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استضعاف الالجئني الفلسطينيني-السوريني
ليا موريسون 

الفلسطينيني-السوريني  زال مستقبل  ما  بالدهم،  إىل  العودة  السوريني  للمواطنني  فيه  ُيكتب  قد  الذي  الوقت  يف 
يزداد غموضاً. ويف أثناء ذلك، يتعرض الفلسطينيون-السوريون إىل استضعاف أكرب من غريهم ويعاملون بأسوء من 

املعاملة التي يتلقاها الالجئون اآلخرون الفارون من النِّزاع يف سوريا.

ــرت األزمــة الســورية أكــرث مــن نصــف الفلســطينيني- هجَّ
الســوريني داخــل ســوريا وخارجهــا ويصــل عددهــم قرابــة 
270 ألــف ومــع أنَّ النــزاع أثــر عــىل جميــع األشــخاص مــن 
ــة،  ــة والعرقي ــم الديني ــن انتامءاته ــر ع ــض النظ ــوريا بغ س
الضــوء   الســورية  لألزمــة  الســيئة  التبعــات  ســلطت 

الفلسطينيني-الســوريني. يف  املتأصــل  االســتضعاف 

فالذيــن هربــوا منهــم إىل لبنــان أو األردن مل يجــدوا ســوى 
ــوريا  ــودة إىل س ــن الع ــوا م ــم ومل يتمكن ــن الدع ــاًل م قلي
ســوريا  يف  الفلســطينيني  الالجئــني  مخيــامت  ثلثــي  ألنَّ 
تدمــرت أو علقــت يف األزمــة. وكانــت قــدرة ســوريا عــىل 
عــن  تنبثــق  أساســاً  الفلســطينيني  الالجئــني  اســتيعاب 
الظــروف االقتصاديــة املواتيــة يف وقــت كانــت فيــه أعــداد 
الالجئــني إىل البــالد قليلــة نســبياً قبــل 60 عامــاً. لكــنَّ 
الخســائر االقتصاديــة الســورية لعــام 2012 وحــده بلغــت 
81.7% مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل لعــام 2010 وارتفعــت 
والوضــع   .%34.9 إىل   %10.6 مــن  البطالــة  معــدالت 
االقتصــادي الحــايل لــه أثــر ضــار جــداً عــىل الفلســطينيني، 
ــوريا  ــودة إىل س ــىل الع ــن ع ــوا قادري ــى إن كان ــن حت الذي
فمــن املرجــح جــداً أن تكــون فــرص العمــل محــدودة 

ــز. ــن التميي ــك ع ناهي

الالجئــني  لغــوث وتشــغيل  املتحــدة  األمــم  أمــا وكالــة 
الفلســطينيني يف الــرشق األدىن )األونــوروا(  فقــد غــدت 
توفــري  عــن  عاجــزة  املزمــن  التمويــل  نقــص  بســبب 
ولبنــان.  األردن  يف  للفلســطينيني  األساســية  الحاجــات 
وارتفعــت كذلــك معــدالت الجئــي فلســطينيي ســوريا 
ــرياً  ــاً كب ــوروا  ارتفاع ــاعدات األون ــون إىل مس ــن يحتاج مم
ــزاع إىل أكــرث مــن 90% يف الوقــت الحــايل.  مــن 6% قبــل النِّ
ــزاع مــن االســتقالل الجــزيئ الــذي كان املجتمــع  ض النِّ وقــوَّ
ــم  ــا تركه ــوريا م ــل يف س ــن قب ــه م ــى ب ــطيني يحظ الفلس
ومتويــالت  األونــوروا  عــىل  كبــرياً  اعتــامداً  معتمديــن 
يقتــرص  األونــوروا  تفويــض  أنَّ  ومبــا  الــدويل.  املجتمــع 
ــا مبامرســة  ــال ُيســمح له ــة والتشــغيل ف عــىل برامــج اإلغاث

الحاميــة. نشــاطات 

ــوءاً  ــوريا س ــزاع يف س ــطينيني يف النِّ ــتضعاف الفلس ــزداد اس وي
ــالد.  ــن الب ــرار م ــعيهم للف ــد س ــا عن ــي يواجهونه ــق الت بالعوائ
ألــف فلســطيني إىل   70 قرابــة   فــرَّ  النِّــزاع،  بدايــة  ومنــذ 
البلــدان املجــاورة مبــا فيهــا األردن ولبنــان ومــرص وتركيــا 
ــتثناء  ــطينيني لالس ــرض الفلس ــدان يتع ــك البل ــراق، ويف تل والع
وهــذا  اللجــوء  إىل  الوصــول  بشــأن  القيــود  مــن  وملزيــد 
مــا جعلهــم مصــدر عــداء متنــاٍم يف البلــدان واملجتمعــات 
واالحتجــاز  التمييــز  معامــالت  حــاالت  وظهــرت  املضيفــة. 
القارصيــن والعنــف  الحــدود واحتجــاز  التعســفي وإغــالق 
واملواقــف الكارهــة لألجانــب واإلعــادة القرسيــة التــي اتســمت 
ــي يتلقاهــا الفلسطينيون-الســوريون  ــة الت ــة الحالي ــا املعامل به
ــدول مســتمرة يف  ــك ال ــا دامــت تل ــان ومــرص م يف األردن ولبن
ــدويل. ــون ال ــا مبوجــب القان ــا املفروضــة عليه انتهــاك التزاماته

الفلسطينيني-الســوريني  أمــام  الحــدود  ُأغِلقــت  األردن،  ويف 
ــوريني.  ــني الس ــام الالجئ ــاً أم ــة جزئي ــت مفتوح ــا بقي ــع أنه م
البــالد  إىل  الدخــول  مــن  متكنــوا  الذيــن  الفلســطينيني  أمــا 
ــادة  ــاز التعســفي  واإلع ــزاع فتعرضــوا لالحتج ــدالع النِّ ــل ان قب
مــن  الفلسطينيون-الســوريون  مُينــع  لبنــان،  ويف  القرسيــة. 
العمــل يف كثــري مــن املهــن وتشــرتط الحكومــة عليهــم التقــدم 
ــك  ــن تل ــف ع ــراءات تختل ــاع إج ــل باتب ــرية العم ــب تأش بطل
تكلفــة.  عنهــا  وتزيــد  الســوريون  الالجئــون  يتبعهــا  التــي 
ــطينيني- ــوريني والفلس ــني الس ــني الالجئ ــة ب ــرق يف املعامل والف

للســوريني  تســمح  التــي  مــرص  أيضــاً يف  واضــح  الســوريني 
لالجئــني  الســامية  املتحــدة  األمــم  مفوضيــة  يف  التســجيل 
وبخدمــات  ثالثــة  بلــد  التوطــني يف  إعــادة  بحــق  والتمتــع 
ــة  ــنَّ الحكوم ــاعدات. لك ــن املس ــا م ــة وغريه ــة الصحي الرعاي
ــني  ــامية لالجئ ــدة الس ــم املتح ــة األم ــت مفوضي ــة منع املرصي
ــة  ــذه الفئ ــرم ه ــا يح ــوريني م ــجيل الفلسطينيني-الس ــن تس م
مــن الحصــول عــىل أي مــن املســاعدات رغــم أنهــم فــرّوا مــن 

ــه. ــزاع نفس النِّ

أمــا عــىل صعيــد العــودة، فــام زال احتــامل العــودة إىل الديــار 
قامئــاً لالجئــني الســوريني خالفــاً للفلسطينيني-الســوريني الذيــن 
ــزاع يف  ــداً. فالنِّ ــرث تعقي ــراً أك ــوريا أم ــودة إىل س ــيجدون الع س
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ــة للمجتمــع  ــع للظــروف املادي ســوريا تســبب يف تدهــور رسي
الفلســطيني املقيــم يف ســوريا الــذي يواجــه تهديــدات إضافيــة 
ــة عــىل  ــة القــدرة املحتمل ــزاع مــن ناحي يف ســوريا مــا بعــد الن

إعــادة االندمــاج يف املجتمــع الســوري.

ومرافقهــم  الفلســطينيني  مــدارس  تعرضــت  النِّــزاع،  وأثنــاء 
داخــل  والتدمــري  لالعتــداء  املجتمعيــة  ومراكزهــم  الطبيــة 
يعــد  كان  الــذي  الريمــوك  فمخيــم  وخارجهــا.  املخيــامت 
ــوريا  ــطينيني يف س ــني الفلس ــع الالجئ ــض” ملجتم ــب الناب “القل
ــل  ــطيني قب ــف فلس ــن 150 أل ــرث م ــتضيف أك ــذي كان يس وال
ــف  ــكانه إىل 18 أل ــدد س ــاءل ع ــوريا تض ــزاع يف س ــدالع النِّ ان
عــدا عــن أنــه أصبــح مســتهدفاً مــن قــوى النظــام واملعارضــة 
عــىل حــد ســواء. ونتيجــة منــع دخــول مــواد اإلغاثــة اإلنســانية 

للمخيــم، تــويف 128 شــخصاً مــن الجــوع وفقــاً ملنظمــة العفــو 
االدوليــة.  ورغــم التوصــل إىل اتفــاق لوقــف إطــالق النــار 
الجيــش مجــدداً  2014، أدت عــودة  الثــاين  يناير/كانــون  يف 
للمخيــم يف مــارس/آذار إىل إعاقــة توزيــع املســاعدات. ودمــار 
والتجاريــة  السياســية  الحيــاة  محــور  كان  الــذي  املخيــم 
املصاعــب  ظهــور  يعنــي  ســوريا  يف  الفلســطيني  للمجتمــع 
ــا  ــادوا عليه ــي اعت ــم الت ــام الفلســطينيني يف اســتئناف حياته أم

يف ســوريا.

ليا موريسون morrison_leah@hotmail.com  تخرج حديثاً 
من برنامج املاجستري يف اإلمناء ومامرسات الطوارئ يف جامعة 

    www.brookes.ac.uk أكسفورد بروكس

وريني الالجئني حة العقليَّة لألطفال واملراهقني السُّ الصِّ
ليا جيمس، وآين سوفسيك، وفرديناند غاروف، وريم عبايس

حة العقليَّة أْن تكون املفتاح الرئيي الستعادة األطفال واملراهقني عمل الوظائف النفسيَّة األساسيَّة ودعم  ميكن للصِّ
لدونتهم واسرتاتيجيات التكيف اإليجابية.

ــوريا  ــن سـ ــن مـ ــال الفاريـ ــاء واألطفـ ــال والنسـ ــرَّض الرجـ تعـ
عمومـــاً أو شـــهدوا التعذيـــب والخطـــف واملجـــازر،  ووقعـــوا 
ــي،   ــف الجنـ ــكال العنـ ــن أشـ ــريه مـ ــاب وغـ ــة االغتصـ ضحيـ
ودمـــرت منازلهـــم وأحياؤهـــم،  واســـُتهدفوا- ورأوا النـــاس 
ـــون  ـــة.  ويعان ـــدي القناص ـــىل أي ـــل وع ـــتخدام القناب ُيقتلون-باس
ت إىل إصابتهـــم بإعاقـــات ُمزمنـــة،  مـــن إصابـــات جســـدية أدَّ

وفقـــدوا أحباءهـــم الذيـــن إمـــا ُقتلـــوا أو اختفـــوا.  

حـــة العقليَّـــة واالحتياجـــات النفســـيَّة  وكشـــف تقييـــم للصِّ
ـــوريني يف األردن أنَّهـــم يعانـــون  ريـــن السُّ واالجتامعيَّـــة للُمهجَّ
مـــن الخـــوف املســـتمر والغضـــب واالفتقـــار إىل االهتـــامم 
الوظائـــف  يف  ومشـــاكل  باليـــأس  والشـــعور  بالنشـــاطات 
ـــرٍد  ـــن 8,000 ف ـــرب م ـــا يق ـــني م ـــن ب ـــية.  فم ـــامنية ألساس الجس
شـــاركوا يف التقييـــم، أفـــاد 15.1% منهـــم بشـــعورهم بالخـــوف 
لعـــدم  الشـــديد  بالغضـــب  يشـــعرون  و%28.4  الشـــديد، 
امتالكهـــم أي يشء يهـــدئ مـــن روعهـــم، و26.3% يشـــعرون 
ـــش،”  ـــتمرار يف العي ـــدون االس ـــم ال يري ـــة أنه ـــأس إىل درج “بالي
ــة  ويشـــعر 18.8% منهـــم “أنهـــم غـــري قادريـــن عـــىل مامرسـ
ــاعر  ــبب مشـ ــة بسـ ــم اليوميـ ــية يف حياتهـ ــاطات األساسـ النشـ
الخـــوف والغضـــب والتعـــب وعـــدم االهتـــامم واليـــأس أو 

ــم.” 1 ــي تتملكهـ ــاج التـ االنزعـ

ــتقبل  ــاه ومسـ ــوريني أنَّ رفـ ــني السـ ــن البالغـ ــرٌي مـ ــاد كثـ وأفـ
ـــر األكـــرب لهـــم. وعـــىل  أطفالهـــم املحتمـــل يشـــكالن مصـــدر التوت
ضـــوء هـــذه النتائـــج، أصبحـــت خدمـــات الصحـــة العقليـــة التـــي 
تســـتهدف األطفـــال متثـــل أولويـــة للمجتمـــع ككل.  فالعديـــد 
ـــري  ـــم وتأث ـــق املســـتمر عـــىل أبنائه ـــن البالغـــني يشـــعرون بالقل م
أهـــوال األوضـــاع التـــي خاضـــوا تجربتهـــا.  ويصـــف أحدهـــم 
ـــرب-  ـــن الح ـــدة” م ـــياً بح ـــرضرات نفس ـــن “املت ـــنَّ م ـــه بأنه بنات
ـــاد بوجـــود  ـــنَّ اعتق ـــس لديه ـــق والخـــوف ولي ـــن القل ـــني م ويعان
مـــالذ آمـــن يف أي مـــكان.2  ويف مجموعـــات االستشـــارات كان 
ــامداً عـــىل  ــن” اعتـ ــكان آمـ ــم “مـ ــال رسـ ــن األطفـ ُيطلـــب مـ
ــان،  ــض األحيـ ــعهم، يف بعـ ــن بوسـ ــم مل يكـ ــم، إال أنَّهـ ماضيهـ
ــات  ــة، فريســـمون الدبابـ ــات عنيفـ ــري عـــن ذكريـ ــوى التعبـ سـ

وأحياءهـــم اآلهلـــة بالجنـــود. 

ـــق  ـــوريني بالضي ـــني الس ـــال واملراهق ـــن األطف ـــد م ـــعور العدي وش
ـــن الحـــرب،  ـــة ع ـــات الناجم ـــارش للصدم ـــاج التعـــرض املب هـــو نت
األمـــر الـــذي يشـــكل تحديـــاً لديناميكيـــة األرسة املرتبطـــة 
ــة بالتكيـــف مـــع  بالصدمـــة والتَّهجـــري، والضغوطـــات املتعلقـ
الحيـــاة يف األردن.  ومـــن املرجـــح أنَّ الوالديـــن وأفـــراد األرسة 
ــم  ــر عليهـ ــة وتظهـ ــارب مؤملـ ــوا لتجـ ــن تعرضـ ــن الذيـ اآلخريـ
ــوا  ــية أن ميارسـ ــات النفسـ ــر والصدمـ ــة بالتوتـ ــراض مرتبطـ أعـ
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