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مركز عمران للدراسات االستراتيجية
ً
ً
مؤس سسسسة بحمية مسسساقلة رات ئور رااد نا ال ا العلمي واملعرنا لسسسورية وامل طقة ئولة ومجامعا،
ً
ترقى لاكون مرجعا لترشيد السياسات ورسم االستراتيجيات.
ً
ً
تأس سسمل املرفي نا ين سسرين المامبرنوفم ر  2013فمؤس سس سسة ئراس سسات يس سسألى تن تكون مرجعا سس سساس سسا
ً
ورافدا نا القضية السورية نا مجاالت السياسية والا مية واإلئارة املحلية .يصدر املرفي ئراسات
ً
وسوراقا م هجية يسس سساند املسس سسيرة العملية للمؤس س سس س سات املهامة باملسس سساق ر السس سسور  ،وتدعم آليات
اتخار القرار ،وتافاعر مع الفواعر ع ر م ص س سسات ماخص س سص س سسة لاحقق الاكامر املعلومايب وترس س سسم
خارطة املنهد.
يعام سسد ئراس س س س س سات املرفي على تحلي سسر الواقع ب سسأتع سسائ املتراف سسة ،يناج ع سسد تح سسدي سسد اال اي سساج سسات
ّ ّ
يمكن من وضع الخطط التي ّ
يحقق ت فيذها تلك اال اياجات.
والاطلعات مما

املوقع اإللكترومب www.OmranDirasat.org
ال ريد اإللكترومب info@OmranDirasat.org
تاريخ اإلصدار :ينرين اتول ر سفاوبر 2019
جميع الحقوق محفوظة © مرفي عمران للدراسات االستراتيجية
اآلرا الوارئة نا هذا الكااب ال يع ر بالضرورة عن اتجاهات ياب اها مرفي عمران
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الملخص التنفيذي
 لم يساثن الالجئون الفلسطينيون من تداعيات الصراع نا سورية ،يث طرس يغيير ف ير على
نطاق واسع ،والتي
وضعيتهم القانونية ،لجهة حجم االنتهاكات الجسيمة التي يعرضوا لها على ٍ
يعوئ نا معظمها إلى سياسات ع ف غير محدوئة ياحمر ال ظام السور املسؤولية اتف ر عن
ً
وقوعها ،ئون إغفال مسؤولية سطراف سخرى نا الصراع ،تاحمر بدورها قسطا من تلك
املسؤولية .نجم عن رلك -فما ت اولد ال حث – تفكك مضطرئ نا م ظومة الحقوق املكفولة لهم
نا القوانين السورية والدولية ،وفاقم من تأثيراتها على مخالف جوانب ياتهم ،غياب نظام
قانومب ئولا يكفر مايتهم ،نا ظر تحلر سلطات الدولة املضيفة من التزاماتها بهذا الخصوص،
بر ويغول سجهيتها العسكرية واتم ية نا ارتكاب انتهاكات موثقة ،طالت فئات واسعة من مجامع
اللجو الفلسطيني نا سورية.
ً
دا إلى اترقام والوقائع املوثقة صورة شاملة ّ
عما يوصف بال ك ة المانية
 قدم ال حث مست
ً
لفلسطيني سورية ،مرتكيا نا رصد امليدامب ،إلى حجم ونوعية االنتهاكات املاعدئة ،وئورها نا
ص اعة مأساتهم الفرئية والجماعية ،ومن سفثرها خطورة؛ وفق موج ات إثارة املسؤولية
الج ااية الفرئية نا القوانين الدولية( :املجازر الجماعية -االعاقال الاعسفب -اإلخفا القسر -
الاعذيب تى املوت-جراام الحصار والاجويع -جراام القصف العنوائب والع يف بهدف تدمير
جغرافية املخيم الفلسطيني -جراام الاهجير القسر غير امل فصلة عن اتهداف اتج دات
السياسية املاعلقة باصفية قضية الالجئين.)...
 فما عامى ويعامب الالجئون الفلسطينيون نا سورية من تهديدات ومخاطر ّ
جمة على صعيد
الحقوق العينية العقارية ،فما بين يغطية إجرا ات تجريد امللكية من سصحابها تحت غطا
القوانين الصائرة ،وسياسات الاضييق اتمني التي تم ع عوئة الالجئين وال از ين إلى مخيماتهم،
نطاق واسع تغراض سياسية واضحة .كر هذا
يام إهدار سمالك الالجئين الفلسطينيين على ٍ
يجر مع الرفض اتمريكب واتوربب إلعائة اإلعمار نا سورية ق ر تحقيق الحر السياس ي ،ونا
ظر عجي وكالة اتونروا عن تحمر سع ا إعائة إعمار املخيمات الفلسطينية ،تسبب العجي نا
وضعها املالا والاحديات التي تواجد اسامرار عملها.
 لم تخرج ط يعة العالقة بين اتونروا ومؤسسة الالجئين عن سئوات الض ط والسيطرة التي
دئت السلطات السورية ،من خاللها الخطوط املرسومة لدور اتونروا ،ونطاق عملها الجغرانا
نا املخيمات والاجمعات الفلسطينية .وبفعر تلك القيوئ والضوابط ،لم تصر خدمات اتونروا
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إلى سعدائ ف يرة من الالجئين املحااجين إليها ،وما بين وقف وتخفيض خدمات ومساعدات
اتونروا عن تلك امل اطق ،فقد رم آالف الالجئين من تلك الخدمات واملساعدات بصورة تامة.
 ال يمكن فصر الاحديات التي تواجد اسامرار ئور اتونروا ،عن الوضعية القانونية لالجئين ،وها
التي تحافظ بالسجر املدمب النامر تصول الالجئين نا فلسطين ،والذ يعد اترشيف اتساس ي
ً
ً
على ت دالت سوضاعهم الديمغرافية ،ومصدرا سساسيا لاأفيد ال عد القانومب الدولا لقضية
لجوئهم .يقترن بالك الاحديات السياسات التي تقوئها الواليات املاحدة اتمريكية إلنها ئور
اتونروا من خالل تقليص تمويلها وتجفيف مصائر ئعمها ،وهو تحد ف ير ملدى التزام املجامع
الدولا وتمسكد باسامرار الدعم الالزم لألونروا ،بوصفها الناهد الدولا على قضية الالجئين
واملرجعية الدولية املع ية تنؤونهم اإلمسانية.
 نا زمن املح ة اتخيرة ،لم يم ع سو يحول موقف م ظمة الاحرير الفلسطينية املعلن بالحيائ
السياس ي تجا النأن السور  ،من وقف مسلسر االنتهاكات املنهوئة للحقوق املدنية لالجئين.
ومن مااتعة مواقف قيائة امل ظمة خالل محطات الصراع ،تاكنف يغييرات عميقة نا نظرة
الالجئين للم ظمة ،ورلك بحكم املواقف الصائرة عن قيائات نا امل ظمة سسهمت بالاغطية على
الجهات املسؤولة واملاورطة نا جراام القصف العنوائب والحصار والاجويع واالعاقال بحق
اتهالا نا مخيم اليرموك ،فيما تورطت الفصاار املوالية لل ظام (القيائة العامة – الصاعقة -
فاح االنافاضة – جبهة ال ضال النعبي-إلى جانب ميلينيات سخرى  )..باإلضافة إلى جيش
الاحرير الفلسطيني باملنارفة الفعلية بالقاال إلى جانب ال ظام ،ومساعدتد نا صار مخيم
اليرموك،
 من خالل تقص ي مسارات الهجرة والهروب من جحيم الحرب ،التي عاشها فلسطينيو سورية نا
نك تهم المانية ،وما واجهو من سزمات وانتهاكات نا الدول املحيطة وامل انا ال عيدة التي لجؤوا
إليها ،فنف ال حث حجم املنكالت والاعقيدات املرف ة التي واجهت الالجئين ،وتأثيرات عدم
التزام العديد من الدول باتفاقية الالجئين لعام  ،1951التي َّسئت ملضاعفة معاناة الالجئين جرا
إغالق سبواب الحماية واملساعدة نا وجوههم ،ما وضعهم سمام خيارات ضيقة ،وجدوا سنفسهم
مجرئين من قوقهمَّ ،
فيها َّ
ومعرضين ملخاطر التر ير واإلعائة القسرية .وعرض ال حث سمملة
ماعدئة لالنتهاكات التي يعرضوا لها تسبب ضعف وضعيتهم القانونية (حجي نا املطارات ،ونا
سمافن توقيف اتجانب لفترات طويلة – التر ير إلى سورية سو التهديد بد – معاملتهم كأجانب سو
سياح وليمل فالجئين فارين من الحرب – االما اع عن تقديم مساعدات إمسانية تخفف من
معاناتهم.) ..
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 تؤفد املخاطر والاحديات التي تواجد "الهوية الفلسطينية السورية" مدى تأثير الوضعية
القانونية وتحوالتها على سصحاب تلك الهوية ،والصعوبات التي تواجههم نا إعائة ب ائها وترميمها،
ليمل فقط على صعيد املكان والذافرة الجمعية ،بر وفذلك الصعوبات ال اجمة عن تفكك
املرفي القانومب الخاص بهم ،ما ينير إلى إئراك سهمية الوضعية القانونية على سيرورة الهوية
ً
وجدلياتها املفاو ة ،ال سيما سن غموض مساق ر الحالة السورية عموما ،وغموض خيارات
الاعامر مع الوضعية القانونية بالنس ة لفلسطي يي سورية ،يفاح على مخاطر وتحديات
ً
ماعدئة تضفب على جدل الهوية شكوكا وسسئلة ف رى.
 من سبرز توصيات ال حث :فنف مسؤولية السلطات السورية عن إهدار الوضعية القانونية،
واالناقال من مهام إ صا وتوثيق االنتهاكات إلى تحفيز ضحايا تلك االنتهاكات على طرق سبواب
املحافم نا الدول التي تتيح بموجب قوانينها الوط ية مقاضاة املسؤولين عن ارتكاب الجراام
املنهوئة بحق سولئك الضحايا ،والتي ترقى إلى جراام رب وجراام ضد اإلمسانية .فما سوص ى
ال حث بضرورة ينكير لج ة سو هيئة خاصة بالدفاع عن سمالك الالجئين الفلسطينيين نا
سورية .ومطال ة كافة ئول اللجو والجهات املع ية بإئارة شؤون فلسطي يي سورية بحقهم نا
تمبيت جنسيتهم الفلسطينية اتصلية نا كافة الوثااق والسجالت وال يانات .وطالب ال حث
م ظمة الاحرير الفلسطينية بمعالجة اآلثار السل ية ال اجمة عن القصور والخلر نا تممير
امل ظمة لالجئين ،والعمر على خلق آليات مؤسساتية لجمع شااتهم ،والاع ير عن مطالبهم
و قوقهم .فما سفد ال حث على مواصلة الاأفيد على املطال ة بوجوئ وكالة اتونروا ،واسامرار
تفويض املساعدة الذ تضطلع بها م ذ تأسيسها .وفنف املناريع الهائفة إلى تصفية قضية
الالجئين ،وشطب قهم بالعوئة إلى ئيارهم اتصلية نا فلسطين وفق القرار اتممي .194
 نا ضو تفكيك الوضعية القانونية وحجم املنكالت التي تواجد فلسطي يي سورية ،مع
االسانزاف املاواصر نا مقومات وجوئهم نا الداخر السور  ،والصعوبات التي تواجد من
اضطر منهم للهجرة والهروب نحو ئول سخرىَّ ،
فإن كر محاولة ملعالجة وترميم ما سصاب تلك
ً
الوضعية من شروخ عميقة ،سي قى مرهونا بمسارات ونهايات القضية السورية .وليمل من
السهر توقع مقاربات سو لول تطمئن الفلسطينيين إلى مساق ر وجوئهم نا سورية ،وتؤئ إلى
ً
اناقالهم إلى وضعية قانونية سفثر ضمانا لحقوقهم فيها.
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مقدمة
ً
رغم سهمية املقاربة اإلمسانية نا ت اول سوضاع الالجئين الفلسطينيين عموما ،غير سن املواظ ة على
إغفال مقاربة سياسية ر قوقية ،تربط بين واقعهم اإلمسامب و قوقهم املكفولة نا القوانين
واالتفاقيات الدولية ،هو السياق الااريخا الذ اخا ر الفلسطينيون ،ليمل فقط نا تداعيات
نك تهم الاأسيسية ،تسبب سياسات الاهجير اإلسراايلية ،وإنكارها الااريخا الحميث لحقااق
ً
املقارباين معا ،وإنما فذلك خالل محطات لجوئهم نا الدول العربية املضيفة ،التي واجهوا خاللها
سزمات إمسانية ائة ،بقيت نا سغلب ات يان خارج قوس االلتزامات القانونية املاعلقة بحماية
قوقهم اتساسية .ينكر املأساة السورية وتداعياتها اإلمسانية ّ
املروعة ،التي نال الالجئون
ً
ً
الفلسطينيون نصي ا فائ ا منها ،املمال الحا والصارخ ،على سثر الاحوالت القانونية نا الس وات
اتخيرة ،على كافة م احا الوجوئ الفلسطيني نا سورية .إر لم يكن تصنيفهم نا خانة "رو اإلقامة
املديدة" نا هذا ال لد املضيف ،ليج بهم تداعيات الصراع نا الداخر السور  ،وآثار الحائة
وامل اشرة على سفثر من نصف مليون الجى فلسطيني ،باتوا يعينون بين ّد املعاناة اإلمسانية
وهناشة املرفي الحقوقا الخاص بهم.
َّ
لعر ما يوصف بال ك ة الفلسطينية المانية نا سورية ،والتي يعاقد فميرون سنها تجاوزت من يث
فدا ة وقائعها ،وعسف ناااجها ،املخاطر الوجوئية التي نجمت عن نك ة عام  ،1948ها من
الحقااق الصائمة على ئالالت افاقائ الالجئين الفلسطينيين ل ظام الحماية القانونية الدولية .ونا
ً
ين يكنف ال حث عن سياقات اتزمة اإلمسانية التي لت بأوضاعهم خالل الحرب ،يت ّدى جليا
حجم الضري ة ال اهظة التي يدفعها فلسطينيو سورية ،بمخالف فئاتهم وتصنيفاتهم ،نتيجة إهدار
اتطراف املسؤولة عن مايتهم ورعاية شؤونهم ،ستسط قوقهم اإلمسانية ،ال سيما املسؤولية
القانونية واتخالقية للدولة املضيفة بالدرجة اتولى ،نا ظر تقاعمل املجامع الدولا عن واج د نا
تأمين مظلة الحماية تلك ،وآلياتها القانونية الالزمة.
إن تقص ي املاغيرات التي سصابت قوق الالجئين الفلسطينيين نا القوانين السورية ،وما طرس عليها
ً
نا الس وات اتخيرة من تآكر ف ير ،يكائ يطيح بكر الحقوق الدالة على وضعيتهم القانونية ،فضال
عن اخاالف اتنظمة القانونية نا الدول التي لجؤوا إليها ،والفروقات نا سشكال الاعامر مع قضايا
لجوئهم وا اياجاتهم اإلمسانية ،ها من اتهداف الرايسية لهذا ال حث االساقصائب املقارن .مما
اقاض ى عرض وتحلير مسارات ت لور تلك الحقوق ،م ذ موجات اللجو اتولى إلى سورية ،و تى
بداية اندالع المورة السورية .ما بينهما ق ة زم ية تماد إلى نيف وساة عقوئ ،تأثرت خاللها اتوضاع
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القانونية لفلسطي يي سورية ،فما يرصدها ال حث ،بالاحوالت السياسية واالجاماعية التي عرفتها
سورية ،وبالاحديد تعد سيطرة اتسد اتب على السلطة ،يث سص حت محدئات عالقة السلطات
السورية بالالجئين الفلسطينيين تقوم على سولوية االعا ارات السياسية واتم ية لل ظام بصورة
سساسية ،وليمل على إرسا م ظومة قانونية ،تكفر قوقهم بصورة عامة ومتساوية ،فما ياضح نا
آثار الامييز بين الالجئين سب فئاتهم املاعدئة.
يرفي ال حث تعد اندالع المورة السورية وما تالها ،على املخاطر التي واجهوها بوصفهم الجئين ،نا
ظر سياسات القمع العار واملم هج التي اساخدمها ال ظام بحقهم ،وها التي رسمت الخطوط
العامة نا خريطة االنتهاكات ،التي اخا رها غال ية مجامع اللجو الفلسطيني نا سورية ،وعا ات
خطورتها النديدة على إيقاع الصراع املاواصر ،ما سوجب ئراسة الاكييف القانومب لالك االنتهاكات
ً
التي يعرضوا لها ،است ائا إلى سجر افر من الجراام املوصوفة واملوثقة ،ومن ضمنها ت اول خطورة
قوانين الا ظيم العمرامب التي سصدرها ال ظام ،تعد قيامد بادمير املخيمات وينريد سكانها ،وآثارها
امل اشرة وال عيدة نا تضييع الحقوق العينية العقارية الخاصة بالالجئين ،واملساس بكافة سشكال
امللكية و قوق سصحابها ،وما لذلك من م عكسات خطيرة على ط يعة الترفي ة الديمغرافية
للمخيمات الفلسطينية نا سورية.
سما ول جوانب املسؤولية القانونية واتخالقية ،املقترنة باملرجعية الدولية ( (UNRWAواملرجعية
الوط ية (م ظمة الاحرير الفلسطينية) ،املع ياان بأوضاع فلسطي يي سورية ،فقد رصد ال حث
الكيفية التي يعاملت فيها تلك املرجعيات مع سزمات ومنكالت الالجئين ،املاواجدين نا مخيمات
الداخر السور وم اطق نيو هم ،وفذلك من اضطر منهم ملغائرة سورية إلى ئول الجوار وامل انا.
ً
ّ
الاحديات ال اجمة عن ت اين اتنظمة القانونية نا ئول اللجو  ،والخيارات
ما سظهر سيضا حجم
الضيقة التي واجهت الالجئين خالل موجات فرارهم من الحرب وال حث عن مالرات آم ة.
من م ظور سوسع وسشمر وفق ما يلبي مقاضيات ال حث وسغراضد ،كان ال بد نا القسم اتخير م د،
من اساخالص مدى تأثير ماغيرات الوضعية القانونية على جدل الهوية واملخاوف والهواجمل املع رة
ع د ،سيما سن ثمة ضرورة للوقوف على هذ املسألة ،تسبب ترفيز العديد من الدراسات على
ال عدين السيسيولوجا وال فس ي ع د ت اول منكالت الهوية نا مجامعات اللجو  ،فيما نرى نا
تجربة فلسطي يي سورية سهمية يسليط الضو على تأثير ماغيرات العامر القانومب ،وامعكاسد
امل اشر على راهن ومساق ر الهوية الفلسطينية السورية ،وقد سوج ت هذ اتهمية إغ ا ال حث
بجانب تط يقب ،من خالل اساطالع واسامياج رس عي ة من فلسطيني سورية وفق معايير يساعد
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نا توضيح الصالت بين الوضعية القانونية وتحوالت الهوية ،وهو ما سفدت عليد بصورة سولية ناااج
االساطالع إلى ٍد ف ير.
ي قى سن ثمة ئوافع ملحة ،إلى جمع خيوط مأساة فلسطي يي سورية ومعرفة اتطراف املسؤولة عنها،
وتلممل الفارق بين م طق الحقوق ،وعسف الواقع ،من سجر ب ا رؤية جديدة وفاعلة يعيز من آليات
الدفاع عن قوقهم وهويتهم ،وها من سهم الدوافع لهذا ال حث ،لالجئين امل امين إلى هذا املجامع
العالق اليوم بين خيارات :اسامرار الصراع ،والتنتت الجغرانا واله ّويايب ،وال حث عن الخالص.
وبما سن قضية اللجو الفلسطيني ،فظاهرة سوسيولوجية ت طو على ستعائ تاريخية وإمسانية
وسياسية ماعدئة ،وتن هدف ال حث ت اول ماغيرات الوضعية القانونية لالجئين الفلسطينيين نا
ً
ً
سورية ،على كافة سوضاعهم الحياتية راه ا ومساق ال ،فقد رسيت سن االنطالق من م ظور
املاغيرات " "variables paradigmالذ يهام بالعالقة الااريخية الس بية بين جماعة تنرية ما،
ً
وع اصر تحوالتها الذاتية واملوضوعية ،من شأند سن يتيح فهما سوثق تعالاق تلك الجماعة باتطر
الحقوقية والقانونية ال اظمة لها ،وتأثيرات اتخيرة على م احا خصوصيتها ،فجماعة ت درج نا نطاق
ّ
ظاهرة اللجو  .ونا الة فلسطيني سورية ،التي تكمف نمورج لجو فريد من يث منكالتد
ويعقيداتد ،وحجم الاحديات املقترنة بد ،است دت إلى امل هج الااريخا الاحليلا ،لرصد اتثر الترافمي
َّ
وال وعا ملحطات اللجو  ،على الوضعية القانونية ،وماغيراتها العميقة التي سثرت بدورها على شتى
م احا ياتهم.
من محدئات هذ امل هجية؛ ال حث عن الصالت " "crrelationsبين الالجى وقضياد الوط ية،
ومك ون عالقاد بأمافن لجواد وإقاماد ،وسوجد التنابد واالخاالف ،التي تطرس على تلك الصالت نا
ظروف تاريخية معي ة ،ولذلك جا ت امل هجية املقارنة " "omparative methodologyسئاة بحمية
ً
رايسية سيضا ،إلئراك قااق اللجو التي عاشها فلسطينيو سورية ،نا قب تاريخية مخالفة،
ومقارنتها بالقوانين واتنظمة الدولية واملحلية ،والقواعد العرفية التي تحدئ قوقهم .ال سيما سن
املقارنة نا الاعامر مع الالجئين ،بين هذ الدولة سو تلك من الدول املضيفة ،ياحول نا تعض ات يان
ً
إلى مفاضلة قسرية بين السيئ واتقر سو ا .فيما ي حو ال حث إلى يسليط الضو على مدى التزام
ً
الدول املضيفة عموما ،بحقوق ومصالح الالجئين الفلسطينيين ،بموجب التزاماتها نا القانون
الدولا ،وليمل وفق سياسات معيارية وتصورات سيائية مجرئة.
ً
لكن رغم توفر العديد من املصائر واملراجع ،التي ت اولت سوجها عديدة من سوضاع فلسطي يي
سورية ،فإن غل ة الطاتع ال ظر من جوانب معي ة ،وتفاوت املاغيرات اإل صااية لالك املصائر،
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تسبب حجب املعلومات وصعوبات الوصول إليها ،ئفعني إلى االساعانة بالعديد من النهائات
الشخصية واملقابالت ّ
الحية ،واساطالع آرا عي ة من الالجئين توضح العالقة بين الوضعية
القانونية وتحوالت الهوية ،بالاالزم مع تمبيت الوقائع التي يمكن اساخدامها فقراان وسئلة تكنف
حجم املاغيرات التي طرست على املرفي القانومب لالجئين ،نا ظر الحاجة إلى ب ا مقاربة جديدة،
يست د إلى معطيات الواقع وتحوالتد الجارية .وفذلك فحص آثار تقويض الوضعية القانونية
لفلسطي يي سورية ،من خالل ربط االنتهاكات التي يعرضوا لها نا م اطق عديدة وظروف مخالفة،
نا سياق متنابك يستهدف هدم وتفكيك تلك الوضعية ،وما سيكون لذلك من تأثيرات بالغة على
وجوئهم وهويتهم الفلسطينية السورية ،وخياراتهم املساق لية.
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أوالا :الالجئون الفلسطينيون في التشريعات السورية
ً
ً
ً
ياأثر الالجئون عموما ،نا الدول التي يلجؤون إليها قسرا سو طوعا )1(،بال ظام السياس ي والقانومب،
والواقع االجاماعا والمقانا لالك الدول .ولعر سغلب الدراسات السسيولوجية التي اولت رصد
سشكال الافاعر بين الالجئين واملجامعات املضيفة ،يعد سن سفثر املعايير التي يمكن االسترشائ بها
ً
ً
ملعرفة ط يعة هذا الافاعر وامعكاساتد على مجامعات اللجو سل ا سو إيجابا ،هو ما ياماع بد
الالجئون من قوق سساسية ،توفرها لهم م ظومة قانونية ماماسكة ال تاعارض و قوقهم
املكفولة ،بموجب املواثيق واالتفاقيات اإلقليمية والدولية.
بوسع ا من خالل تت ع املسار الااريخا ،الذ بلور الوضعية القانونية لالجئين نا سورية ،سن نالممل،
ئونما فمير ع ا  ،ئور العوامر الااريخية والجيوسياسية والمقافية ،التي تربط بين السوريين
والفلسطينيين م ذ عصور تعيدة ،لفهم ط يعة العالقة الخاصة بين النع ين ،وسثر نك ة العام
 1948نا إعائة ب ا الوجوئ الفلسطيني نا بيئة مجاورة ،ين د إلى د ف ير ،عائات وتقاليد ونمط
َّ
ياة من لجؤوا إليها .لقد تمظهر النكر الجديد لهذ العالقة ،التي تجذرت خالل قرابة س عة
عقوئ ،على سمساق وماواليات من الافاعر املجامألا ،سسهمت التنريعات السورية نا يعيييها على
كافة الصعد واملجاالت ،ورلك ق ر املاغيرات الك رى التي شهدتها سورية نا الس وات اتخيرة ،وآثارها
ً
العميقة على مسيج املجامع املضيف والالجى معا.

سياق تبلور الوضع القانوني لالجئين في سورية
ي ّ
عرف الدراسات القانونية الحديمة الوضع القانومب " "legal Statusبأند :ما يؤهر صا د على
ً
الوجوئ القانومب ،بصرف ال ظر ،عن وجوئ املائ  ،وبالاالا يص ح مؤهال ملساعدة الدولة و مايتها،
وبهذا املعنى يكتسب الوضع القانومب سوا ً لألفرائ سو للجماعات ،من لد الحق نا اماالك قوق " the
( )1يعرف الاهجير القسرى بالقانون الدولا :بأند" :ممارسة ت فذها كومات سو قوى ش د عسكرية سو مجموعات ماعص ة تجا مجموعات
ً
اض معي ة وإ الل مجاميع سكانية سخرى بدال عنها"؛ بي ما يام اإلشارة إلى الهجرة الطوعية إلى
عرقية سو ئينية سو مذه ية بهدف إخال سر ٍ
َّسنها الهجرات التي تام تنكر طوعا نتيجة الضغوطات االجاماعية واتم ية وال يئية واالقاصائية .للمييد راجع:
 ص اح سن عييي" :جريمة الاهجير القسر  :ئراسة مقارنة" ،رسالة ماجساير ،قسم الدراسات العليا نا كلية الحقوق نا جامعةالنهرين ،عام  ،2015ص  ،28وص .54
 اللج ة الدولية للصليب ات مر ،لديها قاعدة بيانات للقانون الدولا اإلمسامب ،على الرابطhttp://bit.ly/2rGCNu5 : مكاب املفوض السامب لحقوق اإلمسان قد سصدر مذفرة قانونية ول هذا املوضوع والتي ناقنت القوانين رات الصلةhttp://bit.ly/2XYQD7c
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 "right to have rightsيام ت ظيمها بقوانين ومراسيم وإجرا ات ،تم ح املخاط ين بها شرعية ممارسة
تلك الحقوق املوجهة إليهم(.)2
يمهد هذا الاعريف لفهم السياق الااريخا ،الذ منأت وت لورت فيد الوضعية القانونية لفلسطي يي
سورية ،وهو سياق ترافمي تاأيى خصوصياد من عدم وجوئ ت ظيم قانومب لالجئين ابادا ً م فصر
عن القوانين املاعلقة بوضع اتجانب .ولذلك صدرت القوانين والقرارات واللوااح الخاصة بالالجئين
نا مرا ر زم ية ماعاق ة ،بدست م ذ العام  1948ع دما لجأ إلى سورية ،نا رلك الوقت ،ما يقارب
( )90،000الجى فلسطيني ،فقدوا كر س ر ومقومات الحياة ،وتضاعفت سعدائهم خالل سفثر من
ساة عقوئ بحكم الييائة الط يعية للسكان ،وموجات لجوئهم ونيو هم املاواصلة إلى سورية ،تى
بلغ عدئهم ( )560،000الجى لغاية م اصف العام  ،2015يمملون ( )%2،8من يعدائ النعب
السور  )3(،وسفثر من ( )%13من إجمالا الالجئين الفلسطينيين .لكن ونتيجة هروب ولجو سعدائ
ف يرة منهم خالل س وات الحرب إلى ئول سخرى ،ينير الاقديرات سن ه اك سفثر من ()200،000
ً
الجى سص حوا خارج الحدوئ ،ما بين اتعوام  2011و )4(.2018ياوزع الالجئون على ( )15مخيما،
سقيم معظمها خالل العقدين اتولين إثر لجوئهم عام  ،1948وها مخيمات ئمنق وريفها ،وينمر:
مخيم اليرموك ،وخان النيح ،وخان رنون ،وجرمانا ،وس ي ة ،والسيدة زينب ،والحسينية،
والرمدان ومخيم الوليد نا مص ،والعاادين نا ما  ،وال يرب و درات نا لب ،والرمر نا
ً
الالرقية ،ومخيمي ئرعا وئرعا الطوارئ .وينكر مخيم اليرموك اتف ر سكانيا من بينها )5(.رغم وجوئ
مخيمات ال يعترف اتونروا بها ،فإن رلك لم يترافق مع إلغا خدماتها الصحية والاعليمة لالك
ً
املخيمات ،بر ويسافيد منها سيضا القاط ون نا تجمعات فلسطينية ئاخر املدن السورية وسريافها،
ممر سكان حا اتمين وئمر ال لد ومييريب وجلين.

()2ج.س .تونكين " :القانون الدولا العام :قضايا نظرية " ،ترجمة س مد رضا ،الهيئة املصرية العامة للكااب-1972 ،ص.376
( )3للمييد انظر سعدائ الالجئين الفلسطينيين نا سورية ضمن موقع وكالة اتمم املاحدة إلغاثة وينغير الالجئين الفلسطينيين نا النرق
اتئمى اتونرواhttps://bit.ly/2RqaJDx :
( )4ت قى الاقديرات ول مس ة من سص حوا خارج سورية ماضاربة وما اي ة لصعوبة توفر إ صاايات ئقيقة ،تن غال ية من غائروا ت ك وا
طرق الهجرة غير النرعية ،لذلك اعامد ال ا ث نا تقدير املذكور ،على مااتعاد لحجم موجات اللجو املااالة إلى ترفية ومنها إلى سوروبا
خالل س وات الحرب ،والتي ال تقر نا مخيمات ممر( :ال يرب -درات – الالرقية -ماة) عن ثلث العدئ الفعلا لسكان تلك املخيمات
فيما ال تقر النس ة نا (مخيم اليرموك) وهو سف ر تجمع فلسطيني نا سورية ،ونا مخيم (ئرعا) عن ال صف ،وفق معلومات ماقاطعة.
ً
( )5سيمن سبو هاشم" :تداعيات المورة السورية على فلسطي يي سورية" ،الة مخيم اليرموك نمورجا" ،مجلة شؤون فلسطينية ،العدئ ،251
ص.2
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توزع املخيمات الفلسطينية نا سورية

بدست عملية ت ظيم شؤون الالجئين ال لجوئهم إلى سورية ،من خالل إجرا ات طوارئ اتخذتها
الدولة ،بموجب توجيهات ت فيذية ،يسهر عمليات إسكانهم املؤقت نا املدن السورية التي توزعوا
عليها .ثم بدست بإصدار قرارات وزارية رات صلة بتسهير انخراطهم نا سوق العمر ،ممر القرار رقم
( )769بااريخ (22ر11ر  )1948الذ سمح لهم بممارسة مه ة الصيد نا امليا اإلقليمية السورية،
ً
عماال مؤقاين نا إئارات الدولة)6(.
والقرار ( )940تاريخ (3ر4ر )1949املاعلق بق ولهم
بهدف ت ظيم شؤون الالجئين صدر املرسوم التنريألا بقانون رقم ( 450لعام  )1949والقاض ي
بإ داث الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب ،والذ دئ مهامها نا ت ظيم سجالت الالجئين
(س وال مدنية) ومساعدتهم نا الغذا والكسا والعمر وق ول الا رعات وامل ح املخصصة لهم ...الخ.
( )6سمير اليبن" :واقع الفلسطينيين نا سورية" ،ورقة بحمية صائرة عن مرفي اتبحاث نا م ظمة الاحرير الفلسطينية ،ييران ،2013
ص.12
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سما املرسوم التنريألا اتول الصائر بخصوص توظيف الالجئين نا إئارات الدولة ومؤسساتها ،فكان
ً
املرسوم رقم ( )33تاريخ (17ر9ر )7(.)1949وت عاد ال قا عدة مراسيم ينريعية لا ظيم مهن املحاماة
والطب واله دسة واملهن اليدوية والحرفية .وتت ع الهيئة وزارة النؤون االجاماعية والعمر من
ال ا ية اإلئارية واملالية ،ولديها اتفاقية يعاون مع اتونروا ول إئارة الجوانب الصحية والاعليمة
والخدمية نا املخيمات ،ومع م ظمة اليونيسيف نا برامج خاصة بالطفولة والادريب.

مفاعيل القانون ( )260على المركز القانوني
املحطة اتهم نا تق ين قوق الالجئين ،وايساع نطاق شمولها وآثارها على مخالف جوانب ياتهم،
تمملت نا القانون رقم ( )260تاريخ (10ر7ر  ،)1956والذ يعد اتساس القانومب ال اظم توضاع
الالجئين الفلسطينيين ،وصدر عن ال رملان السور نا ق ة الرايمل اتس ق شكر القوتلا ،يث
نص نا مائتد اتولى" :يعا ر الفلسطينيون املقيمون نا سراض ي الجمهورية العربية السورية ،بااريخ
ً
سصال نا جميع ما نصت عليد القوانين واتنظمة ال افذة ،وبحقوق
منر هذا القانون كالسوريين
الاوظيف والعمر والاجارة وخدمة العلم مع ا افاظهم بجنسيتهم اتصلية) )8(.لقد م ح هذا القانون
الالجى الفلسطيني سغلب الحقوق املدنية املم و ة للمواطن السور  ،وهو ما ساهم بانخراط
املجامع الفلسطيني املاميز بفعالياد ومناطد نا شتى مجاالت الحياة السورية ،غير سند رم الالجى
من الحقوق السياسية ،ونا جوهرها ق الترشح واالناخاب (ال لدية – املحافظة – التنريعية –
الرااسية) .كان ت رير هذا الحرمان ،سن ممارسة كامر الحقوق السيائية ،من شأند املساس بالهوية
الوط ية الفلسطينية ،وضرورات الحفاظ عليها .وهو ما لم يثر غضاضة ع د الالجى الفلسطيني
املامسك بهوياد وخصوصياد الوط ية ،ولكن نا واقع الحال ،لم تكن العديد من الحقوق السياسية
مكفولة للمواطن السور  ،ال سيما م ذ صدور قانون الطوارئ عام  ،1963الذ ترك آثار العميقة
على الحياة السياسية نا سورية ،وساهم نا تقييد الحريات العامة ،ئون تمييز بين املواط ين ومن نا
( كمهم).
ّ
شكر صدور القانون ( )260اترضية التي مهدت لا ظيم ات وال املدنية لالجئين الفلسطينيين ،مع
تيايد سعدائهم وتوسع سشكال انخراطهم نا الحياة االقاصائية للمجامع السور  .وصدر نا
(2ر10ر )1963القرار رقم ( )1311لا ظيم وثااق سفر الالجئين الفلسطينيين نا سورية ،ومن سهم
( )7الوضع القانومب لالجئين الفلسطينيين نا سورية ق ر النزاع املسلح ،املؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلمسان (شاهد)18 ،ر11ر ،2015
الرابطhttps://bit.ly/32k12LF:
( )8انظر نص القانون  260الصائر عام  ،1956موقع مجلمل النعب السور  ،الرابطhttps://bit.ly/2LlTlOb :
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املوائ التي تضمنها القرار املنار إليد املائة " "10التي تخول صا ب وثيقة السفر املم و ة لالجئين
الفلسطينيين خالل مدة صال يتها ،ق مغائرة اتراض ي السورية ،والعوئة إليها ئون تأشيرة عوئة)9(.
لكن من ال ا ية الواقعية وم ذ تولا افظ اتسد السلطة نا سورية ،سص ح تط يق هذا القرار
ً
منروطا باملوافقة اتم ية ملن يرغب بالسفر ،ال سيما م ذ تخصيص فرع خاص لالجئين
الفلسطينيين نا بداية الس عينيات ،كان يطلق عليد "قسم الضابطة الفدااية" والذ كان يت ع
شع ة املخابرات العسكرية ،ويخاص تنؤون "جيش الاحرير الفلسطيني" والحركات الفلسطينية
ً
السياسية واملسلحة ،التي توجد تسال ها رسميا على اتراض ي السورية .ولديد صال يات م ع سفر
ً
س الجى فلسطيني يص فد هذا القسم نا ئراساتد اتم ية تع ارة "غير موافق عليد سم يا" ،فما سن
ً
ً
لديد صال يات اعاقال س الجى فور عوئتد إلى القطر فيما إرا كان مطلوبا سم يا ،وكانت هذ
ً
اإلجرا ات تطال سيضا الجئين فلسطينيين ،يحملون جواز سفر سرئمب ،سو وثااق سفر ل انية ،سو
مصرية.
كان من الالفت سن الحقوق املدنية التي ّ
تماع بها الالجئون الفلسطينيون نا سورية ،لم يام تط يقها
ً
ئااما بصورة شاملة وموضوعية ،ورلك تسبب الاقييدات التي كانت ترئ ،سوا بمراسيم سو يعليمات
ت فيذية على تعض تلك الحقوق ،ومنها ق الاملك بالنس ة لالجى الفلسطيني ،الذ خضع
لنروط تملك اتج بي نفسها .إر اقاصرت املراسيم والقرارات رات الصلة ،على تملك (الالجى رة
ً
املتزوجرة) صرا ملنزل وا د نا السجر العقار  )10(.وينترط الحصول على موافقة وزير الداخلية،
وسساسها املوافقة اتم ية ،لكن فيما ياعلق باتراض ي اليراعية ،التي تم اساخدامها للسكن بصورة
متزايدة ،ئون فرزها ويسجيلها ،فكان يسر على الالجى  ،ما يسر على املواطن نا الحقوق العينية
ً
املاعلقة بها ،ويسجيلها صصا سهمية ،سوا بوكالة بيع عقار سو بحكم قضائب ،فما ورئ نا القانون
رقم ( 183لعام .)1969
نا فترة ماأخرة تم وضع تقييدات جديدة على تملك العرب واتجانب لم يساثن منها الفلسطينيون،
فما ورئ نا القانون (رقم  11لعام  ) 2008الذ اشترط صول الالجى على موافقة سم ية مس قة
ً
لامبيت ملكياد نا السجر العقار  ،وهو ما يسر سيضا على ات كام القضااية ،عدا عن النروط
الصع ة التي وضعها القانون سمام تملك الفلسطينيين ،كاشتراط سن يكون العقار ضمن املخطط
الا ظيمي ،وسن ال تقر مسا اد عن " 200م " 2ولم يغير الاعدير الذ طرس على هذا القانون عام

( )9سمير اليبن" :واقع الفلسطينيين نا سورية" ،مصدر سابق ،ص.14
( )10سممل مرزوق" :الصفحة القانونية ،القانون رقم  11لعام 2011ر الخاص باملك العقارات لألجانب"24 ،ر سبرير .2013
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 ،2011باخفيض مسا ة العقار إلى "140م "2من قسوة هذ النروط سمام ق تملك
الفلسطينيين)11(.
بالط ع فإن اتهمية القانونية واآلثار العملية ال اجمة عن القانون ( ،)260لم تكن كافية إلخفا
جوانب الظلم واإلجحاف التي طالت من هو بحكم املواطن السور  ،جرا واقع القمع وإلغا
الحريات الذ عرفاد سورية م ذ العام  ،1970وهو ما اخا رتد فئات سياسية من الفلسطينيين
سنفسهم ،وقد نالوا نصيبهم من الا كير والقمع تسبب انخراطهم نا س ياب سياسية معارضة يسارية
سو إسالمية ،سو تسبب صراع اتسد اتب مع القيائة الفلسطينية ،فما دث نا عام  ،1983ين
ً
اعاقر ال ظام سعدائا ف يرة من قيائات وع اصر رفة فاح ،وبقوا نا سجوند س وات طويلة(.)12
ً
فضال عن رلك كان املواطن السور والالجى الفلسطيني يعانيان على ٍد سوا من مظاهر الفسائ
االقاصائ واإلئار نا مؤسسات الدولة ،ومن سياسات اإلفقار والتهميش والخصخصة التي
ً
ً
تيايدت نا عهد اتسد االبن .فضال عن رلك – فما سنرى ال قا – لم ينمر هذا القانون كر الالجئين
الفلسطينيين ،الذين سقاموا نا سورية خالل مرا ر لجوئهم املااالية إليها.

آثار تفاوت الوضعية القانونية
ً
م ذ منو قضية الالجئين الفلسطينيين ق ر س عة عقوئ ،واجد سصحابها ت عا للدول التي لجؤوا
إليها ،م ظومات ينريعية مخالفة ،لم تكن االعا ارات القانونية فيها بم أى عن الاوجهات واملصالح
ً
السياسية .لم يكن خافيا حجم الافاوت نا الوضعيات القانونية ملجامعات الالجئين ،نا الدول
العربية املضيفة ،وهو ما عكساد الاحوالت الااريخية ،التي سفدت بدورها صعوبة الركون إلى قواعد
ثاباة ،ت ّ
حصن ما ياماع بد الالجئون من قوق مسبية ،وتضمن ماية وجوئهم نا تلك الدول على
ّ
تكنف رلك بوضوح خالل اتزمات والصراعات الداخلية ،التي عرفتها الدول
طول الخط .لطاملا
املساق ِ لة لالجئين الفلسطينيين ،نا محطات تاريخية سابقة (اترئن -ل ان  -الكويت  -العراق ) وفما
سمس ى عليد الهم اليوم نا سورية.
ً
ً
لكن املنكلة يغدو سفثر يعقيدا ،ع دما تضع الدول املضيفة فروقا قانونية وإجرااية ،نا الاعامر مع
ً
الالجئين املقيمين على سراضيها ،ولم تكن القوانين السورية املاعلقة بالالجئين الفلسطينيين مساث اة
( )11مذفرة قانونية (سطلع عليها ال ا ث سيمن سبو هاشم) ول القانون رقم ( 11لعام  )2008ملعالجة اآلثار السل ية ال اجمة عن هذا القانون
على ق الاملك بالنس ة لالجئ الفلسطيني نا سورية ،وقدمت إلى مجلمل الوزرا السور نا آرار .2009
( )12ال قيب رشيد ورامب " :نظام اتسد واالستممار ال راغمايب للقضية الفلسطينية" ،ئراسة صائرة عن مرفي طوران لألبحاث – كانون
اتول  -2017ص.5
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م د ،رغم ّ
تميزها عن بقية قوانين الدول العربية تجا الالجئين املقيمين على سراضيها ،لجهة يمة
ّ
الحقوق املدنية التي توفرت لهم ،وتمك وا من خاللها من املنارفة نا الحياة املدنية السورية،
وااللاحام بنسيجها االجاماعا والمقانا نا مرا ر تاريخية م كرة.
تجلت هذ الفروق نا يعامر القوانين السورية مع الالجئين بدرجات ما اي ة ،تراو ت بين الجواز
ً
وامل ع والاقييد ،ت عا لاصنيفات الالجئين إلى عدة فئات:
ً
ا
أول :لجئو عام  :1948وها الفئة اتقدم واتفثر عدئا ،التي تممر ( )% 85من مجموع الالجئين
ً
ً
ً
الفلسطينيين نا سورية ،والتي ازت تعد صدور القانون ( )260مرفيا قانونيا ماميزا عن باقا
الفئات )13(،وتماعت بحقوق املواط ين السوريين راتها ،بداللة وتط يقات الع ارة النهيرة (ومن نا
كمهم) ،عدا قوق الترشح واالناخاب ،التي لم تم ع الالجئين الفلسطينيين من االنتساب والترشح
لل قابات والروابط امله ية .تعد صدور القانون ( )260تم م ح كر من يحمر "بطاقة العاالة الحمرا "
بطاقة يعريف فاب عليها "هوية مؤقاة للفلسطينيين" ،لكن غاب نا سياق ت اول سوضاع هذ الفئة،
ً
سن ه اك عواار فلسطينية اخاارت م ذ لجوئها ،السكن نا م اطق سورية ال يوجد فيها سساسا ئواار
عمر اتونروا ممر ( ج لة -بانياس -الرقة – ال وفمال -قارة – الحسكة) لم يام يسجيلهم نا قيوئ
اتونروا ،و ين اول تعضهم التسجير نا س وات ال قة ،كانت ينترط اتونروا سن ي رزوا وثااق تمبت
ً
وجوئهم من يث الوالئة والسكن نا فلسطين ق ر عامين من نك ة عام  ،1948وهو ما كان ماعذرا
تسبب فقدان سغل ية الالجئين لوثااقهم تسبب ظروف الاهجير .ولم يكن من ضرورة ملمر هذا النرط
طاملا سنهم مسجلون نا قيوئ مؤسسة الالجئين )14(.كان االتجا العام للحكومات السورية املاعاق ة،
السماح بانخراط الفلسطينيين نا كافة سوجد الحياة العامة ،واالسافائة من سصحاب النهائات
والكفا ات العلمية ،نا مخالف الوظااف العامة ،ولم يكن لدى السوريين نوازع تمييزية تجاههم ،ال
سيما سن إسهام سجيال الالجئين على وجد الاحديد ،نا تطوير قطاعات الاعليم والصحة والص اعة
ً
والمقافة واإلعالم والف ون والرياضة ،كان مؤشرا على يوية ئورهم نا املجال العام.

( )13طارق موئ"،الالجئون الفلسطينيون نا ظر المورة السورية" ،املرفي العربب لألبحاث وئراسة السياسات 6 ،كانون المامب  ،2013الرابط:
https://bit.ly/2UmslT8
( )14اسان طت هذ املعطيات من خالل عدة اتصاالت قام بها ال ا ث سيمن سبو هاشم مع عدة مصائر من موظفين نا مكاتب اتونروا نا
سورية ،فضلوا عدم الكنف عن سسمائهم تس اب مه ية وسم ية ،خالل شهر ش اط وآرار .2019
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الالجئون الفلسطينيون عام 1948

ً
الالفت ال قا للاغير نا راك االتجا  ،سن العديد من الوزارات واإلئارات العامة ،سص حت نا العقدين
ً
اتخيرين ،تضع قيوئا م ط ة سمام وصول املوظفين الفلسطينيين اتففا إلى مراتب إئارية عليا،
واست عائ ق ول طل ات الفلسطينيين نا مسابقات وزارة الخارجية ،م ذ بدايات العام ()2000
بصورة واضحة .يعاقد تعضهم سن وصول فلسطينيين إلى مرت ة وزير نا سورية ،ممر الوزيرين
السابقين س مد الحسن وس مد سليم ئرويش ،ي اقض هذا امل حى ،لكن عدا سن يعيينهما دث نا
عقد الممانينيات ،فقد م ح اإلث ان الجنسية السورية ق ر ئخولهما الوزارة.
ا
ثانيا :لجئو عام  :1956وهم من طرئهم اال االل اإلسراايلا نا رلك العام من قراهم نا فلسطين
(سفرائ ال قارة والغ امة) باتجا سورية ،وهذ الفئة ال تخضع ت كام القانون ( )260رغم سنها
يسافيد من سغلب الحقوق التي تضمنها ،باساث ا القيد املفروض على توظيفها نا اإلئارات العامة
للدولة ،والتي تحصر ينغيلها بموجب عقوئ مؤقاة ،لكن نا عهد الرايمل نور الدين اتتاس ي ما بين
اتعوام ( )1970 – 1966كانت الحكومة تاغاض ى عن هذا القيد ،وكان يكفب ملن ياقدم من الالجئين
للوظيفة العامة نا تلك الفترة ،سن يقدم بطاقة الاعريف املم و ة لالجئين ،تغض ال ظر عن تاريخ
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ً
ئخولهم القطر )15(.تم سيضا إعفا هذ الفئة من الخدمة اإلليامية بموجب يعميم ر رقم 1022لعام
)16( .1972
ا
ثالثا :لجئو عام  :1967وسفثريتهم ممن ه ّجروا عقب اال االل اإلسراايلا للضفة الغربية وقطاع غية
نا شهر ييران من رلك العام ،ومن كان يحمر منهم الوثااق املصرية عاملاد القوانين السورية
معاملة اتجانب ،سما املا الوثيقة اترئنية فسرى عليهم ما يسر على املواط ين العرب )17(.نا فال
الحالاين قسم ف ير من املنمولين بهذ الفئة لم يام يسجيلهم نا قيوئ الهيئة العامة ملؤسسة
الالجئين ،ما جعلهم يواجهون معاناة ماعدئة اتوجد ،تسبب م ع تجديد تلك الوثااق من الجهات
التي سصدرتها ،إر كان ياوجب على ملة الوثيقة املصرية ،بحكم معاملتهم كأجانب ،سن يقوموا
ً
باجديد إقاماتهم الس وية ،ولذلك كان سغلبهم يعدون مخالفين قانونيا ،ولكن يجر الاغاض ي عنهم
من ق ر السلطات .وعدا عن رمانهم من الاوظيف ،كانوا ال يساطيعون الاملك كأجانب تى
بموجب كم قضائب ،بحكم عدم سريان مفعول الوثااق التي يحملونها .سما على صعيد اتونروا فقد
كان املعيار املعمول بد ،نا ق ول طل ات يسجير هذ الفئة من ملة الوثيقاين املصرية واترئنية،
هو ق ول يسجير من يمباون لجوئهم من سراض ي الس ،1948ورفض يسجير من يت ين سنهم ني وا من
سراض ي الس.1967
ا
رابعا :لجئو عام  :1970سغلبهم من عااالت املقاتلين الفلسطينيين الذين خرجوا إلى سورية عقب
س داث اترئن ،ويحملون جوازات سفر سرئنية انتهت صال يتها ئون سن يامك وا من تجديدها .وهم
محرومون من كافة الحقوق الوارئة نا القانون ( )260بما نا رلك القيوئ املفروضة على إقامتهم
وسفرهم وت قلهم ،ولم يام يسجيلهم نا قيوئ الهيئة العامة ملؤسسة الالجئين ،وتقدم اتونروا
الخدمات الاعليمية والصحية ،فقط ملن يمباون  -كالفئة السابقة -سنهم لجأوا من سراض ي الس،1948
نا ين سن سغل يتهم كانوا من نازحا .)18(1967

( )15شهائة لالجئ الفلسطيني يوسف علا س مد من فئة العام  1956قدمها لل ا ث سيمن سبو هاشم نا شهر ش اط  ،2019يؤفد من خاللها
سند توظف نا وزارة اليراعة نا العام  ،1969سث ا تولا الوزير محمد سعيد طالب ،ئون سية عوااق.
( )16طارق موئ" :الالجئون الفلسطينيون نا ظر المورة السورية" ،مصدر سابق
( )17نبير السهلا " :الالجئون وال از ون الفلسطينيين نا سورية" ،املرفي الفلسطيني لإلعالم 6 ،كانون اتول ،2006 ،الرابط:
https://bit.ly/2HAaa6Z
( )18مصائر من موظفين نا مكاتب اتونروا نا سورية ،مرجع سابق.
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نا الس وات اتخيرة كانت تقوم الفصاار الفلسطينية املقربة من ال ظام ،برفع قواام اسمية من
ً
هذ الفئة لاعدير الوضع القانومب تصحابها ،ومعاملتهم سسوة بالجئي عام  ،1948وقد صدرت
اساث ا ات بالاعدير طالت سفثر من " "350سسرة خالل اتعوام التي س قت اندالع الصراع.
ا
خامسا :لجئو عام  :1982وهم الذين ه ّجروا إثر العدوان اإلسراايلا على ل ان ،وقد تم الاعامر
معهم وفق الوثااق الرسمية الصائرة عن الحكومة الل انية ،التي يام تجديدها شريطة الحصول
على اإلقامة الس وية ،ويسافيدون من خدمات اتونروا بموجب ال طاقة ال يضا لحامليها )19(.ويام
ً
معاملتهم قانونا كاملواط ين العرب ،ووفق معلومات ماقاطعة ،فقد غائر سغلبهم اتراض ي السورية
خالل ات داث الساخ ة ،فيما ه اك قلة عالقة ئاخر سورية ،ممن ال يملكون وثااق سفر سارية
املفعول.
ا
سادسا :لجئو العراق عام  :2003وتم يسجيلهم نا سجالت املفوضية السامية لنؤون الالجئين
( )UNHCRوقد تم وضعهم نا مخيمات على الحدوئ السورية -العراقية ،ولم يسمح لهم الحكومة
السورية بدخول سراضيها ،يث ئخر القسم اتف ر منهم إلى اتراض ي السورية بطريقة غير شرعية،
ّ
ويعرض املئات منهم إلى السجن والتر ير تسبب رلك ،ولم ياماعوا بأ من الحقوق نا القوانين
السورية )20(.وبموجب قوانين اتونروا التي يسمح للمفوض العام تفويض مدرا مكاتبها نا م اطق
عملها بتسجير االت رات سوضاع صع ة نا قيوئها ،فقد اسافائت عنرات العااالت من هذ
الفئة ،من التسجير واالسافائة من خدمات اتونروا.
ينير تلك الوضعيات املافاوتة والحقااق املقترنة بها ،إلى ثغرات عديدة نا القوانين السورية املاعلقة
بالالجئين الفلسطينيين ،ليمل فقط لعدم شمول القانون ( )260العديد من فئات الالجئين التي ورئ
رفرها سعال  ،وإنما فذلك تسبب االما اع عن إصدار ينريعات جديدة يعالج نواحا الحرمان
والامييز ،التي لحقت بأغلب تلك الفئات املساث اة ،ممن قدموا إلى سورية تس اب قسرية
واضطرارية نا مرا ر تاريخية مخالفة ،ولم يح ْر صول الفئة اتف ر منهم "الجئو  "1948على
قوقها ،من اإلجحاف الذ طال الفئات اتخرى ،وما عاناد من يعقيدات وصعوبات ياتية
ومعينية ونفسية ،تسبب غياب اإلطار القانومب الضامن لحقوقهم املدنية واإلمسانية.
خالل محطات الحرب السورية ،ت ّدى عسف اآلثار ال اجمة عن الامييز بين فئات الالجئين ،فقد
عامى املحرومون من الحصول على وثااق إث ات الشخصية ووثااق السفر ،معاناة مضاعفة خالل
( )19سعدائ الالجئين الفلسطينيين ،موقع وكالة اتونروا ،مصدر سابق.
( )20مأساة الفلسطينيين نا العراق ،منرة الجئ صائرة عن اللج ة الوط ية للدفاع عن ق العوئة ،آرار .2005
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الا قر الداخلا ،وعدم قدرتهم على الهروب من جحيم الحرب إلى الدول املجاورة بطرق شرعية .هذا
ما تؤفد شهائة الالجى الفلسطيني (م .ش) وهو من الجئي عام  ،1970ومقيم وسسرتد نا مدي ة ئوما
يث يقول" :ع دما بدست املعارك نا الغوطة عام ،2012ف ت سفكر بالخروج وعاالتي من امل طقة،
لكن لم يكن لدي ا سوراق إث ات شخصية ،وف ّ ا نخش ى املرور على الحواجي ،ولم يكن سمام ا سوى
ال قا مع املحاصرين ئاخر الغوطة ،وقد فقدت س د سب ائب نا عام  ،2015تسبب القصف بال رامير
املافجرة على الحا الذ مسك د ،وبقي ا ئاخر الحصار تى اساعائ ال ظام السيطرة على الغوطة
نا بداية العام )21(.2018
املدعو للمفارقة سن الدول العربية سوا تلك التي وافقت ،سو تحفظت ،على برتوكول الدار ال يضا
الصائر عام  )22(،1965لم تلتزم جميعها بتسهير رفة وت قر تلك الفئات ،مهما كانت الوثااق التي
ً
يحملونها ،خالفا لل وئ التي نص عليها ال رتوكول ،ول يسهير شروط السفر واإلقامة والعوئة بال
تأشيرة لكافة الالجئين الفلسطينيين ،تى الدول التي ق لت اساق ال الالجئين نا بداية ات داث،
ممر (ل ان والجياار وليبيا ومصر) سرعان ما تراجعت وسعائت م عهم من الدخول إلى سراضيها .نا
ين تذرعت تعض الدول باعا ارات سم ية لعدم تجديد جوازات ووثااق صائرة عنها .ب ا ً عليد واجد
ً
ً
ً
الالجئون تمييزا سل يا مرف ا ،مرئ الا اين نا قوانين الدول التي يقيمون فيها من جهة ،ويعامر الدول
العربية معهم وفق سياسات الاقييد والحرمان من جهة ثانية.
( )21شهائة من الالجئ الفلسطيني "م  .ش" سعطاها لل ا ث سيمن سبو هاشم نا نيسان  2018ول معاناتد خالل الحرب والحصار نا الغوطة
النرقية.
( )22يعد بروتوكول معاملة الالجئين الفلسطينيين املعروف باسم :بروتوكول كازابالنكا سو بروتوكول الدار ال يضا  ،الوثيقة العربية التي يسألى
لا ظيم سوضاع الفلسطينيين نا الدول العربية التي لجأوا إليها م ذ  .1948وهو بهذا املعنى املحاولة العربية اتولى للاعامر مع قضية اللجو
بكليتها .وياطلب هذا ال روتوكول معاملة الالجئين الفلسطينيين فمواطني الدول العربية التي يعينون فيها فيما ياعلق
بالاوظيفرالتنغير ،والحق نا مغائرة إقليم الدولة التي يقيمون فيها والرجوع إليد ،والحرية نا الا قر ما بين الدول العربية ،وإصدار
وثااق السفر وتجديدها ،و رية اإلقامة والعمر والحرفة .وينار ه ا ،إلى سند لم تصائق كر الدول العربية اتعضا نا جامعة الدول
العربية على بروتوكول الدار ال يضا  ،وه اك ئول ضم اد تحفظات سفقدتد محاوا ؛ سما من ال ا ية العملية ،فاخالف ئرجة التزام
الدول العربية بمعايير جامعة الدول العربية .وتؤفد جملة من الحقااق سن الدول العربية بال اساث ا لم تليم نفسها بأ كام ال روتوكول
ً
الذ وضعاد .وقطعا ملا قد يسب د هكذا ت اقض من رج ولو على املساوى اتخالقا وال ظر  ،ت نت الدول اتعضا نا جامعة الدول
العربية ،ب ا على اقتراح اململكة العربية السعوئية والكويت ،القرار رقم  5093نا عام  1991والذ قرن تط يق ال روتوكول س معاملة
ً
الالجئين الفلسطينيين تع ارة "وفق ال ظم والقوانين املعمول بها نا كر ئولة" .وهذا يعني عمليا ،إعفا الدول العربية من م ح اتولية
ً
لل روتوكول نا املمارسة؛ س تط يق املعايير املحلية الخاصة بكر ئولة بدال من إت اع ات كام امل صوص عليها نا بروتوكول الدار ال يضا .
لالطالع على ال روتوكول انظر املرجع:
إبراهيم العلا" :بروتوكول الدار ال يضا بين ال ظرية والاط يق" ،ش كة سخ ار الالجئين الفلسطي ين نا ل ان ،الرابط:
https://bit.ly/2w8cZ8V
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إزا انتهاك الدول العربية لحقوق طاافة واسعة من الالجئين الفلسطينيين ،الذين عانوا من
سياسات الاضييق والتر ير ،بر وكانوا نا فمير من ات يان ضحايا روب اتنظمة العربية
وصراعاتها ال ينية ،كان من الصعوبة بمكان الطلب من تلك الدول و كوماتها ،سن يؤئوا واج اتهم نا
تط يق قوانين قوق اإلمسان ،والقوانين الدولية اإلمسانية رات الصلة بأوضاع الالجئين ،بي ما
كانت سياساتهم الداخلية تى تجا مواط يهم تفاقد إلى الحد اتئمى من ا ترام ومراعاة تلك
ً
القوانين .ست دو تلك السياسات سفثر انييا ا عن املوج ات القانونية واتخالقية ،بدالالت الاجارب
القاسية التي اخا رها فلسطينيو سورية ،خالل محطات لجوئهم إلى الدول العربية نا ق ة الحرب
ً
السورية ،فما س قف عليد ال قا.
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ثاني ا :تداعيات المحنة السورية على الوضعية القانونية
ً
تعد عقوئ طويلة من إقامة الالجئين الفلسطينيين نا سورية ايسمت بالطمأني ة واالساقرار مسبيا،
ً
بالقياس إلى الدول التي عامى فيها الالجئون من الامييز القانومب واالجاماعا ،ل ان نمورجا ،فاح
الصراع الداخلا نا سورية م ذ مطلع عام  2011مر لة تاريخية جديدة طالت تداعياتها املأساوية
وما تيال ياة الالجئين الفلسطينيين ،تعد سن وجدوا سنفسهم نا ستون الصراع الع يف ،رغم كر
ً
ئعوات الحيائ وال أ بال فمل ،التي اعاقدوا سنها ساج بهم سياسات ع ف غير محدوئ ،وسنواعا
ماواصلة من االنتهاكات الجسيمة ،سوا ً بصورها الجماعية سم الفرئية ،ترافق رلك مع تقييد
ً
ً
ً
ويعطير العديد من الحقوق التي كانوا ياماعون بها قانونا ،وهو ما بات مسارا ملحوظا ،ينير إليد
جملة من الاصرفات غير القانونية الصائرة عن السلطات نا الدولة ،سوا تحت غطا القرارات
ّ
عملية تحول ئون ممارسة الالجئين
والاعليمات الا فيذية املخالفة للقانون ،سم اتخار تدابير
لحقوقهم ،وه اك وقائع عديدة ينير إلى هذا امل حى ،يث اساث ت مسابقة وزارة التربية لعام 2012
الفلسطينيين من الاقدم إلى املسابقة بقرار من الوزير املخاص )23(،نا مخالفة صريحة لحقهم نا
الاوظيف وفق القانون (.)260
فما سغفر قانون ال عمات العلمية الصائر باملرسوم التنريألا رقم ( 6لعام  )2013ع ارة "من نا
ً
ً
ً
كمهم" )24(،خالفا ملا كان ماعارفا عليد نا املراسيم السابقة .فضال عن رلك اتخذ الاوجد الواضح
ً
نا تجريد الالجئين من قوقهم طرقا الافافية تصب نا امل حى راتد ،ال سيما نا تاالا إصدار ال الغات
الا فيذية غير املعل ة ،التي كانت تاغطى باالعا ارات اتم ية ،لاعطير العديد من الحقوق الوارئة نا
القانون ( ،)260ومنها على سبير املمال :الننرة النرطية رقم ( 351لعام  ،)2013والتي تاضمن لوااح
ّ
اسمية طالت ( )181من الالجئين الفلسطينيين املم وعين من السفر خارج القطر )25(.لم ياوقف
الاضييق نا املساار اإلجرااية ع د هذا الحد ،بر يعدا إلى توجيهات م اشرة من الفروع اتم ية
لكافة الوزارات واملديريات بوقف رواتب ومساحقات املوظفين الفلسطينيين لديها ،من املوقوفين
ً
سو املنت د تعالقاتهم وسمنطتهم امل اهضة لل ظام وفق "مياعم تلك الفروع" ،علما سن سجهية اتمن
( )23رغم وجوئ اتحائ خاص للمعلمين الفلسطينيين نا سورية ،لم يقابر قرار وزير التربية باساث ا فلسطي يي سورية من املسابقة ،بأ رئ
فعر من ق ر رااسة االتحائ الااتعة للا ظيم الفلسطيني نا يب ال عث.
( )24للمييد انظر املرسوم التنريألا  6لعام  :2013قانون ال عمات العلمية ،املوقع االلكترومب ملجلمل النعب السور  ،الرابط:
https://bit.ly/30SmEyM
( )25شهائة املساعد اتول ( ر  .ح .ع ) املننق عن شع ة اتمن السياس ي ،خالل لقا سجرا ال ا ث سيمن سبو هاشم معد نا ييران ،2018
ً
والذ كان ق ر امنقاقد ماطوعا نا ئيوان النع ة.
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نفسها كانت يغطب على مناط مافيات التهريب ،نا يسهير نقر سعدائ ف يرة من الالجئين
الفلسطينيين إلى ترفيا ،مقابر رش ى مالية ف يرة ،وها الاجارة التي منطت بصورة متزايدة خالل عامب
( 2014و )26(.)2015لقد اساخدمت اتجهية اتم ية كافة مديريات مؤسسة الالجئين الفلسطينيين
العرب ،وامل تنرة نا مخيمات وتجمعات الالجئين نا املدن وامل اطق السورية ،فمصدر سساس ي
ملراق ة تحركات الالجئين ،وتقديم الاقارير اتم ية عنهم بصورة ئورية ،وم ع سقسام ات وال املدنية
نا املؤسسة من إعطا س بيان سو وثيقة ت شخص توجد عليد إشارة سم ية ،واساغالل ظروف
املسافرين والهاربين من املحااجين لالك الوثااق ،بإج ار رويهم وسقاربهم على ئفع إتاوات مالية مقابر
صولهم عليها)27(.
ً
ً
سيضا سن ثمة إجرا ات سم ية ّ
ضيقت فميرا على سكن الالجئين الفلسطينيين نا املدن
من املعلوم
السورية ،ي ما تم اشتراط صول كر الجى فلسطيني يريد استئجار منزل نا مدي ة ئمنق على
موافقة سم ية مس قة ،ال سيما نا الفترة التي تلت نيوح سعدائ ف يرة من مخيم اليرموك إلى س يا
مدي ة ئمنق نا نهاية عام  .2012باملقابر من تلك السياسات الضاغطة التي تضرر تس بها سغل ية
املجامع الالجى نا املخيمات ،و يث ياواجد الالجئون الفلسطينيون نا عموم امل اطق السورية،
قامت السلطات السورية تغراض سياسية وسم ية بحاة ،بإعطا صال يات وامايازات اخاصت بها
فئة من الالجئين ،وهم امل تس ون للفصاار واملؤسسات الفلسطينية املوالية لل ظام ،وميلينيات
مسلحة تم ينكيلها تحت ع اوين فلسطينية ،وتحولت تلك امليلينيات العاملة خارج القانون ،إلى
سئوات يسلط وقمع ،عامى من ممارساتها غير القانونية العديد من الالجئين نا املخيمات وخارجها،
عدا عن منارفتها قوات اتمن والجيش السور نا ارتكاب العديد من االنتهاكات الجسيمة بحق
املدنيين الفلسطينيين والسوريين على ٍد سوا  ،ال سيما سولئك املدني ن املاواجدبن نا ال يئات
الحاض ة للمورة ،وجرى توثيق العديد من االنتهاكات التي قامت بها تلك امليلينيات ،ومنها ما يرقى إلى
مرت ة جراام رب ،وجراام ضد اإلمسانية)28(.

( )26اتصاالت هاتفية سجراها ال ا ث سيمن سبو هاشم نا الفترة املمادة من آرار تى تموز  ،2018مع عدة الجئين قدموا إلى ترفيا عن طريق
ش كات التهريب ،يث سفدوا سن من سف ر ش كات التهريب التي كانت ت قر الالجئين الفلسطينيين ،من مدي ة لب ومخيماتها إلى الحدوئ
الترفية ،ش كة من لوا القدس الااتع للمخابرات السورية وامل تنر نا مدي ة لب ومحيطها ،والتي جا هؤال الالجئون عن طريقها. .
( )27كانت تصر يسعيرة الرشوة للحصول على إخراج قيد مدمب من ئواار املؤسسة نا لب وئمنق لشخص مطلوب لألجهية اتم ية ،ومقيم
خارج القطر ،ما بين  50إلى  100سلف ليرة سورية.
( )28ال قيب رشيد ورامب" :نظام اتسد واالستممار ال راغمايب للقضية الفلسطينية" ،مصدر سابق -ص.8
يحدئ املصدر الفصاار والتنكيالت الفلسطينية املوالية لل ظام ،والتي شارفت بمهام عسكرية وسم ية خالل الحرب فقوات رئيفة وها:
(ميلينيا الجبهة النع ية لاحرير فلسطين  -القيائة العامة ،وقوات الصاعقة  -فرع ال عث الفلسطيني ،وميلينيا فاح االنافاضة،
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نجم عن الامائ نا تخليع الوضعية القانونية لالجئين بوساار وسشكال مخالفة ،انهيار مضطرئ نا
م ظومة الحقوق املكفولة لهم نا القوانين السورية والدولية ،ومع تصاعد وتاار الصراع نا الداخر
ً
ً
ً
السور واجهوا سوضاعا إمسانية قاهرة ،شكلت تهديدا قيقيا لوجوئهم و ياتهم و قوقهم ،وهو
ما تكمفد الوقائع والحقااق املأساوية.

انتهاكات قانونية صارخة
فنفت الوقائع اليومية للصراع السور عن حجم الكارثة املأساوية التي وقعت على رؤوس الالجئين
الفلسطينيين ،من ضروب القار ،واالعاقال ،والقصف ،والدمار ،والق ص ،والحصار ،والنزوح،
والاهجير ،والفقر ،والعوز النديد ،والتي فمفت بمجملها املعاناة اإلمسانية ّ
املروعة التي ئفعت مئات
سلوف الالجئين إلى مصير مجهول ،يث إن املحصلة غير النهااية للخساار البنرية واملائية التي
ً
ً
ً
سصابت الوجوئ الفلسطيني نا سورية ،ينكر تهديدا جديا وم اشرا ملساق ر راك الوجوئ من
مخالف الجوانب ،فما ينير الحقااق املوثقة تى تاريخ إعدائ هذا ال حث نا مر لاد اتخيرة:
 سقوط ( )3995ضحية من الالجئين الفلسطينيين تى تاريخ 02ر10ر  ،2019سغلبهم منالن اب )29(.يعدئت سس اب وسشكال موتهم ما بين القصف ،والق ص ،والاجويع ،ونقص الرعاية
ً
الط ية ،والخطف ،واالعاقال ،والاعذيب ،إضافة إلى ضحايا سقطوا على جبهات القاال ،تسبب
انخراطهم مع اتطراف املاصارعة .وبموجب إ صا ات توثق الحاالت التي قض ى فيها هؤال
الضحايا ،فإن قوات ال ظام وامليلينيات املساندة لها ،تحار الدرجة اتولى نا قار املدنيين
والتسبب بد ،فيما تاوزع النس ة ال اقية على بقية اتطراف والقوى امل خرطة نا الصراع )30(.ت قى
تلك الحصيلة من الضحايا ّ
سولية ،مع وجوئ سعدائ سخرى من الضحايا ،ه اك صعوبات تحول
ئون إ صائها ،ومن سهمها تكام ال ظام على تلك الحاالت ،وخنية رويهم من إجرا ات عقابية،
نا ال املطال ة بالكنف عن مصير سب ائهم وسقاربهم ،تى لو كان لديهم ما يؤفد مسؤولية
ال ظام عن قالهم سو يغييبهم .الاقى ال ا ث مع عدة سشخاص تعد خروجهم من سورية إلى ترفيا،
وميلينيا جيش الاحرير الفلسطيني ،وميلينيا جبهة ال ضال النعبي الفلسطيني ،ولوا القدس الفلسطيني ،وميلينيا قوات الجلير،
و رفة فلسطين رة  -الج اح العسكر  ،وقوات ئرع اتقص ى ميلينيا الحيب الفلسطيني الديمقراطب).
( )29الاقرير اليومب ملجموعة العمر من سجر فلسطي يي سورية ،قسم اإل صا 02 ،ر10ر ،2019الرابطhttps://bit.ly/34cYrF8 :
ويعد مجموعة العمر من سجر فلسطي يي سورية ،من سفثر الجهات التي تااتع وتوثق سوضاع فلسطي يي سورية ،ولديها رصد يومب لكافة
ضحايا الحرب واالنتهاكات املرتك ة بحق الالجئين من مخالف اتطراف.
ّ
( )30صيلة سبرز االنتهاكات املرتك ة نا ال صف اتول من عام  ،2017تقرير صائر عن الن كة السورية لحقوق اإلمسان 10،تموز ،2017
الرابطhttps://bit.ly/2MMCV4O :
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لديهم صالت قرابة من الدرجة اتولى والمانية مع ضحايا ،كانت لديهم ئالار واضحة على
مسؤولية ال ظام عن قار رويهم ،لكنهم آثروا الصمت خنية اناقام ال ظام من سهلهم نا
سورية)31(.
ً
 اعاقال ( )1768فلسطينيا نا فروع اتمن واملخابرات الااتعة لل ظام السور  ،بينهم سفثر من(110إناث) ،وفقدان ( )328الجى والجئة خالل الحرب السورية ،وفق توثيقات مجموعة العمر
من سجر فلسطي يي سورية )32(،فيما ه اك مصائر توثيقية سخرى تاحدث ّ
عما يييد عن ()12
سلف معاقر فلسطيني سور  ،وآخرين من ل ان والعراق وغية والضفة )33(.يرجح العدئ الك ير
للمعاقلين الفلسطينيين نا سجون ال ظام السور توثيق اعاقاالت جماعية استهدفت الجئين
ً
فلسطينيين ،قامت بها ميلينيات طاافية تاتعة لل ظام ،ومن سفثرها تداوال ائثة اعاقال مئات
الفلسطينيين من ق ر تلك امليلينيات سث ا خروجهم من مخيم اليرموك املحاصر ،عن طريق
اجي علا الو ش ج وب ئمنق ،نا كانون المامب من عام  ،2014وسغل يتهم ش اب ومسا
ً
وسطفال ،اقايدوا إلى جهات مجهولة وما زال مصيرهم مجهوال تى اليوم .فما سن ه اك توثيقات
ً
تفثر من ( )568معاقال ومعاقلة ،قضوا نتيجة الاعذيب بوساار و نية نا سجون وسق ية
ال ظام ،وقد يسربت صور ملعاقلين فلسطينيين من بينهم مسا وسطفال ،سب الاقرير املعروف
باسم (قيصر) الذ فنف عن قار ال ظام لعنرات الفلسطينيين نا سق ية سجوند تعد
يعذيبهم ،ضمن آالف املعاقلين السوريين الذين قضوا بوساار و نية وفق الاقرير)34(.

( )31شهائة كر من الالجئين (م ،ت و ن ،خ وف ،ع و ر ،ص) ،سعطيت لل ا ث سيمن سبو هاشم نا نيسان  ،2019وهم من سب ا مخيمات
اليرموك والرمر وئرعا ورفن الدين ،تحدثوا عن قار ال ظام تفرائ من سسرهم نا ظروف مخالفة ،ثم يسليم هوياتهم ئون جمامينهم،
ولدى مااتعة ال ا ث فيما إرا تم إ صا هؤال الضحايا من س جهة ناشطة نا مجال الاوثيق ،ت ين سن اث ين من الضحايا غير معروفين
وغير موثقين.
( )32مجموعة العمر من سجر فلسطي يي سورية ،مصدر سابق.
( )33املرجع نفسد.
( )34املرجع نفسد.

-32-

َّ
بين انتهاك الحقوق
وتحديات الهوية

شهدا الاعذيب ملف قيصر

وه اك سطراف سخرى ماورطة نا اعاقال الجئين فلسطينيين ،وتصفية العنرات منهم ،يث قام
ت ظيم (ئاعش) م ذ سيطرتد على مخيم اليرموك نا نيسان  ،2015باعاقال وتصفية سفثر من
ً
عنرين فلسطينيا ،آخرهم الناب موس ى ال دو من سب ا مخيم اليرموك ،الذ تم إعدامد
جانب جامع فلسطين ،نا نهاية ش اط ف راير  )35(.2018وه اك اعترافات وسئلة على تورط جبهة
ً
ال صرة نا اغايال عدئ من ال اشطين املدنيين ال ارزين نا مخيم اليرموك ،وتحديدا من كان لهم
ئور معروف نا مساعدة اتهالا خالل صار املخيم.

( )35للمييد راجع موقع ش كة املخيمات الفلسطينية – شامخ على صفحة الفيس وك على الرابطhttps://bit.ly/32lnO69 :
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إضافة إلى مسؤولية فصاار عسكرية ،محسوبة على املعارضة ،نا تصفية معاقلين فلسطينيين
لديها ،ومنها لوا الحجر اتسوئ ق ر سن يافكك ،والذ كان يتزعمد املدعو بيان ميعر ،املسؤول
عن تصفية عدة معاقلين فلسطينيين)36(.
 سقوط ( )205ضحية قضوا تسبب الجوع ونقص الرعاية الط ية ،نتيجة الحصار املفروضطيلة الخممل س وات املاضية على مخيم اليرموك ،من جانب قوات ال ظام وميلينيا الجبهة
النع ية  -القيائة العامة املوالية لها .وسفثر ضحايا الجوع كانوا من اتطفال وف ار السن والنسا ،
وها وقائع صارخة على مدى اساخدام ال ظام للعقوبة الجماعية ضد الوجوئ الفلسطيني تعي د.

الحصار والجوع نا مخيم اليرموك

 تدمير ش د فلا ملخيمات (ئرعا – س ي ة  -السيدة زينب  -درات) وتدمير تجيا واسعة منمخيمات (خان النيح – الحسينية) وتدمير ع يف وماواصر (ملخيم اليرموك) ،سف ر املخيمات
الفلسطينية نا سورية .بي ما ال توجد تقديرات ئقيقة لحجم الخساار املائية التي لحقت
بال يوت وال نى الاحاية لهذ املخيمات ،ولكن مؤشرات الاكلفة املاوقعة إلعائة ب ائها تاحدث
( )36مجموعة من شهائات ل اشطين فلسطينيين كانوا ئاخر املخيم ،قام بها ال ا ث سيمن سبو هاشم خالل تواجد لوا الحجر اتسوئ نا
العام .2013
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عن مئات ماليين الدوالرات .بالاواز مع استهداف املخيمات الفلسطينية يواجد سكانها كارثة
إمسانية قيقية ،ئفعت املفوض العام لألونروا السيد بيير فرين ول ،إلى مخاط ة املجامع الدولا
نا مؤتمر هلس كب امل عقد نا 24ر 1ر  ،2017للعمر على توفير املساعدات املطلوبة ،لاغطية
ا اياجات إمسانية طاراة ينمر ( )% 95من فلسطي يي سورية ،تعد سن سص حوا نا الة فقر
وعوز شديد.
ٍ

تدمير مخيم ئرعا

 تيايد معدالت النزوح الداخلا لالجئين تسبب تدهور اتوضاع العسكرية واتم ية ،ال سيمابالنس ة للمخيمات التي تقع على خطوط االشت اكات ،وينير الاقديرات سن ما يييد عن  %70من
ً
الالجئين ني وا عن مخيماتهم إلى م اطق ئاخلية سفثر سم ا ،وسفثرهم اخا ر تجربة النزوح من
مكان إلى آخر عدة مرات )37(.من الضرورة بمكان الاوقف سمام العالقة الطرئية بين عمليات
ً
الاهجير القسر والنزوح الداخلا ،تن ارتفاع مس ة النزوح الداخلا كانت امعكاسا لعمليات
تهجير قسر ارتكبها ال ظام بحق تجمعات فلسطينية محدئة ،ويمك ا القول :إن قصف طيران
ال ظام تهالا مخيم اليرموك نا شهر كانون اتول  ،2012ثم الحصار الكامر الذ فرضد على
ً
املخيم بد ا من شهر نيسان  2013و تى تاريخ شهر سيار  ،2018ها سعمال سئت باملحصلة إلى
( )37موقع وكالة اتونروا ،مصدر سابق.
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تهجير كافة سكان املخيم ،يث ني وا إلى م اطق ماعدئة نا الداخر السور  ،فيما العدئ اتف ر
سص حوا خارج سورية ،وبعد إفمال تدمير املخيم طال الاهجير القسر ما بين ()3000- 2500
ً
الجئ ،تم نقلهم إلى النمال السور تنهر سيار  ،2018وهم يعانون سوضاعا إمسانية ميرية،
السيما املاواجدين بمخيمي ئير بلوط وال ر ،ورغم الوقفات اال اجاجية التي قام بها سهالا ئير
بلوط لتسليط الضو على معاناتهم ،واملطال ة باحسين شروط ياتهم ،لم يساجب كافة
املرجعيات الوط ية والدولية ل داااتهم الدولية .وي درج نا السياق راتد م ع قوات ال ظام عوئة
الجئين فلسطينيين إلى مخيماتهم ،يث ما ييال سهالا مخيم س ي ة مم وعين من العوئة إلى
م ازلهم م ذ نهاية عام  ،2013فيما ه اك مخيمات تصعب عوئة اتهالا إليها تسبب الادمير
الواسع ،الذ طال سغلب مسافنها وبنيتها الاحاية ،فمخيم درات شمال لب.

املهجرون نا مخيم ئير بلوط نا النمال السور

 فرار ما يقارب ( )200سلف الجى فلسطيني إلى خارج الحدوئ ،تسبب تواصر وتصاعد النزاع ناً
الداخر السور  ،سلك سفثرهم طرقا غير شرعية للوصول إلى م اطق آم ة ،تعد سن سقفلت ئول
الجوار سبوابها سمامهم ،وسقط مئات الضحايا سث ا ع ورهم ال حار والطرق ال رية الوعرة
والخطرة ،عدا عن الصعوبات التي واجهوها نا الدول التي لجؤوا إليها)38(.
( )38الهيئة العامة لنؤون الالجئين الفلسطينيين نا الحكومة املؤقاة .مصدر سابق.
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 ترئ الوضع املعيش ي واإلمسامب لفلسطي يي سورية خالل محطات الصراع ،ومن صوروئالالتد امللموسة :ارتفاع معدالت ال طالة والفقر والعوز النديد ،واعامائ ما يقارب ()%90
من الالجئين على املساعدات والدعم اإلغاثب )39(،وتدهور منهوئ نا الخدمات الصحية التي كانوا
يالقونها ،ال سيما نا املخيمات التي تم استهدافها خالل الحرب ،ويعرضت مرافقها الط ية
ً
والصحية إلى سضرار بالغة سئت إلى توقفها ،وقد تضاعفت تدريجيا سعدائ املرض ى واملصابين
ً
واملعاقين ،نا الوقت الذ سئى توقف العملية الاعليمية سيضا تسبب الحرب إلى انقطاع سجيال
من الطالب عن مواصلة يعليمهم ،سوا نا الداخر السور سم نا الدول التي لجأوا إليها.
كان لاداعيات الحرب التي قوضت َّ
جر عوامر االساقرار واتمان ،آثارها ال فسية ال الغة على مجامع
الالجئين الفلسطينيين نا سورية ،وما فعلد النزوح والاهجير من تفكك اتسرة الالجئة ويناتها نا
سنحا جغرافية ما اعدة ،ومن الصعوبة اإل اطة بما ترفاد من سضرار جسيمة على كافة الفئات
واتعمار ،التي استيقظت على جحيم يفوق قدرتها على اال امال ،تى سص ح وصف ال ك ة المانية
ً
ً
يع يرا ئقيقا عن مأساة فلسطي يي سورية.

مشكالت الملكية العقارية وتحديّات إعمار المخيمات
س ق سن ت اول ال حث القيوئ التي طرست على تملك الفلسطينيين نا سورية تسبب القوانين التي
صدرت ق ر اندالع المورة .لكن قوانين ومراسيم الا ظيم العمرامب التي سصدرها ال ظام إبان المورة،
ً
ال سيما القانون رقم ( )10لعام  2018ويعديالتد مؤخرا ،فنفت عن اتجا واضح لدى ال ظام
لاجريد الالجئين السوريين ومن نا ( كمهم) من سمالفهم ،واملساس بالحقوق العينية العقارية
املكفولة لهم نا الدساور السور والقوانين الدولية.
تى نوضح تداعيات القانون رقم ( )10ويعديالتد على سمالك فلسطي يي سورية على وجد
ّ
الخصوص ،ال بد من العوئة إلى ّ
ظيمية سو سفثر
نص رلك املرسوم "القاض ي بجواز إ داث م طقة ت
ّ
ّ
ّ
اإلئارية" و"يعدير تعض موائ املرسوم التنريألا رقم 66
ظيمي العام للو دات
ضمن املخطط الا
ّ
اإلئارية من الجهات املع ّية وخالل مدة سس وع من تاريخ صدور
لعام  ،"2012وبموج د تقوم الو دة
ّ
ظيمية ،بإعدائ جدول بأسما سصحاب العقارات مطابق للقيوئ
مرسوم إ داث امل طقة الا

( )39موقع وكالة اتونروا ،مصدر سابق.
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العينية للاصريح عنها ع ر ّ
ّ
ّ
ّ
اإلئارية املالكين وسصحاب الحقوق
الاقدم إليها
العقارية .وئعت الو دة
ً
يوما من اإلعالن برفع طلب ّ
يعي ون فيد ّ
محر إقامتهم املخاار)40(.
خالل ثالثين
ً
ي دو جليا سن الهدف الرايس ي من هذا القانون فرض شروط يعجيزية سمام إث ات امللكية ،ملا يييد عن
( )11مليون الجى سور غائروا بيوتهم ومسافنهم تسبب الحرب وفق تقارير اتمم املاحدة ،ومن
ضمنهم  200سلف الجى فلسطيني غائروا سورية .وقد توافقت سغلب القرا ات القانونية ول
مفاعير وآثار هذا القانون على سوجد مخالفاد القانونية لحق امللكية ،وم احا خطورتد على فئة
ف يرة من سصحاب اتمالك السوريين ومن نا كمهم ،فهو يخلق إمكانية ف يرة إلسا ة الاوظيف
واملعاملة الامييزية ل ازحا وقاطني م اطق كانت تحت سيطرة املعارضة ،وسفثر من رلك يغلق اتبواب
سمام عوئة الالجئين إلى م اطقهم ،طاملا سن القانون وسيلة لسلبهم مسافنهم وسراضيهم .ال سيما سن
ً
مهلة ( 30يوما) املحدئة لاوفير قريب سو وفير قانومب لاقديم املطال ة بال يابة عنهم إلث ات ملكيتهم
ً
فترة قصيرة ،و تى تعد الاعدير الذ طرس ال قا على القانون والذ مدئ املهلة إلى عام ،فإن هذا
الاعدير لن يخفف من فدا ة القانون ،يث يفاقر ( )%70من الالجئين إلى وثااق الاعريف
اتساسية بحسب "املجلمل النرويجا لالجئين" ،هذ الوثااق ضرورية لاقديم طلب إث ات ملكية،
ً
ً
ً
ولاعيين وفير معترف بد قانونا ،فضال عن اآلالف الذين اخافوا قسرا سث ا النزاع ،وعدم إمكانية
املطال ة بممالكات املفقوئين ،هؤال اتشخاص لن يامك وا من تقديم طل ات إث ات امللكية
ً
بأنفسهم سو يعيين وفير معترف بد قانونا ،فما سن سقاربهم نا عديد من الحاالت ،لن يساطيعوا سن
يظهروا ملارا ال يساطيع املالكون تقديم الطلب بأنفسهم ،باإلضافة إلى رلك ،فإن سقارب اتشخاص
رهن اال اجاز قد ال يمالكون املست دات الالزمة إلث ات وفاة الشخص ،وبما سن العقار ما ييال
ً
مملوكا للشخص املفقوئ ،فلن يساطيعوا تقديم طلب إلث ات امللكية.
ً
وعالوة على شرط الاصريح اتمني لوفير محلا ملالك العقار املسافر ،سو الذ ال يعرف مكان وجوئ ،
ً
ً
ما ينكر اجيا إضافيا سمام إث ات امللكية؛ فمن املست عد سن يرغب سكان امل اطق التي كانت
يسيطر عليها جهات تاتعة للمعارضة بالاقدم للحصول على تصريح سمني سو الامكن من رلك .س ق
سن وثقت " "human rights wachمعاملة اتجهية اتم ية السيئة للغاية لألفرائ املنت د نا انامائهم
إلى الجماعات امل اهضة للحكومة ،كاالعاقال الاعسفب والاعذيب واإلعدام خارج نطاق القضا )41(.

( )40جورج عيس ى " :فيف يسافيد اتسد من القانون رقم ،"10صحيفة النهار21 ،رنيسان ر  ،2018الرابطhttps://bit.ly/2LhC08B :
) (41قانون امللكية الجديد نا سورية :سسئلة وسجوبة ،موقع م ظمة  29 ،human rights watchسيار  ،2018الرابط:
https://bit.ly/2A9yD1X
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ً
كر هذ اآلثار واملفاعير التي تطال السوريين املاضررين بصورة واسعة من هذا القانون ،لها سيضا
ً
مضاعفات ف يرة على سصحاب اتمالك الفلسطينيين ،وخصوصا سن ( 70إلى  )% 80من فلسطي يي
ً
سورية سص حوا إما الجئين نا ئول سخرى سو ناز ين ئاخليا ،وسغلب هؤال من سكان مخيم اليرموك
ً
سيضا بصورة ّ
املدمر بصورة ش د ّ
كلية
كلية ،ومن سكان املخيمات اتخرى ومن ضمنها ما هو مدمر
سو جياية .سما وثااق وس دات امللكية نا سغلب املخيمات الفلسطينية ق ر سن يطرس عليها توسع عمرامب
نا العقوئ اتخيرة ،فهي قيوئ مسجلة بأصحاب املسافن نا سجالت رسمية خاصة بالهيئة العامة
لالجئين الفلسطينيين العرب ،وها الجهة التي قامت باوزيع سراض ي املخيمات على الالجئين ،بموجب
عقوئ إيجار طويلة سبرمتها مع الدولة السورية بما يخص اتراض ي التي سقيمت عليها تلك املخيمات.
كان القانون رقم  11لعام  2008ويعديالتد قد دئ شروط تملك الفلسطينيين نا سورية وها:
ينترط لاملك الفلسطينيين نا القطر النروط الاالية:
 )1سن يكون طالب الاملك سسرة )2 .سن يكون الاملك بقصد السكن الشخص ي ،وعلى وجد
ً ً
االساقالل ،عقارا م نيا برخصة نظامية وفق نظام ضابطة ال ا  ،ال تقر مسا اد امل نية الدنيا عن
 140م 2وينكر و دة سك ية ماكاملة ،وال يق ر طلب اإلفراز الطابقب لهذا العقار نا ال قابلياد
لإلفراز )3 .سن يكون لطالب الاملك وسسرتد إقامة منروعة نا القطر)42(.
توجد إضافة إلى سجالت الهيئة العامة ،سنواع سخرى من امللكية لالجئين الفلسطينيين ،وسفثر اتمملة
عليها نجد نا يعدئ سشكال امللكية العقارية نا مخيم اليرموك والذ تم إمناؤ عام  ،1957وتوسع
بصورة الفاة نا العقوئ المالثة اتخيرة ،وت لغ مسا اد ( 2،1فم )43(،)2يث ت قسم فيد ملكية
ال يوت واتراض ي إلى" :قيوئ الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب بالنس ة للم طقة املمادة بين
شارع اليرموك وشارع فلسطين ،وها ملكية ت صب على اتشغال واتنقاض وليمل على اترض ،سما
امل اطق اليراعية التي تم الاوسع عليها نا ج وب وغرب وشرق املخيم ،فكانت ملكيتها تام بموجب
صص سهمية على النيوع ،من خالل وكاالت غير قابلة للعيل ،سو بموجب س كام قضااية ،سو
عقوئ بيع وشرا ".

( )42للمييد انظر شروط تملك الفلسطي ين للعقارات الصائر عن وزارة الداخلية ،إئارة النؤون املدنية ،مديرية اإلئارة العامة ،موقع بوابة
الحكومة اإللكترونية السورية ،الرابطhttps://bit.ly/2ZlJ1Qa :
( )43تقرير قوقا :عنرات الجمث ما زالت تحت سنقاض مخيم اليرموك نا ئمنق ،موقع ع ب بلد  5 ،كانون المامب  ،2019الرابط:
https://bit.ly/2zz5o5k

-39-

فلسطينيو سورية

سسفرت الحرب اتخيرة التي شهدها مخيم اليرموك خالل شهر نيسان وسيار من عام  ،2018إلى ئمار
طال قرابة  % 80من بيوتد ومننآتد ،وقد برر ال ظام الحجم الهاار لهذا الدمار ال اجم عن عملياتد
ً
العسكرية ،بضرورات إخراج ت ظيم (ئاعش) من امل طقة ،علما سن العديد من الالجئين الذين نجوا
من تلك الحرب ،يث افامر تهجير كر من ت قى باملخيم نا نهايتها ،سفدوا نا شهائاتهم" :سن القصف
الذ استهدف املخيم نا تلك الفترة ،لم يكن يستهدف مرافي ت ظيم (ئاعش) بر تدمير املخيم بصورة
ً
مم هجة وماعمدة ع ر قصفد يوميا بمئات الغارات ،واساخدام كافة سنواع اتسلحة الادميرية،
وسعربوا عن مخاوفهم الفعلية من مخطط لاغيير معالم املخيم وطممل هوياد الديموغرافية")44( .

تدمير نا مخيم اليرموك

تعد مرور قرابة شهرين على تدمير املخيم ،خلصت جلسة ملجلمل الوزرا السور  ،نا  2تموزريوليو
 ،2018إلى تكليف وزارة اتشغال العامة واإلسكان "بإنجاز مخططات ت ظيمية جديدة مل اطق جوبر
ً
وبرزة والقابون ومخيم اليرموك ،يام من خاللها مراعاة خصوصية كر م طقة وفقا ملقوماتها
العمرانية والص اعية والحرفية ،ورلك ضمن خطة الحكومة إلعائة إ يا كافة امل اطق التي تحررت
من اإلرهاب" )45(.ب ا ً على هذا القرار الذ است د إلى القانون رقم ( )10الذ نص على إ داث
م اطق ت ظيمية جديدة ،تم وضع مخيم اليرموك تحت إئارة محافظة ئمنق ،سعق د صدور قرار
ً
بت عية اللج ة املحلية ملخيم اليرموك إلى ئاارة الخدمات نا املحافظة ،علما سن اللج ة املحلية كانت
( )44عنرات النهائات لالجئين املهجرين من مخيم اليرموك إلى النمال السور  ،ممن الاقاهم ال ا ث سيمن سبو هاشم خالل زيارتد للنمال
السور نا شهر آب 2018
ًّ
()45
رسميا ..مخيم اليرموك ضمن املخطط الا ظيمي لدمنق وتخوفات تنأند ،صحيفة بوابة الالجئين 2 ،تموز  ،2018الرابط:
https://bit.ly/30XMG3i
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الجهة اإلئارية التي تاولى ت ظيم تراخيص ال ا وقمع املخالفات ،واإلشراف على الخدمات نا
املخيم ،وكان يعين مسؤول اللج ة من ق ر الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين ،تعد موافقة القيائة
القطرية الفلسطينية لحيب ال عث ،وتلك مؤشرات واضحة على إنها كافة الع اوين الفلسطينية
ً
التي ترمي إلى هوية املخيم ،تى سن محافظة ئمنق سصدرت قرارا برقم ( )10044بااريخ 17ر12ر
 ،2018ي ص على ينكير لج ة لدارسة وضع مخيم اليرموك وتقييم سضرار اتبنية خالل مدة شهر
ً
وا د ،لو ظ فيد سيضا يغييب اللج ة املحلية من ضمن املديريات املذكورة نا القرار.
بيد سن سفثر ما ينير إلى مساعا ال ظام لاغيير الترفي ة الديموغرافية للمخيم ،يعوئ إلى يسريب
مخططات املنروع الا ظيمي المامب نا ئمنق واملعروف باسم منروع "باسيليا سيتي" لنارع
ً ً
ً
المالثين من مخيم اليرموك .ويعاقد بأن مخططا ت ظيميا ثانيا سينمر بقية املخيم ،سو ستام إضافة
ً
املخيم إلى منروع مدي ة باسيليا ،التي تماد إلى ج وبب املاحلق الج وبب ،مرورا بالقدم وعسالا
وشارع المالثين نا مخيم اليرموك .ال سيما سن سماسرة وتجار عقارات محليين ،باشروا عمليات غير
م ظمة لنرا العقارات نا شارع المالثين ،م ذ قرار شمول املخيم بامل اطق الا ظيمية املنار إليد،
ً
ً
وال تت اسب سسعار العقارات املدمرة جيايا سو كليا ،املدفوعة ،مع القيمة الفعلية لالك العقارات،
ورلك تسبب اساغالل السماسرة لصعوبات نا إجرا ات تمبيت امللكية تسبب القانون رقم ()46(.)10

( )46مجد الخطيب" :القانون رقم  :10سلب سمالك السوريين ..بقوة التنريع" ،صحيفة املدن 26،نيسان  ،2018الرابط:
https://bit.ly/2ZGgxfc
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تكمن الخطورة في هذا الجانب من ناحيتين:
 .1ما تقوم بد شركات قانونية ماخصصة بالاعاون مع سماسرة العقارات من ت ظيم وكاالت ال يع
ّ
والنرا باساغالل وجوئ سصحاب اتمالك خارج ال الئ ،مع مخاوف سولئك املالك من العوئة إلى
املخيم باعا ار م طقة غير آم ة ومحفوفة بالخطر ،مما يييد من خيار بيع سمالفهم بأرخص
اتسعار .وه اك إشاعات مقصوئة عن توزيع م اطق املخيم إلى (سراض ي مؤسسة -مخالفات -
م اطق م ظمة سب القانون) ،طاملا سن هذ اتمالك على اخاالف وثااق ملكيتها ،سص حت
بحكم املصائرة ،ولم يعد بمقدور سصحابها الاصرف بها وفق سسعارها الحقيقية.
 .2وتقترن بالعدئ الك ير من سب ا املخيم الذين غائروا سورية خالل س وات الحرب ،ومن تهجروا
ً
منهم إلى النمال السور  ،وقد سمس ى كافة سكان املخيم ناز ين ئاخليا والجئين خارج سورية،
وبإمكان ا تصور تأثير تفريغ املخيم من سكاند ،وصدور قوانين وقرارات الا ظيم العمرامب اتخيرة،
على اساخدام منكالت امللكية فسالح بيد ال ظام لاجريد الالجئين الفلسطينيين من سمالفهم،
وتقطيع كر صالتهم املائية واملع وية باملخيم وهوياد الديمغرافية والوط ية.
ينمر هذ السياسات الجاارة وغير القانونية مخيمات سخرى ممر مخيم ئرعا ،يث فنف محافظ
ئرعا نا 29ر10ر" 2018سن مخيم ئرعا لالجئين الفلسطينيين سيقع ضمن املخطط الا ظيمي الذ
يعمر عليد السلطات السورية ،ورلك إلعائة إ يا كر امل اطق التي سعائت السيطرة عليها .وسفد
املحافظ سند تم إلغا كافة مرافي اإليوا نا مدي ة ئرعا وإعائة من فيها إلى بلداتهم وقراهم إلعائة
ً
إعمارها ،م وها إلى سند تم اساث ا مخيم ئرعا نتيجة الدمار الك ير الذ يعرض لد ،والذ يقدر
ً
بحوالا ( )%80مما يجعر إعائة إعمار مكلفا على السكان والدولة السورية ،لذلك اتخذ قرار بإعائة
ً
عوضا ع د")47(.
ت ظيم املخيم وب ا مدي ة ديمة
تواجد التهديدات واملخاطر نفسها على صعيد الحقوق العينية العقارية مخيمات فلسطينية سخرى،
يعرضت للادمير من جهة ،وتفريغ سكانها منها ،سوا بالاهجير سو بالهروب من سخطار الحرب من
جهة سخرى ،فمخيمات وتجمعات (س ي ة – الرمدان -درات – خان النيح – الحسينية  -السيدة
زينب) ،وما بين يغطية إجرا ات تجريد امللكية من سصحابها تحت غطا القوانين الصائرة ،وسياسات
الاضييق اتمني التي تم ع عوئة الالجئين وال از ين إلى مخيماتهم ،بوسع ا تقدير حجم اتضرار
( )47ال ظام يم ع سكان "مخيم ئرعا" لالجئين الفلسطينيين من العوئة ويؤفد ئخولد نا مخطط ت ظيمي إلزالاد ،ش كة شام31 ،ر10ر،2018
تصريحات ملحافظ ئرعا نا  29ر  10ر  2018ت اقلتها وساار إعالمية وصحفية ماعدئة .الرابط:
http://bit.ly/35JO2AN
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ً
الك يرة وال اجمة عن القانون رقم ( )10والقرارات التي صدرت ت فيذا ملخططات الا ظيم العمرامب
نطاق واسع تغراض سياسية
املساحدثة ،والتي تبيح إهدار سمالك الالجئين الفلسطينيين على ٍ
واضحة ،كر هذا يجر مع الرفض الدولا إلعائة اإلعمار نا سورية ق ر تحقيق الحر السياس ي ،ونا
ظر عجي وكالة اتونروا عن تحمر سع ا إعائة إعمار املخيمات الفلسطينية ،تسبب العجي نا
وضعها املالا والاحديات التي تواجد اسامرار عملها.

تدمير مخيم درات

تدمير مخيم خان النيح
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التكييف القانوني لالنتهاكات ومسؤولية األطراف عنها
ً
ّ
ً
شكلت نوعية االنتهاكات التي يعرض لها فلسطينيو سورية مماال صارخا على انتهاك ق الحياة،
ومصائرة الحريات ،والاعذيب ،والاهجير القسر  ،والحصار بهدف الاجويع واإلهالك ،والاجريد من
ً
اتمالك ،وها نوع من العقوبات الجماعية املحظورة قانونا ،والتي ت درج نا نطاق االنتهاكات
والخروقات الجسيمة للقانون الدولا اإلمسامب ،والقانون الدولا لحقوق اإلمسان ،ال سيما (املائة
المالمة املنترفة التفاقيات ج يف اتربع لعام  )1949املاعلقة بالنزاعات املسلحة الداخلية ،والتي
تحظر سعمال الع ف والقار بكافة سنواعد ،وبتر اتعضا واملعاملة القاسية والاعذيب .فما تحظر
االعادا على الكرامة الشخصية ،وإصدار س كام وت فيذ عقوبات ئون محافمة سابقة ،سو من خالل
َّ
إجرا ات موجية ،سو سمام محكمة غير منكلة بصفة قانونية ،تكفر جميع الضمانات القضااية .وقد
ً
جا (ال روتوكول المامب لعام  1977امللحق باتفاقيات ج يف اتربع) سفثر وضو ا نا ماية املدنيين
خالل النزاعات املسلحة غير الدولية ،ورلك باأفيد على ظر الهجوم بصفة خاصة على املدنيين،
ً
و ظر إرهابهم ،و صارهم ،سو تجويعهم ،و ظر تر يلهم قسرا .من املعروف سن هذ القواعد ها
التي تحكم وضعية النزاع السور  ،تعد سن سعل ت اللج ة الدولية للصليب ات مر نار  16تموز،
يوليو  2012ر وجوئ نياع مسلح غير ئولا – ئاخلا نا سورية ( NonInternational Armed
)48(.)Conflict
إن تحديد هوية األطراف املسؤولة عن النتهاكات ،التي تعرض لها الضحايا من فلسطينيي
سورية ،ورغم محاولت تلك األطراف إخفاء مسؤوليتها عنها أو التنصل منها ،يستوجب البحث
في ثالث مسائل مترابطة:
 .1املسألة األولى تتعلق بتوفر األدلة والشواهد والبراهين ،على وقوع انتهاكات صريحة للقانون
الدولا اإلمسامب ،والقانون الدولا لحقوق اإلمسان ،من خالل تقارير قوقية ئولية ومحلية
َّ
موثقة ،وشهائات على تلك االنتهاكات ،سو شهوئ على وقوعها ،وهو ما يدل عليد سجر افر من
ً
ائا وجماعات )49(.وهو ما ت اولاد الدراسة ب ا ً
االنتهاكات التي يعرض لها فلسطينيو سورية سفر
على صيلة موثقة من تلك االنتهاكات اتشد خطورة ،والتي ال تحجب االنتهاكات اتقر من يث

قوق الالجئين نا القوانين الدولية وتحديات إنفارها" ،مرفي رمون 6 ،ينرين المامب  ،2016الرابط:

( )48سيمن سبو هاشم" :اساقصا
https://bit.ly/2Wq0dSd
( )49مييد من املعلومات راجع :تقارير م ظمة العفو الدولية ،وم ظمة مراق ة قوق اإلمسان ،والن كة السورية لحقوق اإلمسان ،وتقارير
مجموعة العمر من سجر فلسطي يي سورية ،ومرفي العوئة الفلسطيني.
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الخطورة ،فما ال يقلر من وجوئ انتهاكات سخرى لم يام توثيقها ،نا ظر اسامرار سياسات إخفا
وطممل اتئلة عن الجراام نا فمير من الحاالت.
 .2املسالة الثانية وترتبط بتحديد هوية األطراف املسؤولة عن تلك النتهاكات ،وقد توفرت
قااق فميرة تؤفد سن قوات ال ظام السور وامليلينيات الااتعة والحليفة لها ،تاحمر
املسؤولية اتف ر عن عمليات استهداف مدنيين فلسطينيين ،من خالل القصف العنوائب،
والق ص ،والحصار ،والاجويع ،واالعاقال ،والاعذيب تى املوت نا سجون ال ظام )50(،وعن
مسؤوليتها نا خلق ضغوط ميدانية لاهجير فلسطينيين من بيوتهم بصورة قسرية ،فما دث نا
مخيم اليرموك عنية قصف طاارات ال ظام للمخيم نا 16ر12ر  ،2012وعن مسؤوليتها
امل اشرة نا تهجير قسم من سب ا مخيم خان النيح نا عام  ،2017وعن مسؤولية سطراف سخرى
(ت ظيم ئاعش – جبهة ال صرة) نا ارتكاب انتهاكات بحق مدنيين فلسطينيين شملت الخطف
والاعذيب والاصفية الجسدية خارج القانون ،فيما وقعت انتهاكات بنسب سقر من ق ر فصاار
املعارضة ،كإعدام تعض املدنيين (بتهمة عمالتهم لل ظام) خارج نطاق القانون ،وإج ار مدنيين
على مغائرة بيوتهم بدوافع ثأرية ،فما دث ين قامت الفصاار التي سيطرت على مخيم
درات نا شهر نيسان  2014بإج ار اتهالا على مغائرة بيوتهم ،على خلفية قيام النبيحة على
سطراف املخيم بقار عدئ من ع اصر تلك الفصاار)51(.
 .3املسالة الثالثة وتتعلق بالتوصيف القانوني لنوعية النتهاكات املذكورة أعاله ،والتي ترقى إلى
ً
مرت ة الجراام الدولية ،نظرا لخرقها العديد من املواثيق واالتفاقيات الدولية ،ال سيما تعد سن
دئ ميماق روما للمحكمة الج ااية الدولية ما يدخر نا عدائ الجراام الدولية نا املوائ (-8-7-6
 ،)9وهو ما ي ط ق على العديد من االنتهاكات الجسيمة التي تم ارتكابها بحق الالجئين
الفلسطينيين :كاالعاقال ،والاعذيب ،واالغاصاب ،والقار العمد ،واالخافا القسر ،
والحصار ،والاجويع ،والاهجير القسر  .تص ف جميعها نا خانة الجراام ضد اإلمسانية (متى
ارتك ت نا إطار هجوم واسع ال طاق ،سو منهجا موجد ضد س مجموعة من السكان املدنيين،
وعن علم بالهجوم) ،وفذلك االنتهاكات الجسيمة التفاقيات ج يف اتربع لعام  ،1949وللمائة

( )50بحسب املصائر السابقة :قصف ماكرر لقوات ال ظام استهدف الالجئين نا مخيمات (اليرموك – ئرعا – خان النيح – الرمر – س ي ة
– درات) باساخدام قذااف الهاون والصواريخ وال رامير املافجرة ،وقد نجم ع د وقوع عنرات الضحايا املدنيين .
( )51للمييد انظر :صفحة مخيم درات نيوز على الفيس وك ،الرابطhttps://bit.ly/2HAhAqO :
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ً
المالمة املنترفة نا هذ االتفاقية والتي تص ف سيضا نا عدائ جراام الحرب تلك( :اتفعال التي
ترتكب نا إطار خطة سو سياسة عامة ،سو نا إطار عمليات ارتكاب واسعة ال طاق))52(.
ّ
إن الربط بين املساار المالث ،طاملا سند ياعلق بجراام ئولية ال يسقط بالاقائم ،ينكر اترضية
القانونية إلثارة م دس املسؤولية الج ااية الفرئية ،بمواجهة كر من هو متهم بارتكاب تلك الجراام،
ومال قاد سمام املحافم الج ااية الدولية ،ومعاق اد نا ال ث وت مسؤولياد الفرئية عنها .ومن ه ا
تاأيى سهمية توثيق كافة االنتهاكات ،وبذل الجهوئ القانونية ،لاقديم املسؤولين عنها إلى العدالة
الدولية ،من سجر إنصاف قوق الضحايا مهما طال اليمن.
ال يقاصر اتمر على االنتهاكات التي َّ
يعرض لها الالجئون نا الداخر السور  ،فممة انتهاكات واجهت
من لجأ منهم إلى ئول الجوار والدول ال عيدة ،وشكلت مخالفات صريحة للقانون الدولا لحقوق
اإلمسان واتفاقية الالجئين لعام  ،1951فقد كان اما اع سغلب الدول عن اساق ال الالجئين
الفلسطينيين على سراضيها بصورة منروعة ،هو السمة الغال ة على سلوك تلك الدول ،التي تاذرع
بحقوقها السيائية ،على سنها تجيز لها فعر ما ينا على إطالقد بهذا الخصوص ،رغم سن اإلعالن
ً
العالمي لحقوق اإلمسان ،كان واضحا نا تمبيت م دس اساق ال الالجئين ،واالساث ا ات عليد ،وفق
معايير موضوعية وعائلة)53(.
اتضح نا ضو تجارب مؤملة عاشها الجئون فلسطينيون على امل افذ الحدوئية ونا املطارات الدولية،
سن ثمة إنكار من سغلب الدول للشخصية القانونية لالجى الفلسطيني ،بداللة املنكالت
والصعوبات التي واجهت ملة "وثيقة السفر السورية" ،سوا نا رفض م ح الاأشيرات لحامليها ،سو
عدم السماح بم ح سو تجديد اإلقامات عليها ،مما سفقد تلك الوثيقة املخصصة للسفر سهميتها
القانونية الرسمية لتسهير ق الا قر ،ولم ينفع لحامليها من الاعرض ملعاملة تمييزية ،ونا تعض
الحاالت ا اجاز ملة الوثيقة نا املطارات الدولية ،ومرافي الاوقيف وسقسام النرطة ،لفترات قد

( )52محمد ع د امل عم ع د الخالق" :الجراام الدولية -ئراسة تأصيلية للجراام ضد اإلمسانية والحرب" ،رسالة ئفاورا  ،القاهرة اتولى،
ص.228
( )53نصت املائة ”  13فقرة  ″2من اإلعالن العالمي لحقوق اإلمسان الصائر نا  10كانون اتول  1948على “ :ق كر فرئ سن يغائر س بالئ بما
نا رلك بلد فما يحق لد العوئة إليد “ ،فما نصت املائة “ 14فقرة  "1على " :ق كر فرئ سن يلجأ إلى بالئ سخرى سو يحاول االلاجا إليها
ً
هربا من االضطهائ” .نا ين اساث ت “الفقرة  ″2من ال يحق لد االنافاع بهذا الحق وهو“ :من قدم للمحافمة نا جراام غير سياسية سو
تعمال ت اقض سغراض اتمم املاحدة وم ائئها”.
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ً
ً
تماد تشهر وس يانا س وات )54(.خالفا ملا نصت عليد املائة ( )6من اإلعالن العالمي لحقوق اإلمسان
والتي ت ص " :لكر إمسان سي ما وجد الحق نا سن يعترف تشخصياد القانونية".
ً
تماشيا مع نهج الامييز واإلنكار ،ه اك ئول ينكر مجرئ مر الالجى الفلسطيني لوثيقة السفر
ً
ً
السورية ،سب ا إلعائتد قسريا إلى سورية ،وسخرى تضعد تحت سيف التهديد بالتر ير ،مع سن م دس
َّ
نصت عليد اتفاقية الالجئين ،يحظر إعائة الالجئين إلى ال لدان التي
عدم اإلعائة القسرية الذ
فروا منها ،وقد تمت بلورة هذا امل دس من خالل التزامات إقليمية وئولية سخرى لحقوق اإلمسان ،من
ق ير اتفاقية م اهضة الاعذيب وغير من ضروب املعاملة ،سو العقوبة القاسية ،سو الالإمسانية ،سو
املهي ة ،والعهد الدولا الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،بهدف توسيع نطاق الحاالت التي ي ط ق
عليها م دس عدم اإلعائة القسرية .وتحظر هذ الصكوك الدولية تر ير اتشخاص إلى سمافن يمكن
ً
سن ياعرضوا فيها لخطر الاعذيب سو إسا ة املعاملة .وخالفا ل ظام ماية الالجئين ،الذ يستمني
ً
سشخاصا معي ين من ماية اتفاقية الالجئين ،فإن اتفاقية م اهضة الاعذيب والعهد الدولا ال
ً
ي صان على سية اساث ا ات لألشخاص املحميين بموجبهما )55(،ما يعني وفقا للاوسع نا شمولية
تط يق م دس عدم اإلعائة القسرية ،ظر تر ير س شخص إلى بلد يمكن سن ياعرض فيد لخطر
انتهاكات جسيمة لحقوق اإلمسان.

( )54ه اك سمملة عديدة على الجئين فلسطينيين من سورية ،تم ا اجازهم نا ئول وصلوا إليها بموجب تأشيرات سيا ية ،وبعد انتهائها ،تم
ً
وضعهم قيد التر ير نا مرافي الاوقيف ،علما سنهم سثباوا وجوئ خطر على ياتهم إرا تم تر يلهم ،ومن هذ الحاالت الناب الفلسطيني
مه د الخجا من سب ا مخيم اليرموك ،واملوقوف نا تايل د م ذ سفثر من عام ونصف ،ويخش ى نا ال تر يلد إلى ل ان سن تقوم اتخيرة
بتسليمد إلى السلطات السورية ،تند ماخلف عن سئا الخدمة اإلليامية نا جيش الاحرير الفلسطيني ،والناب إيائ طد سليمان،
املوقوف نا تايل د م ذ عدة سشهر.
( )55شريف السيد علا" :نظرة عامة على قوق الالجى “ ،مننورات م ظمة العفو الدولية ،الرابطhttps://bit.ly/2PoETuh :
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وثيقة السفر الفلسطينية السورية

ه اك عدة االت موثقة تؤفد خرق هذا امل دس ،يث قامت تعض ئول الجوار السور بتر ير
ً
وإعائة الجئين فلسطينيين قسريا إلى سورية ،وتلك االنتهاكات يعكمل تخلا تعض الدول عن
التزاماتها نا توفير الحماية القانونية لالجى  ،مهما اولت الاذرع باعا ارات السيائة الوط ية،
ً
وتوجد سمملة ّية على الخرق املاكرر لهذا امل دس ،فما س عرضد ال قا نا بحث املنكالت القانونية
نا ئول اللجو .
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ثالثاا :عالقة الالجئين بالمرجعيات الوطنية والدولية
ثمة مرجعياان سساسياان رواتا صلة بالحالة السياسية والقانونية واإلمسانية لالجئين
الفلسطينيين ،وهما :وكالة " "UNRWAرات الافويض الدولا ،و"م ظمة الاحرير الفلسطينية"
ً
كر منهما يال قضية الالجئين.
بحكم مكانتها الامميلية وط يا ،على اخاالف نا وظااف ومسؤوليات ٍ
فنف الصراع نا سورية عن يغيرات ملموسة نا عالقة فلسطي يي سورية بهاتين املرجعياين ،وقد
تأثرت الوضعية القانونية لالجئين بالاغيرات الذ طرست على مساويات هذ العالقة ،التي تمازجت
ّ
فيها قوق إمسانية ووط ية ،كانت ينكر ضمانات سساسية نا الدفاع عن قوق الالجئين ونا يعييي
ّ
كر منهما خالل فترة الصراع امعكمل بصورة مسبية على تلك الضمانات،
هويتهم الوط ية .لعر سئا ٍ
سيما وسن إهدار السلطات السورية لحقوق الالجئين كان يساوجب تطوير راك اتئا والسياسات
املقترنة بد ،بما يت اسب والظروف الطاراة املساجدة ،وئون سن يعني رلك الخلط بين ط يعة
ووظااف فال املرجعياين ،فما س قف عليد بمييد من الافصير.

المرجعية الدولية واختبار دور األونروا
تأسست وكالة غوث وينغير الالجئين الفلسطينيين " "UNRWAبموجب القرار الدولا رقم (302
ً
عام  ،)1949يع يرا عن قيام املجامع الدولا باحمر القسط اتف ر من املسؤوليات واتع ا
اإلمسانية تجا الالجئين ،الذين سج روا على مغائرة بيوتهم وسراضيهم إثر نك ة عام  ،1948مع غياب
إرائة سياسية تؤئ إلى عوئتهم وفق القرار الدولا ( )194الذ صدر نا العام نفسد ،وبسبب طول
سمد اللجو وتحولد إلى سبرز القضايا املع ّ رة عن قوق الفلسطينيين وقضيتهم العائلة؛ سص حت
"اتونروا" بممابة الناهد الدولا على واقع اللجو ومحطاتد الااريخية ،وبقيت تى نا سصعب
املحطات واملحن ،التي واجهت الالجئين نا الدول املضيفة التي تقع نا نطاق واليتها ،اآللية الدولية
ً
اتفثر وضو ا نا الربط بين واقع اللجو ومطالب الالجئين.
ً
لعر الاعريف الذ وضعاد اتونروا لالجى الفلسطيني ،ورغم سند يقوم على فلسفة إجرااية غير
سياسية لاوفير معيار قانومب لاقديم مساعداتها وخدماتها ،إال سن قيماد القانونية تاأيى من تأصير
الاعريف الدولا لهذ الفئة من الالجئين ،والاطور نا تفسير الحاالت التي ي ط ق على سصحابها
شروط التسجير نا" قيوئ اتونروا" ،وبموجب يعريف الالجى املعامد لديها فهو" :كر شخص كان
محر إقاماد الط يألا نا فلسطين خالل الفترة من  1ييران  1946إلى  15سيار  ،1948وخسر منزلد
ومصائر رزقد ،نتيجة ل ك ة  ،1948إلى جانب ررية هذا الشخص من جهة الذكور ،بمن نا رلك
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اتب ا الذين تم تب يهم تنكر قانومب ،وتم وضع معايير الالجى الفلسطيني لألغراض التنغيلية
لألونروا ،وه اك سشخاص مسجلين من ق ر ئول سو سلطات مضيفة ،فالجى فلسطيني سو الجئين
من فلسطين ،ولكنهم غير مسجلين نا نظام يسجير اتونروا ،وهؤال قد يل ون معايير التسجير نا
اتونروا وقد ال يل ونها" )56(.ما يلفت ال ظر نا هذا الاعريف سند ال ينمر فقط املواطن الفلسطيني
ً
الذ كانت فلسطين محر إقاماد الط يعية ق ر وقوع ال ك ة تعامين ،وإنما ينمر فذلك (سشخاصا
آخرين غير فلسطينيين) كانوا نا فلسطين خالل تلك
الفترة ،ومنهم سوريون ول انيون وعرب من جنسيات
مخالفة ،شرط سن يمبت الالجى نا الحالاين سند كان يقيم
ضمن اتراض ي التي ا الت عام .1948
وفق رلك الاعريف اسافائ العديد من العرب ،الذين
سثباوا إقامتهم نا فلسطين نا تلك الفترة من خدمات
اتونروا ،وسص حوا ورريتهم من ضمن املسجلين
واملسافيدين من خدماتها ،ممر( :عواار ئخر هللا وال جار
والحلبي والقسام ونجيب وآخرون) مع من سنهم من سصول
سورية .فما طالت خدمات اتونروا ررية الالجئة
الفلسطينية ،نا االت عديدة ضمن ما يعرف "برنامج الطوارئ".
سما فيما ياعلق بكيفية ق ول الجئين مسجلين نا ئول مضيفة ،لكنهم غير مسجلين نا قيوئ اتونروا،
ً
فقد صدرت سابقا عدة يعليمات ت فيذية من وكالة اتونروا ،بهدف توضيح املعيار املعامد نا ق ول
تلك الحاالت ،كان من ضمنها القرار (رقم  1لعام  )2009ول الحاالت التي يمكن ق ولها ضمن ش كة
اتمان االجاماعا لألونروا )57(،كان للمفوض العام صال ية نا تحديد ممر هذ الحاالت ،وبدور كان
يقوم بافويضها إلى مدرا اتقاليم ،وه اك عدة االت تم اسافائتها من خدمات اتونروا ب ا ً على
تحديمات نظام التسجير واالساحقاق ،ومنهم فلسطينيون قدموا من العراق إلى سورية نا عام
.2003
ً
لم يكن غري ا تيايد الامسك بوجوئ اتونروا والحرص على اسامرار الخدمات التي تؤئيها من ق ر
ً
فلسطي يي سورية لسب ين م ّ
لحين ،السبب األول :وهو اجة الالجئين املا امية طرئيا إلى الخدمات
( )56ليكمل تاف رغ" :وضع الالجئين الفلسطينيين نا القانون الدولا" ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،2003 ،ص92-91
( )57مصائر من موظفين نا مكاتب اتونروا نا سورية ،مرجع سابق.
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اإلمسانية التي تقدمها اتونروا ،مع ترئ سوضاعهم املعينية خالل محطات الصراع إلى ما ئون خط
الفقر ،واسافائتهم من الاعويضات ال قدية واملوائ العينية التي شملت الالجئين نا الداخر،
وال از ين منهم إلى ل ان واترئن وغية ،أما السبب الثاني :فهو مرت ط بمخاوفهم املنروعة من
املاغيرات الديمغرافية التي سصابت مخيماتهم وتجمعاتهم ،نتيجة عمليات الاهجير والفرار خالل
الحرب ،وإمكانية اساغالل تداعيات نك تهم السورية لفرض خيارات و لول سياسية تؤئ إلى
ً
تصفية قضية الالجئين ،وإئرافهم سن جهات سياسية ئولية ،لن ّتدخر جهدا إرا ال ت الفرصة
لاصفية وكالة اتونروا ،على طريق إنها قضيتهم ب عديها الوطني واإلمسامب ،وي دو سن الاطورات
الال قة سفدت تلك املخاوف سفثر مما بدئتها.
ً
نا ضو ما س ق ي قى تقييم ئور اتونروا على امادائ فصول الحرب مرهونا بمعرفة مدى اساجابتها
ملسؤولياتها تجا الالجئين ،نا ظر سزمة إمسانية طاراة ومديدة ،ومن ال ا ية العملية ت ّدى سن املعيار
اتساس ي الذ كم طرق وآليات تقديم اتونروا لخدماتها نا مجامع الالجئين ،است د العا ارات
ً
توزعهم الجغرانا ،والامييز نا وصول الخدمات إلى امل اطق اتقر سو اتفثر خطرا ،ال سيما تعد سن
فرضت ظروف ومعطيات الصراع وجوئ الالجئين نا م اطق تخضع لسيطرة السلطات السورية،
وسخرى تحت نفور فصاار املعارضة ،ونا االت معي ة تحت كم ت ظيمات ماطرفة .عدا عن نيوح
سعدائ ف يرة منهم إلى م اطق عمليات اتونروا نا الدول املجاورة (ل ان واترئن وغية) .ال يمكن فصر
ً
ً
هذا املعيار الذ كان مؤشرا سساسيا على سئا اتونروا ،عن توقف العديد من مننأتها الاعليمية
والصحية والخدمية خالل الحرب ،تسبب يعرضها للقصف والدمار ،وإغالقها بقرار من الوكالة،
ً
ت عا لظروف امل طقة التي تقع فيها تلك املننآت ،ففب عام  2017توقفت ( )62مدرسة من سصر
( )118مدرسة تاتعة لألونروا نا مخالف امل اطق السورية )58(،باإلضافة إلى توقف العديد من
ً
مرافيها الصحية والا موية والادريبية ،فضال عن الضغوط والقيوئ السياسية التي واجهت عمر
اتونروا ،من يث القيوئ على تحركات موظفيها ،وفيفية ت فيذ برامجها نا م اطق سيطرة ال ظام،
والتي تخضع بصورة كاملة ملوافقة ورقابة (الهيئة العامة ملؤسسة الالجئين الفلسطينيين العرب)،
ً
وها الهيئة التي تت ع وظيفيا لوزارة النؤون االجاماعية والعمر نا الحكومة السورية ،فيما ينكر
مصدر معلومات سساس ي للفروع اتم ية ،بكر ما ياعلق بالقيوئ وال يانات الشخصية والعاالية
لالجئين الفلسطينيين نا سورية ،ولها سلطة واضحة نا يعيين موظفب اتونروا ،بحكم تدخلها نا

( )58إبراهيم العلا" :الطالب الفلسطيني السور  ،واقع ومآالت" ،صائر عن مجموعة العمر من سجر فلسطي يي سورية 17 ،ينرين اتول
 ،2017الرابطhttps://bit.ly/2zzFG0A :
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لجان يعيين املوظفين ،وقد توسعت صال ياتها ّ
وتدخالتها نا عمر اتونروا ،خالل الحرب بصورة
متزايدة.
لم تخرج ط يعة العالقة بين اتونروا ومؤسسة الالجئين عن سئوات الض ط والسيطرة ،التي دئت
السلطات السورية من خاللها الخطوط املرسومة لدور اتونروا ،ونطاق عملها الجغرانا نا املخيمات
والاجمعات الفلسطينية ،وبفعر تلك القيوئ والضوابط ،لم تصر خدمات اتونروا إلى سعدائ ف يرة
من الالجئين املحااجين إليها ،من الذين بقوا سو ني وا إلى امل اطق التي خرجت عن سيطرة ال ظام،
ً
سو املاواجدين نا امل اطق املحاصرة ق ر اساعائة السيطرة عليها ال قا .وما بين وقف وتخفيض
خدمات ومساعدات اتونروا عن تلك امل اطق ،فقد رم قرابة ( )20سلف الجى من تلك الخدمات
واملساعدات بصورة تامة( :ال از ون من مخيمات لب والالرقية ،واملهجرون من خان النيح
ووائ برئى واليبدامب إلى النمال السور – ال از ون من مخيم ئرعا إلى عدة م اطق نا الج وب
السور – عواار ال يساطيع الوصول إلى م اطق خدمات اتونروا تس اب سم ية) ،فيما كانت تصر
مساعدات محدوئة ونا فترات ماقطعة لقرابة ( )40سلف الجى وهم( :املحاصرون نا مخيم اليرموك
وس يا ج وب ئمنق  -املاواجدون نا مخيم ئرعا وتجمعات نا ريفها – مخيم خان النيح) ،وكانت
ً
اتونروا ترضخ س يانا لضغوط السلطات ،بوقف سمنطتها نا م اطق كان يمكنها الوصول إليها ئون
ً
سن ينكر خطرا على سالمة و ياة موظفيها ،ففب شهر تموز من عام  2014رفضت اتونروا
االساجابة لطل ات الجئين يقيمون نا ريف لب النمالا ،بأن يحصلوا على امل حة النهرية
ً
املخصصة لهم سسوة بالالجئين املقيمين نا م اطق سيطرة ال ظام )59(،ونا فترة ال قة سصدر مكاب
ً
النؤون اإلمسانية نا اتمم املاحدة ( )OCHAومقر مدي ة غاز عينااب الترفية ،قرارا بم ع ايصال
املساعدات اإلمسانية إلى مخيم اليرموك)60(.

( )59مذفرة مقدمة من الهيئة العامة لنؤون الالجئين الفلسطينيين نا سورية إلى املفوض العام لألونروا :تدعو للادخر إليصال املساعدات
إلى الالجئين الفلسطينيين املاواجدين نا ريف لب النمالا ،وقد تأسست هذ الهيئة التي تت ع الحكومة السورية املؤقاة نا شهر نيسان
عام  ،2014ورلك ملااتعة شؤون فلسطي يي سورية نا الداخر السور  ،ونا ئول الجوار التي لجأوا إليها ،ولم يكن لها ئور تمميلا عن
ً
الالجئين ،بر اقاصرت مهامها وفق نظامها الداخلا على تقديم املساعدات اإلمسانية ،ويسليط الضو إعالميا على انتهاكات ال ظام بحق
فلسطي يي سورية ،وقد ترسس ال ا ث سيمن سبو هاشم إئارة هذ الهيئة م ذ تأسيسها ولغاية اساقالاد منها م اصف عام  ،2016ثم تولى
اتساار سفرم عطوة رااستها تى تاريخد .وخالل مر لة ترسس الدفاور جوائ سبو طب للحكومة السورية املؤقاة ،لو ظ تراجع ئور
الهئية الفلسطينية للحكومة املؤقاة ،تى تم إنهاؤها بقرار من ع د الر من مصطفى الذ خلف اتخير نا رااسة الحكومة م ذ م اصف
العام .2018
( )60كان ت رير مكاب النؤون اإلمسانية ( )ochaنا غاز ع ااب تس اب قرارهم باوقيف املساعدات عن مخيم اليرموك نا عام  ،2015سند
يعوئ لوجوئ (ت ظيم ئاعش) ئاخر املخيم نا تلك الفترة ،قدم هذا الا رير نا آرار  2015إلى الهيئة الفلسطينية نا الحكومة املؤقاة والتي
شغر ال ا ث سيمن سبو هاشم فيها م صب رايمل الهيئة.
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ضاعف من وطأة اتوضاع املعينية واإلمسانية لالجئين القصور املضطرئ لألونروا عن تطوير
ئي اميكية سريعة ّ
وفعالة على مساوى برامجها وخططها بما يساجيب وماطل ات الة الطوارئ،
التي عاشها مجامع الالجئين برماد .يعيى رلك القصور إلى مغائرة مس ة ف يرة من موظفيها امل اطق
ً
اتفثر ا اياجا لخدماتها الاعليمية والصحية ،وخروج سعدائ ف يرة من موظفيها نتيجة االساقاالت
املتزايدة ،وال قص نا توفير ال داار من سصحاب الخ رة ،وفذلك تسبب الضغوط السياسية واتم ية
التي واجهت تحركات العاملين فيها ،والصعوبات امليدانية سمام ت فيذ مناريعها وبرامجها .من اتمور
ً
اتفثر امعكاسا على ئورها وخدماتها نا اآلونة اتخيرة يكمن نا إ يا منروع تصفية اتونروا ،وتحوير
ً
والية الالجئين إلى اخاصاص املفوضية السامية ،بدا رلك جليا مع قرار الرايمل اتميركب ترامب نا
بداية شهر ي اير 2018بوقف صة بالئ وها  -اتف ر بين الدول  -نا تموير نفقات اتونروا،
واشتراطد عوئة الدعم نا ال عوئة الفلسطينيين إلى املفاوضات )61(،مما ي ذر بكارثة قيقية على
ً
الالجئين الفلسطينيين عموما ،وعلى فلسطي يي سورية نا الداخر ونا ل ان واترئن على الوجد
اتخص ،يث سيكون لاط يق قرار ترامب تداعيات خطيرة على وجوئ اتونروا بحد راتها،
وبالضرورة على ( )%95من فلسطي يي سورية الذين يعامدون على املساعدات الغذااية التي تقدمها
لهم "وفق تصريحات املفوض العام للوكالة بيير فرين ول")62(.
سما اتفثر خطورة من ال ا ية الحقوقية فياممر نا محاوالت إلغا الصفة القانونية الدولية عن
وضعيتهم فالجئين ،فيما إرا نجح مخطط إنها اتونروا ،ونقر واليتهم من تفويض املساعدة إلى
تفويض الحماية الذ تخاص بد املفوضية السامية ) ،)UNHCRوالنق اتساس ي م د املاعلق
بإعائة الاوطين ،سو ئفعهم إلى خيارات تفاقر إلى كافة سشكال الحماية فما هو عليد الحال.
بالاالا ال يمكن فصر الاحديات التي تواجد اسامرار ئور اتونروا عن الوضعية القانونية لالجئين،
وها التي تحافظ بالسجر املدمب النامر تصول الالجئين نا فلسطين ،والذ يعد اترشيف اتساس ي
ًّ
ً
سساسيا لاأفيد ال عد القانومب الدولا لقضية لجوئهم.
على ت دالت سوضاعهم الديمغرافية ،ومصدرا
ما ينير بقوة إلى تمسك الالجئين باسامرار ئور اتونروا ،بر ومطال تها بالوفا بالتزاماتها العديد من
ً
االعاصامات التي يقوم بها فلسطينيو سورية ال از ون إلى ل ان ا اجاجا على تخفيض معوناتها
ومساعداتها ،وتوجيد رساار ع ر تلك االعاصامات للدول املانحة كب تلتزم بواج اتها نا تموير اتونروا
بما يغطب ا اياجات الالجئين املسافيدين من خدماتها.
ً
( )61فكاور شلهوب" :ترامب وتموير سونروا باتممل القدس واليوم الالجئون وغدا الحدوئ " ،العربب الجديد 11 ،كانون المامب  ،2018الرابط:
https://bit.ly/2zySZ1y
( )62موقع وكالة اتونروا -مصدر سابق.
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تحوالت عالقة الالجئين بالمرجعية الوطنية
م ذ والئتها نا (سيار  )1964كان الهدف من تأسيمل م ظمة الاحرير الفلسطينية هو "إعائة ت ظيم
ً
ً
دا ال مجرئ الجئين ،ورلك بواسطة ممملين يخاارهم)63(.
النعب الفلسطيني وإبراز فياند شع ا مو
وجا يعريف املائة ( )5من امليماق الوطني الفلسطيني عام  ،1968فما عرفتهم املائة ( )6من امليماق
ً
القومب السابق ،من باب تحديد الصفة السياسية والقانونية للفلسطيني عموما ،والالجى بصفاد
ً
ً
مواط ا فلسطينيا سخرج من بلد  .بموجب الاعريف فإن الفلسطينيين هم" :املواط ون العرب الذين
كانوا يقيمون إقامة عائية نا فلسطين تى عام  ،1947سوا من سخرج منها سو من بقب فيها.
وكر من ولد تب عربب فلسطيني تعد هذا الااريخ ئاخر
فلسطين سو خارجها هو فلسطيني" )64(.م ذ وجوئ امل ظمة
ً
ً
ً
باعا ارها فيانا وط يا تمميليا لعموم الفلسطينيين ظهرت
منكالت الا ازع بين سلطات وسياسات الدول املضيفة
لالجئين و دوئ نفور وصال يات امل ظمة نا مجامعات
الالجئين .ونا قيقة اتمر تأثرت عالقة فلسطي يي سورية
شعار م ظمة الاحرير الفلسطينية
بس(م .ت .ف) بمواقف ال ظام السور منها نا محطات تاريخية
ً
مخالفة ،وبأثر االنقسام السياس ي الفلسطيني ،وتحديدا تعد اتفاق سوسلو عام ،1993وئور نا
تراجع مكانة امل ظمة فمممر شرعا و يد للنعب الفلسطيني.
إن الجانب اتهم الذ فنفت ع د عالقة فلسطي يي سورية مع امل ظمة فمرجعية وط ية نا زمن
املح ة السورية التي عاشوا فصولها ،تجلى نا االماحان اتف ر لدور امل ظمة والفصاار الفلسطينية
وملجمر برامجهم وشعاراتهم ول الدفاع عن الحقوق الوط ية والسياسية لالجئين إر لم يكن
الفنر الااريخا نا ترجمة تلك ال رامج والنعارات خالل الاجربة الااريخية الطويلة هو العامر
الو يد نا سزمة المقة الوط ية بين الطرفين ،ففب زمن املح ة اتخيرة لم يم ع سو يحول موقف امل ظمة
املعلن بالحيائ السياس ي تجا النأن السور من وقف مسلسر االنتهاكات املنهوئة للحقوق املدنية
لالجئين .فمن ال ا ية امل داية فإن امل ظمة ها الجهة املسؤولة عن ماية قوقهم السياسية
واملدنية ،لكن من ال ا ية الواقعية اتضح عجيها عن مر هذ املسؤولية يال فلسطي يي
( )63راشد ميد" :مقررات املجلمل الوطني الفلسطيني  ،"1974 – 1964مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،م ظمة الاحرير الفلسطينية،
مرفي اتبحاث ،بيروت  ،1975ص .252- 247
( )64املرجع نفسد.
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سورية ،وهو ما يعوئ إلى الة الضعف والتراجع التي يعامب منها مؤسساتها وئواارها م ذ سفثر من
عقدين على اتقر ،وهو ما ينسحب على ئاارة شؤون الالجئين نا امل ظمة التي سنيط بها م ذ تأسيسها
مهام مساعدة ورعاية الالجئين الفلسطينيين .إن مااتعة مواقف قيائة امل ظمة خالل محطات
الصراع تكنف عن يغييرات عميقة نا نظرة الالجئين للم ظمة وللفصاار ،سوا تلك امل ضوية نا
إطارها سم غير امل ضوية ،ويعوئ رلك إلى الحقااق الاالية:
 .1مواقف صائرة عن قيائات نا امل ظمة سسهمت بالاغطية على الجهات املسؤولة واملاورطة نا
جراام القصف العنوائب ،والحصار ،والاجويع ،واالعاقال بحق اتهالا نا مخيم اليرموك،
وتكرار ممر تلك الاصريحات نا م اس ات عديدة ،ال سيما نا سوج الحصار الخانق على املخيم،
الذ فرضاد قوات ال ظام السور بمنارفة من ت ظيم القيائة العامة م ذ بدايات العام
ً
ً
 )65(،2013سعقبها تصريحات منابهة وسفثر انحيازا وت ريرا لجراام ال ظام نا مخيم اليرموك،
سطلقتها شخصيات قيائية نا فاح وامل ظمة ممر س مد مجدالمب وع اس ركب وليلى خالد)66( .
ونا مرا ر ماأخرة من الصراع صدرت تصريحات عن فصاار من خارج امل ظمة ،ممر
تصريحات لقيائات من رفة ماس كانت ت حو إلى مجاملة ال ظام وإيران و يب هللا على
ساب قااق معروفة نا الاجربة السورية .فيما تورطت الفصاار املوالية لل ظام (القيائة
العامة – الصاعقة  -فاح االنافاضة – جبهة ال ضال النعبي -إلى جانب ميلينيات سخرى)
باملنارفة الفعلية بالقاال إلى جانب ال ظام ،ومساعدتد نا صار مخيم اليرموك ،وقمع
واعاقال سب ا املخيمات الرافضين للادخر ومساندة ال ظام.
 .2رغم سن جيش الاحرير الفلسطيني :يعد مؤسسة عسكرية تت ع م ظمة الاحرير الفلسطينية،
وفق املائة " "22من ال ظام اتساس ي للم ظمة ،والتي ّ
نصت على" :سن يكون لد قيائة مساقلة،
يعمر تحت إشراف اللج ة الا فيذية ،وت فذ يعليماتها وقراراتها الخاصة والعامة ..الخ"( ،)67غير
سن سيطرة السلطات السورية م ذ عهد افظ اتسد ،على قيائاتد وو داتد العاملة نا سورية
ً
ً
م ذ العام  ،1969لم يكن سمرا خافيا على س د ،وقد اساغر ال ظام السور نا زمن المورة
ً
جيش الاحرير ،وزج بد نا عدة جبهات قاالية ضد فصاار املعارضة ،خالفا للهدف اتساس ي
الذ سمش ئ من سجلد ،وهو سن يكون نا طليعة القوات التي تقاتر من سجر تحرير فلسطين .لم
( )65تعد يوم وا د من صدور فاوى من منايخ مخيم اليرموك تبيح للمحاصرين الذين بدس يفاك بهم الجوع النديد بأكر لحوم الحيوانات،
صرح ع اس زكب "سن جماعات املعارضة املسلحة ها املسؤولة عن تدمير وتهجير سكان مخيم اليرموك" ،للمييد انظر:
مسؤول فلسطيني :مصير اليرموك يهدئ مخيمات سخرى ،الجييرة نت16 ،ر1ر ،2014الرابطhttps://bit.ly/2ZEqv0I :
( )66املرجع نفسد
( )67للمييد انظر :املوسوعة الفلسطينية املائة ( )22من ال ظام اتساس ي مل ظمة الاحرير الفلسطينية ،الرابطhttps://bit.ly/2PpddoU :
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ت ِد قيائة امل ظمة س رئوئ فعر على توريط وا دة من مؤسساتها نا صراع ئاخلا ال صلة لد
باحرير فلسطين ،بقدر ما عكمل اساغالل القضية الفلسطينية ملصلحة ال ظام نا قمع الحراك
السور .
 .3الاقصير الك ير للم ظمة على صعيد ئورها اإلمسامب ،نا مساعدة وإغاثة الالجئين والاخفيف
من معاناتهم ،ما ضاعف من ت امب شعور الالجئين بافاقائ ئور امل ظمة ،وسن املصالح الحيبية
والفئوية للقوى املسيطرة عليها وامل ضوية نا إطارها ،كانت اتبدى واتهم من الدفاع عن قوق
الالجئين الفلسطينيين نا سورية ،وكر رلك ضاعف من هناشة وضعيتهم القانونية،
وانحدارها بصورة ئراماتيكية خالل الس وات املاضية.
ّ
باملرجعية الوط ية ع د هذ الحدوئ ،ال سيما وسن
لم ياوقف الاغير نا عالقة فلسطي يي سورية
سزمة الاممير السياس ي ال اجمة عن الخلر نا العالقة بين الالجى والقوى املمملة لد ضاعفت من
شروخ المقة بينهما ،وامعكست على ترافب سزمة الهوية الوط ية ،والتي يعمقت بالنس ة لفلسطي يي
سورية بفعر ضعف سشكال الاضامن مع مأساتهم على املساوى الوطني الفلسطيني ،وبسبب طغيان
املصالح الفصاالية والحيبية على موج ات الاعامر مع هذ املأساة املفاو ة.
يصعب نا ضو رلك تجاهر ارتدائات الصراع نا سورية على تيايد دة االنقسام السياس ي
واملجامألا بين فلسطي يي سورية ،وتمرئ النرااح امل حازة للمورة وامل اهضة لل ظام على اتطر
الفصاالية القاامة ،ورؤيتها الجديدة للعالقة الفلسطينية – السورية من م ظور مخالف عما سائ
نا العقوئ املاضية ،بي ما ما تيال النرااح الفلسطينية املؤيدة لل ظام تقرن وجوئها ومساق لها نا
سورية ب قا ال ظام الضامن سب اعاقائها لحقوقها ومصالحها ،رغم سن اتعدائ الك يرة ملن
هربوا سو غائروا إلى خارج سورية ينير إلى مدى تصدع الوضعية القانونية السابقة ،وال حث عن
خيارات بديلة نا ئول اللجو الجديدة.
رغم ما ينف عن تلك الحقااق من تراجع مكانة امل ظمة نا سوساط فلسطي يي سورية ،فإن ما يييد
من الفجوة بين قيائتها ومجامع الالجئين ،توجهاتها الواضحة تى تعد تدمير مخيم اليرموك وتهجير
ً
ً
من ت قى من سكاند ،للاط يع مع ال ظام سياسيا وإعالميا )68(،مما يعد يغطية على ئور ال ظام
ومسؤولياد خالل محطات الحرب نا تفكيك الوجوئ الفلسطيني نا سورية ،بداللة صمت وت كر

( )68من الخطوات الاط يعية بين قيائة امل ظمة وال ظام السور  ،افاااح مقر تلفييون فلسطين نا ئمنق بااريخ  14كانون المامب ،2019
وبحضور عدئ من القيائات الفلسطينية نا تلك امل اس ة ،انظر الرابطhttps://bit.ly/2Zt2yOC :
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قيائة امل ظمة ملعاناة آالف املعاقلين الفلسطينيين نا سجون ال ظام ،وتجاهر انتهاكاتد وجراامد
الدامغة التي طالت فئات ف يرة من الالجئين.

آثار غياب الحماية الدولية
ً
يعد م دس ماية املدنيين الذين ال ينتركون م اشرة نا اتعمال العدااية من امل ائئ القانونية
والعرفية الهامة ،وهو ما جا ت اتفاقيات ج يف اتربع لعام  1949وملحقها المامب لعام  ،1977على
ترسيخد نا الاعامر الدولا ،فيما ياعلق بالنزاعات املسلحة غير الدولية .لكن املفارقة نا وضعية
الالجئين الفلسطينيين ،سن نظام الحماية الدولية لم ينملهم بمظلاد ،رغم املآس ي املاال قة التي
شهدوها نا محطات تاريخية مخالفة من لجوئهم ،بر إن اساث ا الالجئين الفلسطينيين من ميايا
الحماية الدولية كان قد شرع بمواجهتهم نا مرا ر م كرة ،ورلك ع دما اساث تهم اتفاقية الالجئين
لعام  1951من والية الحماية التي تاماع بها املفوضية السامية لنؤون الالجئين ،بموجب نصوص
تلك االتفاقية .وهو ما ورئ بصريح املائة (1رئ) التي نصت" :إن هذا القانون ال ي ط ق على اتشخاص
الذين يالقون املساعدة اليا من سعضا سو هيئات اتمم املاحدة ،باساث ا املفوضية العامة
لنؤون الالجئين ،ونا ال توقفت هذ الحماية سو املساعدة ،لسبب سو آلخر ،وئون سن تحسم وضع
ً
هؤال اتشخاص تنكر واضح ونهائب ،وفقا للقرارات التي تب تها الجمعية العمومية لألمم املاحدة،
فإن هؤال اتشخاص يؤهلون بط يعة الحال لالسافائة من هذا القانون")69(.
لكن السؤال الذ يمور من وحا مح ة الفلسطينيين نا سورية :ملارا ما تيال املفوضية السامية
لنؤون الالجئين ترفض طب هذا االساث ا  ،رغم سن نص املائة يجيز لهم االسافائة من نظام الحماية
الدولية ،تعد سن فقدت شريحة ف يرة من الالجئين املساعدات التي كانت تقدمها لهم وكالة اتونروا،
وفق تفويض املساعدة الذ اخاصت بد ؟! .وفما هو معلوم لم يعد اتخيرة قائرة سو راغ ة بإيصال
املساعدات إلى الالجئين نا امل اطق التي توصف سب يع يرها (بالخطرة) ،و تى من هاجروا إلى ئول
ال وجوئ فيها تمنطة اتونروا ممر مصر وترفيا ،يث رفضت املفوضية القيام بدورها نا ينميلهم
نظام الحماية الذ تقدمد.

( )69إبراهيم ئراجا" :الالجئون الفلسطينيون نا سورية :ئراسة قانونية" ،مقدمة نا لقة نقاش ول الالجئين الفلسطينيين نا سورية،
ئمنق املاحف الوطني 29 ،ر4ر  ،2010للميبد انظر THE REFUGEE CONVENTION, 1951
https://www.unhcr.org/4ca34be29.pdf
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كان يمكن سد هذا الفراغ القانومب ال اجم عن قصور تفويض املساعدة من جهة ،وغياب تفويض
الحماية من جهة سخرى ،من خالل تط يق قواعد القانون الدولا اإلمسامب على الالجئين
الفلسطينيين نا سورية ،بوصفهم من الفئات املحمية بموجب تلك القواعد ،يث سولت اتفاقية
ج يف الراتعة لعام 1949ع اية خاصة بحماية املدنيين نا النزاعات الداخلية املسلحة ،وهو ما
ّ
ي ط ق على النزاع نا سورية .ومن جانب ال يقر سهمية مت اتفاقية ج يف الراتعة نا املائة ""44
ال لدان املضيفة على معاملة الالجئين معاملة تفضيلية ،واالما اع عن معاملتهم كأجانب سعدا على
ً
سساس جنسيتهم ال غير ،نظرا إلى سنهم ال ياماعون فالجئين بحماية سية كومة .فما تقض ي (املائة
 )45من االتفاقية سند“ :ال يجوز نقر س شخص محمي نا س ال إلى بلد يخش ى فيد االضطهائ تسبب
آرااد السياسية سو عقااد الدينية”" ،م دس عدم جواز الطرئ" )70(.لم تلتزم العديد من الدول التي ّ
فر
إليها الجئون فلسطينيون بهذا امل دس ،فما بيناد الدراسة نا موضع سابق ،رغم ال روتوكول اإلضانا
المامب لالتفاقية عام ( )1977الذ اخاص بضحايا امل ازعات املسلحة الداخلية ،والذ سفد على
ظر التر ير القسر للمدنيين ،إر ال يجوز وفق (املائة  )17من ال روتوكول :اتمر بتر يلهم إال
بصفة اساث ااية ،إرا تطل ت رلك ئواعا اتمن سو سس اب عسكرية ملحة .ونا هذ الحال" ،يجب
اتخار كافة اإلجرا ات املمك ة الساق ال السكان املدنيين نا ظروف مرضية ،من يث املأوى
واتوضاع الصحية الوقااية والعالجية والسالمة والاغذية")71(.
من سوجد الغرابة املميوجة باملرارة ،سن ه اك عدة شواهد ئامغة تؤفد اخا ار سعدائ من الالجئين
الفلسطينيين لاجربة الاهجير القسر من بيوتهم وسمافن سك اهم ،تورطت نا ارتكابها قوات ال ظام
ً
السور وامليلينيات الحليفة لد ،مع سن القانون الدولا اإلمسامب يعامد ً
نهجا شامال يستهدف
الحفاظ على ياة السكان املدنيين كافة ،والالجئون من سفثر الفئات املستهدفة بالك الحماية .ياضح
رلك ً
جليا نا (املائة المالمة املنترفة) بين اتفاقيات ج يف اتربع ،والتي تاضمن بصورة م اشرة
ماية املدنيين من خالل ظر اتعمال العدااية الاالية" :االعادا على الحياة والسالمة ال دنية،
وبخاصة القار بجميع سشكالد ،والاعذيب ،والتنويد واملعاملة القاسية ،وسخذ الرهاان ،واالعادا
ّ
والحاطة من الكرامة")72(.
على الكرامة الشخصية ،وعلى اتخص املعاملة املهي ة

( )70راشد فهيد املر " :الحماية القانونية لغير املنارفين نا النزاعات املسلحة" ،ئار النهضة العربية ،بيروت-2011 ،ص ،161،162ولالطالع
على مضمون املائة  45سنظر الرابط سئنا http://bit.ly/2soJzFi :
( )71س مد ابو الوفا" :الحماية الدولية لحقوق اإلمسان" ،ئار النهضة العربية ،القاهرة-ص.136
( )72ئنيز بالتنر " :ماية اتشخاص املهجرين نا امل ازعات املسلحة غير الدولية" ،املجلة الدولية للصليب ات مر ،العدئ  ،28كانون اتولر
ئيسم ر ،ص  . .447وفيما يلا رابط للمائة المالمة املنترفةhttp://bit.ly/35MuITz :
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نا املحصلة سئى غياب نظام الحماية الدولية ،بالنس ة لالجئين الفلسطينيين ،نا ظر قيام اتجهية
ً
العسكرية واتم ية نا الدولة املسؤولة سساسا عن مايتهم ،بارتكاب انتهاكات جسيمة بحقهم على
ً
نطاق واسع ،خالفا للقانون الدولا اإلمسامب ،وقيام سطراف سخرى نا الصراع تعدة سفعال ت درج نا
نطاق تلك االنتهاكات ،إلى تقويض مااا ٍل نا املرفي القانومب الذ كانوا ياماعون بد ،وفاقم من هذ
الوضعية الكارثية غياب سطر عربية وإقليمية يساظلون بحمايتها .و تى اتفاقية الدار ال يضا
الصائرة بااريخ (11ر  9ر  )1965التي رعتها جامعة الدول العربية وقاذاك ،والتي سفدت على ضرورة
معاملة الفلسطينيين نا الدول العربية معاملة رعايا الدول العربية ،من يث اإلقامة والسفر
ً
وتيسير فرص العمر ،مع ا افاظهم بالجنسية الفلسطينية )73(،لم ينكر مصدرا اللتزام الدول
العربية املوقعة عليها بما ورئ فيها ،بر مارست تعض تلك الدول التي هرب إليها الالجئون من ويالت
ً
الحرب ،ضروبا شتى من املعاملة غير القانونية ،وي دو سن الالجئين سص حوا من تلك الفئات
ّ
املستهدفة نا الس وات اتخيرة ،فقد يعرضوا إلى انتهاكات فميرة موثقة ت درج نا ص وف الامييز
واالضطهائ نا الدول التي لجؤوا إليها ،وسث ا ت كبهم طرق الهجرة غير النرعية من جانب ئول الع ور
التي ينكر ممرات إج ارية ال بد من اجايازها لوصول الالجئين إلى وجهتهم اتخيرة ،ما ينير إلى
اناكاسة بالغة على هذا الصعيد.
إن سياسات الامييز بين الالجئين التي تت عها تعض الدول تخالف بدورها العهد الدولا الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية ،الذ يسادرك ال قص نا نظام الحماية وفق اتفاقية الالجئين ،تند ال
ً
يستمني ّسيا من اتشخاص من نظام الحماية فما نص عليد )74(.ما تيال املنكلة قاامة بالنس ة
لفلسطي يي سورية ،سوا بالنس ة للدول التي تط ق نظام الحماية الداامة سو تلك التي تط ق نظام
ً
الحماية املؤقاة )75(،تسبب معاملتهم ففئة مساضعفة نا الدول العربية خصوصا ،ما يفسر سس اب
موجات الهروب الجماعا ،إلى م انا تعيدة للحصول على اتمان واالساقرار ،ونتيجة خنيتهم الك يرة
( )73عاصم خلير" :الحقوق االجاماعية واالقاصائية لالجئين الفلسطينيين نا الدول املضيفة" ،معهد إبراهيم سبو لغد للدراسات الدولية،
جامعة بير زيت3 ،ر10ر ،2011الرابطhttps://bit.ly/2Hv0Rp5 :
( )74س مد سبو الوفا" :الحماية الدولية لحقوق اإلمسان" ،مصدر سابق
ّ
ً
املوقاة" يط ق ين تواجد ئولة ما ً
ً
جماعيا مفاجئا من اتشخاص ،وع دما تاعرض سنظمتها الخاصة بم ح اللجو
تدفقا
( )75مفهوم "الحماية
ّ
لضغوط هاالة .ونى ممر هذ الظروف يعمر "الحماية املوقاة" لفاادة الحكومة وملامس ي اللجو على د سوا  ،غير سنها تكمر – فحسب
ّ ً
يعد بديال عنها .يكمن الفارق الجوهر بين الحماية الدولية والحماية املوقاة نا سن
الحماية التي توفرها االتفاقية الخاصة بالالجئين والاتساس القانومب للحماية الدولية هو ق اللجو  ،وهو س د قوق اإلمسان اتساسية ،بخالف اتساس القانومب للحماية املؤقاة الذ
ً
ً
ً
ال ياعدى كوند قرارا سو قانونا مؤقاا س َّن ليحكم الة طاراة سو اساث ااية تاعلق بفئات محدئة من اتجانب .للمييد انظر:
الحماية املؤقاة ،املفوضية السامية لنؤون الالجئين ( ،)UNHCRالرابطhttps://bit.ly/2Zrucvy :
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من اسامرار معاملتهم ،بال س ضمانات قوقية سو إمسانية ،ال سيما وسن املجامع السور املضيف
ً
سمس ى بدور الجئا على نطاق سوسع نا زمن الحرب ،التي توشك على إنها كر شروط ال قا والعيش
اآلمن.
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رابع ا :المشكالت القانونية في دول اللجوء والهجرة
ً
ً
واجد الالجئون الفلسطينيون خالل اتعوام الممانية املاضية سوضاعا مأساوية ومعاناة إمسانية
ً
طالت كافة م احا ياتهم ،وكان من تداعياتها املأساوية سن ئفعت سعدائا ف يرة منهم تحت وطأة
مسلسر القار والدمار واالعاقال اليومب ،إلى مغائرة مخيماتهم والهروب نحو ئول الجوار السور .
ً
كانت صدمة ف يرة لالجئين الفلسطينيين الذين هربوا من املوت بحما عن اتمان ،سن ياعرضوا نا ئول
الجوار السور التي ني وا إليها تشكال ماعدئة من سياسات الامييز والحرمان والاضييق ،ورلك
من يث التندئ نا ئخولهم إلى تلك الدول إلى دوئ امل ع الاام ،ال سيما نا السناين اتخيرتين ،ومن
ً
ً
تمك وا سابقا من ئخول تلك الدول ،باتوا يواجهون فيها سوضاعا قانونية صع ة ،تافاوت بين
مساويات ماعدئة من االنتهاكات القانونية ،يعوئ سغلبها إلى سياسات ع صرية وعراقير سم ية
ً
ياعرضون لها ،وغال ا يام يغطيتها بهواجمل سياسية ،ممر الخنية من الاوطين ،وهواجمل يغيير
الهوية الديموغرافية لل لد املضيف ،وغيرها من اتس اب.
ال غرو سن تجارب فئات ف يرة من الالجئين الفلسطينيين نا ئول الجوار السور التي لجؤوا إليها
مكرهين ،فنفت عن منكالت ال سابق لها من التنررم الجغرانا الذ سمسوا عليد ،وتفكك نا
الروابط اتسرية والعاالية بفعر رلك ،اتنكى هو ت امب النعور الجمألا لديهم بأنهم ع صر غير
م ر ب بهم من ق ر الحكومات العربية ،مما ئفع مس ة ف يرة منهم العامائ وساار شرعية وغير
شرعية ملغائرة الدول العربية باتجا ئول سوروبا .ما يمكن تلمسد نا ت اقص سعدائهم بصورة ائة
نا ئول الجوار خالل الس وات المالث اتخيرة ،وتوزعهم على م انا تعيدة يضم ون فيها تنفسهم
ً
وسب ائهم مساق ال سفضر ،طاملا سن سوضاعهم نا الدول املحيطة تسورية – فما س قف عليد -فنفت
بصورة مضطرئة ،عن اآلثار الك يرة لغياب الحقوق اتساسية الضام ة لوضعية قانونية مساقرة.

دول اللجوء األساسية :الدول العربية
نا ل ان :بدس لجو فلسطي يي سورية إلى ل ان م ذ بداية العام  ،2011وبعد الاهجير الجماعا
لسكان مخيم اليرموك نهاية العام  2012توافدت سعدائ ف يرة منهم إلى عدة م اطق ل انية ،ونا شهر
ييران من عام  ،2013بلغ عدئهم اإلجمالا سب إ صاايات اتونروا ( )52،000الج ٍئ( )76يقيم
سغلبهم ئون تصاريح إقامة ،تسبب الاقييدات الكميرة التي فرضتها الحكومة على تجديد تأشيرات
( )76سعدائ الالجئين الفلسطينيين نا ل ان -سونروا ،مرجع سابق.
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ئخولهم ،ووصر هذا الاقييد إلى ئرجة امل ع م ذ شهر سيار مايو  ،2014مع اساث ا ات محدوئة تاعلق
بمن لديهم مقابالت لم النمر نا السفارات اتج بية .كان اتمن العام الل امب يسمح باجديد
الاأشيرة ملدة ثالثة سشهر ،ثم سمح بالامديد ملدة ساة سشهر ،وكانت تصدر ع د بين الفي ة واتخرى
ً
قرارات باإلعفا من رسوم الاجديد ،لكن ي قى ت فيذها خاضعا ملياج املوظفين املسؤولين عن
الاجديد نا اتمن العام ،وهذ الحالة ممال ملموس على ض ابية الوضع القانومب لفلسطي يي سورية
نا ل ان ،ولعدم توفر ضمانات نا القوانين الل انية ،تحمي قوقهم فالجئين ،طاملا سن تلك القوانين
ً
تط ق عليهم صفة ّ
(سياح) ،بي ما هم نا الحقيقة الفئة اتفثر بؤسا نا الدولة املضيفة ،واتفثر
ً
يعرضا لسياسات تمييز وتضييق من ق ر السلطات الل انية ،وياعرضون ملضايقات من اتجهية
اتم ية سث ا ت قلهم ئاخر اتراض ي الل انية ،ويخضعون لعمليات توقيف واعاقال على شبهة الصفة
التي يحملونها (الجى ) ،ال سيما فئة الن اب منهم.

بؤس املخيمات الفلسطينية نا ل ان
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ً
ه اك عدة االت تؤفد سيضا انتهاك السلطات الل انية مل دس عدم اإلعائة القسرية ،ومنها تر ير
اتمن العام الل امب لمالثة ش ان فلسطينيين سوريين ،إلى امل طقة املحايدة بين الحدوئ السورية –
الل انية نا  4سيار مايو  ،2014بحجة سن سوراقهم غير نظامية ،رغم إث اتهم وجوئ خطر على ياتهم
إرا ق ضت عليهم السلطات السورية تنهم مطلوبون لديها تسبب تخلفهم عن الخدمة اإلليامية)77(.
فما هو معروف ،ثمة سياسة ل انية تقليدية نا رمان الالجئين الفلسطينيين املقيمين على سراضيها
م ذ العام  1948من قوقهم املدنية التي طالت سفثر من ( 70مه ة) ما زال فلسطينيو ل ان
محرومين من ممارستها ،ولذلك بإمكان ا تصور حجم الاعسف نا يعامر الحكومات الوريمة لالك
السياسات مع فئة مساضعفة من غير املسموح لها تى سن تلفت اتنظار إلى ستسط قوقها،
وينسحب اتمر بالضرورة على الصعيد اإلمسامب ،فه اك تقليص ماواصر للمساعدات اإلمسانية
التي كانت ت ّ
قدمها اتونروا ،تسبب سياسات الاقنف التي تاذرع سنها السبب ورا تراجع تقديماتها
وبدالتها ال قدية ،لذلك يلجأ فلسطينيو سورية نا الفترة اتخيرة إلقامة اعاصامات ضد اتونروا
تسبب تدمب منسوب مساعداتها وخدماتها بصورة ملموسة ،مع العلم سن اتونروا ها املصدر
اتساس ي الذ يعامدون عليد نا يغطية ا اياجاتهم .ووفق ئراسة قامت بها الجامعة اتميرفية نا
بيروت بالاعاون مع ووكالة اتونروا سظهرت سن معدالت الفقر لالجئين الفلسطينيين الهاربين من
سورية إلى ل ان يصر إلى .%89،1وسن من بينهم  %9.2يعينون نا فقر مدقع)78(.
ً
ال ي فك الفلسطينيون تسبب تلك اتوضاع املأساوية من السألا سفرائا وعواار ملغائرة ل ان إلى
ئول سخرى ،ونا الوقت الذ تواصر فيد الحكومة الل انية سياساتها الامييزية تجاههم ،وإنكار
ً
املنكالت التي تواجههم نا اإلقامة والا قر والعمر ،تظهر نا املقلب اآلخر خطابا للمجامع الدولا
عن خساارها االقاصائية الك يرة تسبب الالجئين السوريين ومن نا ( كمهم ) ،تى سن مسؤوليها
يحرصون على تجاهر ال قص املتزايد نا سعدائ فلسطي يي سورية نا الس وات اتخيرة كب ياواصر
الدعم الدولا للحكومة الل انية ،بي ما نا قيقة اتمر ال ياعدى من بقب من هؤال ئاخر اتراض ي
الل انية تى نهاية العام  ،2016سفثر من ( )30،000الجى وفق تقديرات وكالة اتونروا ،سما وفق
الاعدائ السكامب اتخير "للج ة الحوار الفلسطيني الل امب" في لغون ( )18،601الجى  )79(.ما يييد
فذلك من بواعث القلق للماواجدين منهم ئاخر املخيمات الفلسطينية نا ل ان سن الاوترات اتم ية
( )77محموئ سر ان " :تر ير الفلسطينيين السوريين من ل ان :الداخلية تراجعت عن قرارها  ...لكنها تط قد مدى الحياة " ،جريدة الحياة،
تاريخ  11ر5ر  ،2014الرابطhttps://bit.ly/2MLhHnT :
( )78الالجئون الفلسطينيون نا ل ان فقر مدقع و ياة ميرية ،موقع الجييرة نت ،تاريخ 11ر6ر ،2016الرابطhttps://bit.ly/2ZFP25q :
( )79الاقرير اإل صائب الصائر عن لج ة الحوار الل امب الفلسطيني ،الننرة ،تاريخ  17كانون اتول .2017
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ً
التي ينهدها تعض تلك املخيمات ت عكمل عليهم سيضا بأشكال مأساوية ماعدئة ،يث سج رت
االشت اكات التي شهدها مخيم عين الحلوة بين امل ظمات الفلسطينية وجماعة بالل بدر اإلسالمية
نا شهر إبرير من عام  ،2017إلى نيوح سفثر من خمسين  50عاالة فلسطينية سورية من بيوتها
ً
الكاا ة نا م اطق االشت اكات إلى سمافن سفثر سم ا.
ً
مجمر تلك الظروف الصع ة للغاية ،ئفعت سعدائا من فلسطيني سورية للعوئة إلى سورية رغم
اسامرار الة الخطورة تسبب اسامرار الحرب ،نا شهائة لالجئة الفلسطينية (م يرة .ص) عائت
إلى سورية نا نهاية العام  ،2017تقول :تعد خروج ا من مخيم اليرموك توجهت وسسريب إلى ل ان نا
شهر ش اط  ،2013كان زوجا مصاب بأمراض قل ية وغير قائر على العمر ،ولد سربعة سب ا سف رهم
ً
نا الصف العاشر ،اساأجرنا منزال نا مخيم ال داو  ،وكانت اتونروا تقدم ل ا  100ئوالر مساعدة
إيوا  ،و 45سلف ليرة ل امب لكر فرئ نا العاالة ،و 400ئوالر بدل تدفئة ،وكان رلك ق ر تخفيض
مساعداتها ،بي ما كان إيجار املنزل والفواتير والطعام ،ومصروف يعليم اتوالئ ،وما ندفعد كر ثالثة
سشهر لرسوم تجديد الاأشيرة ،ياجاوز املساعدات التي ف ا نالقاها ثالثة سضعاف ،وبعد سن اضطر
زوجا إلجرا عملية جرا ية للقلب زائت ئيون ا ،ولم نجد من يقرض ا ،ولم يعد بمقدورنا تحمر هذا
الوضع ،فاتخذنا قرار العوئة إلى سورية رغم خوف ا من الحرب التي هرب ا منها)80(.
أما في األردن؛ فقد ئخر إلى اترئن م ذ سما ها ئخول الالجئين السوريين نا عام  ،2011عدة آالف
من فلسطي يي سورية ،سفثريتهم من سكان مدي ة ئرعا الحدوئية ،وسرعان ما صدر قرار من رايمل
الوزرا اترئمب نا عام  2012بم ع ئخول الفلسطينيين السوريين اتراض ي اترئنية ،وفذلك اترئنيين
ً
من سصر فلسطيني ،ممن سح ت سرقامهم الوط ية خالل وجوئهم نا سورية ،م ررا قرار كوماد
بدواعا "الحفاظ على قوقهم نا وطنهم اتصلا فلسطين" .نا ين سن القانون الدولا ال يسمح برئ
طالب ال جاة ،تن طلب الحماية يعلو على س اعا ارات سياسية )81(.ال يعترف الحكومة اترئنية
بالفلسطينيين ملة الوثيقة السورية املاواجدين على سرضيها ،ولذلك يقدمون سنفسهم فالجئين
ً
سوريين ،علما سن سعدائهم تصر قرابة ( )18،000الجئ )82(،نا ين ت كر السلطات اترئنية وجوئ
ممر هذ اتعدائ ،وئون سن تقدم إ صااية محدئة من طرفها .يترتب على اعا ار الالجئين من ملة
ً
الوثيقة السورية سشخاصا يقيمون بصورة غير شرعية نا سراض ي اململكة تداعيات خطيرة على
وجوئهم و قوقهم ،تن هذا الاوصيف من السلطات اترئنية ينرع اتبواب سمام تر ير كر من يام
( )80مقابلة سجراها ال ا ث سيمن سبو هاشم مع الالجئة الفلسطينية (م يرة  .ص) – تاريخ  11ش اط .2018
( )81الاقرير االستراتيجا الفلسطيني  ،2013 ،2012تحرير محسن صالح ،ص139
( )82موقع وكالة اتونروا – مصدر سابق.
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الكنف عن هوياد الحقيقية ،ليمل فقط ملا نا رلك من انتهاك صريح للقوانين الدولية واإلمسانية
ً
التي تحظر الطرئ واإلعائة القسرية بحق الهاربين من امل اطق غير اآلم ة ،لكن علي ا سن ناصور سيضا
ً
شعور هؤال املهدئين ئوما بممر هذ اإلجرا ات الخطيرة ،وفيف عليهم سن ياواروا بأسما مساعارة
وهويات ميورة ،..وما لكر رلك من تأثيرات نفسية واجاماعية واقاصائية على ياتهم ،وعالقتهم
بالدولة واملجامع املضيف ،طاملا سنهم ال يحظون بأ مرفي قانومب ،يؤمن لهم الوجوئ القانومب
و قوقهم املكفولة نا اتفاقية الالجئين .خالل الساة سعوام السابقة وثقت م ظمات قوقية محلية
وئولية العديد من الحاالت التي تم إتعائها إلى اتراض ي السورية ،ويسمى هذا اإلجرا (القذف).
تؤفد م ظمة " "Human" Rights Watchسن ه اك سفثر من ( )100الجى فلسطيني بينهم سيدات
وسطفال تمت إعائتهم خالل عام  ،2013ومن بين هؤال الجئين اضطروا تعد تر يلهم إلى املكوث نا
ّ
قرى دوئية لعدة سشهر تنهم ال يملكون وثااق نظامية تمكنهم من الا قر بين واجي ال ظام
ً
واملعارضة .يت صر اترئن من مسؤولياد عن تلك اتفعال غير القانونية بذريعة سند ليمل طرفا نا
اتفاقية الالجئين لس ة ( )1951سو ملحقها لس ة ( ،)1967ولك د مليم مع رلك بحكم القانون الدولا
العرنا تعدم إعائة الالجئين إلى مكان يتهدئ الخطر فيد ياتهم سو ريتهم .وقد ت نت اللج ة
الا فيذية للمفوضية السامية لنؤون الالجئين  -واترئن عضو فيها  -االسانااج رقم  25لعام 1982
الذ يعلن سن "م دس عدم اإلعائة ...يكتسب بالادريج ط يعة كم قطألا من س كام القانون
الدولا" )83(.لم تاغير السياسات اترئنية تى تجا الجئين فلسطينيين قامت بوضعهم نا مخيمات
سقرب إلى مرافي ا اجاز ،ويعد "مخيم ساي ر سيتي" الذ سقاماد السلطات اترئنية بالقرب من
ً
ً
دوئها النمالية ،مماال مأساويا على معاناة سفثر من ( )500الجى  ،سفثرهم عواار كانت يعيش نا
هذا املخيم الة من العيل الاام ،سش د بظروف املعاقلين ،مما ئفع عدة االت لالناحار ،و االت
سخرى للهروب من جحيمد ،وتم تر ير االت سخرى لألراض ي السورية )84(.ونا نهاية العام ،2016
قامت السلطات اترئنية بإغالق املخيم ،ونقر من فيد إلى م طقة يعرف بحدااق الرمما.

( )83غير مر ب بهم :معاملة اترئن للفلسطينيين الفارين من سورية ،تقرير صائر عن م ظمة  ،Human Rights Watchتاريخ  7ر8ر ،2017
الرابطhttps://bit.ly/2NjuxK4 :
ً
( )84يقول نير ساموندس  Neil Sammondsنا مننور على موقع م ظمة العفو الدولية" :لقب الالجئ الفلسطيني محموئ مرجان مصيرا
سسوس ،إر قال سكان مخيم "ساي رسيتي" إند قار نا س د النوارع السورية نا سواخر عام  ،2012س تعد ثالثة سسابيع من إرغامد على
ً
ً
ً
ً
ً
توقيع ورقة "طوعا" ،تفيد بأند يرغب نا العوئة إلى سورية .وقال رجر يعرفد جيدا" :لم يكن اتمر قاال يعسفيا ،فقد كان مرجان شخصا
ً
ً
معروفا ومطلوبا من ق ر ال ظام" ،انظر:
نير ساموندس " :تى الكالب سفثر رية م ا" الفلسطينيون نا مخيم "ساي ر سيتي لالجئين من سورية" ،م ظمة العفو الدولية،
29ر7ر ،2013الرابطhttps://bit.ly/2HAmbJY :
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مخيم ساي ر سيتي نا اترئن

املفارقة من جانب آخر ،سن ئواار اتونروا نا اترئن تاعامر معهم وفق صفاتهم الحقيقية الوارئة نا
سجالتها الرسمية ،نا ين سن املسجلين منهم لدى املفوضية السامية لنؤون الالجئين "فالجى
سور " ،يام إنها يسجيلهم إرا افتنفت املفوضية سنهم فلسطينيون سوريون ،هذ الوضعية
القانونية النارة ال ت درج تحت س توصيف عمومب لالجى نا القوانين الوط ية سو الدولية ،وها
يع ير عن نهج ر طاتع سياس ي وسمني ،ال صلة لد بااللتزامات القانونية ،وال يخفف من غلوااد ائعا
السلطات اترئنية سنها يغض الطرف عن آالف املاوارين على سراضيها ،فيما املطلوب هو تصحيح
اإلجحاف ال اجم عن إنكار وضعهم القانومب ،وتحمر كافة املسؤوليات القانونية املترت ة عليها،
ً
سسوة بمعاملتها الالجئين السوريين.
ثمة فئة سخرى من فلسطي يي سورية يحملون جوازات سفر سرئنية ،وهم ممن تمت يسوية سوضاعهم
القانونية مع السلطات اترئنية ق ر ات داث نا سورية ،وهؤال يعاملون فمواط ين سرئنيين ،وليمل
ه اك تقدير محدئ تعدائهم ،التي قد ال تاجاوز مئات الحاالت.
وفي مصر ؛ ع دما سمحت السلطات املصرية ئخولهم سراضيها نا عام  ،2012كان يقدر عدئهم
بقرابة ( )10،000الجى فلسطيني ،لم يكونوا منمولين برعاية اتونروا ،تنهم يقيمون نا ئولة خارج
ً
م اطق عملياتها ،ويعينون ظروفا معينية صع ة ،ونا ممر هذ الحالة كان يجب سن ياماعوا
بحماية املفوضية السامية لنؤون الالجئين وفق "الفقرة ئال من املائة  "1من اتفاقية الالجئين لعام
-66-

َّ
بين انتهاك الحقوق
وتحديات الهوية

ً
 )85(،1951لذلك ونظرا لعدم وجوئ والية ئولية تخاص تنؤونهم ومساعدتهم نا الغذا والاعليم
ً
والط ابة ،وغياب س جهة سو م ظمة تقوم على رعايتهم ،فهم عمليا نا كم "الالجئين املنسيين" .ما
يؤفد هذ الحقيقة سن السلطات املصرية ال تاعامر معهم من ال ا ية القانونية واإلجرااية بوصفهم
الجئين ،ورغم سن قوانينها تبيح صولهم على إقامة سيا ية ملدة ساة سشهر سو إقامة س وية ،لكن
على صعيد الاط يق العملا تقابر معظم طل ات اإلقامة بالرفض سو االناظار الطوير ،و تى من
يحالفهم الحظ بالحصول عليها تعد سشهر من الاقدم بالطلب "وها االت اساث ااية" فإن هؤال ال
يعاملون معاملة الالجئين السوريين ،تى من يث رسوم اإلقامة)86(.
نتيجة لالك العراقير القانونية ّ
املا عة والتي تيايدت إثر م ع السلطات املصرية م حهم تأشيرات
ئخول إلى سراضيها م ذ شهر تموز  ،2013فقد يعدئت سوجد معاناتهم اإلمسانية ،نا ظر غياب إطار
ً
قانومب يسهر انخراطهم نا الحياة العامة ،وينكر ضغوطا إضافية على لجوئهم ،فال يساطيعون
تسبب منكالت اإلقامة يسجير سب ائهم نا املدارس والجامعات ،وال س ر معينية ماا ة سمامهم نا
ً
بلد يعامب سصال من منكالت الفقر وال طالة .وهو ما ئفع سفثر من نصف سعدائهم نا الس وات
ً
اتخيرة للهروب بطرق الهجرة غير النرعية إلى سوروبا ،وقض ى سفرائ وعواار غرقا نا ال حر خالل
سفرهم بقوارب املوت .وقد وثقت عدة م ظمات قوقية ما يعرضوا لد من انتهاكات قانونية من ق ر
السلطات املصرية ،يث سفائت م ظمة (ّ )Human Rights Watch
سن مصر قد اعاقلت ما ال يقر
عن ( )400الجى فلسطيني من القائمين من سورية ،وسج ر ( )200منهم على املغائرة ،معظمهم إلى
سورية.
فما ّائعت م ظمة العفو الدولية ( )Amnestyنا ينرين المامب من عام ّ 2014
سن السلطات املصرية
قد سصدرت سوامر إتعائ بحق ( )66الجى  ،منهم ( )56الجى فلسطيني من سورية ،وخمسة
ً
فلسطينيين كانوا قد ّ
فروا من قطاع غية نا صيف عام 2014تسبب العدوان اإلسراايلا .ووفقا ملرفي
الاضامن مع الالجئين ( ،)Centre for Refugee Solidarityفقد قام ( )56الجى سور وفلسطيني
ً
سور بإضراب مفاوح عن الطعام نا شهر ش اط من عام  2015ا اجاجا على توقيفهم نا مرفي
ً
شرطة فرموز نا االسك درية تفثر من ( )100يوم )87(.توجد سيضا فئة من فلسطي يي سورية ئخلت
إلى مصر بصورة غير شرعية ع ر السوئان خالل عامب  ،2016و ،2017وهؤال ال يسمح لهم بتسوية
( )85ش كة ئعم املخيمات الفلسطينية نا الناات – سسسها فلسطينيون سوريون نا مصر عام  -2013الرابط https://bit.ly/2LgFGIt :
( )86فراس اج يحيى" :الفلسطينيون السوريون نا مصر :الجئون منسيون" ،موقع اقاصائ ،تاريخ 28ر11ر  ،2017الرابط:
https://bit.ly/32d8OHp
( )87كاثرين ئ بوك وسمايا اترزة" :الحماية الدولية لالجئين الفلسطينيين من نا ية نظرية" ،جريدة ق العوئة الصائرة عن مرفي بدير،
14ر سيارر 2015ر العدئ 62
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ً
سوضاعهم القانونية ،وهم عالقون ئاخر مصر نا ظروف سيئة سيضا ،وقد سمحت السلطات
املصرية بمغائرة سراضيها ملن يحصر منهم على فيزا من ئولة سخرى .ونتيجة اتوجد املرف ة ملعاناة
فلسطي يي سورية نا مصر فإن إ صاايات سخيرة تقدر سن املا قين منهم ئاخر مصر ال ياجاوز
ً
عدئهم ( )3500الجى تقري ا ،سما فيما ياعلق بدور السفارة الفلسطينية نا القاهرة يال الالجئين
من سورية ،فقد اقاصر على م ح جواز سفر فلسطيني ملن يرغب منهم نا الحصول عليد ،وها ال
ً
تقدم س مساعدات سو ّسيا من سشكال الدعم املائ  ،رغم قيامهم باعاصامات نا بداية العام ،2013
ً
ا اجاجا على تقصيرها تجا معاناتهم املافاقمة.

الجئون مسجونون نا قسم النرطة باالسك درية بمصر

تفيد الحالة املصرية نا الاعرف إلى تداعيات يغيير ال ظام السياس ي على سوضاع الالجئين ،ف عد
االنقالب العسكر الذ شهدتد مصر عام  2013تم التراجع عن قرار السماح بدخول الالجئين
الفلسطينيين إلى مصر ،وفرض املييد من القيوئ على املاواجدين منهم على سراضيها.
أما في قطاع غزة؛ فمن مفارقات الحرب نا سورية سن يكون قطاع غية وهو مجامع الجئين نا سغل د،
س د امل اطق التي اساضافت الجئين من سورية ،وتقدر سعدائهم املسجلة نا قيوئ لج ة سهلية
تأسست ملااتعة شؤونهم نا غية بحوالا ( )245عاالة ،بحدوئ ( )1000مسمة ،وها اإل صااية املوثقة
لغاية 15ر10ر .2014ياوزعون على مخالف محافظات غية ،ومن بينهم ( )21سسرة تحمر جواز سفر
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سور  ،بي ما يوجد ( )77سسرة تحمر الوثيقة السورية والل انية ،سما اتسر ال اقية وها ( )147سسرة
وهم من سصول غياوية ،فيحملون وثااق مصرية ،وجواز سلطة بدون رقم وطني)88(.

فلسطينيو سورية نا قطاع غية

يضع ا هذا الا اين نا الوثااق واتوراق التي يحملونها سمام وضعية قانونية مخالفة ،ي جم عنها
رمان من يحملون الوثيقة السورية والجواز السور من الاجديد تعد انتها صال يتهما ،تن
السلطات السورية ال يعترف بكر من يدخر القطاع ،تى ولو بموجب خام ئخول رسمي .باملقابر
من الصعوبة ال الغة الخروج من غية ملن يحملون الجواز الفلسطيني بال رقم وطني ،وبما سنهم
ياواجدون نا م طقة محاصرة م ذ عدة س وات ،وقد شهدوا خالل وجوئهم فيها ربين مااالياين
من ق ر قوات اال االل اإلسراايلا ،فقد باتوا من ال ا ية العملية محاصرين ،ومم وعين من مغائرة
مكان لجوئهم الجديد ،تسبب الحرب سو الخنية من وقوعها نا س وقت.
ال تقاصر منكالت الوضعية القانونية على تقييد قهم بالا قر والسفر فقط ،بر إنها ت عكمل
فذلك على محدوئية اسافائتهم من املساعدات وسشكال الدعم التي يستهدف املجامع الغي  ،إرا
سخذنا باالعا ار سند مجامع يعيش تسبب الحصار الطوير ،وانتنار ال طالة ،على ئعم املانحين
( )88ورقة عمر صائرة عن لج ة مااتعة شؤون الالجئين من سورية إلى غية على صفحتهم نا موقع الفيس وك بااريخ 18ر10ر،2014
https://bit.ly/2ZCCJXD
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ً
واملساعدات الخارجية ،وكر ما تقدمد اتونروا من مساعدة بدل اإليجار – رغم توقفها س يانا تفثر
ً
من ساة سشهر ،فما دث نا عام  ،2016ثم إعائة توقفها مطلع عام  ،2018مع سنها ال يغطب فعليا
سفثر من  %30من بدالت اإليجار نا س سن ات وال .و تى يعويض ال طالة الذ يعهدت " كومة
ماس" بدفعد ،تم وقفد تعد سن التزمت بد لفترات محدوئة ،فحال وعوئها التي لم ت فذ ول
ًّ
ً
ً
ً
صحيا شامال ،بي ما كر ما قدماد "ئاارة شؤون الالجئين
م حهم بيوتا للسكن ،وفرص عمر ،وتأمي ا
ً
نا م ظمة الاحرير الفلسطينية" رغم سنها الجهة املع ية وط يا تنؤونهم ،لم ياعد تقديم ثالث م ح
مالية ماواضعة طيلة الس وات املاضية )89(.فيما ه اك ضعف ف ير نا تقديم املساعدات عن طريق
املؤسسات الخيرية واإلغاثية .لع ّر هذ الظروف املأساوية ئفعت تعض العااالت إلى الهروب عن
ً
طريق اتنفاق ين كان رلك ممك ا ،واللجو إلى طرق التهريب ال حر عن طريق النواطئ املصرية،
وقد غرق عدئ منهم سث ا ركوبهم ما يعرف بقوارب املوت ،فيما يعرض آخرون إلى عمليات نصب
وا ايال من ق ر املهربين .امللفت سن معاناة الغييين سنفسهم لم تحر ئون يعاطفهم مع الالجئين من
سورية ،وعلى سهمية هذا الجانب نا الاخفيف من معاناتهم املعينية وال فسية واالجاماعية ،ي قى
ً
مصير هؤال الالجئين نا غية معلقا على مصير سكان القطاع نفسد ،نا ظر غياب معالجات
توضاعهم القانونية واإلمسانية ،بر ونا ظر اسامرار تجاهر املجامع الدولا ملأساتهم الخاصة،
ً
ومأساة سقرانهم عموما.

دول اللجوء األساسية :تركيا وأوروبا
ً
وفيما يتعلق بتركيا؛ فإند يقيم فيها قرابة ( )9000الج ٍئ من فلسطيني سورية ،ياوزع نصفهم تقري ا
نا امل اطق الحدوئية مع سورية "الريحانية – سنطافية – كلمل – ع ااب – مرسين – العممانية-
نييب" ،فيما ال صف اآلخر نا املدن الداخلية الك رى "اسط ول – سنقرة – بورصة – سض ة" ،وقد
ئخر سغلبهم م ذ بدابة الحرب ع ر الحدوئ ال رية بطرق غير شرعية ،تن املعابر ال ظامية ال يسمح
ً
لحملة الوثيقة السورية باملرور من خاللها ،خالفا لسما ها باملرور لحملة الجواز السور  ،ق ر
ً
تراجعها ع د مؤخرا )90( .يعامر الحكومة الترفية من ئخلوا سراضيها منهم معاملة الالجى السور ،
ويم حون بطاقة "الكملك" ،وها "بطاقة الاعريف للحماية املؤقاة" ياماع صا بها بامليزات التي
تقدمها الحكومة الترفية فحق الاعليم والرعاية الصحية وم ح املساعدات ،وإرن العمر سب
( )89مقابالت سجراها ال ا ث سيمن سبو هاشم سونالين مع الجئين فلسطينيين من سورية يقيمون نا غية نا شهر كانون المامب .2019
( )90سب تقديرات الهئية العامة لنؤون الالجئين الفلسطينيين للحكومة السورية املؤقاة ،فقد ارتفع عدئ الالجئين الفلسطيين نا سورية
خالل عامب  2018و 2019تسبب ئخول مئات املهجرين الفلسط يين نا النمال السور إلى ترفيا.
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يعليمات وزارة العمر ،ويسجير املواليد وتمبيت اليواج والطالق والوفاة ،وت ظيم عقوئ اإليجار
والحسابات املصرفية ،والا قر من خاللها ئاخر اتراض ي الترفية .وبطاقة الكملك املم و ة لالجئين
الفلسطي ين نا ترفيا ال يرئ فيها رفر املوطن اتصلا لالجى وما يدل على جنسياد اتصلية وإنما
يكاب عليها "الجى سور " ورغم عدة مطال ات للحكومة الترفية بأن يام رفر موط د اتصلا ب طاقة
الكملك.

الفلسطينيون السوريون نا ترفيا

فيما كانت الحكومة الترفية تطلق على الالجئين صفة "ضيوف" وها صفة ت طو على التزام سخالقا،
ليمل لها آثار قانونية وفق قوق الالجئين نا القوانين الدولية ،إال سند تعد صدور قانون الحماية
املؤقاة بقرار من مجلمل الوزرا نا 13ر10ر  )91(.2014سص ح باإلمكان تحديد املرفي القانومب
للالجئين السوريين والعراقيين ،ومن ضمنهم فلسطينيو سورية ،يث ينمر قانون الحماية كر من
ّ
يهجر من بالئ ويلجأ إلى ترفيا سو الحدوئ الترفية لظروف تهدئ ياتد ،وتم عد من العوئة إلى بالئ

( )91غيوان املصر " :بطاقة اللجو نا ترفيا وميزاتها ومسألة ال صمات" ،ترك برس24 ،ر12ر ،2014الرابطhttps://bit.ly/30NA8eV :
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وينمر زوجاد وسوالئ  ،فما يقض ي بم ح السلطات الترفية ق ال قا لد نا ترفيا إلى سن يقرر ب فسد
العوئة إلى بلد ئون س إفرا .
سما على صعيد الوالية الدولية ،يعد وكالة اتونروا فلسطي يي سورية نا ترفيا خارج م اطق عملياتها
الخممل ،وال يسافيدون من كافة الخدمات التي تقدمها نا تلك امل اطق ،ونا ممر هذ الحالة – فما
ً
سوضح ا ال قا – ياوجب شمولهم تفويض الحماية من ق ر املفوضية السامية لنؤون الالجئين،
لكنها تما ع عن القيام بدورها تجاههم .نا ضو رلك يواجد فلسطينيو سورية نا ترفيا صعوبات
معينية ف يرة ،ويعامب مئات اتسر من نقص نا ا اياجاتها اإلمسانية ،ال سيما تلك التي ليمل لها
معير ،سو تسبب عدم قدرة رب اتسرة على العمر ،تسبب الصعوبات نا م ح سرونات العمر ،وضعف
املداخير نا املهن التي يعمر فيها الالجئون ،والتي ال تت اسب مع نفقات الحياة املرتفعة .سئت تلك
الظروف الصع ة ،والسألا إلى صول الالجئين على وثااق توفر لهم اإلقامة الداامة ،إلى طرق سبواب
الهجرة غير النرعية ،ال سيما سن ترفيا كانت ق ر توقيع االتفاقية اتوروبية – الترفية نا ش اط
 ،2016ال افذة اتف ر لطرق التهريب نحو سوروبا ،وكانت موجات ماواصلة من فلسطي يي سورية قد
ً
ع رت ال حار إلى شواطئ سوروبا ،ومن خالل الطرق ال رية سيضا ،ق ر العراقير واملصاعب اإلضافية
ً
ً
التي سعق ت االتفاقية .قض ى العنرات منهم غرقا نا ال حر ،سو تجمدا نا الغابات ،خالل تلك
الر الت املحفوفة بخطر املوت.
رغم سن قانون الحماية التركب يوفر لالجئين السوريين ومن نا كمهم من ملة الكامليك ،ضمانات
ً
قانونية سفضر مسبيا من الالجئين املاواجدين نا ئول الجوار اتخرى .إر يفضر العديد من
فلسطي يي سورية ال قا نا ترفيا على الهجرة إلى سوروبا ،ملا يجدوند من عائات متنابهة وقيم
منترفة نا املجامع املضيف ،رغم رلك يعرض عدئ من فلسطي يي سورية ملنكالت ومخاطر
ماعدئة ،ومنها إطالق رس الحدوئ "الج درما " ال ار على الالجئين سث ا ع ورهم طرق التهريب من
سورية إلى ترفيا ،تسبب اتوضاع اتم ية على الحدوئ ،وا اجاز سفرائ نا املطارات الترفية لفترات
ً
ً
طويلة س يانا ،وتر ير عدة االت إلى امل اطق املحررة نا الداخر السور  ،خالفا مل دس عدم اإلعائة
القسرية ،فما صر مع الناب باسر عيام الذ ا اجي نا مطار اسط ول لعدة سشهر ،ورفض
ً
العوئة إلى ل ان خنية يسليمد إلى السلطات السورية ،تند كان مننقا عن جيش الاحرير

-72-

َّ
بين انتهاك الحقوق
وتحديات الهوية

الفلسطيني ،فقامت السلطات الترفية بتر يلد إلى الداخر السور  ،وبعد شهرين من وجوئ نا
إ دى قرى إئلب يعرضت القرية إلى قصف من طيران ال ظام ،قض ى نح د إثر رلك)92(.
ً
و اليا ،وم ذ اإلجرا ات اتخيرة التي اتخذتها السلطات الترفية نا مدي ة اسط ول ،وبسبب وجوئ
ً
مئات العااالت الفلسطينية نا اسط ول ممن ال يحملون الكملك سو يحملون فملكا م واليات سخرى،
يسوئ سجوا من القلق والخوف على مصيرهم وتتزايد مطال اتهم بضرورة مراعاة وضعيتهم الخاصة
فالجئين فلسطي ين للمرة المانية ،وضرورة م حهم ضمانات للحماية تأخذ تعين االعا ار سوضاعهم
السياسية واإلمسانية الخاصة.
أما فيما يتعلق بأوروبا؛ تت اين الاقديرات ول سعدائ الالجئين الذين وصلوا إلى سوروبا خالل اتعوام
الس عة املاضية ،نا ظر صعوبات إ صااية تاعلق باعدئ ئول املننأ واالساق ال ،ويغير الصفة
القانونية لالجى الفلسطيني نا سوروبا تعد تقديمد طلب اللجو  ،وبي ما تقدر مجموعة العمر من
سجر فلسطي يي سورية نا تقريرها الس و لعام  ،2017سن سعدائهم قد تجاوزت ()100،000
الجى  )93(،ثمة تقديرات سخرى تاحدث عن وصول ما ال يقر عن ( .)140،000يترفي سولئك الالجئون
بصورة سف ر نا "سملانيا – السويد – هول دا -فرمسا -ال مسا  -الدانمارك – النرويج) غال يتهم اتجهوا
من شواطئ ترفيا وع ر اليونان بصورة رايسية ،ومن شواطئ شمال إفريقيا "مصر وليبيا" بنسب
سقر .وبعد يندئ الدول نا إغالق هذ امل افذ نا السناين اتخيرتين ،سص ح لم النمر هو املصدر
اتف ر نا اسامرار توافدهم إلى الدول اتوروبية.

كايتي" مجموعة العمر من سجر فلسطيني سورية ،موقع املجموعة على الفيمل بوك8 ،ر4ر ،2017

( )92باسر محموئ عيام" :هذ
https://bit.ly/32fbTGN
( )93مجموعة با مين" :فلسطينيو سورية بين الوعوئ والقيوئ الاقرير امليدامب الس و لعام  ،"2017صائر عن مجموعة العمر من سجر
فلسطي يي سورية ومرفي العوئة الفلسطيني؛ مرفي العوئة الفلسطيني؛ 25ر2ر ،2018الرابطhttps://bit.ly/2ZFBQhh :
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الالجئون الفلسط يون نا سوروبا

ً
وفقا لقوانين اللجو اتوروبية يقومون باقديم طل ات لجوئهم ،ولم شمر سسرهم تعد صولهم
ً
على اإلقامة املؤقاة ملدة ثالث س وات ،تن الحماية اإلمسانية تم حهم إقامة ال تاجاوز( )12شهرا
قابلة للامديد ،وها ال تتيح الاقدم بطلب لم شمر العاالة .من املفيد اإلشارة إلى االتفاقية اتوروبية
 الترفية ،يث لم تأت على رفر الالجئين الفلسطينيين السوريين ،سوا منهم العالقون نا اليونان،ويقدرون باملئات سو املاواجدون نا ترفيا ممن يرغ ون باللجو بصورة نظامية إلى سوروبا .ينكر
اتفاقية ئبلن املوقعة عام  1990والتي ئخلت يز الا فيذ نا العام  ،1997ال ظام القانومب ّ
املا ع نا
ئول االتحائ اتوروبب لدراسة طل ات اللجو وال ت فيها ،تسبب موجات اللجو غير املس وقة إلى
سوروبا على خلفية الحرب نا سورية )94(.واتضح سن نظام ئبلن وخاصة املائة الراتعة م د ،املاعلقة
بحصر ق ول طل ات اللجو نا سول ئولة بصم فيها الالجى  ،قد نجم ع د يعقيدات قانونية عديدة،
ال سيما بالنس ة لألسر التي توزعت على سفثر من ئولة ،وصعوبات نا لم شمر تلك اتسر ،ما سئى
إلى توافق الدول املوقعة على يعديالت تخفف من التندئ نا تط يقد ،فما فعلت سملانيا ،التي يغاضت
عن ال صمة اتولى،

( )94زبير اتنصار " :ما ها معاهدة ئبلن التي سعائت سملانيا تط يقها على الالجئين السوريين" ،جريدة الحياة12 ،ر11ر ،2015الرابط:
https://bit.ly/2HDj1Fg
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فيما ما تيال ئول ممر سويسرا والدانمرك على نهج التندئ نا تط يقد )95(.ال قطة اتبرز فيما ياعلق
بطل ات لجو فلسطي يي سورية واملعمول بها نا كافة ئول االتحائ ،سند تعد املوافقة على طلب
اللجو يام حجب الجنسية اتصلية نا سوراق اإلقامة املؤقاة املم و ة ،ويع ئة الخانة املخصصة
تع ارة بال وطن ( ،)homelessرغم الوثااق التي تؤفد اتصول التي ينامي إليها الالجى مقدم الطلب،
ً
ما يمير النكوك بوجوئ سهداف سياسية من ورا تلك اإلجرا ات املط ّ قة ،خالفا التفاقية الالجئين
لعام  ،1951وب وئها املاعلقة بإعائة الاوطين ،والتي تؤفد نا مائتها اتولى على ق الالجى الذ
يساظر بحماية بلد ما سن يطالب بالعوئة إلى ماية بلد جنسياد اتصلية ،إرا زالت اتس اب
والظروف التي كانت تحول ئون رلك.
بيد ّ
سن املكانة القانونية التي يحظى بها الالجى نا ئول سوروبا ،والحقوق التي ياماع بها على صعيد
الحماية واالساقرار ،ال تخفب على سهميتها ّ
تحديات ثقافية واجاماعية ونفسية ،يعوئ إلى اخاالف
سياسات االندماج االجاماعا" "Social Integrationالتي تاب اها الدول اتوروبية ،وما تؤئيد عوااق
االندماج ومنكالتد من تأثيرات على هوية الالجى وعالقاد باملجامع الجديدّ ،
سيما وسن فوبيا
ً
"اإلرهاب اإلسالمب" وصعوئ اليمين الع صر نا عدة ئول سوروبية مؤخرا ،فاح اتبواب على صراعات
ً
بدال من هويات م فاحة وماصالحة مع ثقافات سخرى)96(.
نا الهوية،
ثمة ما ينير إلى تلك امل اخات الامييزية ،يث يعرض تس بها الجئون العادا ات ع صرية من
مجموعات تنامي لحركات يمينية ،وثمة ما ينير إلى معايير اسانسابية نا يعامر ئواار الهجرة مع
طل ات ق ول اللجو  ،سو طل ات لم النمر ،فقد عانت عااالت فلسطينية نا تعض الدول من الاأخر
نا لم شملها تفثر من ثالث س وات .وه اك عااالت بقيت موزعة نا عدة ئول سوروبية ،تسبب يعدئ
بصمات الدول التي ع روا سراضيها ،ورفض الدولة املساق لة ل عض سفرائها من لم شمر اآلخرين
املاواجدين نا ئول سخرى .فما ال رفض تعض الدول طلب الحماية املؤقاة إلى صعوبات بالغة ملن
ما زالت عواالهم عالقة نا سورية ،سو نا ئول الجوار السور  .ال غرو سن الهواجمل واملخاوف ول
مساق ر الضمانات القانونية التي توفرت لالجئين ،نا تلك امل اخات السياسية واالجاماعية املاقل ة،
ً
غدت سفثر إلحا ا لدى فلسطي يي سورية ،كأصحاب تجارب مريرة مع ت دالت الواقع ومفاجآتد غير
ً
املاوقعة .فضال عن الا اقض الذ ينعرون بد بين ما توفر لهم نا ئول لجوئهم اتوروبية من وضعية
( )95ستيفانيا سومرماتر وئوك كوامغ مغويان" :سياسات الهجرة هر تط ق سويسرا اتفاقيات ئبلن بصرامة شديدة؟" ،موقع (،)swissinfo
 22ش اط ،2017الرابطhttps://bit.ly/2ZnUoHo :
( )96هامب سليمان" :السياسات اتوروبية تجا الالجئين" ،املرفي العربب لل حوث والدراسات 29 ،آب  ،2016الرابط:
https://bit.ly/2L8LbuM
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قانونية يصعب مقارنتها بما سمس ى عليد وضع سترابهم نا سورية ونا ئول اللجو العربية وتلك
الصعوبات والاعقيدات التي تواجد فرص انخراطهم نا مجامعات تخالف نا اللغة والدين والعائات
والمقافة ،فما نا شروط الاعليم ويعدير النهائات وفرص العمر تصحاب النهائات
واالخاصاصات العلمية.
يقول الناب مصطفى بيطار الالجى نا هول دا" :ليمل من السهولة سن س صر على عمر ي اسب
شهائيب فخريج س مر ماجساير نا إئارة اتعمال ،وها ت دس من تخطب اجي اللغة ،إلى اإلجرا ات
ً
الصع ة نا يعدير النهائة ،إلى الحصول على فرصة عمر ،ت دو لما صعب امل ال ،ويضيف :هذ
الدول تفضر استممار الالجئين نا سعمال مه ية وخدمية ال تحااج إلى شهائات جامعية سو عليا")97(.
ً
على اتغلب ساكون الس وات وربما العقوئ املق لة ،ها اتفثر كما على مدى اندماجهم نا سياق
جغرانا وسياس ي وثقانا للمجامعات التي ساك ر سجيالهم الجديدة فيها ،ومدى ا افاظهم بالذافرة
الجماعية التي شكلت وعا هويتهم اتصلية و رزها الااريخا ،لكن على اتقر بوسع ا القول نا
ّ
الاحديات
الوقت الراهن :إنهم تجاوزوا عا ات الهناشة والضعف نا سوضاعهم القانونية ،مع تيايد
واملخاوف التي تاعلق باصفية قضية الالجئين ،نا ظر غياب الحلول العائلة تصحابها.

فارون بين الحروب
ينكر ليبيا واليمن ممالين ئالين تندة على سثر الحروب والصراعات الداخلية ال اش ة نا هذين
ال لدين على ياة وسوضاع بضعة آالف من فلسطي يي سورية كانوا يقيمون فيهما بدواعا العمر سو
الدراسة ق ر الحرب نا سورية ،عدا عن يعرض من اضطروا منهم تعد الحرب للاوجد إلى ليبيا
تغرض الهجرة غير النرعية ع ر شواطئها إلى سوروبا .ال غرو سن محاولة الهروب من وطأة نظام قانومب
يتهاوى بصورة ئراماتيكية ،فما سظهرت الاجربة السورية ،إلى نظام قانومب آخر ال يضمن الحد اتئمى
ً
من ماية قوق فئات مساضعفة سصال ،كأولئك الذين وجدوا سنفسهم نا وسط ضروب من
اتخطار الوجوئية واملعاناة اإلمسانية ،لهو واقع فريد يواجد فلسطي يي سورية ،وهم نا سممل
الحاجة إلى املساندة والدعم نا كافة املجاالت.
ق ر اإلطا ة ب ظام معمر القذانا نا عام  ،2011كان يقدر عدئ الفلسطينيين السوريين نا ليبيا
بحوالا ( )3000الجى  ،من سصر ما يقارب ( )30،000فلسطيني ،وكانت القوانين الليبية يعاملهم
( )97مقابلة مع الناب الفلسطيني السور مصطفى بيطار نا آرار  ،2015وهو من سهالا مخيم اليرموك ،ولجأ إلى هول دا تسبب الحرب نا
سورية.
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ً
نظريا سسوة بالليبيين )98(،وال ينترط عليهم شروط اإلقامة كاتجانب ،لكن نا الواقع كان ه اك
تفاوت نا املعاملة نا ظروف معي ة ،ين تم توقيف كافة عقوئ العمر الخاصة بالفلسطينيين وم ع
تجديدها نا العام  ،1994فما س ق سن عاشوا تجربة مؤملة نا العام  ،1995ين اتخذ القذانا
ً
وبدوافع سياسية –وقاذاك -قرارا بإتعائ الفلسطينيين من ليبيا ،ووقعوا تحت تهديد رلك القرار
ف قية الفلسطينيين لعدة سشهر ق ر سن يام التراجع ع د ،والسماح للعالقين على الحدوئ الليبية
املصرية بالدخول ثانية إلى ليبيا .نا تلك الفترة شنت اللجان المورية ومالكو العقارات الليبية ملة
إلخال املسافن املؤجرة لفلسطينيين ،بموجب قانون سابق (رقم  4لعام  )1978والذ كان يسمى
"ال يت لساف د")99(.

الالجئون الفلسطينيون نا ليبيا ع دما تم طرئهم عام  1995إلى الحدوئ الليبية املصرية ووضعهم نا مخيم العوئة

وتكررت القصة تعد اندالع ثورة ف راير  ،2011وما ت عها من صراع ئمو  ،امعكمل بدور على
سوضاعهم ،ما سئى إلى هروب النس ة اتف ر من فلسطي يي سورية ع ر النواطئ الليبية إلى سوروبا.
مع تفاقم الصراع نا سورية وهروب سعدائ ف يرة منهم إلى مصر ،سص حت تلك النواطئ مفاو ة
سمام الهجرة غير النرعية إلى سوروبا ،وقد توجد إليها العديد من الفلسطينيين العالقين نا ل ي ا
( )98باسم سر ان" :مح ة الجالية الفلسطينية نا ليبيا" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،املجلد ،8العدئ  ،29شاا  ،1999ص.3
( )99املرجع نفسد.
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ومصر والسوئان وئول سخرى ،وها من سخطر ممرات التهريب نا العالم ،ال سيما تعد انفالت الوضع
اتمني نا ليبيا ،وسيطرة مافيات التهريب املحلية على تلك النواطئ .وه اك شهائات مروعة عن
حجم االنتهاكات التي يعرض لها فلسطينيون سوريون )100(،والتي يعدئت بين اال اجاز الاعسفب نا
سقسام النرطة ،والخطف والاعذيب على يد مافيات التهريب مقابر ئفع فدية مالية ،وإغراق ماعمد
لقوارب الالجئين نا وسط ال حر ،وغرق العديد من تلك القوارب املتهالكة التي كان يحمر تعضها
ً
مئات الالجئين الفلسطينيين ،إضافة إلى وائث قار ماعمد طالت فلسطينيين سوريين نا ليبيا،
شجع عليها غياب نظام قضائب يحاسب املجرمين ،نا م اطق محكومة من ميلينيات محلية.
سما اليمن فقد شكلت محطة ترانييت للفلسطينيين ،وعلى اتخص من ال يحملون وثااق فلسطينية،
سو هويات صائرة عن بلدان عربية يم عون من العوئة إليها ،ووصلها تعد العام  ،1982و تى م اصف
التسعينيات سعدائ من الالجئين الفلسطينيين ،ويقدر عدئهم بحوالا ( )7000الجى فلسطيني)101(.
ال يوجد إ صااية ئقيقة عن مس ة الفلسطينيين السوريين من ضمنهم .كان سغلبهم يعيش نا
ص عا  ،وبعد اندالع الحرب نا اليمن ،تم إجال قسم منهم ع ر املعابر اليم ية  -السعوئية ،فيما
اتجد قسم آخر إلى ئول سفريقية ممر جي ويب والصومال ،وه اك عدة شهائات تؤفد املعاناة التي
يعرض لها تعض الفلسطينيين السوريين نا اليمن ق ر هروبهم منها )102(،ال سيما تعد سن تحولت
اليمن إلى بلد م كوب من كافة ال واحا.
ً
منير سيضا إلى توزع سعدائ تقدر ما بين ( 7000إلى  )10000الجى فلسطين سور  ،نا العديد من
الدول( :الخليج العربب وشمال سفريقيا وسمريكا النمالية وسمريكا الالتينية وئول ج وب شرق سسيا
( )100سن موس ى س د الذين غائروا ليبيا على متن سفن "الهجرة غير النرعية" باتجا الناطئ اإليطالا املقابر ،يؤفد نا شهائتد" :الليبيون
لم يكافوا بإيذا سسريب وغيرها من اتسر الفلسطينية والجنسيات العربية اتخرى ،فعمدوا ملال قا ا تعد خروج ا من بالئهم ،وسطلقوا
ً
ً
الرصاص على سفي ت ا ،فأغرقوها وعلى مانها سفثر من  400رافب من بينهم زوجتي واب تي وزوج اب تي و فيد وثالثون ط ي ا سوريا
ً
ً
وفلسطينيا".يخام موس ى  -املوجوئ اليا بمدي ة كاتانيا اإليطالية -سيرة ومسيرة الوجع بقولد :إند ما كان ليفكر بالر ير من ليبيا
ً
ً
واملغامرة بحياة سسرتد لو وجد بهذا ال لد سمانا افاقد تسورية ،وسوضح سن فترة إقامتهم بليبيا كانت "جحيما يعرضوا خاللها العادا ات
وإجرام ال يوصفان" .موجوئ نا:
خالد شمت" :سوريون نا الم يدوزا  ..هروب من املوت إلى املوت " ،الجييرة نت 2 ،ينرين المامب ، 2013الرابط:
https://bit.ly/2LhgWQo
( )101للمييد ول الجالية الفلسطينية نا اليمن انظر موسوعة ال ك ة على الرابطhttps://bit.ly/2ZJR4G8 :
( )102شهائة الالجئ "محمد علا ئرويش" ،سعطيت لل ا ث سيمن سبو هاشم نا ينرين المامب  ،2018ومحمد علا ئرويش هو فلسطيني سور
ً
من سكان حا جوبر نا مدي ة ئمنق ،سافر إلى اليمن م ذ عام  ،1990ليعمر مدرسا نا ص عا  ،ثم شملد ما يعرف بقانون (اإل الة)
الذ سوقف بموج د املعلمين غير اليم يين عن العمر ،وعمر نا مهن ماعدئة ،تى بدست الحرب اليم ية ،يث يؤفد سند اول وسسرتد
تحمر الوضع نا بداية الحرب ،و ين اشاد القصف تعد عملية "عاصفة الحيم" خرج وسسرتد مع عواار سخرى تعد تنسيق قامت بد
ً
السفارة الفلسطينية ،إلى اتراض ي السعوئية وهو اليا يقيم فيها ئون إقامة ويواجد صعوبات معينية ف يرة.
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وئول االتحائ الروس ي) لدواعا العمر سو اإلقامة سو الدراسة .ومن سفثر املنكالت القانونية التي
يعترض إقامتهم نا تلك الدول ها صعوبات اساصدار سو تجديد وثااق سفرهم ،ووجوئهم نا ئول ال
يعترف بوضعيتهم القانونية ،ممر السعوئية التي ئخلتها عدة عااالت فلسطينية سورية خالل
الحرب ،باأشيرات ئخول تئا م اسك العمرة والحج ،ولم يحصلوا على إقامات تمكنهم من العمر،
سو السماح بالقب خدمات الاعليم والصحة ،ئون مراعاة الظرف اإلمسامب الخاص الذ يمرون بد،
تسبب خنيتهم من العوئة إلى سورية ،وعدم تمكنهم من السفر إلى ئول سخرى .إضافة إلى املصاعب
التي تواجد الوافدين من فلسطي يي سورية إلى ئول الخليج ق ر الحرب وسث ا ها ،ومنها نظام الكفير
املعمول بد نا تلك الدول ،والذ ال يتيح النعور باالساقرار الوظيفب واملنهي ،والضرااب املاصاعدة
على تجديد إقامات عواار الوافدين ،وها من الضغوطات التي تدفع الكمير من العااالت املساقرة
ً
نا ئول الخليج م ذ س وات طويلة ملغائرة تلك الدول ،وال حث عن خيارات سفثر اساقرارا.

الخيارات الضيقة
سلطت مأساة الالجئين نا تايل د من خالل ت اولها نا وساار اإلعالم والاواصر االجاماعا بصورة
مكمفة نا شهر ينرين اتول -ينرين المامب من عام  ،2018اتضوا على نوعية االنتهاكات التي
ً
طالت فئات من فلسطي يي سورية ،ستيح لها السفر إلى بلدان تعيدة جغرافيا ،وليمل لديها م ظومة
قانونية واضحة نا اساق ال الالجئين والاعامر مع قوقهم .
نا تايل د وها وا دة من هذ الدول ،يعرض املئات من فلسطي يي سورية وغيرهم من الجئين
سوريين وفلسطينيين من العراق وقطاع غية ،إلى مال قة السلطات الاايل دية ،تسبب مخالفتهم
القوانين ،وتجاوزهم فترة الفيزا سو اإلقامة املسمو ة لهم ،لي دس تعدها مسلسر الهروب من سمافن
سك اهم والاخفب نا ظروف صع ة ،ويعرض تعد رلك الكمير منهم لالعاقال ،ومن ضمنهم مسا
وسطفال ومس ون ،ومنهم من بقب نا سجن الهجرة ويسمى ( )IDCملدة تجاوزت المالث س وات،
ومعروف عن هذا السجن وفق شهائات من سج وا فيد بأند غير إمسامب من يث افاظاظ
املوقوفين ،والنروط الصحية والغذااية امليرية ئاخر مهاجعد)103(.

( )103فلسطينيون نا تايل د ..ع دما ياحول اللجو إلى مأساة ،الجييرة نت 30 ،ينرين المامب  ،2018الرابطhttps://bit.ly/2ZFG4FF :
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الجئون فلسطينيون محاجيون نا سجون تايل د

ً
كان الفاا نا هذ الاجربة املأساوية التي عاشتها عواار الالجئين ،ق ر سن تاوقف السلطات
الاايل دية عن مال قتهم ،تعد عدة م اشدات وتدخالت من جهات فلسطينية وئولية ،املوقف
السلبي ملفوضية الالجئين من قضيتهم ،يث رفضت الادخر لحمايتهم ومساعدتهم ،وفق واج اتها
امل صوص عليها نا اتفاقية الالجئين ،رغم سنهم كانوا يواجهون خطر التر ير الجد إلى سورية .فما
فنفت تلك املأساة الضري ة ال اهظة من املعاناة واتلم التي يدفعها الالجى ين تامسك الدول
باط يق قوانينها املحلية على ساب التزاماتها بقوانين قوق اإلمسان ،و ين ال يكون لديها معايير
نا الامييز بين الجئين اضطروا للهروب من بلدانهم تسبب الحرب ،وبين السااح الذ تخالف
وضعياد القانونية وال فسية عن وضع الالجى .
نا سوج مأساة تايل د يسا ل فميرون عن سس اب اخايار سعدائ من الالجئين الفلسطينيين الاوجد إلى
ً
ً
هذا ال لد ال عيد وغير املالام تسبب قواني د وغال املعينة فيد ،ليكون مالرا مالاما للعيش
واالساقرار بالنس ة لالجئين وقد ئفعت ممر هذ التساؤالت إلى تقص ي الظروف القهرية التي تكمن
ورا رلك ،ومن سبرزها منكلة وثيقة السفر التي يحملها فلسطينيو سورية ،والتي ال تخول املها
السفر إلى سغلب ئول العالم ،ال سيما تعد ينديد الدول العربية إلى د إغالق دوئها نا وجوههم،
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ً
والدول اتج بية سيضا على وجد العموم ،نا الوقت الذ كانوا بأممل الحاجة فيد إلى يسهير ت قلهم
واساق الهم ،بما يصون ياتهم من سخطار الحرب واملوت.
ً
تجاوزا لهذ العق ات املاعلقة بضعف ا ترام الدول لحامر وثيقة السفر كانوا يجدون نا الحصول
على جواز سفر فلسطيني بال رقم وطني ،صائر عن السلطة الفلسطينية ،فرصة كب ياوجهوا إلى ئول
يسهر تأشيرات الدخول لحاملا هذا الجواز ،وتايل د من هذ الدول .كان ثمة قااق سخرى تجيب
ً
ً
سيضا عن تلك التساؤالت ،فلدى سؤال ال ا ث عدئا من فلسطي يي سورية املاواجدين نا تايل د
عن سبب سفرهم إليها ،كانت تاقاطع إجاباتهم على سنها محطة مؤقاة لل حث عن طرق للهجرة إلى
سوروبا ،سوا من خالل يسجيلهم نا برنامج الاوطين الخاص بمفوضية الالجئين ،ونا ال يعذر رلك
اللجو إلى طرق التهريب غير ال ظامية)104(.ما يعني سن الظروف القسرية ها التي سج رت الالجئين على
ت كب هذ الخيارات الضيقة .ليست تايل د املمال الو يد على خريطة اآلالم التي يسير فلسطينيو
سورية على ئروبها الخطرة ،فال يمر وقت قصير تى مسمع م اشدات لالجئين عالقين نا سجون
ومطارات ئول عديدة ،وسث ا فاابة هذ الفقرة من ال حث كان ه اك اعاصام لفلسطينيين سوريين
ً
نا إندونيسيا ،يطال ون بحقوقهم فالجئين ،وقون ة إقامتهم نا بلد يكفر قوقهم ،ويوفر لهم فرصا
سفضر للعيش الكريم.

( )104لقا ات سجراها ال ا ث ع ر اتونالين مع عدئ من الفلسطينيين السوريين املاواجدين نا تايل د نا شهر ينرين المامب .2018
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خامساا :بين الوضعية القانونية وجدل الهوية
ين ناحدث عن مجامع الجئين فهذا يعني سن ا سمام مجامع يعامب من سزمة هوية ،وبفعر ال ك ة
اتولى التي سئت إلى القطيعة املكانية بين الفلسطينيين ووطنهم اتم ،فقد كان هاجمل الدفاع عن
ً
ً
ً
ً
هويتهم الوط ية ،يع يرا فرئيا وجماعيا عن مخاوفهم من تذويب تلك الهوية ،وئافعا للامسك بها
ً
جيليا وتجديدها فم حى سيسولوجا ،ومسق من الخصااص املميزة لهم.
نا هذا السياق كان ال عدان :االجاماعا وال فس ي ،يؤئيان ئورهما نا صوغ هوية الالجئين
الفلسطينيين وتأثير ال يئات التي يعينون فيها على يعريفهم تنفسهم وعالقتهم باآلخر ،وخالل تجربة
ً
ً
ً
لجوئهم السورية لم تكن وضعيتهم القانونية عااقا بقدر ما كانت عامال مساعدا ،نا الحفاظ على
خصوصيتهم الوط ية ونا يسهير اندماجهم نا املجامع املضيف .إثر منوب الصراع نا سورية،
ونتيجة املاغيرات التي طرست على وضعيتهم القانونية ،وما انكنف عنها من تآكر وإهدار تدريجا نا
قوقهم كافة ،امعكست تلك املاغيرات على ظهور سشكال مرف ة من سزمة الهوية لديهم ،فقد شعروا
بخطر قيقب على وجوئهم ،مع غياب ضمانات قانونية تحمي راك الوجوئ .كانت خارطة االنتهاكات
التي طالت فئات واسعة منهم – فما س ق ت اولد – قد قوضت الكمير من ع اصر اجاماعهم
ً
واساقرارهم نا مكان لجوئهم الحميم( .وهو شعور مخالف عن س وال الالجئين عموما خارج سوقات
اتزمات ،ين يكون لديهم نيوع الم لاأفيد "اتنا" عن " ال حن" بصورة سقوى وسر ب))105( .

( )105ئ محمد عابد الجابر " :مسألة الهوية والعروبة واإلسالم ..والغرب" ،مرفي ئراسات الو دة العربية ،الط عة الراتعة  ،2012بيروت
ص.17
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النزوح الك ير من مخيم اليرموك

تنسحب فذلك صعوبات ويعقيدات الوضعية القانونية لفلسطي يي سورية ،على انكناف ضعف
مرافيهم القانونية نا الدول التي لجأوا إليها ،مما جعلهم يستيقظون نا زمن الحرب على وضعيات
قانونية ما اي ة ،لكنها تقاطعت على ئفعهم لل حث عن م انا توفر لهم وضعية قانونية واضحة
ومأمونة ،يث انصب إئرافهم من وحا الاجربة السورية ،غير امل فصلة عن تجارب سترابهم نا ل ان
والعراق والكويت ،على سولوية الحصول على الحماية القانونية نا ئول توفر قوانينها هذ الحماية
وماطل اتها .هذا الترفيز على مساوفيات الوضعية القانونية ،من سبرز آثار وتداعيات الحرب
السورية.
ً
ً
نرا جليا لدى اتجيال النابة من فلسطي يي سورية ،ولك د ياخذ سشكاال من الهواجمل املضاعفة
ً
لدى اتجيال اتف ر س ا ،تنهم يواجهون صعوبات ف يرة نا إعائة ب ا ياتهم واندماجهم نا
مجامعات غري ة .تى تعض من بقوا ئاخر سورية ولديهم آمال بانتها الحرب وإعائة إعمار
املخيمات ،ليمل لديهم باملقابر يقين واضح بمساق ر سب ائهم نا سورية .ال ياوقف جدل الهوية ع د
هذ االعا ارات التي فرضتها وقائع الحرب على مساق ر الالجئين ،فممة عالقة جدلية بين مكان
اللجو وال ظام القانومب الخاص بالالجئين ،وتأثير تلك العالقة على الهوية وتحوالتها ،وهو ما يمكن
تلمسد بالاغييرات التي طرست على مفهوم "الهوية الفلسطينية السورية".
ت لور هذا املفهوم خالل محطات اللجو الفلسطيني نا سورية ،وعكمل بدور م احا خصوصية
هويتهم واملاغيرات التي طرست عليها .ففب ين تكونت تلك الهوية وتطورت خالل س عة عقوئ من
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تجربة اللجو  ،بما يرسخ تجليات انامائها للهوية الوط ية الفلسطينية ،وبما يلبي ويعيز من سياقات
ينابكها بالهوية الوط ية السورية .بيد سن تراجع مكانة الالجئين نا الحرفة الوط ية الفلسطينية،
على خلفية اتفاق سوسلو بداية التسعينيات ،تعد اناقال مرفي المقر السياس ي إلى الداخر
الفلسطيني من جهة ،ومع الصراع نا سورية خالل الس وات اتخيرة ،وال ك ة المانية التي واجهت
فلسطي يي سورية ،ووضعتهم سمام تحديات وجوئية ف رى من جهة ثانية ،جميعها عوامر رسمت
دوئ التنابك واالنيياح نا عالقة الفلسطيني السور بهوياد الخاصة التي صاغها وصقلها لجواد
املديد نا سورية.
فيما ت حو العديد من الدراسات للترفيز على ال عدين السيسيولوجا وال فس ي ع د ت اول منكالت
الهوية نا مجامعات اللجو  ،نرى نا تجربة فلسطي يي سورية سهمية يسليط الضو على تأثير العامر
القانومب ،وامعكاسد امل اشر على راهن ومساق ر "الهوية الفلسطينية السورية" ،وقد اقاض ى إغ ا
هذا املحور من ال حث ،اسامياج آرا عي ة من فلسطيني سورية وفق معايير يساعد نا توضيح
الصالت بين الوضعية القانونية وتحوالت الهوية .وهو ما سفدت عليد إلى ٍد ف ير ناااج هذا
االساطالع املرفق سئنا )106( .
استطالع حول مخاطر وتحديات الهوية الفلسطينية السورية
ال يانات العامة
1
2
3
4
5
6
7

رفر
سنثى

الجنمل

العمر
الحالة االجاماعية
املساوى الاعليمي
الحالة امله ية
مكان اإلقامة
سؤال الهوية الفلسطينية السورية
ما هي املخاطرالتي تهدد الهوية الفلسطينية السورية؟
ل
نعم
الخيار
تدمير مخيم اليرموك واملخيمات اتخرى
تهجير الفلسطينيين السوريين خارج سورية
العيش نا مجامع ماعدئ وليمل تجمعات فلسطينية

ً
( )106اساطالع سجرا ال ا ث بالاعاون مع الدفاور سام سعد املخاص نا علم االجاماع واملدرس سابقا نا جامعة ئمنق ،وهو ممن يعرضوا
لاجربة االعاقال من ق ر ال ظام السور نا بدايات المورة ،وبعد خروجد من السجن لجأ إلى ترفيا فغير من آالف الفلسطينيين
السوريين الذين اضطروا ملغائرة سورية.

-84-

َّ
بين انتهاك الحقوق
وتحديات الهوية

8

خوف املهجرين من العوئة تس اب سم ية
عدم وجوئ ضمانات قانونية للمهجرين واملقيمين
عدم وجوئ ضمانات سياسية للمهجرين واملقيمين
االندماج نا ئول اللجو تعد الحرب السورية
ر القضية الفلسطينية على ساب فلسطيني الناات
ومنهم فلسطينيو سورية
اخاالفات املوقف بين فلسطيني الداخر وفلسطيني الناات
وفلسطيني سورية من المورة السورية
الوضع القانومب لفلسطيني سورية نا ظر نظام سياس ي
جديد نا سورية
منكالت الوثااق الخاصة بات وال املدنية ومعامالت الا قر
والسفر
مخاطر سخرى(ارفرها)
ما هي تحديات الحفاظ على الهوية الفلسطينية السورية؟
ضمان وضع قانومب للفلسطينيين السوريين نا سورية
املساق ر
عوئة املهجرين تسبب الحرب السورية
ضمان الحقوق السياسية واملدنية وممارستها
الحفاظ على الهوية الفلسطينية تى نا ال افتساب
الجنسية السورية
تحديات سخرى(ارفرها)

وفيما يلي أهم نتائج الدراسة امليدانية:
 .1الخصائص العامة لعينة الدراسة

1
2

الجنس
رفر
سنثى
مجموع

جدول رقم ( )1يبين توزع الجنس للعينة
العدد
30
20
50
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توزعت العي ة على مساوى الجنمل إلى  %60ركور و %40إناث .فما هو موضح نا الجدول رقم (.)1
سما على مساوى النريحة العمرية ،فقد رص ا على سن تكون ممملة تجيال عمرية تتراوح بين جير
العنرينيات و تى جير الس عينيات ،فما هو م ين نا الجدول رقم (.)2

1
2
3
4
5
6

جدول رقم ( )2يبين املستوى العمري للعينة
العدد
العمر
17
جير العنري ات
10
جير المالثي ات
12
جير اتربعي ات
7
جير الخمسي ات
3
جير الساي ات
1
جير الس عي ات
50
املجموع

%
34
20
24
14
6
2
100

وتوزعت العي ة على مساوى الحالة االجاماعية إلى متزوج كأعلى مس ة ،تلتها شريحة العازبين ،ثم
املطلقين ،فما هو نا الجدول رقم (.)3

1
2
3

جدول رقم ( )3يبين الحالة الجتماعية للعينة
العدد
الحالة لجتماعية
20
عازب
29
متزوج
1
مطلق
50
املجموع

%
40
58
2
100

و رص ال ا ث على سن تكون املساويات الاعليمية ممملة جميعها ،بين املساوى امل خفض (من اتمب
تى املر لة اإلعدائية) ،واملاوسط (من املر لة المانوية واملعاهد املاوسطة) ،واملرتفع (املر لة
الجامعية وما تعدها) ،فما هو م ين نا الجدول رقم ( .)4وفذلك تممير شريحة من يعملون بمهن
مخالفة سو اليعملون تس اب ما اي ة ،وهو ما يوضحد الجدول رقم (.)5
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جدول رقم ( )4يبين املستوى التعليمي للعينة
العدد
املستوى التعليمي
1
2
3

7
12
31
50

منخفض
متوسط
مرتفع

املجموع

1
2

جدول رقم ( )5يبين الحالة املهنية للعينة
العدد
الحالة املهنية
26
يعمر
24
ال يعمر
50
املجموع

%
14
24
62
100

%
52
48
100

لكن املاغير اتهم كان نا ضرورة تممير الفلسطينيين السوريين نا سمافن جغرافية ما وعة ،فقد
توزعت العي ة على جغرافيا مكانية مخالفة .فنملت من هم نا سورية (ممن يقط ون نا املدن سو
ً
املخيمات التي لم يام تدميرها فمخيم ال يرب ومخيم ماة ،وسيضا من ال از ين إلى امل اطق نا
الداخر السور تحت سيطرة ال ظام ،وممن تم تهجيرهم إلى النمال السور املحرر) ،والدول
العربية (ل ان واترئن وليبيا) ،وترفيا ،وسوروبا (سملانيا وفرمسا وهول دا والنرويج وال مسا
والدانمرك) ،وآسيا (ماليزيا وتايل د) .فما هو موضح نا الجدول رقم (.)6

1
2
3
4
5

جدول رقم ( )6يبين مكان اإلقامة للعينة
العدئ
مكان اإلقامة
19
سورية
9
تركيا
15
أوروبا
2
آسيا
5
الدول العربية
50
املجموع
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18
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4
10
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 .2املخاطرالتي تهدد الهوية الفلسطينية السورية
جدول رقم ( )7يبين ما هي املخاطرالتي تهدد الهوية الفلسطينية السورية
العدد
الخيار
 1تدمير مخيم اليرموك واملخيمات اتخرى
41
41
 2تهجير الفلسطينيين السوريين خارج سورية
5
 3العيش نا محامع ماعدئ وليمل تجمعات فلسطينية
39
 4خوف املهجرين من العوئة تس اب سم ية
48
 5عدم وجوئ ضمانات قانونية للمهجرين واملقيمين
31
 6عدم وجوئ ضمانات سياسية للمهجرين واملقيمين
20
 7االندماج نا ئول اللجو تعد الحرب السورية
45
ر القضية الفلسطينية على ساب فلسطيني الناات ومنهم فلسطينيو
8
سورية
20
 9اخاالفات املوقف بين فلسطيني الداخر وفلسطيني الناات وفلسطيني سورية
من المورة السورية
45
 10الوضع القانومب لفلسطيني سورية نا ظر نظام سياس ي جديد نا سورية
25
 11منكالت الوثااق الخاصة بات وال املدنية ومعامالت الا قر والسفر
العي ة = 50

%
82
82
10
78
96
62
40
90
40
90
50

تم طرح مجموعة من الخيارات على امل حوثين "سفرائ العي ة" ،نا سؤال ا ول املخاطر التي تهدئ
الهوية الفلسطينية السورية ،وتراو ت هذ الخيارات بين املخاطر القانونية واالجاماعية
والسياسية.
هدف ا من طرح هذا السؤال وبداالد ،فما هو موضح نا الجدول رقم ( ،)7اخا ار سهمية العامر
ً
القانومب نا موضوع الاأثير على الهوية الفلسطينية السورية ورلك قياسا إلى العوامر اتخرى.
وقد سوضحت ال اااج سن العامر اتخطر على هذ الهوية تممر بال عد القانومب من خالل:
( .1عدم وجوئ ضمانات قانونية للمهجرين واملقيمين) ،وخيار (الوضع القانومب لفلسطيني سورية نا
ظر نظام سياس ي جديد نا سورية) بنس ة بلغت  %90من موافقة العي ة لكال الخيارين.
( .2منكالت الوثااق الخاصة بات وال املدنية ومعامالت الا قر والسفر) بنس ة  %50من موافقة
سفرائ العي ة.
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ً
وت وعت الخيارات األخرى التي ينكر خطرا على هذ الهوية:
 .1ال عد االجاماعا( :تدمير مخيم اليرموك واملخيمات اتخرى) ،و(تهجير الفلسطينيين السوريين
خارج سورية) بنسب مئوية بلغت  %82لكال الخيارين.
 .2ال عد السياس ي ( :ر القضية الفلسطينية على ساب فلسطيني الناات ومنهم فلسطينيو
سورية) بنس ة  ،%90و(عدم وجوئ ضمانات سياسية للمهجرين واملقيمين) بنس ة  %62من آرا
سفرائ العي ة.
 .3سس اب سم ية :وتمملت نا خيار (خوف املهجرين من العوئة تس اب سم ية) بنس ة  %78من
العي ة.
ً
ً
ون و إلى سن ا وضع ا سؤاال مفاو ا يخاار امل حوث فيد مخاطر سخرى تهدئ الهوية الفلسطينية
السورية غير املذكورة نا الجدول .وبناااج االسابيان فقد رسى تعض امل حوثين ( )6%سن من املخاطر
ها مسيان وضياع القضية الفلسطينية ،ومس ة ( )%2من العي ة سئرجت مسألة ت ازل م ظمة
الاحرير عن قوق الالجئين كأ د املخاطر على الهوية.
 .3تحديات الحفاظ على الهوية الفلسطينية السورية
باالتجا راتد ،طل ا من امل حوثين "سفرائ العي ة" املفاضلة بين الاحديات التي تواجهها الهوية
الفلسطينية السورية نا الحفاظ على راتها .وكانت ال اااج على النكر اآليب ،فما هو موضح نا
الجدول رقم (:)8
 .1كان الوضع القانومب هو الاحد اتف ر برس سفرائ العي ة نا موضوع الحفاظ على الهوية وتممر:
س( .الحفاظ على الهوية الفلسطينية تى نا ال افتساب الجنسية السورية) بنس ة  %98من
آرا سفرائ العي ة.
ب( .ضمان وضع قانومب للفلسطينيين السوريين نا سورية املساق ر) بنس ة  %86من آرا
العي ة.
 .2الاحد السياس ي :والذ تممر بس (ضمان الحقوق السياسية واملدنية وممارستها) بنس ة .%84
 .3تحد اجاماعا :وتجلى نا (عوئة املهجرين تسبب الحرب السورية) بنس ة  %80من موافقة سفرائ
العي ة.
-89-

فلسطينيو سورية

ً
ً
ً
وفما وضع ا سؤاال مفاو ا ول املخاطر ،فقد وضع ا مجدئا نا تحديات الحفاظ على الهوية
الفلسطينية السورية غير املذكورة نا الجدول .وبناااج االسابيان فقد رسى تعض امل حوثين ()%4
سن من الاحديات إنها وجوئ الفلسطينيين نا سورية ،ومس ة ( )%2منهم وجدوا تحديين هما( :تهجير
ً
ما ت قى من الفلسطيين وخصوصا الن اب من سورية) و(تخلا م ظمة الاحرير عن تممير كافة
الفلسطينيين).

1
2
3
4

جدول رقم ( )8يبين تحديات الحفاظ على الهوية الفلسطينية السورية
العدد
43
ضمان وضع قانومب للفلسطينيين السوريين نا سورية املساق ر
40
عوئة املهجرين تسبب الحرب السورية
42
ضمان الحقوق السياسية واملدنية وممارستها
49
الحفاظ على الهوية الفلسطينية تى نا ال افتساب الجنسية السورية
العي ة = 50

%
86
80
84
98

من يث ال تيجة تؤفد املخاطر والاحديات التي تواجد "الهوية الفلسطينية السورية" مدى تأثير
الوضعية القانونية وتحوالتها على سصحاب تلك الهوية ،والصعوبات التي تواجههم نا إعائة ب ائها
وترميمها ،ليمل فقط على صعيد املكان والذافرة الجمعية ،بر وفذلك الصعوبات ال اجمة عن
تفكك املرفي القانومب الخاص بهم .ما ينير إلى إئراك سهمية الوضعية القانونية على سيرورة الهوية
ً
وجدلياتها املفاو ة ،ال سيما سن غموض مساق ر الحالة السورية عموما ،وغموض خيارات الاعامر
مع الوضعية القانونية بالنس ة لفلسطي يي سورية يفاح على مخاطر وتحديات ماعدئة تضفب على
ً
جدل الهوية شكوكا وسسئلة ف رى.
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سادساا :استنتاجات البحث وتوصياته
 ي ين ال حث سن املاغيرات الك يرة ،التي طرست على الوضعية القانونية لالجئين الفلسطينيين نا
سورية ،وإن نجمت بصورة سساسية عن تداعيات الصراع الحائ نا الداخر السور  ،فإن رلك
ال يغفر وجوئ ثغرات وعيوب عديدة نا القوانين السورية تى ق ر اندالع المورة ،كانت تظهر
نا القيوئ اإلجرااية واتم ية التي تضعها السلطات السورية ،سث ا ممارسة الالجئين لحقوق
الا قر والعمر والاملك ،والحقوق املاعلقة بالحريات ،كالنناط السياس ي و رية الرس
ً
ً
ً
والاع ير .وكان رلك جليا سيضا نا اخاالف نظرة تلك القوانين ،ت عا لاصنيف الالجئين إلى فئات
سب تواريخ وظروف لجوئهم ،والحرمان والاقييد الذ طال تعض تلك الفئات سفثر من
غيرها ،ما ينير إلى وضعيات قانونية مافاوتة بدرجات ف يرة بين الالجئين سنفسهم.
 نا معرض ت اول ال ا ث تداعيات الصراع على ياة الالجئين ،اتضح سن كافة ع اصر الاعايش
والق ول واالندماج بين الالجئين واملجامع املضيف ،والتي كانت تفصح عن عالقة إيجابية
مميزة ،بين السوريين والالجئين الفلسطينيين طيلة العقوئ املاضية ،ال ينكر ع اصر كافية
لضمان اساقرار الالجئين ،طاملا سن ال ظام السياس ي للدولة املضيفة ياعامر مع تلك القوانين
والضمانات وفق سياسات معيارية ،ال تقوم على تكريمل قوق املواطن ومن نا " كمد" ،وال
تلتزم بالقوانين الدولية التي تفرض ماية الالجى نا سوقات السلم والحرب .وقد عالج ال حث
ما ي طو على هذ الحقيقة من ناااج مأساوية ،ين سئت الحرب نا سورية إلى افاقائ الالجئين
الفلسطينيين إلى مظلة الحماية من ق ر السلطات املضيفة ،فما تليمها بها القوانين الدولية،
بر واتشد خطورة ،ين تقوم تلك السلطات بارتكاب طاافة واسعة من االنتهاكات القانونية
الجسيمة ،التي طالت سغل ية املجامع الالجى على سراضيها.
 ايسمت محدئات عالقة السلطات السورية بالالجئين الفلسطينيين ،بما يخدم االعا ارات
السياسية واتم ية لل ظام بصورة سساسية ،وهو ما يفسر ئوافعد نا ق ة المورة السورية،
إلى استهداف شرااح واسعة من الالجئين الفلسطينيين ،تس اب سياسية من بينها االناقام
ً
الجماعا ،رئا على انحياز العديد من تجمعاتهم ملطالب النعب السور  ،ورفضد تى
تحييدهم عن الصراع ،واستممارهم كورقة للمااجرة بالقضية الفلسطينية ،ما يفسر تأثرهم
النديد وامل اشر بم اخات الحرب ،ويعرضهم امل اشر النتهاكات جسيمة تاحمر السلطات
السورية املسؤولية اتف ر عنها ،وفق خريطة االنتهاكات املوثقة وعا ات خطورتها  -فما ت ي د
الوقائع والنواهد واتئلة التي ت اولها ال حث  -وئون تجاهر ملسؤولية سطراف سخرى عن وقوعها
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ولو ضمن نطاق محدوئ ،وقد سئى مسلسر االنتهاكات الذ مارسد ال ظام السور على نطاق
واسع بحق فلسطي يي سورية إلى تقويض مم هج نا وضعيتهم القانونية بصورة غير مس وقة.
 سما املقارنات النسبية بين الدول العربية املضيفة لالجئين الفلسطينيين ،والتي كانت تضع
ً
ً
سورية نا مكانة مميزة قياسا بأوضاعهم نا الدول اتخرى ،فقد سوضح ال حث سيضا سن املقارنة
من هذ الياوية تص ح عديمة الجدوى ،ين ياعرض ال ظام القانومب والسياس ي للدولة
ّ
وتصدعات ف يرة تكنف عنها اتزمات الداخلية ،فما جرى نا سورية ،وسن
املضيفة إلى منكالت
املقاربة املوضوعية لعالقة الالجئين بالدولة املضيفة تقوم على ما ياماعون بد من قوق
وضمانات عامة وشاملة وفق معايير قانونية واضحة .وهو املقياس الذ ي ط ق على بقية الدول
العربية ،التي عامى فلسطينيو سورية من سياساتها الامييزية ،تسبب ت اين سنظمتها القانونية
ً
والسياسية نا الاعامر مع الالجئين ،تعيدا عن موج ات التزاماتها نا القوانين واالتفاقيات
الدولية.
 على صعيد ال حث نا تأثير املرجعيات الدولية والوط ية املع ّية بأوضاع وشؤون فلسطي يي
سورية ،فقد سفدت العديد من اتمملة والنواهد التي عرضها ال ا ث على تقصير ،وسفثر من
كر منها،
رلك عجي تلك املرجعيات (اتونروا وم ظمة الاحرير الفلسطينية) وفق ئور ووظيفة ٍ
نا تحمر مسؤولياتها للحد من تدهور الوضعية القانونية لالجئين ،ال سيما سن الفنر نا
مواجهة املح ة اإلمسانية التي يعرض لها فلسطينيو سورية وما ييالون ،قد ضاعفت من سزمة
ً
المقة بين سطراف العالقة ،وسص ح خيار الالجئين محدوئا من ال ا ياين :اإلمسانية والوط ية،
بما تمليد الظروف القهرية املرف ة ،سفثر من االعامائ على ئور تلك املرجعيات نا مساعدة وإنقار
مصير مجهول.
انكناف تام سمام
مجموعة تنرية مساضعفة ،وجدت نفسها نا لحظة
ٍ
ٍ
 ب ا ً على ما س ق فإن ئواعا الحرص على اسامرار ئور اتونروا بالنس ة للفلسطينيين نا
الداخر السور  ،ونا ئول الجوار التي تدخر نا نطاق عملياتها الخممل ،ورغم كر املال ظات
واالناقائات على سئائها خالل فترة الصراع ،يعوئ بصورة سساسية إلى إئراك الالجئين لضرورات
اسامرار ئورها اإلمسامب والخدمايب ،وسهمياد نا الاخفيف من معاناتهم الك يرة ،مع سن راك
اإلئراك ال يخفب شكوفهم ومخاوفهم املتزايدة من محاوالت سياسية ّ
جدية لاصفيتها ،بوصفها
الناهد الدولا على قضيتهم ،وي دو سن املوقف اتمريكب بوقف تموير اتونروا ،نا اآلونة اتخيرة،
سوضح يع ير على تلك املحاوالت.
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 سظهر الربط بين صالت الوضعية القانونية لالجئين باملرجعية التي تمملهم على الصعيد الوطني،
ّ
وجوئ فجوات ف يرة فنفت عنها محطات الصراع نا سورية ،سفثر مما ئلت عليد محطات
تاريخية سابقة ،وب ا ً على مواقف وسلوك م ظمة الاحرير الفلسطينية والفصاار اتخرى من
خارج امل ظمة يال مح ة فلسطي يي سورية ،تقص ى ال ا ث مؤشرات تراجع ثقة الالجئين
وت دئ آمالهم بالصيغ الوط ية القاامة ،التي فنلت نا الوقوف إلى جانبهم نا سصعب اتوقات
واملحن ،وما كان لذلك من تداعيات سل ية ،ضاعفت من إهدار الحقوق اإلمسانية واملدنية
لالجئين ،وطر ت تلك الحقااق سسئلة ف رى ّ
عما ت قى من مكانة وط ية لالجئين ،نا ظر ترئ
الواقع الوطني العام ،وضعف املرجعية الامميلية ،وترافم منكالت إنااج ال داار الوط ية التي
يع ر عن قوق ومصالح الالجئين.
 من م ظور معاي ة الفوارق بين وضعية الفلسطينيين نا سورية ،وما سمسوا عليد نا الدول التي
لجؤوا إليها ،بدا سن الا اين نا اتنظمة القانونية بين ئول لجوئهم – فما ت اولد ال ا ث -ليمل
هو املؤشر الو يد على تداعيات الصراع نا سورية ،وآثار العميقة على وضعيتهم القانونية
ً
فقد سظهرت الاجربة السورية عموما ،حجم املنكالت اإلمسانية ال اجمة عن إخفاق م ظومة
ً
الحقوق الدولية ،نا وضع د ملأساة النعب السور  ،والتي نال فلسطينيو سورية نصي ا
ً
ً
فائ ا منها ،ال سيما سن فنر تلك امل ظومة تاريخيا ،م ذ ال ك ة الفلسطينية اتولى على يد
ً
اال االل اإلسراايلا ،وما استيقظوا عليد مجدئا نا تجربتهم السورية الراه ة ،ما يؤفد شكوفهم
الك يرة ،من ناااج يغييب فكرة العدالة الدولية على قوقهم وقضيتهم الوط ية.
 من خالل تقص ي مسارات الهجرة والهروب من جحيم الحرب ،التي عاشها فلسطينيو سورية نا
نك تهم المانية ،وما واجهو خاللها من سزمات وانتهاكات نا الدول املحيطة وامل انا ال عيدة التي
لجؤوا إليها ،فنف ال حث حجم املنكالت والاعقيدات املرف ة التي واجهت الالجئين .وتأثيرات
عدم التزام العديد من تلك الدول باتفاقية الالجئين لعام  ،1951نا مضاعفة معاناة الالجئين
جرا إغالق سبواب الحماية واملساعدة نا وجوههم ،ما وضعهم سمام خيارات ضيقة ،وجدوا
سنفسهم فيها مجرئين من قوقهم ومعرضين ملخاطر التر ير واإلعائة القسرية .وعرض
ال ا ث سمملة ماعدئة من االنتهاكات التي يعرضوا لها تسبب ضعف وضعيتهم القانونية( :حجي
نا املطارات ،ونا سمافن توقيف اتجانب لفترات طويلة – التر ير إلى سورية سو التهديد بد –
معاملتهم كأجانب سو سياح وليمل فالجئين فارين من الحرب – االما اع عن تقديم مساعدات
إمسانية تخفف من معاناتهم).
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 سلط ال حث الضو على معضلة الالجئين الذين تواجدوا نا ئول ال تخضع لافويض اتونروا
ضمن م اطق عملياتها ،كأولئك الذين تواجدوا نا مصر وباقا ئول شمال سفريقيا وترفيا وج وب
شرق آسيا ،يث كان ياوجب سن ينملهم تفويض ماية املفوضية السامية لنؤون الالجئين
( )NHCRوفق س كام اتفاقية الالجئين ،التي تؤفد على ق الالجى باالسافائة من نظام ماية
املفوضية ،نا امل اطق التي ال يحصر فيها على ماية سو مساعدة من إ دى وكاالت اتمم املاحدة
املخاصة بالالجئين .إضافة إلى معاي ة ال ا ث ت عات هذ املعضلة التي واجهت فلسطي يي
سورية نا تلك الدول ،ال سيما سن مفوضية الالجئين كان لها معايير اسانسابية نا الاعامر تى
مع املنمولين بحمايتها ،ومن اتمملة التي ت اولها ال ا ث على رلك موقفها السلبي من الحملة
ً
التي قامت بها السلطات الاايل دية ضد الالجئين بحجة مخالفتهم قوانين اإلقامة فيها ،علما سنهم
مسجلون لدى املفوضية ،وكان عليها القيام بواجبها نا مايتهم ،وليمل الا رؤ من مسؤوليتها
تجاههم.
 فنف ال حث عن منكلة عدم اعتراف غال ية الدول بوثيقة السفر التي يحملها الالجى
ً
ً
الفلسطيني ،وضعف قيمتها القانونية ،وفيف سص حت ع ئا على املها ،وسب ا نا عرقلة قد
بالا قر والسفر ،يث شدئت غال ية الدول العربية خالل الحرب السورية من إجرا اتها نا
م ع ملة وثيقة السفر من ئخول سراضيها ،رغم سنها مليمة وفق برتوكول الدار ال يضا لعام
 1965بتسهير سفر وت قر الالجى الفلسطيني ،وم حد الوثااق الالزمة ملمارسة هذا الحق .نا
ين سنكرت ئول اللجو اتوروبية ق الالجى الفلسطيني الذ يحمر وثيقة سفر ،نا يسجير
بلد اتصلا نا طل ات لجواد نا تلك الدول ،واعا رتد (بال وطن) مع سن ممر هذ اإلجرا ات
مخالفة ت كام اتفاقية الالجئين ،التي ت ص على ق الالجى نا اال افاظ بجنسياد اتصلية.
 فيما اساعرض ال حث القوانين ال اظمة مللكية الالجئين الفلسطينيين نا سورية ق ر المورة،
والقيوئ التي كانت ترئ على تملك الفلسطينيين نا تعض تلك القوانين ،ال سيما القانون املاعلق
ً
باملك اتجانب رقم ( 11لعام  ،)2008فقد انكنف جليا من خالل ت اول قوانين ومراسيم
ً
الا ظيم العمرامب التي صدرت مؤخرا ،عن اتجا واضح لدى ال ظام لاجريد الالجئين السوريين
ومن نا ( كمهم) من سمالفهم ،واملساس بالحقوق العينية العقارية املكفولة لهم نا الدساور
السور والقوانين الدولية ،بداللة السياسة التي يت عها ال ظام من خالل القانون رقم ( 10
لعام  ) 2018ويعديالتد ،وغيرها من اإلجرا ات والقرارات التي اتخذتها محافظة ئمنق،
بخصوص إعائة ت ظيم امل طقة العقارية التي يقع ضمنها مخيم اليرموك ،والتي يستهدف يغيير
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الط يعة الديمغرافية للمخيم وطممل هوياد ،تس اب سياسية واضحة ،وهو ما ينسحب على
ً
ً
مخيم ئرعا وغير من املخيمات اتخرى املدمرة كليا سو جيايا ،مما يعيز النكوك واملخاوف لدى
فلسطي يي سورية من وجوئ صلة قوية بين تدمير مخيماتهم من ق ر ال ظام خالل زمن المورة،
وسياساد القاامة على م ع عوئتهم إليها ويغيير هويتها الديمغرافية والوط ية.
 نا سياق ئراسة سثر املاغير القانومب على تحديات الهوية نا الة فلسطي يي سورية ،اساميج
ال ا ث آرا عي ة من الالجئين موزعين نا الداخر السور وخارجد .من سعمار جيلية مخالفة،
ومساويات يعليمية ومه ية ما اي ة ،يث طرح ال ا ث عليهم عدة خيارات ول املخاطر
والاحديات التي تهدئ "الهوية الفلسطينية السورية" ،تراو ت هذ الخيارات بين املخاطر
القانونية واالجاماعية والسياسية .سوضحت ناااج آرا "امل حوثين" سن العامر اتخطر على هذ
الهوية تممر بال عد القانومب من خالل :عدم وجوئ ضمانات قانونية للمهجرين واملقيمين،
وتحديات ماعلقة بمساق ر وضعيتهم القانونية ،و تى نا ال والئة نظام سياس ي جديد .هذ
املقاربة بين صالت ماغيرات الوضعية القانونية وتحوالت الهوية ،تدل على م عكسات تآكر
املرفي القانومب لفلسطي يي سورية على مخاطر تفكيك هويتهم املجامعية والوط ية.
وفيما يتعلق بالتوصيات؛ يوص ي البحث باألمور التالية:
 إبراز ط يعة املخاطر والاحديات التي تاعلق بالوضعية القانونية لفلسطي يي سورية ،و ث
املؤسسات الحقوقية واملدنية املع ية بحقوق اإلمسان وقضايا الالجئين ،على ب ا ثقافة الدفاع
عن قوق فلسطي يي سورية ،نا كافة املحافر املحلية والعربية والدولية .وفنف مسؤولية
السلطات السورية عن إهدار الوضعية القانونية التي كانوا ياماعون بها رغم عيوبها ونواقصها،
وآثار الاقصير الفاضح للجامعة العربية واملجامع الدولا وهيئة اتمم املاحدة ،عن واج اتهم نا
ماية فلسطي يي سورية ،وال اااج الخطيرة ال اجمة عن الاخلا عنهم وإنكار مأساتهم املروعة
خالل الحرب السورية.
 االناقال من مهام إ صا وتوثيق االنتهاكات التي يعرض لها فلسطينيو سورية خالل محطات
الصراع ،إلى تحفيز ضحايا تلك االنتهاكات على طرق سبواب املحافم نا الدول التي تتيح بموجب
قوانينها الوط ية مقاضاة املسؤولين عن ارتكاب الجراام املنهوئة بحق سولئك الضحايا ،والتي
ترقى إلى جراام رب وجراام ضد اإلمسانية ،ومن سبرز تلك االنتهاكات والجراام املنهوئة التي
ياحمر ال ظام وامليلينيات الحليفة لد املسؤولية الك رى عنها ،ومسؤولية سطراف سخرى عنها
ممر ئاعش وال صرة( :االعاقال واإلخفا القسر آلالف الفلسطينيين السوريين نا سجون
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ال ظام ،وتصفية املئات منهم تحت الاعذيب بصورة يعسفية وبإجرا ات موجية غير قانونية –
تدمير مم هج للمخيمات الفلسطينية بصورة كلية سو جياية تهداف سياسية واضحة – جراام
الحصار والاجويع تى املوت ،وم ع وصول اإلغاثة للمدنيين املحاصرين طيلة خممل س وات
مااالية نا مخيم اليرموك – جراام الاهجير القسر التي يعرض لها اتهالا نا مخيمات  :اليرموك
وئرعا وس ي ة وخان النيح والرمر و درات .)..
ً
 نظرا إلى الحقااق الااريخية التي ت لورت خالل اللجو املديد للفلسطينيين نا سورية ،وما
فنفاد المورة السورية من وشااج ارت اطهم الوثيق باملجامع السور  ،لفت اهامام وسنظار
الرس العام السور واملؤسسات السياسية واملدنية ،التي يسألى إلى الاغيير الديمقراطب نا
سورية إلى العمر على ضمان قوق الفلسطينيين ،ونير العدالة وج ر الضرر عما لحق بهم
خالل الحرب السورية ،ويعييي وضعيتهم القانونية من خالل نظام سياس ي جديد يكفر قوق
املواط ة للسوريين ومن نا كمهم ،وبما ال يناقص من قهم بالعوئة إلى وطنهم اتصلا نا
فلسطين.
 ينكير لج ة سو هيئة خاصة بالدفاع عن سمالك الالجئين الفلسطينيين نا سورية ،وسهمية
ئورها نا فظ وثااق امللكية ملن تهجروا عن بيوتهم ومخيماتهم ،ومن اضطروا ملغائرتها خارج
سورية ،وفضح السياسات العقارية الجديدة لل ظام ،وخطورتها الراه ة واملساق لية نا تجريد
الالجئين من سمالفهم وإهدار قوقهم .وإيجائ آليات تنسيق مع الهيئات السورية ال اشطة على
ً
هذا الصعيد ،نظرا للاداخر الجغرانا بين املخيمات الفلسطينية وامل اطق وات يا السورية
املحيطة بها.
 مطال ة كافة ئول اللجو والجهات املع ية بإئارة شؤون فلسطي يي سورية ،بحقهم نا تمبيت
جنسيتهم الفلسطينية اتصلية نا كافة الوثااق والسجالت وال يانات ،التي ت ظم س والهم
املدنية يمما تواجدوا نا ئول امل انا واللجو  ،وضمن امل اطق التي تدار نا الداخر السور من
ق ر املجالمل املحلية ،وإئارات النؤون املدنية نا امل اطق املحررة .من سجر املحافظة على
خصوصية هويتهم و قوقهم الوط ية.
 معالجة اآلثار السل ية ال اجمة عن القصور والخلر نا تممير م ظمة الاحرير الفلسطينية
لالجئين ،وتحفيز فلسطي يي سورية للاحرك النعبي الضاغط ،من سجر مواجهة سياسات
التهميش والا كر واإلهمال املا عة بحقهم من ق ر قيائة امل ظمة والفصاار الفلسطينية .وخلق
آليات مؤسساتية لجمع شااتهم والاع ير عن مطالبهم و قوقهم ،والترفيز على إطالق م ائرات
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مجامعية وسهلية ،يسهم نا معالجة اآلثار ال اجمة عن الحرب ،واسانهاض مجامع اللجو  ،بما
يعيز الهوية الفلسطينية السورية ،ويخفف من م عكسات الادهور نا وضعيتهم القانونية على
مجمر ع اصر تلك الهوية ويع يراتها الجمعية.
 مواصلة الاأفيد على املطال ة بوجوئ وكالة اتونروا ،واسامرار تفويض املساعدة الذ تضطلع
بد م ذ تأسيسها ،بوصفها امل ظمة الدولية املع ية بمساعدة فلسطي يي سورية وتقديم
الخدمات لهم ،وباعا ارها فذلك الناهد الدولا على قضيتهم ،وتصعيد الحمالت النع ية
الرافضة لاصفية اتونروا وتجفيف الاموير الدولا عنها ،وفنف املناريع الهائفة إلى تصفية
قضية الالجئين ،وشطب قهم بالعوئة إلى ئيارهم اتصلية نا فلسطين وفق القرار اتممي .194
 الاعاون مع املؤسسات الحقوقية واملدنية نا الدول التي لجأ إليها فلسطينيو سورية ،للضغط
على كومات تلك الدول من سجر مساعدتهم ،وتحسين سوضاعهم القانونية واإلمسانية،
وبنكر سخص نا ل ان واترئن ومصر التي يعامب فيها فلسطينيو
والاخفيف من معاناتهم،
ٍ
سورية من سوضاع مأساوية .ومطال ة جامعة الدول العربية التزام ئولها باط يق بروتوكول الدار
ال يضا وتفعير س كامد ،فيما ياعلق بوثااق السفر ،وإزالة القيوئ على ت قر وعمر ويعليم
الالجئين نا الدول العربية.
 القيام بحمالت الضغط على املجامع الدولا واتمم املاحدة ،للوفا بواج اتهم والتزاماتهم
القانونية واإلمسانية يال الالجئين ،وشمول تفويض الحماية الذ تخاص بد املفوضية
السامية لنؤون الالجئين ،على فلسطي يي سورية املاواجدين نا ئول تقع خارج م اطق عمر
اتونروا ،وتصعيد مالت الدعم وامل اصرة مع ضحايا املعاملة الامييزية واملجحفة التي ياعرض
لها الالجئون نا العديد من الدول التي فرضت خياراتهم الضيقة اللجو إليها.
ً
 تصعيد مالت امل اصرة مع قضايا املعاقلين واملخافين قسريا من فلسطي يي سورية نا سجون
ال ظام السور  ،والاعاون والانسيق مع امل ظمات الحقوقية السورية والعربية والدولية
ال اشطة نا قضايا املعاقلين ،بحكم السياق املو د لهذا امللف بين كافة املعاقلين السوريين
والفلسطينيين نا القضية السورية.
ا
أخيرا :في ضوء تفكيك الوضعية القانونية وحجم املشكالت التي تواجه فلسطينيي سورية ،مع
الستنزاف املتواصل في مقومات وجودهم في الداخل السوري ،والصعوبات التي تواجه من
اضطر منهم للهجرة والهروب نحو دول أخرى ،فإن كل محاولة ملعالجة وترميم ما أصاب تلك
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ا
الوضعية من شروخ عميقة ،سيبقى مرهونا بمسارات ونهايات القضية السورية .وليس من
السهل توقع مقاربات أو حلول ،تطمئن الفلسطينيين إلى مستقبل وجودهم في سورية ،وتؤدي إلى
ا
انتقالهم إلى وضعية قانونية أكثر ضمانا لحقوقهم فيها ،طاملا أن عجز اإلرادة الدولية على وقف
الحرب وفصولها الكارثية ،ينذر بخيارات أكثر مأساوية ،على واقع ومستقبل السوريين
حد سواء .ل ينفصل عن تلك الخيارات املحتملة تباعد فرص وإمكانيات
والفلسطينيين على ٍ
ممارسة الالجئين لحقهم األسبق واألساس ي ،في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها ،ل سيما وأن
الحرب السورية ومآسيها املتواصلة أبعدتهم أكثرعن فلسطين ،وحتى عن مخيماتهم األقرب إليها.
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محام وبا ث فلسطيني سور  ،من مواليد مخيم درات نا مدي ة لب  ،1969اصر على

ٍ
ماجساير نا القانون العام من جامعة ئمنق.
 مدرب مخاص نا مجال قوق اإلمسان والقانون الدولا اإلمسامب.
ً
 تولى مهاما قيائية نا العمر السياس ي وال قابب الفلسطيني لغاية العام .2011
 خالل تجرباد نا المورة السورية ،ترسس الهيئة العامة لنؤون الالجئين الفلسطينيين نا الحكومة
السورية املؤقاة بين عامب  2014و.2016
ً
 ينغر اليا م صب املنسق العام للاجمع الفلسطيني السور "مصير".
 صدر لد عام  1997فااب تع وان " :دوئ السيائة نا الدولة ومنكلتها نا نطاق الحكم الذايب"،
ونا عام  2004صدر لد فااب قانومب تع وان" :املسؤولية الج ااية الفرئية نا القانون الدولا"،
فما شارك مع مجموعة با مين نا فااب "املؤسسة العسكرية نا سورية  :2019طاافية
وملينياوية واستممارات سج بية".
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