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 تداعيات الصراع السوري عمى الالجئين الفمسطينيين في سوريا
 

 الممخص
 
 

ال يمكن فصل األزمة السورية الحالية عن الصراع العربي اإلسرائيمي، وعن مأزق التسوية عمى المسار الفمسطيني،  
فرازاتو السياسية واألمنية، ثم كانت دمشق وماتزال غير حيث كانت دمشق داعمًا لمقوى الفمسطينية الرافضة لنيج أوسم و وا 

موقعة عمى معاىدات مع إسرائيل كما جرى عمى الجبيات المصرية واألردنية والفمسطينية. فبقيت سوريا ومعيا لبنان في 
ينيين حال االستيداف من أجل فرض التطبيع مع إسرائيل، وال يمكن نسيان أن مئات األلوف من الالجئين الفمسط

يقيمون في لبنان وسوريا والعراق، وبأن ما حدث وما يحدث في ىذه البمدان سيؤثر كثيرًا عمى مصير ممف الالجئين 
حدوث انعكاسات خطيرة عمى قوى المقاومة من جراء تداعيات األزمة السورية ونتائجيا  يؤدىالفمسطينيين، وذلك 

اوضاع الالجئين قبل الصراع، ومعرفة الموقف الفمسطيني من الحراك إبراز  الى السياسية واألمنية. وتيدف ىذه الدراسة
 . يمالشعبي السوري، وتسميط الضوء عمى تداعيات الصراع السوري عمى الالجئين الفمسطينيين في سوريا وعمى مستقبم

سيؤدى إلى وخمصت الدراسة أن استمرار الصراع في سورية لن يؤثر فقط في مضاعفة المعاناة لمشعب السوري ولكنو 
إضعاف دور سوريا المركزي في الصراع العربي اإلسرائيمي وسيحمل مزيدًا من المعاناة لالجئين بما في ذلك مخاطر 
زالة المخيمات وسحب بعض الحقوق القانونية. واعتمدت الدراسة عمى المنيج التاريخي والمنيج الوصفي  التيجير وا 

 :واشتممت الدراسة عمى أربعة محاور التحميمي.
 أوضاع الالجئين الفمسطينيين  في سوريا قبل الصراع. -1
 الموقف الفمسطيني من الصراع السوري. -2
 تداعيات الصراع السوري عمى الالجئين الفمسطينيين في سوريا  -3
 .تداعيات الصراع السوري عمى مستقبل الالجئين الفمسطينيين في سوريا  -4
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Abstract 
 

The effects of the Syrian conflict on the Palestinian refugees in Syria 

 

 Can not be separated the current Syrian crisis on the Arab-Israeli conflict, and the 

dilemma of the settlement on the Palestinian track, where Damascus was a supporter of the 

Palestinian forces that reject the Oslo and it’s political and security secretions. and 

Damascus still not a signatory to the treaty with Israel like Egypt, Jordan and Palestinian 

Liberation organization so stayed Syria and Lebanon in the event of targeting in order to 

impose normalization with Israel, and can not forget that hundreds thousands of 

Palestinian refugees living in Lebanon, Syria and Iraq, and that is what happened and what 

is happening in these countries will greatly affect the fate of Palestinian refugees file, and 

it reflects the serious repercussions the forces of resistance as a result of the repercussions 

of the Syrian crisis, political and security consequences. This study aims to highlight the 

situation of the refugees prior to the conflict., and knowledge of the Palestinian position of 

the popular movement of Syria, and to shed light on the repercussions of the Syrian 

conflict on the Palestinian refugees in Syria and the future of Palestinian refugees in Syria. 

this study concluded that the continuation of the conflict in Syria will affect not only the 

doubling of the suffering of the Syrian people, but it will lead to a weakening of the 

central role of Syria in the Arab-Israeli conflict Israel will carry more suffering of the 

refugees, including the displacement and removal of the camps and cancel of some of the 

legal rights risk The study relied on the historical method and the descriptive and 

analytical approach. The study included four axes:  

1. The conditions of Palestinian refugees in Syria before the conflict.  

2. Palestinian stance of the Syrian conflict. 

3. The repercussions of the Syrian conflict on the Palestinian refugees in Syria. 

4. The repercussions of the Syrian conflict on the future of Palestinian refugees in Syria 
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 خطة الدراسة:
 مقدمة:
 المعموم ومن واليبوط، الصعود من متواترة حمقات الماضية الخمسة العقود خالل اإلسرائيمية الفمسطينية العالقات شيدت

 في متميز بدور لمقيام تتطمع ظمت كما حدودىا، خارج فاعل إقميمى دور لعب تحاول ظمت تمك المرحمة طوال سوريا أن
 النظام آمن فقد اآلخرين، الفاعمين وأزاء األوسط الشرق في اإلقميمية مكانتيا لتعزيز المنطقة يف والسالم الحرب معادالت
 ولدييا إسرائيل، مع حدودية دولة سوريا أن وخصوصاً  عربي، وشأن قومية قضية ىي الفمسطينية القضية أن السوري
 ية.الفمسطين التحرير منظمة لفصائل الفعمي الحاضن وىي كبير فمسطيني تجمع

 والتأثير بالتأثر تتسم سوريا وخصوصاً  الجوار ودول الفمسطينيين بقضية المتمثمة الفمسطيني الشعب بين العالقة وطبيعة
 والشعوب المشترك، والعدو التاريخي العمق بحكم ومترابطة متالحمة واألالم واآلمال العربي والواقع التاريخية فالروابط
 والنسب. الدم بصمة ببعضيا ترتبط
 مؤيد بين ما الفمسطيني الموقف وانقسم،  السوري الداخمي الصراع في وأثروا تأثروا ينالفمسطيني أن فيو الشك ومما
 وأثر الالجئين، أوضاع عمى خاصة ومستقبمية مرحمية تداعيات ليا كان المواقف ىذه محايد، أو لمثورة مؤيد أو لمنظام
 التي التحديات كل في السوري النظام لدى الشاغل الشغل يعد فمم ئيمياإلسرا العربي الصراع مسار عمى السوري الحراك
 الفمسطينية القضية عمى سمبي بشكل آثر مما بيمومو منشغل طرف فكل السورية، والمعارضة السوري النظام يواجييا
 خاص. بشكل سوريا في الفمسطينيين الالجئين أوضاع وعمى عام بشكل

 مشكمة الدراسة:
 فمسطين في المعاناة ىي كما تماماً  تنتيي ال والتى الشتات في الفمسطينيين الالجئين معاناة حول دراسةال مشكمة تتمحور

راقة الحقوق وسمب العيش نكد بين أشكاليا تتعدد وجد أينما الفمسطيني عمى محدداً  صارا والعذاب فالمعاناة ،  الدماء وا 
 وأخرى. دولة بين متنقالً  يتكرر مشيد في

 ويتفرع سوريا؟ في الفمسطينيين الالجئين عمى السوري الصراع تداعيات ىي ما ىو: رئيسي سؤال عمى سةالدرا ونعتمد
 االتية: الفرعية االسئمة الرئيسى السؤال من
 الصراع؟ قبل الفمسطينيين الالجئين اوضاع ماىي -1
 السوري؟ الصراع من الفمسطينية الفصائل موقف ما -2
 سوريا؟ في الفمسطينيين الالجئيين وضاعا عمى السورى الصراع تداعيات  ماىى -3
 سوريا؟ في الفمسطينيين الالجئين مستقبل عمى السوري الصراع تداعيات ىي ما -4

 أهداف الدراسة:
 .الصراع قبل سوريا في الفمسطيينيين الالجئيين أوضاع إبراز -
 .الفمسطينية القضية عمى وتداعياتو السوري الصراع من الفمسطيني الموقف بيان -
 .السورية المخيمات في الفمسطينيين الالجئين عمى السوري الصراع تداعيات عمى الضوء تسميط -
 .سوريا في الفمسطينيين لالجئيين مستقبمية استشرافية نظرة بناء -

 أهمية الدراسة:
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 العربية. الدول في الفمسطينين الالجئيين بمسار المتعمقة األكاديمية الدراسات في النقص سد -
 عمى والتغمب الفمسطينية السورية العالقات تطوير في منيا اإلستفادة يمكن القرار ناعلص توصيات استخالص -

 تواجييا. التي التحديات
 سوريا. في الالجئيين وضاعأ تناولت سابقة لدراسات استكماالً  الدراسة ُتعد -

 حدود الدراسة:
 المكاني: الحد
 الطرفين بكال مباشر وتأثر تأثير ليا والتي المحيطة لدولا عمى ينعكس وما سوريا في المكاني اطارىا في الدراسة تدور

 والفمسطيني. السوري
 الزماني: الحد
 كان سورية داخمية تغيرات من المرحمة بو مرت وما السوري الصراع بداية خالل آي 2015-2011 من الدراسة تمتد
 سوريا. في الفمسطينين الالجئيين مستقبل عمى اآلثر ليا

 :الدراسة  منهج
 مباشر بشكل أثرت التي الداخمية المتغيرات لوصف التحميمي الوصفي والمنيج التاريخي المنيج عمى الدراسة تمدتاع
 الفمسطينية. السورية العالقات في

 مصطمحات الدراسة:
الصراع: يعرف الصراع عمى أنو تنافس بين طرفين أو أكثر حول أىداف غير متوافقة، فمفيوم الصراع في جوىره 

مكاناتيم مما يؤدي "تنازع  لإلرادات"، ينتج عن اختالف في دوافع أطرافو وفي تصوراتيم وأىدافيم وتطمعاتيم ومواردىم وا 
وترى الباحثة أن  (.35,ص1997)بدوى ،بيم إلى اتخاذ قرارات، أو انتياج سياسات تختمف فيما بينيا أكثر من اتفاقاتيا 

، فيو بداية يفترض تناقض المصالح أو القيم بين طرفين أو الصراع يعبر عن موقف لو سماتو أو شروطو المحددة
دراك أطراف الموقف ليذا التناقض وتؤثر الرغبة من جانب طرف من األطراف في تبني موقف ال يتفق  أكثر، وا 
بالضرورة مع رغبات الطرف اآلخر، بل إن ىذا الموقف قد يتصادم مع بقية ىذه المواقف. وقد يكون الصراع فرديًا أو 

 ماعيًا أو دوليًا، وما حدث في سوريا صراع جماعي ثم تحول إلى صراع.ج
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 تداعيات الصراع السوري عمى الالجئين الفمسطينيين في سوريا
 

 مقدمة:
ي تعد قضية الالجئين الفمسطينيين من أكثر المواضيع الشائكة في ممف القضية الفمسطينية وىى من اصعب الممفات الت

حيث لم  ، مازالت متداولة ومفتوحة في اروقة االمم المتحدة  وعمميات التفاوض المتكررة بين الفمسطينيين واالسرائيميين
صبحت مشكمة الالجئين الفمسطينيين في الشتات أكثر تعقيدًا أيتم التوصل لحتي اآلن لحل عادل وعممي لقضيتيم. وقد 

انى معظم الالجئون الفمسطينيون في سوريا من ازمة الصراع المحتدم وقد ابان فترة الصراع السوري الداخمي حيث يع
وقع عدد كبير منيم ضحية الصراع  وتأثروا بشكل مباشر من أحداث العنف الدائرة  مما أدى بيم في نياية المطاف 

ل االوروبية  فأصبح لميجرة مرة ثانية واليروب من األراضي السورية في تجاه بعض الدول العربية المجاورة وبعض الدو 
 خرى متجيا نحو مستقبل مجيول في ظل حرمان من العودة إلى وطنو ومعاناتو في سوريا.أالالجئ يشعر بالتشتت مرة 

وفيما بعد جاء إلييا  ،الف نسمة 90حيث لجأ الييا حوالى ، 1948التواجد الفمسطيني في سوريا بنكبة عام وارتبط   
أوا إلى مصر أو االردن أو الضفة وغزة  وحسب التقديرات  من مصادر مختمفة لحين الف من الذين كانوا قد لجآبضعة 

اندالع األحداث في سوريا فإن عدد الفمسطينيين المقيمين في سوريا يتجاوز النصف مميون نسمة بقميل يتوزعون عمى 
ى تقنين ىذا التواجد عمى ثالثة عشر مخيمًا وعدد من التجمعات  في المدن  الرئيسة. وعممت السمطات السورية عم

وىذا فتح المجال ليم  لالندماج  ،اراضييا  بما يكفل لمفمسطينيين حقوقًا أساسية أىميا حق العمل وحرية اإلقامة والتنقل
في المجتمع السوري  عمى كافة األصعدة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية  ليكونوا جزءًا من المجتمع السوري  

م،  1948تعتبر سوريا ممجأ آمنا لمشعب الفمسطيني الذي تم تيجيره من أرضو أبان النكبة عام و وناتو لحٍد ما، وأحد مك
ألف( الجئ فمسطيني موزعين عمى المحافظات السورية، يمارسون حقوقيم  600حيث يعيش في القطر السوري حوالي )
عممون في جميع مرافق الدولة السورية ومؤسساتيا دون قيود، ن تمامًا، فنجدىم ييالمدنية في العمل مثل المواطنين السوري

ويمارسون جميع حقوقيم السياسية حتى وقت قريب، باستثناء ممارسة بعض الحقوق السياسية في االنتخابات الرئاسية 
 (.47، ص1994 )جرار،والبرلمانية التي ال يممكون فييا حق االنتخابات في الترشح أو الترشيح 

الى معظم المدن والبمدات السورية  أصبح عدد من المخيمات  2011راع الذى بدأ من مدينة درعا ومع تحول الص
فبدأت التداعيات السمبية ليذا الصراع عمى المخيمات  فبدأت  ، الفمسطينية مكانًا لمصراع المسمح بين طرفي الصراع
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يا لمنزوح منيا، وبدأت المحنة الجديدة تتعرض لمقصف بكل أنواعو مما تسبب الى افتقاد األمن فييا واضطر سكان
 مع بدء تيدم وجودىم عمى جميع االصعدة الحياتية.  1948لمفمسطينيين في سوريا بعد محنتيم الكبرى عام 

يختمف الصراع في سوريا في طبيعتو وأدواتو وتأثيراتو ونتائجو عمى الفمسطينيين عن باقي الصراعات األخرى التي   
 2010في الوطن العربي، أو ما سمى بالربيع العربي التي شيدتيا الدول العربية منذ أواخر عام حدثت في أنحاء أخرى 

 لألسباب االتية:
تعتبر سوريا دولة مركزية في الصراع العربي اإلسرائيمي ومن أىم دول الطوق المحيطة بإسرائيل التي تحتل الجوالن  -1

 م.  1980يا عام م، الذي ضمتيا "إسرائيل" إلي 1967السورية منذ عام 
تشكل سوريا حمقة الوصل الرئيسية في محور المقاومة والممانعة الذي كان يضم بعض حركات المقاومة الفمسطينية  -2

يران وسوريا الرافض ألي تسوية سممية مع إسرائيل.  وحزب اهلل المبناني وا 
اقي الحركات الفدائية الفمسطينية كما أن كال القيادتين السياسية والعسكرية لحركتي حماس والجياد االسالمي وب -3

 )ابوسعدة،تشكل "دمشق" داعمًا رئيسيًا وحميفًا استراتيجيًا ليا خالل عقود طويمة من الصراع مع الكيان الصييوني 
 (.1ص ،2014

 المحور االول :أوضاع الالجئين الفمسطينيين في سوريا قبل الصراع:
الصراع تتسم باالستقرار  نوعًا ما مقارنًة بوضع الالجئين الفمسطينيين  كانت حياة الالجئين الفمسطينيين  في سوريا قبل 

 في لبنان وغيرىا من الدول األخرى.
ويعرف الالجئ الفمسطيني الى سوريا  بأنو فمسطيني سوري، ألن الشعب السوري ينظر إلى الفمسطيني بأنو جزء اليتجزأ 

الذى ساوى بين  1956ى اتخذه المجمس النيابي السوري الذ 60وألن القانون السوري  رقم  ،من نسيجو الوطني 
ىذا  ،الفمسطيني والسوري  بجميع الحقوق باستثناء ما يتعمق  باالنتخابات  والذى أشعر الفمسطيني في سوريا بأنو سوري

ياءًا بالتجارة، القانون سمح لمفمسطيني أن يتواجد في كل مناحي الحياة  السورية بدءًا من المين اإلدارية في الدولة وانت
فضاًل عن أن عممية التزاوج  التي تمت بين أفراد الشعبين جعمت االنصيار شديدًا. )زوجتي حمبية وزوج ابنتي دمشقي 

 (.2016 )برقاوى,وزوج أختي حوراني(. 
 خارج ةاإلسرائيمي والمجازر االعتداءات دفعتيم الذين الفمسطينيين الالجئين من جزءاً  1948 سنة في سوريا استقبمت
 السورية العاصمة في منيم العظمى األغمبية تركزت وقد الجئ، 90,000-85,000 بنجو عددىم وقدر أرضيم
 سنة في خدماتيا وانتشار "األونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة نشوء ومع دمشق،
 السورية الحكومات بدأت 1949 سنة ومنذ ىناك، جئينالال من قسماً  األونروا تقيميا التي المخيمات جذبت ،1950

 االحتفاظ مع السورية، االقتصادية القطاعات مختمف ولوج عمى الفمسطينيين الالجئين ساعدت قوانين سن المتعاقبة
 وتبع نقل ووسائل وأبنية عقارات أنواعيا بمختمف الممكية من ينيالالجئ تمكن عن فضالً  ىذا الفمسطينية، بالجنسية
 لذلك وتبعاً  1970 و 1967 و 1956 السنوات خالل سوريا إلى لمفمسطينيين نزوح عمميات األولى المجوء عمميات
 )السييمي، واالقتصادي االجتماعي وضعيا عمى والنازحين الالجئين فئات من فئة لكل القانوني الوضع انعكس
2001.) 

تاريخ  450ئيس الجميورية السورية القانون رقم بعد أشير قميمة عمى المجوء الفمسطيني إلى سوريا أصدر ر و 
وكما جاء في المادة األولى )الفقرة الثانية( من  2المتضمن إحداث مؤسسة الالجئين الفمسطينيين العرب، 25/1/1949
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القانون المشار أن الغاية من إحداث ىذه الييئة ىي: "تنظيم شؤون الالجئين الفمسطينيين العرب ومعونتيم وتأمين 
يجاد األعمال المناسبة ليم واقتراح التدابير الخاصة بإقامتيم وأوضاعيم في الحاضر والمستقبل". مخت مف حاجاتيم وا 

، وقعت الحكومة السورية اتفاقية مع وكالة األمم المتحدة إلغاثة 1950وبعد أن أنشأت األمم المتحدة األونروا في عام 
كي تمارس عمميا في سوريا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع  1952م وتشغيل الالجئين الفمسطينيين )األونروا( في عا

 Badil ،.(http://www.badil.org/a) .الييئة العامة لالجئين الفمسطينيين العرب
ووقعو الرئيس السوري الراحل شكري ،بإجماع المجمس النيابي السوري  1956يوليو  10في  260صدر القانون رقم وقد 

مع المواطن السوري، باستثناء المواقع السياسية العميا وما  يتمتع بالمساواةطيني بموجب ىذا القانون بح الفمسوأص، القوتمي 
 260حيث نص قانون (. 6،ص2016)السعد،  يتعمق بكل ما من شأنو تذويب اليوية الفمسطينية في صراعيا مع إسرائيل 

جميورية العربية السورية بتاريخ نشر ىذا القانون " يعتبر الفمسطينيون المقيمون في أراضي ال10/7/1956الصادر في 
كالسوريين أصاًل في جميع ما نصت عميو القوانين واألنظمة النافذة وبحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العمم مع 

 احتفاظيم بجنسيتيم األصمية" 
السوري،  مدنية التي يمنحيا القانون لممواطنوقد أعطى ىذا القانون  الفمسطينيين األغمبية الساحقة من الحقوق من الحقوق ال

ن في سوريا الحقوق السياسية التي يتمتع بيا المواطن السوري وتسمموا مثميم مناصب حساسة ين الفمسطينيييكما منح الالجئ
ترشيحا ومتقدمة في تدرجات السمطة الحكومية والعسكرية والحزبية في سوريا مثل وصول المحامي أحمد الشيخ باسم من بمدة 

لموقع أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث وىو ثاني أعمى منصب في ىرم الحزب الحاكم في البالد ولكن حرموا الالجئين ‘
الفمسطينيين من حق الترشح واالنتخاب لممؤسسات السياسية كرئاسة الجميورية ومجمس الشعب وأبقت القوانين السورية عمى 

 (.6ص ،2016 )السعد،راضييا في االحتفاظ بجنسيتيم الفمسطينية حق الالجئين الفمسطينيين عمى أ
 (.189-188، ص2012)الزين، بمنح الالجئين الفمسطينيين في سوريا وثائق سفر  1311وأصدر وزير الداخمية قرار رقم 

لفصيل ثوري ضمن وشكمت حالة المخيمات الفمسطينية تجاذبات بين الفصائل الفمسطينية المختمفة، حتى بات كل مخيم ُيحسب 
سياسة الحشد المتبعة آنذاك فالمناخ السياسي في مخيم اليرموك ذو األغمبية من الالجئين من المدن واألرياف الفمسطينية 

يختمف عن المناخ السياسي لمخيمات مثل خان الشيخ او سبينة أو جرمانا وغيرىا ممن يشكل سكان البدو والغور أغمبيتيم من 
سي أو فرز اجتماعي وطبقي بالطبع ىذا في دمشق، أما في المدن األخرى فقد لعبت جغرافيا التجمع الدخول في تعميم سيا

الفمسطيني دورىا في تحقيق درجات متفاوتة من االندماج االجتماعي، فمسطينيو مدينتي حمص وحماة كانوا األكثر تحقيقًا 
جوء الفمسطيني إلى سوريا أصدر رئيس الجميورية السورية بعد أشير قميمة عمى الملدرجة االنسجام مع المحيط االجتماعي، ف

المتضمن إحداث مؤسسة الالجئين الفمسطينيين العرب، وكما جاء في المادة األولى  25/1/1949تاريخ  450القانون رقم 
يين العرب ومعونتيم )الفقرة الثانية( من القانون المشار ان الغاية من إحداث ىذه الييئة ىي: "تنظيم شؤون الالجئين الفمسطين

يجاد األعمال المناسبة ليم واقتراح التدابير الخاصة بإقامتيم وأوضاعيم في الحاضر والمستقبل ،  وتأمين مختمف حاجاتيم وا 
ألف نسمة، والجزء  350مخيمًا، يقيم فييا حوالي  13يتواجد في سوريا حوالي نصف مميون الجئ فمسطيني، يتوزعون عمى و 

لتجمعات في المدن الرئيسية. يتركز معظميم في منطقة دمشق، حيث يصل عدد المقيمين فييا منيم إلى المتبقي يقيم في ا
 (.http://www.badil.org/arمخيمات وعدد من التجمعات في دمشق ) 7ألف نسمة، موزعين عمى  400

ي مخيمات عديدة أقيمت ألف الجئ، يتوزعون ف 650عدد الالجئين الفمسطينيين في سوريا حوالي  أنويمكن  القول  
في أطراف معظم المدن الرئيسية وخصوًصا العاصمة دمشق. تميزت أوضاعيم الحياتية فييا بنوع من االستقرار، وقد 
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، 1956و 1949( الصادرين عامي 260( و)450كانوا يعاممون معاممة المواطن السوري وفقًا لمقانونين السوريين )
لمقوانين السورية من حيث المساواة  1948سطينيون المسجمون في سوريا منذ عام المذين خضع بموجبيما الالجئون الفم

مع المواطن السوري في كل المجاالت، ما عدا االنتخاب والترشح لمبرلمان السوري واإلدارة المحمية ومجالس المحافظات 
يون مع السوريين، وأصبح ليم دورًا والمدن. حقق ذلك نوعًا من االندماج المتكامل، وتداخل وفق تمك القوانين الفمسطين

فعااًل وميمًا في كافة نواحي الحياة السورية المينية والوظائفية والتعميمية، واستطاعوا أن يؤكدوا ذواتيم فييا، ووصموا إلى 
أعمى المراتب الوظيفية، وانعكس ذلك عمى معيشتيم، وأدى إلى تحسين أوضاعيم االقتصادية. بقي الفمسطينيون 

ن يتميزون عن السوريين بالخصوصية الوطنية الفمسطينية، التي تتمثل بحق العودة وتقرير المصير فيم أصحاب السوريو 
حق مسموب ويريدون استعادتو، ألنيم معنيون بشكل مباشر بيذا أكثر من غيرىم، ليذا فقد شاركوا بشكل فعال بالعمل 

وائل الذين انضموا إلى منظمات الثورة الفمسطينية في ، وكانوا من أ(7ص ،2015 )عزيزة،السياسي الوطني الفمسطيني
منتصف الستينيات، وقاتموا في فمسطين ولبنان واألردن وعمى جبية الجوالن المحتل. حيث كان ذلك قبل انقالب الحركة 

تاريخ أي التي قادىا حافظ األسد، وأصبح رئيسًا لمجميورية العربية السورية، وقد منع منذ ذلك ال 1970التصحيحية عام 
عمل عسكري لممنظمات الفدائية الفمسطينية ينطمق من جبية الجوالن المحتل. كما قدموا الشيداء عمى طريق التحرير 
وحق العودة، وبرز منيم قيادات في الصف األول لمنظمة التحرير الفمسطينية مثل محمود عباس )أبو مازن( ومحمد 

(. لكن برزت في منتصف 120-88،ص1995جياد( )الشريف،عباس )أبو العباس( وخميل محمود الوزير )أبو 
السبعينيات خالفات سياسية بين منظمة التحرير الفمسطينية والنظام السوري، وقد تطورت إلى شكل الصراع المسمح في 

ان، ومن ، وانتيت بمجازر ارتكبيا النظام السوري مع القوى االنعزالية المبنانية بحق الفمسطينيين في لبن1976لبنان عام 
بالتعاون  1985-1983أىميا مجزرة مخيم تل الزعتر في بيروت، وحصار المخيمات الفمسطينية في لبنان بين عامي 

. ال يمكن تبرأة النظام السوري من جرائمو بحق الفمسطينيين (2012)كيالى ،مع حركة أمل المبنانية بزعامة نبيو بري 
ام النظام السوري بافتعال انشقاق في صفوف حركة فتح، قاده سعيد مثل دوره المحوري في مجزرة تل الزعتر كما ق

موسى مراغة )أبو موسى(، وقام بعد ذلك بإغالق مكاتبيا ومعسكراتيا في سوريا، واعتقال معظم كوادرىا وزجيم في 
ادي أسوة السجون سنين طوال، وطرد ياسر عرفات من دمشق، وبعد ذلك تابع الفمسطينيون في سوريا حياتيم بشكل اعتي

. وفي (12-11،ص1997)راثمل،بإخوتيم السوريين الذين كان المعارضون منيم يتعرضون لقمع نظاميم الدكتاتوري 
القيادة العامة بزعامة أحمد جبريل، والمنشقين من حركة فتح إضافة  -أثناء ذلك قبمت الجبية الشعبية لتحرير فمسطين 
لفمسطيني تحت وصاية النظام السوري. إال أنو عندما اندلعت ثورة الحرية إلى بعض المنظمات األخرى بأن يبقى القرار ا

أشير  6والكرامة في سوريا ضد نظام بشار األسد، وتحولت من الحالة السممية إلى الحالة المسمحة بعد قياميا بأكثر من 
دارة العالم ظيره ليا، انضم معظم الشباب  من الالجئين الفمسطينيين بسبب القمع اليمجي الذي تعرضت لو الثورة وا 

)عكيمة السوريين إلى الثورة مطالبين بالتغيير االجتماعي والسياسي واالقتصادي أسوة بإخوتيم السوريين 
، كما حال بعض السوريين الذين وقفوا مع النظام، وقفت معو أيضًا المنظمات الفمسطينية التي (214-213،ص2013،

في السابق مع قيادة منظمة التحرير التي رفضت االنصياع لقرار النظام السوري رىنت نفسيا تاريخيًا لو، مثمما فعمت 
شاركت المنظمات الفمسطينية الموالية وخصوصًا القيادة العامة النظام  وقد بالييمنة عمى قراراتيا المستقمة، واحتوائيا.

عواء يشنيا النظام عمييم بكافة السوري قمعو الوحشي لمشعب السوري ومن ضمنو الفمسطيني، والذي تطور إلى حرب ش
أنواع األسمحة الجوية واألرضية والصاروخية والكيماوية، أدت إلى إدخال سوريا في حرب إقميمية ودولية، تكاد أن تمحو 
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تعرض خالليا المجتمع الفمسطيني كما ىو السوري أيضًا و معالم حقيقة الثورة السورية ومشروعيتيا األخالقية والسياسية. 
ار جسيمة. فعمى الصعيد الفمسطيني حاصر النظام السوري وقصف مخيم اليرموك أكبر مخيمات الالجئين إلى أضر 

ألف نسمة، ودمر مخيمي درعا  180، وشرد أىمو البالغ عددىم حوالي (8،ص2014)ديب،الفمسطينيين في سوريا 
تعرض لمقصف اليومي عمى من تبقى وحندرات في حمب بالكامل، وال يزال مخيم خان الشيح الواقع شرق مدينة دمشق ي

من القمة القميمة من سكانو ىناك. يتشارك فمسطينيو سوريا شعبيا بدفع ثمن ثورتيم عمى الدكتاتورية كما ىجر أىالي 
مخيم السبينة في جنوب العاصمة، ويمنع أىمو من العودة إليو عمى الرغم من خموه من المسمحين، وىناك اآلالف الذين 

لى اآلن ال يعرف مصير اآلالف من المعتقمين في سجون النظام، استشيدوا أو قت موا بسب الجوع الذي سببو الحصار، وا 
وىناك المئات من الذين ابتمعيم البحر أثناء عبورىم المتوسط إلى دول الشمال البارد. ما ىو جدير ذكره أنو برغم ما 

رث خالل الحرب، يبقى مستقبميم الوطني يكتنفو تعرض لو الالجئون الفمسطينيون في سوريا من مآٍس وأىوال وكوا
الغموض وخصوصًا ما يتعمق بيويتيم الوطنية المتمثمة بحق العودة إلى ديارىم في فمسطين وتقرير المصير، بسبب 

إبعادىم كمكون اجتماعي عن المشيد السوري، وغياب قضيتيم عن كافة األجندات السياسية والتفاوضية المطروحة عمى 
تفاوض السياسية المحمية واإلقميمية والدولية. نجدىم تائيين في كل أصقاع األرض يبحثون عن ذواتيم لتأكيد أجندات ال
 .(8ص ،2014 )ديب، انتمائيم

 المحور الثانى : الموقف الفمسطيني من الصراع السورى:
إذ فرضت عمييا السعي نحو بمورة مثمت األحداث في سوريا تحديًا سياسيًا لمقوى السياسية الرسمية والفصائل الفمسطينية 

مواقف سياسية بما يخدم مصالحيا االستراتيجية في المنطقة، وقد حرصت الفصائل والقوى الفمسطينية في بداية األحداث 
عمى اتخاذ مواقف حيادية تجاه األحداث الدائرة في سوريا، باعتبار أن ما يحدث في سوريا ىو شأن داخمي يخص 

 واقف ارتكزت عمى ما يمي:الشعب السوري وحده، م
 – 1970أن التجارب المأساوية التي صادفت الالجئين الفمسطينيين في أكثر من قطر عربي في األردن أعوام  -1

، وفي موقف منظمة التحرير من غزو العراق لمكويت عام 1975، وفي لبنان إبان الحرب األىمية عام 1971
، قد نمت عندىم مشاعر القمق والخوف عمى مستقبميم وحياتيم 2007، وفي مخيم نير البارد في لبنان عام 1990

 من أي تدخل قد ييدد وجودىم واستقرارىم.
% من السكان 3أن أعداد الالجئين الفمسطينيين ال تشكل قوة كبيرة في الديموغرافيا السورية إذ تمثل ما يقارب   -2

 )شناعة،ئون وضيوف عمى الشعب السوري ن أنفسيم الجو موزعين عمى العديد من المدن، كما يعتبر الفمسطيني
 (.17ص ،2014

 أواًل: الموقف الرسمي الفمسطيني:
رغم فتور العالقات السورية الفمسطينية عمى المستوى الرسمي بسبب التدخالت السورية السابقة في الشؤون الداخمية و 

لحيادية، ألنيا أدركت أخطاءىا في الفمسطينية، إال أن قيادة منظمة التحرير والسمطة الفمسطينية قد حرصت عمى ا
الماضي، واستخمصت منيا العبر، فغالبا دفع الفمسطينيون أثمان أزمات لم يكن ليم فييا أي مصمحة، او كانت نتاج 

 لمواقف سياسية غير محسوب تأثيراتيا السمبية اتخذتيا القيادة الفمسطينية. 
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ية السورية، أعمن الرئيس الفمسطيني محمود عباس في مقابمة واعمااًل لمبدأ الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخم
)قناة العربية متمفزة عمى قناة العربية، التزاَم الحياد في األزمة الدائرة في سوريا، وأن الفمسطينيين ضيوف في ىذه البمد 

ن الرئيس محمود . ومن جانبو كشف أحمد قريع عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، أ(7/2/2012،
عباس أوعز لمقيادة الفمسطينية في اجتماعات سابقة، بعدم التطرق لألزمة السورية، وعدم توجيو انتقادات مباشرة لمنظام 

  السوري والرئيس بشار األسد
(http://inlightpress.com.) 

مر صحافي بالسفارة وصرح مسؤول العالقات الخارجية في حركة فتح وعضو لجنتيا المركزية عباس زكي في مؤت
الفمسطينية في بيروت: "أن السمطة الفمسطينية تنظر إلى أي صراع في أي دولة عربية نظرة مختمفة، موضحًا أنيا ترى 

ألف فمسطيني في سوريا، مشددًا عمى أن من يريد أن يتدخل في الشأن  750األزمة السورية شأنًا داخميًا، فمفمسطين 
و قدرة عمى أن يخرج رعايا دولتو من سوريا ، وىذا ما ال نقدر عميو؛ ولذلك لن نكون السوري، فأقمو يجب أن تكون ل

 (.http://inlightpress.com)فريقًا في أي نزاع ، ومصمحتنا ىي أمن واستقرار سوريا 
 لكن بعد تصاعد األزمة وظيور المجموعات المسمحة وتبنييا أيدولوجيات مختمفة، تحمل في داخميا العداء التامو 

لمسمطة الفمسطينية مثل الجماعات التكفيرية، إضافة لتصاعد بعض أصوات المعارضة التي تحدثت عن استعدادىا 
(، اعتبرت السمطة http://ar.timesofisrael.comإلقامة عالقات مع إسرائيل وفتح سفارة سورية في تل أبيب )

إلسرائيل، وأن سقوط سوريا ىو سقوط لمقضية الفمسطينية أن ما يحدث مؤامرة تيدف الى تدمير سوريا انتصارًا 
 .(www.youm7.com/storg)الفمسطينية 

 ثانيًا: موقف فصائل منظمة التحرير الفمسطينية:
ة النضال فصائل منظمة التحرير الفمسطينية )حركة فتح، الجبيتان الشعبية والديمقراطية، حزب الشعب، جبيأعمنت  

الشعبي )سمير غوشة(، جبية التحرير الفمسطينية "أبو العباس"، فدا( أن الصراع الجاري في سوريا شأنًا داخميًا وأنيا 
تتخذ موقف الحياد، وعممت عمى رفض زجيا بو بأي شكل من األشكال، وتجسد موقفيا ىذا برفض حمل السالح في 

ن كان بعض ىذ ه الفصائل قد أعمنت أنيا تقف إلى جانب النظام سياسيًا، وتتبنى المخيمات تحت أي ذريعة كانت، وا 
خطابو حول ما يجري في سوريا، كالجبية الشعبية التي عكست ىذا االتجاه داخل محور فصائل المنظمة، باإلضافة 

 إلى عدد من أعضاء المجنة المركزية لحركة فتح.
 موقف حركة فتح: -أ

سورية تبني سياسة النأي بالنفس، والتركيز عمى مصير الالجئين الفمسطينيين في أعمنت حركت فتح منذ بداية األزمة ال
(، وتحييد والمخيمات الفمسطينية 17/12/2014الخميج أونالين، ) سوريا، وما ييدد الشعب الفمسطيني في سوريا مستقبالً 

 وعدم زجيا في األزمة، ونادت بالحل السياسي لألزمة، وذلك حرصًا عمى حقن الدماء.
وبالرغم من عدم اصدار بيان واضح عن حركة فتح في بداية األزمة السورية اال أنيا أدانت األحداث التي حصمت في 
مخيم اليرموك فيما عرف بأحداث الخالصة، كما وصرح مأمون سويدان مدير مفوضية العالقات الدولية لحركة فتح في 

قيقة وأحد مبادئ حركة فتح عدم التدخل في الشؤون الداخمية المحافظات الجنوبية أن فتح تعتبر سوريا دولة عربية ش
، وفي الوقت نفسو رفض التدخل في الشأن الداخمي الفمسطيني وأن حركة فتح )مقابمة مع مامون سويدان(لمدول العربية 

http://www.youm7.com/storg
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مى ذلك "إبراىيم تنأى بنفسيا عن التدخل بالشأن السوري،  وتدعم كل مبادرة عربية ودولية إلنياء األزمة السورية وأكد ع
ان ما يحدث في سوريا يؤثر عمى الوضع :"أبو النجا" أمين سر الييئة الحركية العميا في قطاع غزة ، عندما قال 

 "الفمسطيني ودعا الى النأي بالنفس عن أحداث سوريا
 )مقابمة مع ابراىيم ابو النجا(. 

 ومن أبرز مواقف حركة فتح:
 . 2011حزيران  7اليرموك بتاريخ  دانتيا لألحداث التي حصمت في مخيمإ -1
(www.nbprs.ps/news.php). 
. 2011) 2011دانتيا لميجوم التي تعرض لو مخيم الرمل في الالذقية في منتصف اب إ -2

www.maan.news.net). 
زيارة عباس زكي ممثاًل عن الرئيس محمود عباس لسوريا واجتماعو مع األسد مطالبا بتجنيب الفمسطينيين في  -3

طالق سراح المعتقمينالمخيما   ت القصف الجوي، وتقديم تسييالت ليم وا 
(www.howgaza.org/arabic/2010) . لقد مثمت ىذه الزيارة بدء عودة العالقات بين حركة فتح والنظام السوري

 إيجابية منيا فتح مكاتب لحركة فتح في دمشق. عاما، وأسفرت عن نتائج 30بعد انقطاع استمر ألكثر من 
أن  "إرسال قافمة اغاثية ألجل مساعدة سكان مخيم اليرموك برئاسة وزير العمل أنذاك"احمد مجدالني" والذي قال: -4

بعض األطراف المحسوبة عمى حركة حماس داخل مخيم اليرموك تسعى لتفعيل التوصل التفاق من شأنو رفع 
 .(www.howgaza.org/arabic/2010)" يمالمعاناة عن أىل المخ

 موقف الجبهة الشعبية لتحرير فمسطين: -ب
حيانا باتباع سياسة أفي بداية األزمة السورية تبنت الجبية الشعبية لتحرير فمسطين مواقف داعمة لمنظام بشكل خجول   

احيانا أخرى، ولكن بعد ظيور الجماعات اإلسالمية المتطرفة والمسمحة والمسيئة لمشعب النأي بالنفس عن التدخل 
السوري وحراكو، شّكمت ىذه الجماعات موقفا واضحا لمجبية الشعبية من األزمة السورية، وأعمنت وقوفيا التام بجانب 

رية النظام السوري، ومساندتيا لو في تصديو لمتدخالت الخارجية والجماعات التكفي
(https://saleemalbeik.wordpress.com/2013) ، عضو المكتب السياسي لمجبية  -كما أدلى كايد الغول

ن برأيو في موقف الجبية من الصراع السوري المسمح، في مقابمة معو: "منذ البداية وحتى اآل -الشعبية لتحرير فمسطين 
موقف الجبية الشعبية  شديد الوضوح مما يحدث في سوريا، حيث دعت منذ بداية األحداث بشكل معمن إلى ضرورة أن 

نحراف عن يمارس الشعب العربي السوري حقو في الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة وفي تداول السمطة، ولكن تم اإل
الصراع الداخمي، فضاًل عن تدخل قوى خارجية معادية لسوريا  ىذه األىداف، واعتماد العنف وسيمة شبو وحيدة في

ومصالح األمة العربية قامت بدعم جماعات مسمحة متطرفة، سواء من داخل سوريا أو قادمة إلييا لتحقيق أىداف ال 
عالقة ليا بطموحات وآمال الشعب السوري، وىو ما جعل موقف الجبية يركز عمى رفض ىذه التدخالت، ويدعو 

دانة جميع األطراف التي تسعر لالس تجابة لمطالب وحقوق الشعب العربي السوري التي عبر عنيا في الحرية الكرامة، وا 
 .)مقابمة مع كايد الغول( من الخالف"

http://www.howgaza.org/arabic/2010
http://www.howgaza.org/arabic/2010
https://saleemalbeik.wordpress.com/2013
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 موقف الجبهة الديمقراطية لتحرير فمسطين: -ج
ا يجري في سورية، وحثت عبر أمينيا أكدت الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطين منذ بداية االزمة التزاميا الحياد إزاء م

العام الرفيق نايف حواتمة كافة الفصائل الرئيسية بمنظمة التحرير الفمسطينية المتواجدة في سوريا، تحييد المخيمات 
 الفمسطينية والتنظيمات المتواجدة بسوريا من الصراع الدائر بين النظام السوري ومعارضيو وعدم زّجيم فيو.

إن ما يجري في سوريا ما ىو إال حراك شعبي وانتفاضة تمثل الشعب السوري ":قابمة مع "العربية. نت"وقال حواتمة في م
لنيل حقوقو بالحرية والكرامة والديمقراطية التعددية والتداول السممي لمسمطة تحت سقف دستور لدولة مدنية ديمقراطية 

 .(http://syria-news.com) وتأمين حق الشعب بالعدالة االجتماعية"
وأعرب حواتمة عن أنو "ال يمكن حل األزمة السورية بوسائل أمنية وعسكرية"، قائال "نحن ندعو لحل يقوم عمى الحوار 
الشامل والوقف الكمي لمعنف ولكل أشكال الحمول األمنية والعسكرية، وصواًل لحكومة وطنية سورية تشمل كل األطراف 

بدولة مدنية تضمن حقوق الشعب السوري ، وتجري انتخابات حرة ونزيية تتمتع بسمطة كاممة، ووضع دستور ديمقراطي 
تفضي إلى مرحمة جديدة تقوم عمى الحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية والنقابية، وخطة اقتصادية جديدة لضمان 

 سورية"العدالة بدياًل عن الخطة المعمول بيا منذ سنوات والتي كانت سببًا رئيسيًا في تفجر األزمة ال
(www.almayadeen.net). 
 موقف الجبهة الشعبية القيادة العامة: -د

شّكل تواجد القيادة العامة لمجبية الشعبية لتحرير فمسطين في سوريا منذ عقود، وتمقييا من النظام السوري كافة انواع 
مع النظام السوري في مختمف أطوار  ان تتخذ مواقفيا السياسية واالعالمية بما يتوافق الدعم الموجستي والعسكري، دافعاً 

 األزمة السورية. 
في بدايات األزمة السورية أعمنت الجبية عبر قيادات في المجنة المركزية، أنيا ترفض االنزالق في المجريات السورية، 

ى المواجية لكن تطورات األزمة السورية وتسارعيا والتدخالت الخارجية وانتشار الجماعات المسمحة ضد النظام دفعيا ال
  العسكرية ضد المعارضة السورية ومساندة النظام

(www.aljazeera.net)  ورغم قمة تأثيرىا الفعمي عسكريًا إال أن مشاركة الجبية إلى جانب النظام عسكريًا تعد تدخال
 .فمسطينيا مباشرا في األزمة السورية، لو تأثيراتو السياسية واالجتماعية لموجود الفمسطيني في سوريا

أكد مسؤول الجبية الشعبية لتحرير فمسطين )القيادة العامة( في قطاع غزة الميندس "لؤي القريوتي" في لقاء خاص لـ و  
، عندما سئل كيف تنظر الجبية الشعبية الى األحداث في سوريا؟  (مؤسسة بيمست الوطنية لمدراسات والنشر واإلعالم)

الشؤون الداخمية ألي دولة عربية، والشعب الفمسطيني الذي يعيش في رد قائال: "إننا في الجبية نرفض التدخل في 
سوريا يممك حقوق لم تتوفر ألي فمسطيني في أي دولة عربية، لذلك عمينا أن نكون وفيين ليذه الدولة بكل مؤسساتيا 

  وليذا الشعب"
http://shrq.ps/?p=412)). 

لسياسية وتعزيز الديمقراطية والحرية من منطمق تمتين الجبية وأضاف أيضا: "قمنا منذ البداية بأننا مع اإلصالحات ا
الداخمية في مواجية المؤامرات الخارجية، وكنا نعمم بأن ما يجري عمى األرض ىو أبعد ما يكون عما رفع من شعارات، 

 وما تمر بو سوريا اليوم خير دليل عمى صواب موقفنا" 
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(http://shrq.ps/?p=412). 
يادة العامة مع تواجد الجيش الحر في األحياء المجاورة لمخيم اليرموك )الحجر االسود والتقدم وبرز تنامي دور الق

والتضامن ويمدا(، ومع تشكيميا "لجان شعبية" مسمحة تحت عنوان "حماية المخيم" بمشاركة مجموعات محدودة من )فتح 
 االنتفاضة ومنظمة الصاعقة(. 

(، بأنيا 31/7/2012بريل" أىداف ىذه المجان في كممة ألقاىا بمقر الخالصة )وقد أوضح االمين العام لمجبية "أحمد ج
 تيدف إلى حماية سكان المخيم وأعراضو وممتمكاتو من المجموعات المسمحة، التي تريد استباحتو عمى حد قولو

(www.badil.org/a). 
قامت الحواجز الثابتة والطيارة في أوقد اصطدمت المجان الشعبية مع الجيش الحر في المناطق المتاخمة لممخيم، و 

المخيم لمساندة الجيش السوري وأجيزة الرئيس بشار األسد، مع التذكير بأنو قد قضى خالل ىذه الصدامات المسمحة 
 مئات من الضحايا الفمسطينيين.
 ثالثا: موقف باقي الفصائل:

 موقف حركة حماس: - أ
ميو، بسبب تأييدىا لمحراك الشعبي الذي حدث في مصر أوقعت األزمة السورية حركة حماس في موقف ال تحسد ع

وتونس وليبيا واليمن الذي كانت تدعمو جماعة اإلخوان المسممين من جانب، وعالقتيا الجيدة مع النظام السوري ووجود 
م، حاولت حركة حماس  2011قيادة الحركة في دمشق من جانب أخر، لذلك منذ بداية الصراع السوري في مارس اذار 

ساسية لألعمال خوان المسممين باعتبارىم محور االحتجاجات والنواة األن تجمع بين انتمائيا األيديولوجي لحركة اإلأ
المسمحة  والمناىضة لمنظام السوري، وانتمائيا لمحور المقاومة والممانعة الذي تمثل سوريا مركزه ، ففي البداية أعمنت 

من باب الوفاء  وشعباً  م، أكدت فيو انيا تقف مع سوريا قيادةً 2/4/2011حركة حماس الحياد، وأصدرت بيانا في 
لسوريا التي وقفت مع الشعب الفمسطيني وحقوقو المشروعة، واحتضنت قوى المقاومة الفمسطينية، فأكدت في بداية 

 ول عمى ما يمي:ىم ثوابت سياسة الحركة فأكدت في بيانيا األأاالزمة انيا ال تتدخل في الشأن الداخمي لسوريا وىي من 
وقفت مع مقاومة الشعب الفمسطيني وحقوقو المشروعة واحتضنت قوى المقاومة  وشعباً  أن سوريا قيادةً  -1

 الفمسطينية.
 تعتبر أن ما يجري في الشأن الداخمي يخص االخوة في سوريا. -2

والحميف األىم لى جانب المعارضة ألنيا ستخسر النظام إفمم تصطف  وسطاً  ودل ذلك عمى ان حماس لعبت دوراً 
 ن تخسر مصداقيتيا الشعبيةأإليران الداعم لمحركة، ولم تصطف الى جانب المعارضة خشية 

(www.howgaza.org/arabic/2010). نتيجة الضغوط الخارجية وخاصة الخميجية "القطرية" التي مورست و
ة حماس العاصمة لى جانب المعارضة السورية وغادر أعضاء المكتب السياسي لحركإضدىا اصطفت حماس 

جراء تحول ىام في عالقة حماس بالنظام السوري، بل ، وقد اعتبر ىذا اإل2011السورية في كانون األول )ديسمبر( 
وكان فاتحة لمرحمة جديدة في عالقات الحركة الخارجية، وتموضعيا ضمن محاور المنطقة، خاصة مع التحوالت 

عالن حركة حماس تصدرىا مشيد معاداة النظام السوري، فخالل كممة إالتي تشيدىا الدول العربية. ولم يكن مفاجئا 
فبراير  24ألقاىا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل ىنية في جامع األزىر بالقاىرة بتاريخ 
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م، أعمن مناصرتو ودعمو الثورة السورية، واعتبر ذلك أول موقف صريح من حركة حماس عمى االحتجاجات 2012
 وريا ضد نظام االسد، الذي طالما وفر الدعم لمحركة واستضاف مقارىا في سوريا لعدة سنواتفي س

(www.alarabiya.net/articles/2012/). 
م، عندما أعمن خالل كممة  30/9/2012في نفس االتجاه أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "خالد مشعل" في 

والتنمية بأنقرة عن ترحيب حركتو بالثورة السورية، وتأييد ودعم الشعب السوري في القاىا في المؤتمر الرابع لحزب العدالة 
 (.www.youtube.com/watch) مطالبو العادلة

في نفس السياق عبر القيادي البارز في حركة حماس "أحمد يوسف" عن رؤية حماس بشكل واضح وصريح بقولو: "إن 
ع مطالب اإلصالح والتغيير في المنطقة، كما حدث في مصر وتونس، حماس ترى أن الثورة السورية جاءت بالتزامن م

 وليس في إطار مؤامرة عمى نظام األسد ومحور المقاومة والممانعة والصمود كما تروج طيران"
(http//www.alsharq.net.sa/2013/06/05) 

 موقف حركة الجهاد اإلسالمي:  - ب
زمة السورية وحافظت عمى عالقتيا اإليجابية مع النظام ألنيا من األ لم تتخذ حركة الجياد اإلسالمي أي موقف سياسي

خراجيا من الصراع العربي اإلسرائيمي يصب في مصمحة إسرائيل  التزمت الحياد، حيث تعتقد الحركة أن تدمير سوريا وا 
شلح ححدد بأن الحل ومما يلفج االوخباي أن األميه العام للحركت الدكخىر رمضان  ويجعميا قوة مييمنة في المنطقة.

السياسي هى الطريق الىحيد إليجاد حل في سىريا يبدأ بالحىار ويلبي مطالب الىاس بحياة أفضل مه واحيت، ويحقه دماء 

 كل السىرييه، ويحافظ علً وحدة سىريا ارضا وشعبا ويحمي الدولت السىريت مه االوهيار مه واحيت أخري

(news.net/ar/news-http://www.orient).  ورغم نأي حركة الجياد بنفسيا وتجنبيا الدخول في التجاذب
السياسي حول األزمة السورية والتركيز عمى العمل اإلغاثي في المخيمات، إال أن "شمح" اتيم "إسرائيل بإثارة األزمة في 

 .(http://alarab.co.uk/?id=79441)  طّي النسيان"سوريا بيدف ضرب القضية الفمسطينية ووضعيا 
ومن جانبو أكد الناطق الرسمي باسم حركة الجياد اإلسالمي "داود شياب" أن حركتو ليا موقف واضح من األزمة 
السورية، فيي ترفض التدخل بما يجري فييا، أو بأي بمد عربي آخر؛ وأشار الى أن القوى الغربية تريد إطالة الحرب 

 .(www.aljazeera.net) ف سوريا وتقسيمياإلضعا
يادي في الحركة، عمى عدم تدخل حركتو في االحداث السورية وقال "لن نكون مع طرف ضد كما أكد "خالد البطش" الق 

لى حوار سوري داخمي  طرف، نحن ضيوف في سورية"، ودعا "البطش" إلى االستجابة لمطالب الشعب السوري، وا 
يمي ويحقن الدم وطني يحمي أراضي سورية من التقسيم، ويستجيب لممطالب الشعبية ويرفض التدخل الدولي واإلقم

 .)مقابمة مع خالد البطش( السوري
المحور الثالث :تداعيات الصراع السورى  عمى الالجئين الفمسطينين في سوريا:   

ألف أنفسيم في قمب األزمة السورية ومعظميم  يعيش نكبة  630وجد الالجئون الفمسطينيون  المقيمون  في سورية نحو 
ث  السورية  وأثروا فييا كما حصل في مخيمات حمص وحمب  والالذقية  واليرموك,  جديدة .فتأثر الفمسطينيون باألحدا

وقد حدث التحول الكبير عندما انتقمت موجة االحتجاجات واالشتباكات الى العاصمة السورية  دمشق وريفيا التي 
رية عندما قام النظام في تحتضن الجزء االكبر من الالجئين الفمسطينيين . فبدأ التأثر الفمسطيني  باألحداث السو 

نازح معظميم من االطفال   500بقصف مسجد عبد القادر الحسيني  الذى كان يأوي اكثر من  16/12/2012

http://www.orient-news.net/ar/news
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شكمت ىذه الحادثة منعطفا في الدور اإلنساني لمفمسطيني تجاه أخيو السوري  نتيجة  160والشيوخ  وقتل ما يزيد  عن 
 .(5،ص2012نور،)م % من أبناء المخيم80نزوح اكثر من 

في سوريا واضحا في بداية الصراع ىو التحييد بحكم وجودىم وتوزعيم الجغرافي   نييالفمسطينكان خيار الالجئين 
ورمزية  قضيتيم ,وامام ضغط كل من النظام والمعارضة الغالبية اختار النظام كرد الجميل عمى استضافتيم في ارضو 

 ب.والبعض اختار المعارضة تضامنا مع الشع
الموقف لألسباب ذا زمة اتخذ الالجئون الفمسطينيون خط تجنب مخيماتيم في االنخراط في الصراع ويأتي ىبداية األ
 االتية:

 عداد الالجئين اليشكمون قوة كبيرة.أ -1
 لم ينخرط الالجئون في الحياة السياسية السورية. -2
 ىم مجرد الجئون خارج المواطنة السورية. -3
 )شناعة، ا في البمدان األخرى عندىم مشاعر القمق بان أي تدخل سوف ييدد مستقبميمالتجارب التي عاشوىنمت   -4

  .(17ص ،2014
 سبب دخول المخيمات في خط الصراع المسمح السوري:

_ الحل األمني الذي تبناه النظام السوري لقمع المعارضين لم يميز بين المخيمات وجوارىا فاستيدف القصف مخيمات 
 الرمل(. -خان الشيخ  -الالذقية  -حمص  -درعا  – الالجئين )اليرموك

_ مشاركة الفمسطينيين إخوانيم السوريين في معاناتيم فيناك عشرة عمر وثمة عيش مشترك فضال عن التذمر السائد 
 بينيم لجية التوظيف التي فرضيا النظام عمى الفمسطينيين.

بي في المخيمات من خالل اختالق المشاكل وبث االشاعات _ قيام بعض الكيانات الفمسطينية التابعة لمنظام بدور سم
وقمب المزاج الفمسطيني من مزاج مؤيد لممعارضة الى مزاج معارض لممعارضة وتوزيع األسمحة عمى الشباب الموالين 

 لمنظام في المجتمعات.
منيا حندرات والست _ لم تتدخل كل المخيمات في الصراع الن ىناك مخيمات بعيدة عن مراكز الحركات المعارضة 

 (68العدد ،2013 )مجمة عودة، قل ضررا من المخيمات األخرىأقل تأثرا و أزينب ولذلك نجدىا 
 موقف اطراف الصراع من الفمسطينيين :

 النظام السوري: -
وجيت مستشار رئيس الجميورية السورية بثينة شعبان أصابع االتيام الى الفمسطينيين بانيم وراء الفتنة وتورطيم 

 (3،ص2014)ابوىاشم، مارس بالالذقية  26حداث با
 المعارضة السورية:  -

ان الفمسطينيين  :"تحدث برىان غميون رئيس المجمس الوطني المعارض في مقابمة معو في صحيفة الشرق الجزائرية
 . "ليسوا اخوانا سوريين بل ىم اكثر من ذلك فيم جزء من امن واستقرار سوريا

 ،2014 بوسعدة،أ)رضة حاول توظيف القضية الفمسطينية لصالحو وكسب مزيد من الدعم ان كل من النظام والمعا
 .(3ص
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 تداعيات االزمة ) الصراع( عمى الفمسطينيين في سوريا:
الف في 200الف الجئ فمسطيني في سوريا ميجرين داخل سوريا موزعين عمى النحو التالي،  270اصبح ما يقارب  -

في درعا.)مجموعة العمل من اجل  13100في حمص،   6450الالذقية ،  في 4500في حمب ، 6600دمشق، 
 .(19/10/2016فمسطينى سوريا،

لبنان, وعدد آخر في السويد, 51300غزة, 1000ليبيا,  1100الى مصر, 6000تيجير الفمسطينيين الى دول أخرى ) -
 تركيا, ماليزيا, اندونيسيا, دول أوروبية(.

 كبر المخيمات الفمسطينية وتدميره وىجرة غالبية أبنائو.حصار خانق لمخيم اليرموك ا -
 .288وبمغ عدد المفقودين حوالي  3375بمغ عدد الشيداء الفمسطينيين اكثر من   -
 فقدان الثقة بالمرجعية السياسية الفمسطينية المتمثمة بمنظمة التحرير. -
لمعركة مع المعارضة.)جبية النضال الفمسطيني رفض النظام السوري عودة أبناء المخيمات الى بيوتيم بعد حسم ا -

2016) 
دًا عمى موقف حماس من االزمة السورية وانحيازىا  - مواقف حركة حماس اثرت سمبيا عمى فمسطينيي سوريا، فرَّ

لممعارضة عمقت الدولة السورية بعض القوانين التي كانت لصالح الفمسطينيين منيا موقف توظيف الفمسطينيين في 
العامة وحصرىا بالمواطنين السوريين وموقف بعض الخدمات االجتماعية كالعالج في مؤسسات اليالل الوظائف 
 األحمر.

 ضع انساني مأساوي.و تشتيت أبناء العائمة الواحدة وباتوا في   -
عام وضعت االونروا خطة لتعزيز صمود لالجئين الفمسطينيين خطة االستجابة الطارئة لالونروا المتعمقة بسورية ل -

2014. 
النظام السوري قوانين صارمة بقضية تحويل األموال فمنع الالجئين الفمسطينيين من تسمم األموال من ذوييم وضع   -

 .( 2013 )مرة، المقربين عن طريق مراكز التحويل المالي بموجب قانون وضع في تمك الفترة
 المجوء خارج سورية:  -

غبين في حزم حقائبيم واالنتقال إلى مغتربات خمف البحار والمحيطات بعيدًا عن إن معظم فمسطينيي سورية لم يكونوا را
بالد الشام التي احتضنتيم، وخصوصًا أنيم ما زالوا يحممون بتحقيق حمم العودة بمساعدة إخوانيم السوريين. وفيما يتعمق 

ألفًا، فُتظير جميع المعطيات  52نحو بفمسطينيي سورية الذين اضطروا لمجوء إلى لبنان، والذين يقدر عددىم حاليًا ب
ارتفاع مؤشرات البؤس في صفوفيم نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منيا، وعمى رأسيا التعامل معيم 
كسائحين، باإلضافة إلى اتخاذ إجراءات تجعل عممية دخول القادمين من سورية عممية صعبة ومعقدة. والحال ليس 

كتابة ىذا التقدير يمنع الالجئ الفمسطيني السوري من دخول األردن بصورة نظامية، غير أن  أفضل في األردن، فحتى
 .(41ص ،2014 )موريسون،ألف الجئ تمكنوا من دخول األردن  11ىناك نحو 

الجئًا منيم مقيمًا في تجّمع سايبر سيتي في ظروف إنسانية سيئة، وىم ممنوعون من الخروج أو  120وما زال نحو 
لتواصل مع العالم الخارجي، كما تذكر بعض التقارير. وفي تركيا ترفض السمطات منح الالجئ الفمسطيني حتى ا

% منيم يسكنون في 75السوري تأشيرة دخول نظامية، والعدد اإلجمالي لمموجودين فييا ُيقدَّر بستة آالف الجئ، 
المخيمات ىو في كيميس. أما داخل المخيمات، محافظات الجنوب، والباقي في إسطنبول، وأكبر تكتل سكاني ليم خارج 
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 )ديب،كما تعددت الدول األوروبية التي توّجو إلييا الالجئون الفمسطينيون من سورية عّميم يجد  فيو مخيم ماردين
ن فييا الكرامة واألمان. وكانت السويد، وألمانيا، وىولندا، والدانمارك، والنرويج، والنمسا، وبمجيكا، أو  (8ص ،2014

ألفًا.  36بريطانيا، وفرنسا من الوجيات األساسية ليم؛ وقد بمغ مجموع من تمكن منيم من الوصول إلى أوروبا نحو و 
أو قوارب اليجرة غير ” قوارب الموت“وقد توفي كثير من فمسطينيي سورية غرقًا نتيجة محاوالتيم اليجرة إلى أوروبا عبر 

، غرق قارٌب يحمل 6/9/2014فمسطيني من سورية غرقًا. وفي الجئ  200توفي نحو  11/10/2013الشرعية. ففي 
وقد واجيت من اختار ، الجئًا، وكان من بين الغرقى عدد كبير من فمسطينيي سورية 11الجئ ولم ينج سوى  400

الخروج من فمسطينيي سورية عثرات في الطريق أجبرتيم عمى إصدار عشرات المناشدات والنداءات من داخل السجون 
وبية كما في قبرص، واليونان، وصربيا، ومقدونيا، وبولندا، أو من السجون العربية كما في اإلمارات، ومصر، األور 

والسودان، وليبيا، وتونس، والمغرب، والتي أوقفوا فييا بتيمة اليجرة غير الشرعية. وكان بعض الالجئين يظن أن جميع 
روبا. إال أنو سرعان ما كان يصطدم بالعديد من العقبات التي مشاكمو سُتَحّل، ومخاوفو ستُبدَّد فور وصولو إلى أو 

تتمخص في إجباره عمى ترك بصمتو في إيطاليا، حيث تطّبق عميو اتفاقية دبمن التي تنص عمى إعادة الالجئ إلى البمد 
الشمل، األول الذي بصم فيو. وكذلك انتظاره صدور إقامتو، التي قد تستغرق أكثر من عام، ما يؤخر عممية لّم 

باإلضافة إلى صعوبة وصول العائالت الموجودة في سورية إلى السفارات األوروبية الموجودة في لبنان أو تركيا، وذلك 
بسبب منع تركيا لدخوليم وتشّدد لبنان في ذلك أيضًا، باإلضافة إلى مشكمة المغة وغالء المواصالت مع عدم وجود جية 

جراءاتيم، وُتعّرفيم بطبيعة المجتمعات التي يعيشون فييا. وىكذا فقد وجد تمثيمية واضحة ليم، تتابع مشاكميم وا  
 (2016 )جبور، الفمسطينيون أنفسيم في قمب األزمة السورية، ومعظميم يعيش نكبة جديدة بكل المعايير

اطق سكنيم، جاءت األزمة السورية، وخالل أشير قميمة لتجعل أكثرية الفمسطينيين المقيمين في سوريا نازحين خارج من
داخل سوريا أو خارجيا، فقدوا بيوتيم بما فييا من أثاث وتجييزات، والعديد منيم فقدوا كذلك مصدر رزقيم، وتشتت أبناء 
العائمة الواحدة، وباتوا في وضع إنساني مأساوي. وتقوم األونروا بدور أساسي لمتخفيف من المأساة اإلنسانية التي بات 

ونروا في الشير األخير من العام الماضي ألريا. وفي ىذا السياق، أطمقت ايواجييا الفمسطينيون في سو 
"، والتدخالت التي ستقوم بيا 2014( ما أسمتو "خطة االستجابة الطارئة لألونروا المتعمقة بسورية لعام 17/12/2013)

ار ىذا النزاع الدائر الوكالة بموجب ىذه الخطة ىي من أجل تعزيز صمود الجئي فمسطين ومساعدتيم عمى تجاوز أخط
ن "خطة االستجابة الطارئة لألونروا المتعمقة بسورية تستحق إفي سوريا. ويقول "فيميبو غراندي" المفوض العام لألونروا 

الدعم الكامل من المانحين، ذلك أنيا إطار عمل عممي وفعال لتسييل معاناة الجئي فمسطين داخل سورية والمنطقة". 
الصعوبات التي ال توصف والنزوح المنتشر والذي طغى اآلن عمى معظم مجتمعات ويضيف "عمى الرغم من 

الفمسطينيين ومخيماتيم، إال أن األونروا ستقوم بالبناء عمى تجربتيا لمعامين الماضيين من أجل االستمرار بمساعدة 
 .(5ص ،2014 )االونروا،الجئي فمسطين عمى تجاوز الظروف القاسية التي يفرضيا النزاع 

يضاف الى ذلك، ونتيجة لمصراع الدائر في سوريا، فقدت المئات من العائالت الفمسطينية أحد أفرادىا، ما بين قتيل أو 
معتقل أو مفقود. وبحسب تقديرات "مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سوريا"، بمغ عدد الضحايا الفمسطينيين في ىذا 

 31قتموا داخل سوريا و  2050(، منيم 2014اير من ىذا العام )فمسطينيًا حتى نياية شير شباط/ فبر  2081الصراع 
الذين قضوا إثر استيداف التجمعات والمخيمات  -حسب احصائيات ىذه المجموعة-خارجيا. وتوزع ىؤالء الضحايا 

 .(2014)عودة،  فمسطينيًا قضوا خارج تمك األماكن 603فمسطينيًا و  1447الفمسطينية 
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الفمسطينيين  في سوريافي ظل الصراع المسمح السوري أن الدولة عمقت بعض القوانين التي ومن تداعيات النكبة عمى 
كانت لصالح الفمسطينيين منيا عمى سبيل المثال ال الحصر وقف توظيف الفمسطينيين في الوظائف العامة وخصرىا 

مؤسسات اليالل األحمر  بالمواطنين السوريين، وكذلك وقف بعض الخدمات االجتماعية األخرى كالعالج في بعض
التحويل المالي بموجب  زالسوري، ومنع الالجئين الفمسطينيين من تسمم األموال من ذوييم المغتربين عن طريق مراك

 (.29، ص2015)مركز الزيتونة، قانون صدر 
 محددا صارا لعذابوا فالمعاناة فمسطين في المعاناة ىي كما ماماً ت تنتيي ال الشتات في الفمسطينيين الالجئين معاناة
راقة الحقوق وسمب العيش نكد بين أشكاليا تتعدد وجد أينما الفمسطيني عمى  دولة بين متنقالً  يتكرر مشيد في الدماء وا 

 وأخرى.
 حصار المخيمات: -

تم زج الفمسطيني السوري في الصراع الدائر في سوريا منذ األسام األولى لألزمة السورية، خصوصًا بعد اتيام صحيفة 
فمسطينيي مخيم درعا بالمسؤولية عن أحداث  22/3/2011وطن السورية المقربة من النظام في وقت مبكر منيا في ال

اليوم السابق، كما كررت الدكتورة بثينة شعبان مستشار رئيس الجميورية بعدىا بأربعة أيام االتيام نفسو لفمسطينيي مخيم 
ىناك. لقد سعى بعض عناصر النظام منذ بداية األزمة إلى تصديرىا الرمل في الالذقية بالمسؤولية عن أحداث مشابية 

باتجاه المخيمات الفمسطينية، التي التزمت بشكل عام دورًا إنسانيًا طوال عام ونصف العام تقريبًا من األزمة 
(2013،http://www.alzaytonna.net.) 

، إال أنيا لم تقتحم المخيم، مع 25/4/2011قوات النظام لكافة أحياء مدينة درعا، الذي بدأ فيوبالرغم من اجتياح 
عمميا دوره المعروف خاصًة من ناحية اإلغاثة الطيبة، إذ اسُتيدفت كافة المستشفيات الميدانية في كافة أحياء المدينة، 

، فتعرض المخيم 2012مع بداية شير أيار/ مايو ماعدا مستشفى المخيم، إلى أن تشكمت كتيبة مسمحة داخل المخيم 
لقصف مدفعي كثيف، ىو األول الذي يستيدف فمسطينيين بشكل مباشر. غير أن التحول األخطر في واقع مخيمات 

 –عمى طريق حماة  2012مجندًا من جيش التحرير الفمسطيني مع بداية شير تموز/ يوليو  14سورية بدأ مع اختطاف 
جميعًا بعد أسبوعين من اختطافيم، ومع تراشق االتيام بين المعارضة والنظام في المسؤولية عن حمب، ثم إعداميم 

الحادث، كان ضحايا جيش التحرير يسجمون بداية مقمقة لتطور األحداث داخل المخيمات الفمسطينية، وخاصة مخيم 
 (.2015)حمادة، ما فييا اليرموك الذي انفجر بمظاىرات تنديدًا بالجريمة، لتبدأ مرحمة مختمفة بكل 

لقد اضطمعت بعض الكيانات السياسية الفمسطينية التابعة لمنظام السوري، بدور سمبي وخطير ومضّر في المخيمات، 
من خالل اشتغاليا عمى بّث اإلشاعات، واختالق المشكالت، واستغالل أحداث مريبة وغامضة، في محاولتيا قمب 

ثورة إلى مزاج معاٍد ليا. وقد ترافق كل ذلك مع محاولة توزيع السالح عمى الشباب المزاج الفمسطيني من مزاج مناصر لم
الموالين في بعض المخيمات، ومع إطالق بعض قادة الفصائل، المرتبطة بالنظام، ال سيما أحمد جبريل لتصريحات 

ادية لثورة السوريين، غير مسؤولة مفادىا اعتبار التحالف مع النظام السوري بمثابة تحالف مصيري، مع نظرة مع
باعتبارىا مجرد مؤامرة، وتعبيرًا عن تدخالت خارجية؛ وىو موقف يختمف عن موقف اإلجماع الفمسطيني المتأسس عمى 
"النأي بالنفس" وتجنيب المخيمات آثار الصراع الضاري في سوريا. وعمى العموم فإن ىكذا مواقف وسموكيات أنتجت 

)كيالي، عدد لشباب الفمسطينيين، وشّجعتيم عمى تطوير تفاعالتيم مع الثورة السورية ردة فعل عكسية، إذ أنيا حّرضت ا
252.) 

http://www.alzaytonna.net/
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ويستنتج من ذلك أن تفاعل المخيمات مع الثورة السورية لم يكن واحدًا، وأن ثمة عوامل معينة أسيمت في تحديد ذلك، 
ورية، نجد أن ثمة مخيمات ظمت لفترة طويمة فبينما نجد أن مخيمات درعا والالذقية وحمص باتت في معمعان الثورة الس

في منأى عن ذلك، بسبب بعدىا عن مراكز الحراكات الثورية، وىذا ينطبق عمى مخيمي الالجئين في حمب )النيرب 
وحندرات( وعمى مخيمات مدينة دمشق )السبينة، ذا النون، خان الشيح، جرمانا، الست زينب(، في حين أن مخيم 

(، إذ بات منذ تمك الفترة واحدًا من المناطق الساخنة 2012تين، إلى منتصف شير تموز )يوليو( )اليرموك اختبر الحال
 في خريطة الثورة السورية، بحكم جواره ألحياء التقدم والتضامن ويمدا والحجر األسود

 71/71/1171نكبة اليرموك  -
 و الالذقية ومخيم الرمل ومخيم سبينة مخيمو  درعا مخيم مثل مماثمة بنكبات أخرى مخيمات  اليرموك نكبة قبل أصيبت
 يحيك يزال ال والخطر عميو. المسمحين أو الدولة سيطرة بسبب المخيمات ىذه السكان معظم غادر الشيخ، خان ومخيم
)مجمة  المدينة بسكان لحقت التي بالنكبات التذكير مع الشمال، عاصمة حمب في العام  الوضع ظل في النيرب بمخيم

 (.2012، 2420، العدد إلى األمام
 اختيار وتم .الالجئين الفمسطينيين في سوريا ويقع في قمب األحداث المؤلمة في سوريامخيم اليرموك أحد مخيمات ويعد 
 القمب وكان اليرموك، نكبة فعمتو الذي بالقدر الفمسطيني الجسم في أثراً  تترك لم مجتمعة النكبات ألن اليرموك  مخيم

 وتتمركز والثقافي واالجتماعي السياسي والفعل النشاط مراكز فيو تتمركز وكانت سوريا، في سطينيالفم لموجود النابض
 عاشو الذي النسبي السياسي االستقرار ظل في ، وأكاديميين وصيادلة وميندسين أطباء من الوسطى الُنخب فيو

 إذ والقتال االشتباكات مناطق من النازحين ينالفمسطيني الالجئين  اغاثة عمى والسياسية المادية القدرة توفرت اليرموك،
 مكان كل من الالجئون إليو تدفق حيث  معيودة غير سكانية كثافة شير بفترة المخيم نزوح وقبل لمجميع ممجأ بقى
 (.2012، 2420مجمة إلى األمام، العدد )

 اشتباكات ودارت النصرة. جبية مقاتمي مع بالتواطؤ اليرموك مخيم داعش مسمحو اجتاح )أبريل( نيسان من األول في
 م.ت.ف. عن وممثمين والدولة، ،«األكناف» بين سيعقد كان لقاء من قميمة أيام قبل ،«المقدس بيت أكناف» وبين بينيم

 الجئ ألف 18 حوالي يسكنو زال ما الذي المخيم أوضاع في انفراجة إحداث خاللو من يمكن ىدنة، اتفاق إلى لموصول
 الحجر في داعش تحاصر ال حتى االتفاق، إلحباط محاولة داعش ىجمة اعتبرت وقد ألفًا[. 160 حوالي أصل ]من

تبادلت أطراف  2012شييدًا في قصف دموي بقذائف الياون في أغسطس  20سقط حوالي و  الرئيس. معقميا األسود،
ات كثافة في الدول العربية لو اآلزمة السورية حول المسؤولية عنو بإراقة الدماء الفمسطينية في واحد من أكثر المخيم

تبعات كبيرة عمى المستوى اإلنساني والسياسي وأدان الموقف الفمسطيني المذبحة بشدة وأكد عمى وجوب تجنب 
، 2012)الفمسطينيين الالجئين في سوريا وأماكن وجودىم في المخيمات دائرة الصراع المفتوح ىناك 

http://www.alestqlal.com/ar/index.) 
 بداعش، التحق اآلخر بعضيم المجاورة. المناطق إلى عائمتو مع فرّ  بعضيم «.األكناف» عقد انفرط اليجمة ظل في

 ]القيادة المخيم. مدخل عند والمتواجدة الفمسطيني التحالف أطراف من المشكمة الشعبية بالمجان التحق الثالث والبعض
 ـ النصرة ىي أطراف ثالثة سيطرة تحت المخيم، انقسم وبالتالي المجيد([. )عبد النضال االنتفاضة، الصاعقة، عامة،ال

 الذي وىو بو، اإلضرار من المزيد إلحاق إلى أدت جوي، قصف وعمميات اشتباكات، وشيد الشعبية، والمجان داعش،
 كاممة بنايات وانيارت المسمحين، أيدي عمى لمحتوياتيا شامل نيب إلى الماضية األشير مدار عمى منازلو، تعرضت

http://www.alestqlal.com/ar/index
http://www.alestqlal.com/ar/index
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 بفعل كاماًل، دمر قد القديم[ المخيم أساس ]وىو المخيم في الفدائيين كحي كاممة، أحياء أن حتى الحربية، األعمال بفعل
 (.http://alhourriah.org )فيو دارت التي االشتباكات

غاثة أشقائيم السوريين كتعبير عن وفائيم، إنويمكن القول،  :خالصة وردىم الجميل لمشعب   ميل أبناء المخيم لنجدة وا 
، أقمق النظام، من ىذا السموك الفمسطيني الذي يتعارض مع محاوالت 1948الذي احتضنيم، وبمسم جراح نكبتيم عام 

ندالع الحراك السوري، كان يعمل بالتعاون مع حمفائو من القوى )مؤسساتو األمنية(. وفي الواقع فإن ىذا النظام، ومنذ ا
الفمسطينية، لتحويل المخيم إلى مصد بشري في وجو امتداد الثورة السورية إليو ومنو إلى قمب مدينة دمشق 

(www.palestine-studies.org.) 
المجموعات الناشطة في ميدان اإلغاثة وخالل المحنة التي تعرض ليا مخيم اليرموك مؤّخرًا، قّدمت المجان والييئات و 

)مؤسسة جفرا ومجموعة بصمة والييئة الخيرية ودار الشجرة...( جيودًا كبيرة لتقديم المعونات ومواد اإلغاثة لألسر 
الصامدة داخل المخيم، وفي التجمعات التي ينتشر فييا النازحون عنو، وضّحى العديد من نشطائيا بحياتيم من أجل 

اإلغاثية إلى المخيم. وبمغ عدد الشيداء الفمسطينيين الذين قضوا في مخيم اليرموك )والحجر األسود  إيصال المواد
شييدًا ىم  940بالمئة من أصل  50والتضامن والتقدم( منذ بدايات الثورة السورية، وأكثرىم من جيل الشباب، ما يقارب 

، إضافة إلى 5/1/2013أجل فمسطينيي سوريا لغاية مجمل الشيداء الفمسطينيين؛ وفق إحصائيات مجموعة العمل من 
تعكس ىذه الصورة جممة المفاعيل التي أحدثتيا الحقبة السورية الجديدة و .مئات المعتقمين الفمسطينيين في سجون النظام

سوة عمى وعي وتفكير الشباب الفمسطيني، ولم تخِف ما أحدثتو التطورات التي عصفت بالمخيم في الفترة األخيرة، من ق
إحساسيم بغياب المرجعية الوطنية الفمسطينية والتي فاقمت من الشعور باليتم الوطني، ولجوء بعضيم إلى حمل السالح 

واالنضواء في كتائب "الجيش الحر" تحت مسميات فمسطينية، تعبيرًا عن ىذا المناخ الجديد الذي ُيحّمل الفصائل 
الفمسطيني عمومًا، والمسؤولية الراىنة عن غياب وتقصير الفصائل في  الفمسطينية المسؤولية التاريخية عن بؤس الواقع

 .المحنة التي يشيدىا المخيم عمى وجو الخصوص
 .(2012)محمود، محنة المخيم وىواجس المصير 

ن الحراك السوري وتداعياتو عمى الوضع الفمسطيني في ظل المحنة الكبيرة التي يمر فييا مخيم اليرموك، إويمكن القول 
لحاح سؤااًل عمى اليوية الوطنية الفمسطينية ومعناىا في ىذه المحظة الفارقة في معناىا ط رحت بشدة وا 

ليعود شعار "يا وحدنا" الفمسطيني صرخة لجزء من الشعب الفمسطيني تحكمو مشاعر الخذالن والضياع  الفمسطيني..
 .وقمق المصير

 الالجئين الفمسطينين في سوريا:المحور الرابع : تداعيات الصراع السورى عمى مستقبل 
 ىل من األمور المثيرة لمقمق لدى الالجئين الفمسطينيين في سوريا ىو سؤال المستقبل؟ وىو سؤال من شقين؟ 

ربطا بمصير البمد نفسو وما سوف ترسو عميو الحمول السياسية لالزمة وطبيعة النظام الذي سوف ينشأ فيو  :االول
 لفمسطينية في ظل المستجدات.وطبيعة العالقة مع الحالة ا

: يتعمق بإعادة اعمار ما دمرتو الحرب في سوريا ويمكن القول ان مستقبل الالجئين الفمسطينيين في سوريا ال الثاني
يمكن ضمان استقراره سياسيا وحقوقيا اال في ظل نظام يقيم دولة القانون التي تمنح الالجئ الفمسطيني حقوق وفق ما 

 .1956لعام  260يقرره القانون 

http://alhourriah.org/
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 السيناريوهات المحتممة: 
عدم الوصول الى تسوية سياسية بين االطراف المتصارعة ينشا عنو نظام ضعيف وغير مستقر  السيناريو االول:

مركزيا  وسيأخذ الصراع ابعادا طائفية وعرقية ىذا السيناريو يمثل حالة مقمقة لالجئيين  الفمسطينين في سورية وقد 
يا المناورات السياسية او الضغوط الخارجية مع تراجع القضية الفمسطينية في سمم اجندة واولويات يجدون انفسيم ضحا

النظام السورى   المحتمل تشكيمو سيمكن الفمسطينين من العودة الى ديارىم  بعد اصالح الدولة  ولكن ىناك احتمال 
 فقدان الفمسطينين  بعض المزايا التى كانوا يتمتعون بيا

اتجاه الدولة السورية نحو التفكك قدينتج عنو قيام دويالت ضعيفة عمى اساس طائفى او عرقى  و الثانى:السيناري
)سنى،عموى،درزى،كردى( فالالجئ الفمسطيني سيخضع كميا لطبيعة الكيانات السورية التى ستشكل  وسيكون محكوما  

سبيل المحافظة عمى نفسيا وىو ماسيعطى فرصة بأجندتتيا وبرامجيا وبعض ىذه الكيانات قد تمجأ لقوى خارجية  في 
لمتدخل االسرائيمى  االمريكى لفرض حمايات تنعكس سمبا عمى االنسان الفمسطيني  او تأخذ بعض الكيانات بعدا طائفيا 
معاديا او غير قادر او غير راغب في استيعاب الالجئ الفمسطيني  ذو الخمفية االسالمية السنية  وىو سيناريو خطير 

س فقط عمى فمسطينى سوريا بل عمى القضية الفمسطينية  وعمى االمة كامميا وقد يدفع الفمسطيني ثمن ىذا السيناريو لي
 .(www.elwatannews.com/news/details/7946) و انتقاصا من حقوقوأ مزيدا من االيذاء والتيجير

السورية ومنيا معاناة الالجئيين  ر االزمة والمعاناةحالة االصراع والتدافع وىذا يعنى استمرا استمرار السيناريو الثالث:
 قد الفمسطينين  الذين قد يستمرون في التناقص في سورية مع استمرار بحثيم عن مواطن لجوء واستقرار جديدة مما

 .يؤدى الى ضمور المجتمع الفمسطيني في سورية الى حد كبير
تجاوز البعد الطائفى والعرقى ويتمكن من تقديم طرح قوى السيناريو النيضوى الوحدوى الذى ي :السيناريو الرابع
ويعبر عن ارادة شعوب المنطقة بعيدا عن الديكتاتوريات  المحمية او التدخل الخارجى وىو ماقد يعطى  يستوعب الجميع 

سيناريو فرصة انطالقة جديدة لمقضية الفمسطينية التى تجتمع عمييا االمة وتتوحد بوصمتيا باتجاىيا غير ان ىذا ال
بحاجة ماسة الى طاقة ىائمة وقوى فاعمة عمى االرض تتحرك باتجاه تحقيقو مع تزايد ادراك القوى المختمفة لمخاطر 

 .(www.falestinona.comالسيناريوىات االخرى.)
المحتممة  لى فترة طويمة واليبدو ان السيناريوىاتإالسيناريو المرجح  يبدو ان االزمة ومعاناة فمسطينى سورية  ستستمر 

في المدى القريب المنظور تعطى افقا ايجابية لمستقبل فمسطين سورية فسواء استمر الصراع الحالى ام حدث تفكك 
عدادىم وقد يتوقف ألمدولة السورية الى كيانات طائفية وعرقية فان معاناتيم  ستستمر باالضافة الى تراجع وجود 

طراف المتصارعة بدعم من البيئة االقميمية والدولية الى تسوية األتوصمت  التدىور في وضع فمسطينى سورية اذا ما
ن عودة الوضع الفمسطيني الى ماكان عميو سيبقى مرتينا مجموعة أسياسية تحافظ عمى الدولة السورية ووحدتتيا غير 

 ع الضغوط الخارجية من العوامل المرتبطة اساسا بشكل النظام الجديد وقوتو واتجاىاتو السياسية وقدرتو عمى التعامل م
 بعيد المنال في المرحمة الراىنة  نو مازال مساراً إوان كان خيارا مرغوبا ف :السيناريو النهضوى الوحدوى

فى ظل نظام  الإ وحقوقياً  يمكن ضمان استقراره سياسياً  وخالصة القول  ان مستقبل  الالجئيين الفمسطينين في سوريا ال
 1956لعام  260جئ الفمسطيني حقوقو وفق مايقرره القانون قائم عمى القانون التى تنمح الال

 النتائج والتوصيات:
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 النتائج:
 نتيجة تداعيات الصراع السوري . تأثرت القضية الفمسطينية سمبياً   -
ن أي حل لمقضية سيكون  متأثر أباتت القضية الفمسطينية رىن كافة المتغيرات والتطورات السياسية في المنطقة و   -

زمات الدائرة في المنطقة وبقرارات القوى العربية واإلقميمية والدولية والتي تحاول تمك القوى تذويب القضية بنتائج اال
 بشكل كمي.

انعكست االزمة السورية عمي الحالة الفمسطينية داخل وخارج سوريا بتجميات مختمفة عمي الصعيد السياسي واالقتصادي   -
د مدي التشابك بين الحالة الفمسطينية والسورية وصعوبة اخراجيا من دائرة واالجتماعي والثقافي واإلنساني مما يؤك

 التأثر باألزمة السورية. 
وىذه  ،وضاع الالجئين الفمسطينيين تمثمت الخطورة باليجر الواسعة بين عناصر الشباب أعمي  انعكست االزمة سمباً   -

 سطينيين وأنياء حق العودة.يعني اضافة معاناة الي معاناتيم السابقة ومحاولة تذويب الفم
 ن يستخدم فمسطين كورقة في الصراع .أعن الحياد الفمسطيني وكل طرف يريد  ةطراف السورية غير راضياأل  -
عالقة الفصائل الفمسطينية في سوريا مع النظام السوري مبينة عمي الموقف السياسي من محور المقاومة والممانعة الذي  -

 ايران وحزب اهلل. يتزعمو النظام باإلضافة الي 
الزج بالعنصر الفمسطيني في الصراع صعبة في ظل تحالفات سياسية قديمة لكنيا ليست مستحيمة وتحقيق ذلك يتطمب -

خطوات شجاعة من القوى الفمسطينية بشكل أساسي تبدأ بضرورة امتصاص ما جرى منعًا لحدوث تداعيات أكثر خطورة 
موقفيا مما يجري في سوريا عمى تحييد الكتمة الفمسطينية في سوريا من الصراع  واتفاق كل األطراف الفمسطينية أيا كان

 الدائر ىناك.
عمى المستوى الرسمي فيما يخص الفصائل المختمفة كان تنظيم الجبية الشعبية القيادة العامة داعمًا بالطرق اإلعالمية -

النتفاضة في مرحمة الحقة، وتقمقل موقف حماس من والعسكرية والتشبيحية لمنظام كافة، وكذلك األمر في تنظيم فتح ا
الثورة في دعميا، والمشاركة العسكرية بيا مع انسحابيا مؤخرًا،  وكذلك فعمت حركة الجياد االسالمي المحايدة إلى حد 

اه الثورة في اتخاذ الحياد السياسي تج اما، وىي القريبة من إيران وحزب اهلل، وأما موقف السمطة الفمسطينية فكان مفاجئ
من جية وتجاه الضحايا الفمسطينيين السوريين من جية أخرى وبقيت الفصائل األخرى عمى ىامشيتيا وغيابيا الطويل 

 حتى عمى الساحة السياسية فالجية الشعبية جورج حبش والجبية الديمقراطية.
 ستمرةالم محنتيم من لتفاقم جديدة، محنة في أزمتيا ظل في سوريا في الفمسطينيون بات-

التي كانت السبب في لجوئيم إلى سوريا. محنة تفك بنياىم االجتماعي  1948الناتجة عن نكبتيم العام 
والعمل مما يزيد من مأساتيم إغالق البمدان العربية حدودىا  والكد الصبر عقود خالل بنائو من تمكنوا الذي واالقتصادي

منع دخول أي فمسطيني يحمل وثيقة سفر صادرة عن السمطات أماميم، خاصة تمك منيا المجاورة لسوريا، فاألردن ت
السورية من الدخول إلى أراضييا تحت أي ظرف أو سبب كان ولبنان تتخذ من اإلجراءات ما ُيصِعب من دخوليم إلييا، 

 ومصر منعت دخوليم إلييا في ظل سمكتيا الجديدة.
ي، اذ تقدم مساعدات غذائية عينية ومساعدات مالية نقدية اما عمى المستوى اإلغاثي، فان األونروا تمعب الدور الرئيس

لكل العائالت الفمسطينية المسجمة في قيودىا، بناء عمى تقيميا بأن جميع الفمسطينيين في سوريا تقريبًا بحاجة لمساعدة. 
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تقدمو محدود  وتنشط لجانب األونروا عدد من المؤسسات اإلغاثية الفمسطينية، وتقدم مساعدات غذائية، لكن يبقى ما
 .جداً 
عالقة الفصائل الفمسطينية في سوريا مع النظام السوري مبنية عمى الموقف السياسي من محور المقاومة والممانعة، -

الذي يتزعمو النظام باإلضافة إلى إيران وحزب اهلل في لبنان. ليذا كان االتجاه الذي يمثمو ما يعرف بـ "تحالف فصائل 
ىو األكثر قربًا من النظام السوري من االتجاه الذي يعرف بـ "فصائل منظمة التحرير الفمسطينية"، المقاومة الفمسطينية"، 

ن كانت بشكل عام فصائل ىذا التحالف تميزت عن فصائل المنظمة في عالقتيا مع  باعتباره جزءًا من ىذا المحور. وا 
القيادة –عو، باإلضافة إلى الجبية الشعبية النظام، إال أن حركتي حماس والجياد اإلسالمي تحظيا بعالقة خاصة م

 .العامة، التي تميزت تاريخيًا بتمك العالقة
يتعرض الالجئون الفمسطينيون في سورية إلى ظروف ضاغطة واستثنائية، نتيجة الثورة وردود الفعل القاسية  -

 .ميم كورقة في الصراعلمنظام الحاكم؛ ونتيجة محاولة عدد من األطراف إغراقيم في الوضع الداخمي، واستخدا
 طالت وقد أبنائو، بين من الواسعة اليجرة حركة سوريا، في الفمسطيني بالمجتمع لحقت التي الخطيرة اآلثار من -

 صيادلة، ميندسين، أطباء، معممين، ـ ]محاميين مينيم اختالف عمى مينيين من الوسطى، الفئات بارز بشكل
 الفمسطيني. المجتمع في واقتصادياً  وثقافياً  اجتماعياً  ناشطةال الفئات وىي مقاولين[ أعمال، رجال تجار

 أن شأنو من الجديدة، المطارح في االستقرار أسباب عن والبحث الخارج، إلى الدائمة اليجرة نحو ومغادرتيا
 قوتو عناصر من العديد ويفقده يشوىو وأن يضعفو، وأن سوريا، في الفمسطيني االجتماعي النسيج يمزق

 ليس رىنًا، ستبقى سوريا، إلى ىؤالء عودة إمكانية نأ االعتقاد ويسود والثقافية. واالجتماعية لسياسيةا وحيويتو
 المعروفة، الحسابات في المسألة، وىذه لعافيتو، استعادتو وكذلك بل الجريح، البمد ىذا إلى السالم بعودة فقط

 تطول سوف سوريا، في الفمسطينية النكبة تمت التي اليجرة أن لالعتقاد يدعو مما الصعوبة، وشديدة معقدة
 الشخصية بناء عمى سمبية انعكاسات من ذلك في بما الميجر، بمدان في أكثر، أو جيل نمو شيدت ولربما

 وتطورىا. الفمسطينية الوطنية
 أكتافو عمى الذي الفتي، العنصر الفمسطيني، الشعب أبناء من الشباب عنصر واسع بشكل اليجرة، طالت كما -

 الالحق. الجيل بناء يتم
 ثانيًا: التوصيات:

ممارسة كل طرق االقناع لتبتعد عن دائرة تنفيذ ـي أجندة تراكم وتفاقم معاناة  ةعمى األطراف الفمسطيني -
 الفمسطينيين وتوسع مساحة الخالف والصدام الداخمي بينيم.

في انياء مشاكميم  ن يجدي نفعاً نو لأن الموقف الفمسطيني يجب أن يبقى عمى حياد أل أن يدرك السوريون -
وأزماتيم، فال يمكن أن يكون الموقف الفمسطيني الذي يعاني بما تنوء بو الجبال الراسيات لن يكون بمقدوره أن 

 يسعف السوريين أو يسيم في حل أزماتيم المتراكمة إن لم يزدىا تعقيدًا.
سطينية داخل الوطن وخارجو كما تقضي تأىيل المصمحة القومية العميا تستدعي احتضان القضية الفمتستدعى  -

نما لمقيام بدورىم النضالي التحرري ألجل ا  ُأخرجوا منيا. التيعودة إلى ديارىم لالالجئين ال ليذبوا حيث ىم، وا 
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إن قضية فمسطين ىي مسؤولية الجميع، ويجب أن تظل القضية التي تجتمع عمييا األمة وحكاميا ميما كانت  -
 .اختالفاتيم

لتأكيد عمى الدور اإلغاثي واإلنساني لفمسطينيي سورية، دون توريطيم في العمل المسمح؛ وتجنيب المخيمات أن ا- 
 .تكون ساحة لتصفية الحسابات

إن معاناة فمسطينيي سورية، وأبعادىا اإلنسانية والسياسية تستحق أن تكون في سمم أولويات اىتمام القيادة   
 .الفمسطينية

 .من أجل حل مشكمة الفمسطينيين الالجئين الميجرين إلى الدول األخرى وخاصة األردن ولبنانالتحرك العاجل  -
ضرورة إيجاد مرجعية فمسطينية موحدة تممك رؤية سياسية واحدة لمقاربة وضع الالجئين ىناك، والعمل عمى  -

فشال مشاريع تصفية قضية  الالجئين، ومنع استخدام حمايتيم وتحييدىم وفق محددات لدورىا، أبرزىا مواجية وا 
 الالجئ الفمسطيني في معارك األطراف المتنازعة في المنطقة. 

حفظ حقوق ومكتسبات الالجئين الفمسطينيين، وصيانة وحماية الشخصية االعتبارية لمشعب الفمسطيني الالجئ، -
 خاصة في دول الطوق، وخدمتو واالنحياز إليو والدفاع عن حقوقو في أماكن إقامتو. 

ىناك حاجة ممحة لترسيم العالقة بين الفمسطيني الالجئ واألنظمة السياسية المضيفة، في إطار تحشيد الموقف  -
الرسمي والشعبي نحو قضية العودة وتحرير الوطن المحتل، وبشكل ال ُيستخدم فيو الفمسطيني في معارك 

 وتناقضات ىذه األنظمة الداخمية والخارجية. 
إلطالق مؤسسات لرعاية عوائل الشيداء والضحايا الفمسطينيين، وكذلك رعاية الجرحى  ال بّد من العمل الجاد -

 والمعوقين، باإلضافة إلى تنشيط وتفعيل المؤسسات القائمة.
تشكيل فرق عمل حقوقية تخصصية لمتابعة المعتقمين والمطموبين والمطاردين في داخل سورية وخارجيا، وتكوين  -

 ء عائالت وعشائر، استعدادًا ألي مصالحة مجتمعية. فرق عمل اجتماعية من وجيا
 تفعيل دور األونروا في دعم الالجئين وتوفير كافة احتياجاتيم.  -
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