلسطينيني وكذلك حقوق عموم 

 الشعب السوري.



احلذر من حماوالت أطراف عدة أتطري اهلجوم على الالجئني  -
الفلسطينيني يف سوراي، واملؤسسات والفصائل الفلسطينية النابتة من 
بيئة هؤالء الالجئني، يف خدمة "قانون قيصر" اهلادف لتجويع وتركيع 
عموم الشعب السوري، واملواجهة الواضحة مع هذا املسعى الذي 

"قانون قيصر" العقابية ليطال أطراف يهدف أيضاً ملد مساحة 
فلسطينية عدة، انهيك عن ما أحلقته العقوابت املرتبطة ابلقانون 

 املذكور من أضرار كارثية ابلالجئني الفلسطينيني يف سوراي.
مواجهة حماوالت حرف املوقف القومي والوطين واإلنساين للشعب  -

ئيل"، واليت السوري من القضية الفلسطينية وقضية الصراع مع "إسرا
تسعى لفتح سوراي أمام اهليمنة اإلسرائيلية واالستعمارية، جبانب 

 استهدافها حلقوق الشعب الفلسطيين.
ضرورة حتديد أهداف العمل الفلسطيين، للجهات السياسية  -

واحلقوقية واألهلية، وأبرزها الكشف عن مصري املفقودين وإطالق 
جمتمعات الالجئني سراح املعتقلني السياسيني، ومحاية مناطق و 

املهددة، وكل هذا ال بد أن يكون على قاعدة احلفاظ على 
املكتسبات القانونية واحلقوقية اليت نظمت وجود الفلسطينيني يف 

 سوراي سابقاً 



ضرورة الوضوح مع اجلهات السورية كافة، وخصوصًا املنادية حبقوق  -
ينيني الشعب السوري، أبن االنقضاض املتكرر على الالجئني الفلسط

والقضية الفلسطينية، هو احنياز ملعسكر القتلة، وأن املوقف من قضية 
فلسطني ال ميكن أن يكون رهينة التالقي أو االختالف السياسي مع 

 أي من القوى الفلسطينية، أو مع عموم هذه القوى.

 

 
 


