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عات السورية واستضعاف الالجئني الفلسطينيني النزاع يف امُلجمَّ
غافن ديفيد وايت

يف سوريا، يجد الالجئون الفلسطينيون أنفسهم منجرفني مجدداً يف دائرة النزاع والتهجري التي ُتفاقم استضعافهم 
وُتعظم أهمية البحث عن حلول دامئة. 

قبل اندالع النزاع، كانت سوريا توفر لالجئني الفلسطينيني عموماً 
األوسط.  الرشق  يف  األخرى  بالدول  مقارنة  اللجوء  أوضاع  أفضل 
التمتع  ذلك  يف  مبا  نسبياً  بالحريات  الفلسطينيون  متتع  وطاملا 
تعكس  ذلك،  ومع  الحكومة.  تقدمها  التي  االجتامعية  بالخدمات 
كثافة  إىل  بالنظر  واقتصادية  اجتامعية  هشاشة  التنمية  مؤرشات 

السكان الكبرية يف سوريا.

الفلسطينيني يف  الالجئني  من مخيامت  عتيقاً  بني 12 مخياًم  ومن 
إلغاثة  املتحدة  األمم  )هيئة  األونروا  هيئة  تدعمهم  الذين  سوريا 
سبعة  دخلت  األدىن(،  الرشق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل 
مخيامت، كانت قامئة يف قلب العاصمة دمشق وحولها يف الجنوب 
ويف شامل حلب، دائرة النزاع. فقد تأذى عىل نحو مبارش الغالبية 
يف  املسجلني  من  فلسطيني  الجئ   529000 نحو  من  العظمى 
الدولة جراء العنف املنترش يف البالد. ونتج عن االشتباكات املسلحة 

واستخدام األسلحة الثقيلة داخل تلك 
بالغة  أرضار  عن  وحولها  املخيامت 
الرعاية  ومراكز  واملــدارس  املنازل  يف 
الصحية والبنية التحتية اإلدارية ولقي 
كثري من الالجئني الفلسطينيني ومثانية 

من موظفي األونروا حتفهم. 

ويف إطار استجابة األونروا، تقدم الهيئة 
وغري  والغذائية  املالية  املساعدات 
اإلصحاح  وخدمات  واملــاء  الغذائية 
والتعليمية  الصحية  والــخــدمــات 
لالجئني  والحامية  ــأوى  وامل الطارئة 
واألمن  السالمة  وآليات  الفلسطينيني، 
التصليحات  وأعامل  األونروا،  ملوظفي 
التحتية  للبنية  الطوارئ  حــاالت  يف 
القامئة. وسعياً لضامن استمرار تعليم 
نظام  يف  املقيدين  من  طالب   67000
خصصت  سوريا،  يف  األونــروا  مدارس 
وآمنة  بديلة  تعليمية  مناطق  الهيئة 
لهذا الغرض، منها: االستخدام املؤقت 
دراسية  مدة  يف  الحكومية  للمدارس 
ــدرايس  ال اليوم  انتهاء  عقب  ثانية 

األصيل، واالستفادة من آليات التعلم عن بعد، والصفوف االفرتاضية 
املتطورة عن طريق قناة تلفزيونية رقمية، وإدماج الطالب الفارين 
من سوريا ضمن النظام املدريس األوسع يف الدول املجاورة. ونتيجة 
لإلغالق املؤقت لنحو 23 مركزاً من مراكز الرعاية الصحية األولية 
صحية  رعاية  مراكز  األونروا  أنشأت  النزاع،  مناطق  من  لقربهم 
جديدة ونقلت خدمات الرعاية الصحية إىل مناطق جديدة يقطنها 

الالجئون الفلسطينيون امُلّهجرون. 

ُمهجرون مجدداً
ـر الالجئـون الفلسـطينيون كثـرياً يف سـوريا. فمـن بـني أسـوأ  ُهجِّ
األحـداث التـي شـهدوها يف أواخـر أبريل/نيسـان 2013 يف مخيـم 
عـني التـل يف حلـب التهجري القـرسي لجميـع قاطني املخيـم البالغ 
عددهـم 6000 فلسـطينياً يف يـوم واحـد فقـط عقـب أشـهر مـن 
االشـتباكات املسـلحة املتفرقة. أما سـاكنو مخيم الريموك يف جنوب 
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الجئون فلسطينيون نازحون داخلياً، مخيم جرمانا، محافظة دمشق، مايو/أيار 2013.
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دمشـق الذيـن بلـغ عددهـم نحـو 160000 الجـئ، فقـد تضـاءل 
يف  الجامعـي  التهجـري  عقـب  فقـط  الجـئ   30000 إىل  عددهـم 

 .2012 لعـام  األول  ديسـمرب/كانون 

وهكـذا، صـار نحو 235000 الجئ فلسـطيني حاليـاً نازحني داخل 
سـوريا. ومـن بينهـم قرابـة 18000 الجئ ذهبوا للعيـش يف مخيم 
آخـر مـن مخيـامت الالجئني الفلسـطينيني األكـرث أمناً حتـى وقتنا 
الحـايل. ولكـن يف تلـك املخيـامت، مثلـام هـو الحـال يف جميـع 
العـامل، فهيئـة األونـروا وغريهـا مـن املنظـامت األخـرى،  أرجـاء 
مثـل: مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لالجئـني، غري قـادرة عىل 
توفـري األمـن الشـخيص لالجئني يف املخيـامت وتعتمد عـىل الدولة 
)والجهـات الفاعلـة األخـرى( يف ذلـك. أمـا مخيم حمـص يف قلب 
سـوريا الـذي يبلـغ عـدد قاطنيـه األصليـني نحـو 22000 الجـئ 
الذيـن  الفلسـطينيني،  الالجئـني  مـن  نـازح   6500 حاليـاً  ويضـم 
قدمـوا مـن ريـف حلـب ودمشـق وحمـص، فرسعـان مـا وقـع 
فريسـة بـني رضيس القتـال بني الحكومـة وقوات املعارضـة ما زاد 
مـن احتامليـة النـزوح الجامعـي املسـتقبيل. ومـن بـني امُلهّجريـن 
خـارج الحـدود السـورية، 93000 الجـئ فلسـطيني جـاءوا مـن 
سـوريا وسـجلوا أسـامئهم لدى هيئـة األونروا يف لبنـان، وأكرث من 
45000 الجـئ كانـوا يعتمـدون بصـورة مسـتمرة عـىل الخدمـات 
اإلنسـانية التـي تقدمهـا الهيئـة. يف حـن وصـل نحـو 8500 الجئ 
إىل األردن. أضـف إىل ذلـك وصـول نحـو 1000 الجـئ فلسـطيني 
إىل غـزة عـن طريـق مـرص، بينام هربت أعـداد قليلـة بعيداً حتى 

وصلـوا إىل ماليزيـا وإندونيسـيا وتايالنـد.

غـادروا  الذيـن  الفلسـطينيني  مـن  العظمـى  الغالبيـة  لجئـت 
سـوريا إىل لبنـان ليعيشـوا يف واحـد مـن 12 مخياًم مـن مخيامت 
اكتظـاظ  أسـفر  وقـد  هنـاك.  القامئـة  الفلسـطينيني  الالجئـني 
املخيـات وتهالـك بنيتهـا التحتيـة وسـوء الظـروف الصحيـة بهـا 
إىل تحملهـا والخدمـات بهـا أكـر مـن طاقتها يف حـن يظل متويل  
األونـروا ضعيـف جـدًا وال يقـوى عـى دعمهـا. وهكـذا، ينخـرط 
الالجئـون الجـدد يف منافسـة للحصـول عـىل مسـاكن محـدودة 
أفـراد  عـرشة  إىل  تصـل  عائـالت  تجـد  وهكـذا  مناسـبة،  وغـري 
بـني  مـا  الشـهري  إيجارهـا  يـرتاوح  يتشـاركون يف غرفـة واحـدة 
200-400 دوالر أمريـيك. ومـع بدايـة العـام الـدرايس 14-2013، 
التحـق 32213 طالبـاً مـن أبنـاء الالجئـني الفلسـطينيني املقيمـون 
هنـاك بالتعليـم، وكان مـن بينهـم أكـرث مـن 5000 طالـب إضـايف 

جـاؤوا مـن سـوريا.

ولـذا، يجـد الالجئـون الفلسـطينيون الجـدد أنفسـهم غارقـني يف 
الـرصاع ليـس مـع الفلسـطينيني املقيمـني هنـاك أصـاًل فحسـب 
عـىل فـرص توليـد الدخـل املحـدودة، ولكـن مـع 677000 الجـئ 

وبعكـس  أيضـاً.  مؤخـراً  البـالد  إىل  قدمـوا  الذيـن  مـن  سـوري 
املواطنـون السـوريون، ال يحـق لالجئـني الفلسـطينيني القادمـون 
مـن سـوريا العمـل يف لبنـان فضـاًل عـن أنهـم ال ميتلكـون أصـال 
الخـربة التـي اكتسـبها العـامل املهاجـرون لعقـود مثـل تلـك التي 
يتمتـع بهـا املواطنـون السـوريون. وقـد انخـرط نحـو 40% مـن 
غـري  عـامل  بوصفهـم  العمـل  سـوق  يف  الفلسـطينيني  الالجئـني 

ماهريـن فضـاًل عـن عـدم متتعهـم باملهـارات الخاصـة. 

الصـادر يف  العـام  الحكومـي  القـرار  قلـص  فقـد  األردن،  أمـا يف 
أمـام  األردنيـة  الحـدود  غلـق  بشـأن   2013 الثـاين  يناير/كانـون 
تدفـق  سـوريا  يف  العنـف  أحـداث  مـن  الفاريـن  الفلسـطينيني 
آالف  بضعـة  ويعيـش  فقـط.  فـرد   8500 إىل  الالجئـني  وصـول 
مـن الفلسـطينيني حاليـاً يف مجتمعـات عـىل املناطـق الحدوديـة 
وتعكـس  بهـا.  يشـتعل  النـزاع  مـازال  التـي  سـوريا  جنـوب  يف 
أوضاعهـم القانونيـة املقلقلـة هنـاك مـا يواجهونـه مـن صعوبات 
تتعلـق باإلجـراءات املدنيـة، مثـل: تسـجيل املواليـد، والحصـول 
ومجابهـة  عمـل،  إيجـاد  عـىل  قدرتهـم  وعـدم  الخدمـات،  عـىل 
اسـرتاتيجيات البقـاء مرتفعـة الخطـورة، والعيش يف خطر مسـتمر 
جـراء احتامليـة الرتحيـل القـرسي. ولـذا فمـن حـق الفلسـطينيني 
الشـعور باملسـاواة يف املعاملـة وعـدم التمييـز يف تطبيـق القانون 
الـدويل مبـا يف ذلـك حاميتهم مـن الرتحيـل القرسي. وعـىل صعيد 
الرئيسـيني  املصلحـة  أصحـاب  إرشاك  يف  األونـروا  تسـتمر  آخـر، 
ومناشـدة  الفرديـة  القضايـا  بشـأن  السـلطات  لـدى  للتوسـط 
أن  سـبق  التـي  نفسـها  اإلنسـانية  املعاملـة  ملنحهـم  الحكومـة 
منحتهـا مـن قبـل لالجئـني اآلخرين والسـامح لهم بدخـول األردن 

متييـز.  دون 

تلـك  القـرسي  التهجـري  تجربـة  الفلسـطينيني  الالجئـني  خـوض 
مجـدداً أمـر مـؤمل ُيعيـد تذكريهـم مبا عانـوه قدمياً ملـدة 65 عاماً. 
ومـع أن تلـك املـدة أطـول أوضـاع التهجـري زمنـاً عـىل اإلطـالق، 
ُيديـن اسـتضعاف الالجئـني الفلسـطينيني يف دول الرشق األوسـط 
التـي تـزداد بهـا األوضـاع غـري املسـتقرة املجتمع الـدويل أكرث من 
ذي قبـل ويضـع عـىل كاهلـه عـبء ضـامن رعايتهـم وحاميتهـم 

ويحملـه مسـؤولية الوصـول لحـل عـادل ودائـم ملعاناتهـم.

غافن ديفيد وايت g.white@unrwa.org مسؤول العالقات 
الخارجية واالتصاالت يف األونروا www.unrwa.org. جميع 

اآلراء الواردة يف هذا املقال آراء الكاتب وال تعكس بالرضورة 
وجهة النظر الرسمية ملنظامت األمم املتحدة، مبا فيها األونروا. 

أرقام الالجئني الفلسطينيني الواردة يف هذه املقالة صحيحة وفقاً 
لتاريخ 1 سبتمرب/أيلول 2013.
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