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مقدمة

منذ تفجر األحداث يف سوريا أواخر مارس 2011، سعى الالجئون الفلسطينيون املقيمون يف  سوريا إىل تحييد 
أنفسهم عن الرصاع القائم بني املؤيدين واملعارضني لنظام الحكم يف البالد، كونهم الجئني هناك، وذلك عمالَ 
باملتعارف عليه – أخالقياً وقانونياً - أن ليس للضيف أن يتجاوز أخالقيات الضيافة، فيخرق القوانني املحلية أو 

الدولية أثناء إقامته يف غري بلده.

لكن هذا التحييد مل ميتد سوى لبضعة أشهر، فحاملا تعرّض الالجئون الفلسطينييون يف سوريا إىل ما تعرض له 
املواطنون املدنيون من اعتداءات، وتوّسع األمر إىل استهداف مبارش ومتكرر ملخيامت اللجوء التابعة رسمياً 
لوكالة إغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني »األونروا«، ما أدى إىل سقوط عرشات الضحايا املدنيني. وعىل إثر 

ذلك، بدأت أفواج كبرية منهم بالنزوح، ضمن املجاالت املتاحة.

غري أن املشكلة  التي واجهها الالجئون الفلسطينييون يف سوريا، والتي حالت دون متكينهم من الحركة بحثاً عن مالذ 
آمن أسوة باملواطنيني السوريني، هي أنهم أصالً الجئون، وأغلبهم عدميو الجنسية ألنه قد تم تجريدهم من مواطنتهم 
وجنسيتهم من خالل قانون الجنسية اإلرسائييل للعام 1952 والذي منعهم من العودة إىل منازلهم وأراضيهم ، ويف ظل 
تعقيدات دول الجوار السوري؛ حيث اململكة األردنية التي تستضيف ما يربو عىل املليون ونصف الجئ فلسطيني، 
والدميوغرافية  السياسية  له حساباته  لبناين  إىل جانب جوار  األردن،  اللجوء يف  والقرى ومخيامت  املدن  موزعني يف 
ت األبواب بصورة كاملة تقريباً أمام الالجئ الفلسطيني املقيم يف سوريا، والذي يتعرض  وقدراته املالية الضيقة، ُصدَّ
أحياناً لحالة استهداف من قبل قوات النظام، كام تتعرض مخيامته إىل حالة استقطاب من قبل طريّف النزاع يف سوريا 

لحسمها إىل صالح طرف دون آخر، وما زال الالجئ الفلسطيني يف سوريا ضحية كل هذه التعقيدات.
 

إن هذا املشهد، جعلنا نقف أمام أسئلة مهمة تتعلق بهؤالء الالجئني، ويف إجابتها ما ميكن أن يسهل علينا 
تحديد املسؤول عن متكينهم وتأمني حاميتهم، وذلك بتوظيف آليات القانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين، 

مبا يحقق واقعاً أفضل لهم وألطفالهم.

من أهم األسئلة التي ستبحث فيها الدراسة:
- من هي الجهة املسؤولة عن حامية وخدمة الالجئني الفلسطينيني بوجه عام؟ وما هو وضع هؤالء الالجئني 

عىل الصعيد الدويل؟
للقانون املحيل السوري،  - ما هو الوضع املعييش لالجئني الفلسطينيني يف سوريا؟ ما هي حقوقهم وفقاً 

ومدى توافق ذلك مع التزامات سوريا وفقاً للقانون الدويل؟
- ما هي الحامية التي ينبغي توفريها لهؤالء الالجئني بعد خروجهم من سوريا ولجوئهم إىل دول الجوار؟ 

عىل من تقع مسؤولية استقبالهم أو توفري الحامية والرعاية الالزمتني لهم؟
املطلوب  هو  وما  الالجئني؟  لحامية هؤالء  الدويل  القانون  يف  الواردة  القانونية  اآلليات  كفاية  مدى  ما   -

لتفعيل هذه القوانني؟
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     الفصل األول :

الحماية القانونية لالجئين الفلسطينيين في سوريا 
قبل األحداث

يتناول هذا الفصل الوضع القانوين العام  لالجئني الفلسطينيني، ونقصد به تفصيل ما  يحكم وضعهم وفق 
القانون الدويل، مبا يف ذلك الجهة املنوط بها رعايتهم وحاميتهم وتوفري االحتياجات الرضورية لهم، إىل جانب 
االتفاقات الدولية ذات الصلة بهم. وهذا ما يتناوله املطلب األول من هذا الفصل. ثم يفصل املطلب الثاين حال 

الالجئني الفلسطينيني يف سوريا بوجه خاص.

المطلب األول : الحماية القانونية للالجئين الفلسطنيين في أماكن 
                         لجوئهم :

يخضع الالجئون الفلسطينيون، من حيث األصل، ملساعدة وكالة األمم املتحدة فهي املسئولة عن إغاثة وتشغيل 
الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن »األنروا«، والتي انبثقت عن قرار األمم املتحدة الصادر عام 1949، وهي 
وكالة أنشئت خّصيصاَ ملتابعة شؤون الالجئني الفلسطينيني، حيث أنيطت بها مهمة تقديم املساعدة والحامية 
لنحو 5 ماليني الجئ فلسطيني مسجل، وتتمثل مهمتها يف مساعدة الالجئني الفلسطينيني يف خمس مناطق، 
هي: األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، لتحقيق أقىص  إمكانياتهم يف مجال التنمية البرشية، 
يف انتظار التوصل إىل حل عادل ملحنتهم. وتشمل خدمات األونروا التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة والخدمات 

االجتامعية والبنى التحتية للمخيامت والتمويل الصغري ومساعدات الطوارئ1.

الطبيعي خالل  إقامته  مكان  فلسطني  كانت  »أي شخص  بأنه  الفلسطيني  الالجئ  األنروا  وكالة  عرّفت  وقد 
املرحلة املمتدة من حزيران 1946 إىل 15 أيار 1948، وفقَد مسكنه وسبل عيشه نتيجة نزاع سنة 1948، ولجأ 

إىل واحد من البلدان التي تقدم فيها األونروا خدماتها وأن يكون مسّجالً يف نطاق عملياتها«2.

وياُلحظ من هذا التعريف أنه استثنى الكثري من الالجئني الفلسطينيني الذين يفرتض أن يعّدوا الجئني مبوجب 
الفلسطينيون  الالجئون  أولئك  ومنهم  وتعريفها،  األونروا  مسؤولية  خارج  هم  ممن  والذين  الدويل،  القانون 
نتيجة حرب 1948 الذين أصبحوا يف أماكن ال تقع ضمن دائرة عمليات األونروا، كام يف العراق ومرص وشامل 
أفريقيا والخليج.... وأيضاً يُستثنى من هذا التعريف أولئك الالجئون الفلسطينييون الذين يعيشون يف إحدى 
املناطق الخمس التي تقدم فيها األنروا خدماتها، لكنهم يضطرون لسبب أو آلخر إىل الخروج قرساً من هذه 
املناطق إىل مناطق أخرى ال تعمل فيها األنروا، وبالتايل فإنهم يخرجون عن واليتها وال يستفيدون من خدماتها. 

عدا عن أن التعريف بهذا الشكل ال يشمل نازحي العام 1967م.

1- عن املوقع الرسمي لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن. عىل الرابط:

 http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=1204     

2- عن املوقع الرسمي لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن. عىل الرابط:

http://www.unrwa.org     
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ومن هنا، كانت الدعوة إلعادة النظر بـ »تعريف األونروا« باعتبار أنه مل يعالج  قضية الالجئ الفلسطيني من 
وجهة نظر حقوق اإلنسان والالجئ كالجئ، والتي توفر حامية أوسع لالجئني مبا فيها العودة اىل الديار وعدم 

الطرد،  إمنا تطرق لها من وجهة نظر عملية بحت، أسهمت يف التمييز بني الجئ وآخر دون أي مربر3.

وعىل صعيد آخر، كُفل حق اللجوء عامليا من خالل االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني، والتي ُوقعت يف العام1951 
)صادقت عليها حتى اآلن 164 دولة(4. وأقرّت هذه االتفاقية تعريفاً عاملياً لالجئ. غري أنها استثنت من أحكامها 
الذين يتلقون يف الوقت نفسه أي نوع من الحامية أو املساعدة من إحدى وكاالت األمم املتحدة  الالجئني 
وأجهزتها )املادة 1/د(، ما يعني استثناء الالجئني الفلسطينيني الذي ينتفعون بخدمات وكالة األنروا يف مناطق 

عملها الخمسة.

تجدر اإلشارة قبل ذلك إىل أن حق اللجوء يعد بصورة عامة من الحقوق اإلنسانية التي أكدها االعالن العاملي 
لحقوق االنسان عام 1948، فقد نصت املادة 14 من هذا االعالن عىل أن »لكل فرد الحق يف أن يلجأ إىل بالد 

أخرى أو يحاول االلتجاء إليها هرباً من االضطهاد«5.

وبشكل عام، كانت حالة اللجوء الفلسطيني تختلف إىل حد بعيد عن حاالت اللجوء األخرى يف العامل، ذلك 
أن هذا اللجوء كان بشكل ما نتيجة قرار اتُّخذ من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 1947، وهو قرار 
التقسيم، ما جعل األمم املتحدة ككل مسؤولة عن حالة اللجوء هذه، باإلضافة إىل املذابح التي ارتكبت بحق 
الفلسطينيني حيث كانت أكرث عددا وأبعد أثرا مام كان يعتقد سابقا. وهي السبب الرئيس يف اقتالع ورحيل 
الفلسطينيني عن ديارهم, ضمن املعادلة الوحيدة التي وضعتها الحركة الصهيونية أمام الشعب الفلسطيني: 
العامة إىل إصدار قرارها الشهري رقم 194، والذي نصت  املوت أو الرحيل. ولعل هذا هو ما دفع الجمعية 
الفقرة 11 منه عىل عودة من يرغب من الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم التي رشدوا منها، إضافًة إىل التعويض 

عن األرضار التي أصابتهم6.

كام أن حالة اللجوء الفلسطيني تختلف أيضاً من عن حاالت اللجوء األخرى يف العامل، من ناحية أن الالجئني 
الفلسطينيني ال يسعون إىل الحصول عىل مسكن آخر غري بلدهم األصيل، ورغبتهم األساسية تتمثل يف أن يسمح 
لهم بالعودة إىل وطنهم، مبعنى أنهم ال يسعون إىل التوطّن يف بلدان أخرى والحصول عىل جنسيتها. وهذا ما 
يجعل آلية التعامل معهم، والقوانني التي تنظم وضعهم، تختلف عن حاالت اللجوء األخرى يف العامل. وهذا هو 

مصدر األهمية البالغة لقرار األمم املتحدة رقم 194 سالف الذكر.

3- الالجئون الفلسطينييون يف العراق، تقرير املرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، منشور عىل الرابط:

  http://issuu.com/euromid/docs/paliraqi      

4-  حسب موقع األمم املتحدة »مجموعة املعاهدات«، عىل الرابط:

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=V~2&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=en     

5-  اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، قرار الجمعية العامة 217 )د3-( املؤرخ 10 كانون األول/ديسمرب 1948.

6-  النص الكامل لقرار الجمعية العامة رقم 194، باللغة اإلنجليزية، منشور عىل موقع الجمعية العامة لألمم املتحدة. عىل الرابط:

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/194)III(&Lang=E&Area=RESOLUTION      
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ويف النقطتني التاليتني توضيح أكرث:

الفلسطينيني، وهي »وكالة  العامة، عام 1949، بإنشاء وكالة خاصة بالالجئني  هناك قرار صدر عن الجمعية 
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن )UNRWA(«. وتعمل هذه الوكالة يف 

خمسة مناطق سبق ذكرها.

وهناك اتفاقية عاملية لحامية الالجئني بوجه عام، أُبرمت يف العام 1951، وألُحق بها بروتوكول يف العام 1967، 
وهذه االتفاقية مع بروتوكولها امللحق تعمل عىل تنظيم وحامية الالجئني يف العامل عموماً، وتحدد واجبات 
الدول اتجاههم. وقد انبثقت عن هذه االتفاقية هيئة تعمل عىل ضامن تطبيق االتفاقية، وهذه الهيئة هي: 

املفوضية العليا لشؤون الالجئني )UNHCR(، والتابعة لألمم املتحدة.

ومن أجل استثناء الالجئني الفلسطينيني املقيمني يف إحدى املناطق التابعة لوالية األنروا من التمتع بحامية 
املفوضية العليا لشؤون الالجئني، نصت املادة 1/د من اتفاقية عام 1951 عىل أنه: 

»ال تنطبق هذه االتفاقية عىل األشخاص الذين يتمتعون حالياً بحامية أو مساعدة من هيئات أو وكاالت تابعة 
لألمم املتحدة غري مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني. فإذا توقفت هذه الحامية أو املساعدة ألي سبب 
دون أن يكون مصري هؤالء األشخاص قد سوي نهائيا طبقا ملا يتصل باألمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية 

العامة لألمم املتحدة يصبح هؤالء األشخاص، بجراء ذلك، مؤهلني للتمتع مبزايا هذه االتفاقية«7.

وبناء عىل هذا النص، فإن األصل أن الالجئ الفلسطينني الذي يوجد خارج نطاق والية األنروا، سواء بسبب 
وجوده خارج مناطق عملها الخمسة، أو بسبب عدم تسجيله يف سجالتها ألي سبب، أو بسبب خروجه من 
اتفاقية العام  مناطق عملها إىل مناطق أخرى ال تعمل فيها، فإن األصل أن يخضع مبارشة لحامية ونصوص 
1951، وتصبح املفوضية العليا لشؤون الالجئني )UNHCR( هي املسؤولة عن حاميته ورعايته كالجئ. إال أن 
هذا ولألسف مل يتم يف كثري من الحاالت، أو تم ببطء شديد، حيث أن هذا النص كثرياً ما يُفرس من قبل الدول 
الفلسطيني وخالفا للغرض األسايس منه. وبالتايل فإن الحامية  املوقعة عىل االتفاقية يف غري مصلحة الالجئ 
لالجئني الفلسطينيني ممن هم خارج نطاق عمل األنروا مل تتحقق يف كثري من األحيان، ما نتج عنه فقدان 

الحامية الالزمة لالجئني الفلسطينيني مبوجب معايري القانون الدويل.

باسم:  املعروف  الفلسطينيني  الالجئني  معاملة  بروتوكول  يعترب  خاص،  بشكل  العربية  الدول  مستوى  وعىل 
الفلسطينيني  أوضاع  لتنظيم  تسعى  التي  العربية  الوثيقة  البيضاء،  الدار  بروتوكول  أو  كازابالنكا،  بروتوكول 
الفلسطينيني  الالجئني  الربوتوكول معاملة  إليها منذ عام 1948. ويتطلب هذا  التي لجؤوا  العربية  الدول  يف 
كمواطني الدول العربية التي يعيشون فيها فيام يتعلق بالتوظيف/التشغيل، والحق يف مغادرة إقليم الدولة 
التي يقيمون فيها والرجوع إليه، والحرية يف التنقل ما بني الدول العربية، وإصدار وثائق السفر وتجديدها، 
وحرية اإلقامة والعمل والحركة8. ويشار هنا، إىل أنه مل تصادق كل الدول العربية األعضاء يف جامعة الدول 

 7- االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني. واملعتمدة مبؤمتر األمم املتحدة للمفوضني بشأن الالجئني وعدميي الجنسية، 28 متوز/يوليه 1951، متوفرة عىل الرابط:

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b082.html     

:Protocol for the Treatment of Palestinians in Arab States )“Casablanca Protocol”(, More information at -8

http://www.unhcr.org/refworld/country,,LAS,,SDN,456d621e2,460a2b252,0.html      
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أهمية  من  وبالرغم  محتواه.  أفقدته  تحفظات  دول ضمنته  وهناك  البيضاء9،  الدار  بروتوكول  عىل  العربية 
أّن »البعض  الفلسطيني، إال  بالحد األدىن لالجئ  التي تضّمنها بروتوكول كازابالنكا باعتبارها حقوقاً  الحقوق 

يعتربه مجرد إعالن نيّات أكرث من التزام جدّي من الدول العربية تجاه الفلسطينيني«10.

أما من الناحية العملية، فتختلف درجة التزام الدول العربية مبعايري جامعة الدول العربية. وتؤكد جملة من 
الحقائق، أن الدول العربية بال استثناء مل تلزم نفسها بأحكام الربوتوكول الذي وضعته. ويف عام 1991 صدر قرار 
عريب قرن تطبيق الربوتوكول بعبارة »وفق النظم والقوانني املعمول بها يف كل دولة«. وهذا يعني عملياً، إعفاء 
الدول العربية من منح األولوية للربوتوكول يف املامرسة؛ أي تطبيق املعايري املحلية الخاصة بكل دولة بدالً من 

اتباع األحكام املنصوص عليها يف بروتوكول الدار البيضاء.

وتجدر اإلشارة إىل أنه باستثناء املغرب، تونس، الجزائر، السودان، الصومال، اليمن، ومرص، مل تصادق الدول 
الالجئني  معاملة  تفضل  ظلت  املوقعة،  الدول  وحتى   .1951 لعام  الالجئني  اتفاقية  عىل  األخرى  العربية 
خلق  العربية  الدول  جامعة  حاولت  فقد  الخاصة.  وأنظمتها  العربية،  الجامعة  قرارت  الفلسطينيني مبوجب 
قرارات  يف  الواردة  املضامني  إىل  استنادا   ،1948 عام  املهجرين  الفلسطينيني  الالجئني  لحامية  إقليمية  معايري 
الجامعة، ويف بروتوكول كازابالنكا ـ الدار البيضاء 1965. وبشكٍل عام، وضعت الجامعة العربية معايري للتعامل 
مع وضعية اإلقامة، وثائق السفر والتنقل، وحقوق العمل والتشغيل لالجئني الفلسطينيني يف الدول األعضاء 
يف الجامعة. ولكن أغلب الدول األعضاء يف الجامعة كانت تحرم الفلسطينيني من التمتع بحقوقهم االنسانية، 

وكثرياً ما تضيق عليهم فيها، بحجة املحافظة عىل هويتهم وعدم توطينهم11.

المطلب الثاني: الحماية القانونية للالجئين الفلسطنيين في سوريا 
                         ما قبل األحداث في البالد:

تشري التقديرات إىل أن عدد الالجئني الفلسطينيني يف سوريا _املسجلني منهم لدى األنروا وغري املسجلني_ يدنو 
من 600,000 الجئ، أي أنهم ميثلون ما نسبته %2.8 من مجموع سكان سوريا تقريبا12،  وصلت أغلبيتهم إىل 
سوريا نتيجة حرب عام 1948، ووصل عدد منهم يف السنوات الالحقة لذلك، كأعوام »1967، 1970، 1982« 

وغريها، وأخرياً وصل عدد آخر يف العام 2006 عندما نزح الالجئون الفلسطينييون من العراق إىل سوريا«13.

يتوزع الالجئون الفلسطينيون يف سوريا عىل عدة بقاع جغرافية متتد يف مناطق مختلفة من سوريا -ما يجعلهم 
يتأثرون باألوضاع يف أي منطقة من مناطق سوريا غالباً-، وهم يرتكزون يف 13 مخيام و14 تجمعاً، حيث يكون 

9- من الدول العربية التي وقعت عىل الربوتوكول دون تحفظات: سوريا، األردن، الجزائر، العراق، واليمن. وميكن القول إن سوريا واألردن قد نفذتا بنود الربوتوكول بشكل كبري.

10- نجوى مصطفى حساوي، حقوق الالجئني الفلسطينيني بني الرشعية الدولية واملفاوضات الفلسطينية اإلرسائيلية. ملخَّص متوفر عىل الرابط:

http://www.alawda-mag.com/Default.asp?ContentID=569&menuID=19      

11- الالجئون الفلسطينييون يف العراق، تقرير املرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، منشور عىل الرابط:

http://issuu.com/euromid/docs/paliraqi       

12-  بينام تشري سجالت الهيئة العامة لالجئني الفلسطينيني العرب إىل أن عددهم حتى تاريخ 16/8/2012 هو 494819 الجئ.  انظر املوقع الرسمي للهيئة عىل اإلنرتنت. عىل الرابط:

http://  www.gapar.net/ar/statistics.html        

13- هشام منور، الالجئون الفلسطينيون يف سوريا »النكبة الثانية«. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. ص3-2. متوفر عىل اإلنرتنت، عىل الرابط:

   http://palestine-studies.org/files/Mnawar.pdf 
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املخيم واقعاً تحت والية الهيئة العامة لالجئني الفلسطينيني العرب يف كافة شؤونه14، بينام يتبع التجمع بلدية 
سورية يف شؤونه اإلدارية15.

 
ومن حيث الوضع الذي منحته الدولة السورية لالجئني الفلسطينيني فيها، فقد كان وضعاً مريحاً إىل حد جيد، 

غري أن هذا يقابله بعض االلتزامات عليهم، كالخدمة العسكرية اإللزامية.

شؤون  ملتابعة  خاصة  هيئة  استحداث  إىل   1949 عام  يف  عمدت  السورية  العربية  الجمهورية  أن  إىل  يشار 
تنظيم شؤون  غايتها  العرب«،  الفلسطينيني  لالجئني  العامة  »الهيئة  أراضيها، هي  الفلسطينيني عىل  الالجئني 
الالجئني الفلسطينيني، ومعونتهم وتأمني مختلف حاجاتهم وإيجاد األعامل املناسبة لهم واقرتاح التدابري لتقرير 
األمم  وكالة  مع  الوثيق  بالتعاون  املنشورة-  لوائحها  –وفق  الهيئة  وتعمل  واملستقبل.  الحارض  يف  أوضاعهم 
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )االونروا( ومنظمة اليونيسيف، من أجل تقديم أفضل الخدمات 
 .194 القرار  سيام  وال  الدولية  الرشعية  لقرارات  تطبيقاً  ديارهم  إىل  عودتهم  حني  إىل  الفلسطينيني  لالجئني 

وتعتمد الهيئة عىل ميزانية الدولة السورية كمورد رئيس لها«16.

البيضاء دون  الدار  التي وافقت عىل تنفيذ بروتوكول  العربية  العربية السورية من الدول  وتعد الجمهورية 
تحفظات، وقد قامت سورية ومنذ بداية اللجوء الفلسطيني عام 1948 باتخاذ عدد من الخطوات القانونية 
مبا يضمن معاملة الفلسطينيني عىل قدم املساواة مع املواطنني السوريني يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية، 
، حيث نصت عىل ذلك العديد من القوانني مثل القانون رقم 260 لعام 1956 الذي نص عىل أن الفلسطينيني 
املقيمني يف سورية يعّدون من تاريخ نرش هذا القانون كالسوريني األصليني يف كل األشياء التي يشملها القانون 
الجنسية  عىل  املحافظة  مع  الوطنية  الخدمة  التجارة،  العمل،  بحق  العالقة  ذات  قانونياً  السارية  واألنظمة 

األصلية للفلسطينيني يف الوقت ذاته17.

غري أن من املهم اإلشارة إىل أن هذا الوضع املريح نسبياً لالجئني الفلسطينيني يف سوريا، مل يكن يشمل كافة 
لالجئني  السورية  الحكومة  منحته  الذي  الوضع  كان  حيث  منهم-،  كبرياً  عدداً  شمل  –وإن  الالجئني  هؤالء 
الفلسطينيني فيها يختلف بحسب سنة لجوئهم وطبيعة سبب اللجوء، فالالجئون الفلسطينيون يف سوريا مل 
يكونوا فقط قادمني كنتيجة لحرب عام 1948، بل هناك الجئي عام 1956، ثم الالجئني نتيجة حرب عام 1967، 
ثم الجئي عامي 1971-1970 »وهم الالجئون الفلسطينيون الذين كانوا يعيشون يف األردن وانتقلوا إىل سوريا 
بسبب سوء أوضاعهم يف األردن حينها بسبب الخالفات بني منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة األردنية«، 
وأخريا هناك الالجئون الفلسطينيون الذين جاؤوا إىل سوريا من العراق عام 2006، وهذه الفئة األخرية، والتي 
ر ب6-5 آالف فلسطيني، تخضع - بشكل عام-  لوالية املفوضية العليا لشؤون الالجئني »UNHCR«، كون  تقدَّ

األنروا مل يكن لها والية عىل الالجئني الفلسطينيني يف العراق18.

14- وهي هيئة تتبع الدولة السورية ومهمتها إدارية تنظيمية بالدرجة األوىل. بينام تعد مهمة وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الفلسطينيني يف الرشق األدىن إغاثية بالدرجة األوىل.

15 - هشام منور، سبق ذكره. ص2-3.

http://www.gapar.net/ar/index.html :16-  عن املوقع الرسمي للهيئة العامة لالجئني الفلسطينيني والعرب عىل اإلنرتنت. عىل الرابط

17-  إبراهيم العيل، بروتوكول الدار البيضاء بني النظرية والتطبيق. متوفر عىل موقع تجمع العودة الفلسطيني »واجب« عىل اإلنرتنت، عىل الرابط:

http://wajeb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4700&Itemid=97       

18-  بالل عبد الحفيظ سالمية، بحث: الالجئون الفلسطينيون يف سوريا والثورة السورية، أكادميية دراسات الالجئني. ص9-8. متوفر عىل الرابط:

http://www.alzaytouna.net/permalink/22418.html#.UQRpJR0014w       
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يشء  مع  وضع،  أفضل  1956هو  ثم   1948 عام  لالجئني  سوريا  يف  منحه  تم  الذي  الوضع  كان  وقد 
من   85% من  أكرث  ميثل  الالجئني  عدد  كان  تحديداً  السنوات  هذه  يف  أنه  حيث  بينهام،  االختالف  من 
كازبالنكا.  وبروتوكول  الدويل  القانون  يقرها  التي  القواعد  إىل  األقرب  الوضع  وهو  الالجئني،    مجموع 

وعىل كل حال، فإن األصل كان أن يعامل جميع الالجئني بذات الطريقة وبنفس االمتيازات، كون الالجئ هو 
الالجئ، والقانون الدويل مل مييّز بني الجئ وآخر.

بقي أن نشري أخرياً إىل أنه وحتى يف ظل هذا الوضع املريح نسبياً لالجئني الفلسطينيني يف سورية، مع يشء 
من التباين بينهم، إال أن %27 منهم كانوا يعيشون تحت خط الفقر »املحدد بدوالرين يف اليوم«19، وكانوا 
يعانون أيضاً من تفيش البطالة بينهم20، وارتفاع معدالت الوفاة املبكرة، باإلضافة إىل انخفاض معدالت االلتحاق 

املدريس بالنسبة لباقي السكان«21.

19- استجابة األنروا لألزمة يف سوريا: كانون الثاين – حزيران 2013. ص3. متوفر عىل موقع الوكالة عىل اإلنرتنت، عىل الرابط:

http://www.unrwa.org/userfiles/2013010273040.pdf       

20- يف سنة 2010 قارب معدل البطالة بني الالجئني الفلسطينيني يف سوريا %17. انظر:

     ضياء أيوب، الالجئون الفلسطينيون يف سورية، جريدة حق العودة. العدد 47. متوفر عىل الرابط:

http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/1753-art8      

21-  كيف ميكن أن أساعد الجئاً فلسطينياً؟ نرشة صادرة عن وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن. 2011. متوفرة عىل الرابط:

http://www.unrwa.org/userfiles/2011101181211.pdf       
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    الفصل الثاني:

 الوضع المعيشي لالجئين الفلسطنيين في سوريا 
في ظل األحداث في البالد

يتناول هذا الفصل الوضع املعييش بشكل رئيس، مع يشء من اإلشارات للوضع القانوين، لالجئني الفلسطينيني 
يف سوريا يف ظل تفجر الرصاع يف البالد أواخر مارس عام 2011. فيتناول املطلب األول وضع من بقي من هؤالء 
الالجئني مقيامً يف سوريا بعد األحداث، وهم األغلبية. فيام يتناول املطلب الثاين وضع الذين نزحوا من سوريا 

إىل دول أخرى.

المطلب األول: الوضع المعيشي لالجئين الفلسطينيين في سوريا والمقيمين فيها:

حاول الالجئون الفلسطينيون يف سوريا النأي بأنفسهم قدر اإلمكان عن الدخول يف الرصاع القائم بني السلطات 
السورية واملعارضني لها من الشعب السوري وبعض األحزاب القامئة يف البالد. ومن الناحية القانونية، فمن 
املعروف وفق قواعد القانون الدويل العام أن الشخص األجنبي يجب أن يتمتع بسلوك حسن وسليم تجاه 
الدولة األجنبية التي يعيش فيها، وفق ما يعرف بـ«رشط األيدي النظيفة«، وأن هذا السلوك الحسن ينتفي 
يف حالة خرق الشخص حرمة القانون الداخيل للدويل األجنبية التي يقيم فيها، كاشرتاكه يف حركة ثورية ضد 
الحكومة الرشعية يف البالد. كام أن اتفاقية الالجئني لعام 1951 نصت يف مادتها الثانية عىل أنه »عىل كل الجئ 
بالتدابري  يتقيد  لقوانينه وأنظمته، وأن  ينصاع  أن  الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصا،  البلد  إزاء 

املتخذة فيه للمحافظة عىل النظام العام«22.

لكن مل يستمر بُعد الالجئني الفلسطينيني يف سوريا عن التأثر املبارش بالثورة أمداً طويالً، حيث دخلت املخيامت 
–أو أُدخلت وفق بعض املؤرشات- يف أتون الرصاع بعد مدة من بدء األحداث واالضطرابات يف الساحة السورية، 

وميكن القول إن الفلسطيني الالجئ قد كان »متأثراً بالثورة السورية، وليس عامأل محركاً فيها«23.

الفلسطينية، وسقط قتىل وجرحى فلسطينيون. وكام ذكرنا  وتصاعد األمر إىل أن قصف عدد من املخيامت 
سابقا كانت سوريا تستضيف حوايل 600 ألف الجئ فلسطيني. وكان قد تم إيواء ثلثهم يف املباين السكنية 

املكتظة يف مخيم الريموك بدمشق. لكن أجرب معظم سكان هذا املخيم عىل الفرار منه يف وقت الحق24.

22- االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني. سبق ذكره.

23-  بالل عبد الحفيظ سالمية، سبق ذكره.

24-  األمم املتحدة: حياة الفلسطينيني الفارين من سورية إىل لبنان رهيبة. نرش عىل موقع صحيفة الحياة. نقاًل عن رويرتز. عىل الرابط:

http://alhayat.com/Details/475340       
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 واستمر األمر يف تصاعد حتى وصل عدد الضحايا من الالجئني الفلسطينيني يف سوريا املوثقني باالسم والزمان 
واملكان إىل حوايل 1052 قتيالً حتى تاريخ 2013/03/06«25.  هذا فضال عن عدد غري محدد من الضحايا غري 
املوثقني26. ووصل عدد الفلسطينيني ممن لجؤوا إىل منشآت األونروا يف سوريا حتى تاريخ »31/12/2012 ما 
يقارب 5,701 الجئ فلسطيني«27. وحسب »األنروا« فإن ما يقارب من نصف الالجئني الفلسطينيني يف سوريا 

قد ترضروا بشكل مبارش من الرصاع القائم«28.

ويالحظ أن األونروا، بصفتها صاحبة املسؤولية عن رعاية هؤالء الالجئني وتأمني الحياة الكرمية لهم، إال أنه ليس 
من مسؤوليتها توفري الحامية األمنية لهم، ذلك أن الحامية األمنية تكون منوطة بالدولة املضيفة عادًة »سوريا 
يف هذه الحالة«. وبناء عليه فإن األنروا ال تتدخل عادًة يف الشؤون السياسية للدول التي تعمل ضمن نطاقها، 

وتكتفي مبناشدة األطراف الهدوء ورفع تقارير عن األوضاع لألمم املتحدة29. 

فنجد مثالً املفوض العام لألونروا يعرب يف بيان أصدره حول األوضاع يف سوريا بتاريخ 9 حزيران 2011 أنه 
»يشعر بالحزن العميق جراء الخسائر يف األرواح واإلصابات التي تعرض لها الالجئون الفلسطينيون يف سوريا 
بالهدوء وضبط  التحيل  األطراف عىل  كافة  تناشد وبشدة  األونروا  التي جرت مؤخرا« »وإن  األحداث  خالل 
النفس. وتدعو كافة املعنيني الحفاظ عىل قدسية الحياة البرشية عىل النحو املطلوب مبوجب القانون الدويل، 

لحامية سالمة وكرامة الجميع ولضامن أن يتم تجنب خسارة املزيد من األرواح«30.

كام ذكرَت األنروا يف بيان لها أن الغارات الجوية واالشتباكات وعمليات القصف داخل مخيم الريموك لالجئني 
وضاحية دمشق مستمرة... وبوصفه مكانا لسكن ما يزيد عىل 150,000 الجئ فلسطيني، فإن األونروا تراقب 
الوضع يف الريموك بقلق متزايد. ودعت إىل املحافظة عىل حيادية الجئي فلسطني يف سورية وعدم توريطهم 
يف النزاع«31. كام أن »األنروا« طالبت باتخاذ الخطوات الالزمة لضامن حامية الجئي فلسطني يف ظروف النزاع 
املسلح يف سوريا وتجنيبهم الترشيد القرسي، وأكدت عىل رضورة التزام كافة األطراف باحرتام حيادية ونزاهة 
املنشآت التابعة لألمم املتحدة واألماكن التي يعيش فيها الجئو فلسطني واآلخرون من املدنيني، وتسهيل سبل 

وصول األونروا للتجمعات املترضرة وقيامها بإيصال املستلزمات الرضورية لها«32.

عىل أية حال، ويف ظل هذا الوضع املرتّدي، ومع فقدان األمن بعد انتقال املعارك إىل أحياء الالجئني ومخيامتهم، 
ويف ظل الغالء الفاحش الناتج عن ندرة املواد االستهالكية األساسية، ونسبة البطالة املرتفعة، وانعدام إمكانية 

25- إحصائية صفحة ”مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية“ عىل الفيس بوك، متوفرة عىل الرابط:

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=491104367601911&set=a.443767102335638.102066.435367703175578&type=1&relevant_count=1      

26-  ويتضمن هذا العدد أيضاً 27 شهيداً قتلوا عىل الحدود مع الجوالن السوري عىل يد االحتالل اإلرسائييل. نقاًل عن: طارق حمود؛ الالجئون الفلسطينيون يف ظل الثورة السورية. املركز العريب 

 http://www.dohainstitute.org/release/9d25d08f-d8c5-43d3-b016-0af2aa1e94e1  :لألبحاث ودراسة السياسات. 2013. متوفر عىل الرابط

27- عن املوقع الرسمي لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن. عىل الرابط:

http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=1198       

28-  عن املوقع الرسمي لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن. عىل الرابط:

http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=1146       

29- بالل عبد الحفيظ سالمية، سبق ذكره.

30-  بيان صادر عن األونروا حول األوضاع يف سوريا بتاريخ 9/7/2011. متوفر عىل موقع األنروا عىل اإلنرتنت.

31-  عن املوقع الرسمي لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن. عىل الرابط:

http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=1194       

32-  عن املوقع الرسمي لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن. عىل الرابط:

    http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=1068        
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الحصول عىل عمل نتيجة استمرار األزمة السورية ملدة طويلة33. بدأت حمالت اللجوء الفلسطيني من جديد، 
نجاًة بأرواحهم أو بحثاً عن واقع أكرث أماناً، فيام ميكن أن يسمى »لجوء الالجئ«.

وقد تطلّب هذا الوضع من األنروا مضاعفة جهودها وزيادة خدماتها، هذا يف ظل شح مواردها أصالً، حيث 
الالجئني  أعداد  تزايد  والناجمة عن  الخدمات  الطلب عىل  زيادة  يواكب  لألونروا مل  املايل  »الدعم  أن  ذكرت 
املسجلني، وتوسع الحاجة، وتفاقم الفقر... ونتيجة لذلك، فإن عجز املوازنة لألنروا بلغ 68 مليون دوالر«34. وقال 
املفوض العام لألونروا فيليبو غراندي: ”بدون متويل، فإننا لن نكون قادرين عىل االستمرار يف مساعدة العائالت 
املطلوب  التمويل  باملئة فقط من  الوكالة ال متلك سوى خمسة  بأن  العراء يف مدارسنا. مضيفاً  تنام يف  التي 

ملساعدة الفلسطينيني يف سورية«35.

المطلب الثاني: الوضع المعيشي لالجئين الفلسطينيين في سوريا 
                            والذين نزحوا منها:

كانت معظم حاالت النزوح الفلسطيني من سوريا نحو األردن ولبنان، بحكم التقارب الجغرايف واألرَُسي مع 
الدولتني.

سوريا  ومن  الجئ،   5,500 إىل  يصل  األردن  إىل  سوريا  من  الفلسطينيني  الالجئني  عدد  فإن  األنروا،  وحسب 
إىل لبنان حوايل 20,000 الجئ«36.  وتقول األنروا أن ثالثة أرباع الالجئني الفلسطينيني املوجودين يف سوريا 
»360,000 شخص« هم أيضاً بحاجة للمساعدة«. وذكرت األنروا أن هؤالء الالجئني الفلسطينيني الذين غادروا 
سورية هم عىل وجه الخصوص أشد عرضة للمخاطر، فمعظمهم ليسو مواطنني يف دولة لجوئهم »أي أنهم 

عدميو الجنسية«، والعديد منهم يعانون من انعدام األمن الغذايئ.

أواًل: لبنان

منذ بداية االزمة السورية التي تفجرت يف مارس عام 2011 ، كانت حركة قدوم الالجئني الفلسطينيني من سوريا 
اىل لبنان تسري بشكل بطيئ جدا، ثم مع ارتفاع وترية استهداف املخيامت منذ النصف الثاين من شهر حزيران/ 
يونيو 2012 بدأت حركة اللجوء تتسارع، خاصة بعد االعتداء عىل مخيم الريموك يوم 2/8/2012 والذي أدى 
ملقتل 24 الجئاً من ابناء املخيم وجرح العرشات دفعة واحدة، ووصلت األمور ذروتها بعد استهداف النظام 
السوري ملخيم الريموك بطائرات امليغ الحربية بتاريخ 16/12/2012، وتبعه استهداف آخر بالطائرات الحربية 

ملخيم الحسينية وحندرات والريموك«37.

33- كايب الجامل، الالجئون الفلسطينيون يف سورية »بعد ستة عقود من اللجوء الخروج إىل لجوء جديد«. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. ص2. متوفر عىل اإلنرتنت، عىل الرابط:

http://palestine-studies.org/files/Jammal.pdf         

34- عن املوقع الرسمي لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن. عىل الرابط:

  http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=1204       

35-  عن املوقع الرسمي لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن. عىل الرابط:

http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=1211

36-  استجابة األنروا لألزمة يف سوريا: كانون الثاين – حزيران 2013. ص2. متوفر عىل موقع الوكالة عىل اإلنرتنت، عىل الرابط:

   http://www.unrwa.org/userfiles/2013010273040.pdf

37- تقرير موجز ومكثف ألوضاع الالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا إىل لبنان، منظمة ثابت لحق العودة. ديسمرب/2012. متوفر عىل الرابط:
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يعد الالجئون الفلسطينيون الذين نزحوا من سوريا إىل لبنان معرضني للخطر بدرجة عالية. ومل تقدم لهم األنروا 
املساعدات الغذائية والنقدية بالشكل الكايف، كام تفرض عليهم الدولة اللبنانية رسوم تجديد إقامة مرتفعة عن 
كل شخص، عدا عن القيود املفروضة أصال عىل الفلسطينيني يف لبنان من ناحية التوظيف والخدمات، يف ظل 

واقع سيايس هش38.
وعن تعامل الحكومة اللبنانية مع هؤالء الالجئني، ومدى توافق هذه املعاملة مع التزاماتها مبوجب القانون 
الدويل، فإنه ميكن مالحظة أن السلطات اللبنانية قد ترددت يف مد يد العون لالجئني الفلسطينيني القادمني من 
سوريا، وكان لها شبه غياب عن املشهد من هذه الناحية، وذلك بسبب ضعف القدرة املادية يف هذا السياق، 
سيؤدي  وما  اللجوء  هذا  يطول  أن   من  بعضها  وتخوف  اللبنانية  األطراف  بني  الداخيل  السيايس  والتجاذب 
إليه ذلك من مشاكل دميوغرافية وأخرى أمنية حسب هذه األطراف39. وتجىل هذا الرتدد يف آلية التعامل 
مع الالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا إىل لبنان عند الحدود، ويف مدة اإلقامة املمنوحة لهم يف لبنان 

وصعوبات تجديدها.

وقد واجه الفلسطينيون النازحون من سوريا إىل لبنان، وخصوصاً يف بداية األمر، صعوبات جمة؛ وخاصة يف 
التعليم والصحة، واإليواء من قبل العائالت اللبنانية الفلسطينية الفقرية، والسامح لهم باإلقامة يف لبنان. حيث 
مل يسمح لهم بالبقاء يف لبنان إال ألسبوع واحد فقط، وميكن متديد املدة ألسبوعني، أما التمديد ملدة أطول فهو 
يتطلب رسوماً تعد باهظة بالنسبة لالجئني الذين ال ميلكون إال أقل من القليل، وخاصة أنهم أيضاً قد يطول 
بهم املقام يف لبنان، ما يعني استمرار دفعهم لرسوم تجديد إقامتهم. ونتج عن تخلّفهم عن الدفع، وبالتايل عن 
تجديد اإلقامة، أن تحملوا غرامات باهظة باعتبارهم مقيمني غري رشعيني، حتى أن بعضهم تعرض لالعتقال40. 
وجاء عىل لسان وزير الشؤون االجتامعية اللبناين بأن لبنان قد اتفق مع االونروا إلنشاء صندوق مايل لدعم 
الالجئني. لكن الصندوق بحاجة اىل متويل والتمويل بحاجة اىل دول مانحة، ولبنان ال يستطيع ان يتحمل تكلفة 
إغاثة الالجئني. وقد تم االتفاق عىل متديد فرتة اقامة الالجئني الفلسطينيني من سوريا شهريا وبشكل تلقايئ 

دون أي غرامة مالية عىل املخالفني، إىل ان ينتهي سبب اللجوء«41.

كام ميكن القول، أن الحكومة اللبنانية قد قرّصت يف منع حاالت استغالل الالجئني وظروفهم الصعبة من قبل 
بعض املواطنني اللبنانيني، فقد جرت حاالت استغالل للعائالت الالجئة عىل مستوى ايجار املنازل، فقد وصل 
أنه رُصد خالل فصل  أربع مرات، حتى  أن تضاعف  مائة دوالر،  االزمة  قبل  كان  الذي  الواحد  البيت  ايجار 
الصيف، أن أحد اصحاب البيوت »كان يؤجر سطح املنزل لينام عليه الالجئ الفلسطيني من الساعة التاسعة 
مساء حتى السادسة صباحا بتكلفة 33 دوالر يف الليلة الواحدة، وبالتأكيد فالسطح ال يوجد فيه حامم او ماء او 
اي مستلزمات اخرى، االيجار للنوم ليال فقط، ويف السادسة صباحا عىل املستأجر ان يغادر، وحتام هذا توقف 

مع حلول فصل الشتاء«42.
http://www.thabit-lb.org/ar/default.asp?menuID=26&contentID=1573

38-  استجابة األنروا لألزمة يف سوريا، سبق ذكره.

39-  يخىش بعض السياسيني اللبنانني من أن يرّجح تدفق السوريني وأغلبهم من السّنة، والفلسطينيني، كفة امليزان الدميوغرايف لبلد ال يزال يعاين اثار الحرب األهلية التي استمرت 15 عاماً. ويعيش 

بالفعل أكرث من 400 ألف الجئ فلسطيني يف لبنان. ويستضيف لبنان -أصغر جريان سورية- أكرث من 200 ألف الجئ من سورية.

40-  كايب الجامل، سبق ذكره.

41-  تقرير موجز ومكثف ألوضاع الالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا إىل لبنان، سبق ذكره.

42-  تقرير موجز ومكثف ألوضاع الالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا إىل لبنان، سبق ذكره.
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وعن أعداد الالجئني وتعامل األنروا مع وضعهم، خاصة أن لبنان هو أيضاً من املناطق املشمولة بوالية األنروا، 
فقد كان واضحاً يف البداية أن األونروا قد تقاعست عن دورها يف إحصاء الالجئني واالضطالع بتأمني حاجياتهم، 
األمر الذي أثار عليها نقمة كبرية أدت إىل اعتصامات واقتحام مقراتها يف عني الحلوة. ما حدا بالوكالة األممية 
إىل أن أعلنت عن فتح مراكزها ومكاتبها يف املخيامت إلحصاء النازحني. »حيث بدأت بتقديم خدماتها تقريبا 
يف النصف الثاين من شهر آب 2012، واقترصت يف البداية عىل إعداد كشوفات بأسامء الالجئني بالتنسيق مع 
اللجان الشعبية، وتقديم الطبابة املجانية يف املخيامت والوعد بتوفري التعليم املجاين للطالب، حتى وصل األمر 
حاليا إىل استيعاب الطالب يف مدارس األونروا، وتحسني الخدمات الصحية ودفع مبلغ مايل مقطوع قدره 40 
املساعدات من مواد  توزيع بعض  أيضا ملرة واحدة، مع  بقيمة 25 دوالراً  لكل فرد، وقسيمة رشائية  دوالراً 

تنظيف وأدوات مطبخية وفرش وحرامات«43.

وقال فيليبو جراندي املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن 
)األونروا( إن هناك حاجة ملساعدة 20 ألف فلسطيني عىل األقل وصلوا فعال للبنان وينضم اليهم ما يربو عىل 
200 شخص كل يوم.وأضاف جراندي »إن معظم الفلسطينيني الذين يعربون الحدود الجنوبية الغربية لسورية 
إىل لبنان يعيشون مع األهل واألصدقاء يف املخيامت الفلسطينية القامئة والتي أنشئت الستقبال الالجئني بعد 
قيام دولة إرسائيل يف عام 1948. وقال: »املشكلة األساسية لالجئني الفلسطينيني الذين قدموا إىل لبنان من 
سورية هي السكن... إنهم يستأجرون مساكن صغرية وضيقة وغري صحية عىل اإلطالق بدون مياه جارية أو 
تهوية أو كهرباء«44. وأضاف: أحيانا ترى حجرات بها 12 و 15 و 20 شخصا يعيشون يف ظروف دون املستوى 

الالئق حقا«.

وتابع جراندي: »يجب عىل الجهات املانحة مساعدة لبنان يف تحمل عبء هذه املشكلة الضخمة لالجئني«45.
ويتلقى الالجئون الفلسطينيون الذين فروا من سوريا إىل لبنان خدمات صحية من األنروا يف لبنان، ومتاح لهم 
تسجيل أطفالهم يف املدارس التابعة لألنروا يف لبنان، إال أن عدداً قليال منهم قام بذلك، ويرجع ذلك إىل اختالف 
املناهج بني سوريا ولبنان، والتي برز منها مشكلة لغة التدريس، إىل جانب الضائقة االقتصادية التي عانت منها 

هذه األرس يف لبنان، ما دفع بعضها للعودة إىل سوريا مع بدء العام الدرايس الجديد46.

ثانيًا: األردن
تتمثل املشكلة بالنسبة لألردن يف أنه يضم أصال ما يقارب من مليوين الجئ فلسطيني من املقيمني فيه، عدا عن 
أفواج الالجئني السوريني التي حلت عىل أرضه. ما يجعل من استقباله لالجئني فلسطينيني جدد عبئاً كبريا عليه. 
بهذا االعتبار يتعامل األردن مع مسألة الالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا إليه، ويعترب أن املسؤولية 
األوىل تقع عىل عاتق إرسائيل، كونها هي سبب لجوئهم أصالً، وعىل هذا األساس، يرفض األردن استقبال هؤالء 

الالجئني إال استثناًء، ويف نطاقات ضيقة للغاية.
 

43-  تقرير موجز ومكثف ألوضاع الالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا إىل لبنان، سبق ذكره.

44-  عن املوقع الرسمي لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن. عىل الرابط:

http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=1212        

45-  األمم املتحدة: حياة الفلسطينيني الفارين من سورية إىل لبنان رهيبة. نرش عىل موقع صحيفة الحياة. سبق ذكره.

46- كايب الجامل، سبق ذكره.
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وقد رصح رئيس الوزراء األردين املؤقت د.عبد الله النسور بأن »هناك من يريد إعفاء إرسائيل مرة أخرى من التبعات 
لحل مشاكل إرسائيل،  مكاناً  ليس  »األردن  وأضاف:  ديارهم«.  الفلسطينيني من  تهجري  عليها يف خصوص  املرتتبة 
وهناك قرار أردين سيادي واضح ورصيح بعدم عبور اإلخوة الفلسطينيني من حملة الوثائق السورية إىل األردن. 
استقبالنا لهؤالء األشقاء خط أحمر ألن ذلك سيكون مقدمة ملوجة تهجري أخرى، وهو ما تريده الحكومة اإلرسائيلية. 

إخواننا الفلسطينيني يف سوريا أصحاب حق يف بالدهم األصلية، وعليهم البقاء هناك لحني انتهاء األزمة«47.

وقال فيليبو جراندي، املفوض العام لألونروا: »إن األردن الذي يستضيف بالفعل مليوين الجئ فلسطيني وذريتهم من 
الحروب العربية - اإلرسائيلية مينع دخول الالجئني الفلسطينيني من سوريا«. وأضاف: »أود أن أناشد األردن مراعاة 
 كل االعتبارات اإلنسانية عندما يطلب الالجئون الفلسطينيون السامح لهم بدخول األرايض األردنية من سوريا“48.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات األردنية قامت بإعادة بعض الفلسطينيني إىل سوريا بعد أن فروا 
فلسطينيني  باعتقال   2012 أبريل/نيسان  منذ  السلطات  قامت  كام  بالرتحيل.  آخرين  وهددت  مؤخراً،  منها 
هاربني من سوريا بشكل تعسفي يف  مركز لالجئني دون أن توفر لهم أي خيارات إلطالق رساحهم سوى العودة 

من حيث جاؤوا، غالبيتهم من النساء والقارصين. 

ورأت املنظمة أنه يتعني عىل السلطات األردنية معاملة جميع الفلسطينيني الفارين من سوريا بحثًا عن اللجوء 
يف األردن مبثل معاملة طالبي اللجوء السوريني الذين يُسمح لهم بالبقاء والتنقل بكل حرية داخل األردن بعد 

أن يخضعوا الختبار أمني وبعد عثورهم عىل ضامن49. 

الالجئني الفلسطينيني يف األردن، فإن الالجئني الفلسطينيني الذين  وحسب األنروا، والتي تشمل واليتها أيضاً 
يدخلون األرايض األردنية استثناًء، إما يقيمون عند أقارب لهم يف األردن بعد كفالتهم، أو يكونون ملزمني من 
قبل الحكومة األردنية بالبقاء يف حدود مرافق يف مجمع سايرب سيتي ومخيم الزعرتي وحديقة امللك عبد الله. 

وهم يحتاجون للحامية واالحتياجات النفسية واالجتامعية«50.

ثالثا: اللجوء إلى دول أخرى

لجأ عدد من العائالت الفلسطينية إىل دول أخرى، غري لبنان واألردن، ولكن بشكل أقل بكثري، فقد لجأت ما 
يقرب من 10 عائالت إىل تركيا، وهناك عائالت فلسطينية أخرى وصلت إىل تركيا مبوجب تأشريات رسمية، 

ويقيم هؤالء يف تركيا دون أن يحسبوا يف سجالت الالجئني.

هؤالء  كون  وذلك  تركيا،  عرب  سوريا-  من  الالجئون  الفلسطينيون  –ومنهم  البرش  تجارة  ازدهرت  ومؤخرا 
الفلسطينيني غري قادرين عىل دخول تركيا إال مبوجب تأشرية -بخالف السوريني- مام يجعل تركيا محطة مؤقتة 

47-  النسور: قرار رسمي أردين بعدم استقبال الالجئني الفلسطينيني يف سوريا. موقع الهاشمية نيوز. نرش عىل الرابط:

http://www.alhashmiahnews.com/news.php?n_id=47308

48-  األمم املتحدة: حياة الفلسطينيني الفارين من سورية إىل لبنان رهيبة. نرش عىل موقع صحيفة الحياة. سبق ذكره.

49-  تقرير هيومن رايتش ووتش: معاملة أردنية للفلسطينيني عىل الحدود السورية تتسم بالتمييز. 7/2012. متوفر عىل الرابط:

http://www.hrw.org/ar/news/2012/07/04

50-  استجابة األنروا لألزمة يف سوريا. سبق ذكره.
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بالنسبة لهم، قبل أن يتم تهريبهم إىل أوربا بعد دفعهم مبالغ طائلة قد تصل إىل 12,000 يورو. 
عدا عن ما يرافق ذلك من مخاطر قد تودي بحياة الشخص نفسه كام حدث لقارب بحري كان يقل الجئني 
سوريني وفلسطينيني وعراقيني عرب البحر إىل قربص51. وبسبب وجود %90 من الفلسطينيني يف دمشق وجنوب 

البالد فإن حركة لجوئهم الطبيعية تكون عادة باتجاه لبنان واألردن.
وألن تركيا، وكذا الدول األخرى التي يلجأ إليها الفلسطينيون من سوريا، عدا لبنان واألردن، ال تخضع لوالية 
الالجئني  السامية لشؤون  املفوضية  أن يحظوا، بحامية  املفرتض  أو من  الالجئني يحظون،  فإن هؤالء  األنروا، 

)UNHCR(، استناداً إىل املادة د/1 منها، والتي كنا ذكرناها سابقاً.

رابعًا: العودة لفلسطين

يستدّل  الفلسطينية، حيث  األرايض  داخل  إىل  املقيمني يف سوريا  الفلسطينيني  الالجئني  فكرة عودة  طرحت 
بلده يف  العودة منهم إىل  يريد  املتحدة عام رقم 194، بحق من  العامة لألمم  الجمعية  الصادر عن  بالقرار 

العودة إليها، ما يجعل هناك دعوة من بعض األطراف إىل عودة هؤالء الالجئني إىل فلسطني، ضمن املتاح.
 

هذا وقد أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية الفلسطينية بغزة »أن عرشات العائالت الفلسطينية وصلت إىل قطاع 
غزة، يوم 22/7/2012، قادمة من سورية، عرب معرب رفح الربي، بعد تدهور األوضاع األمنية هناك«52.

غري أن من املهم االنتباه هنا إىل أنه ووفقاً التفاق أوسلو، املوقع بني منظمة التحرير الفلسطينية وإرسائيل، فإن 
موضوع الالجئني وعودتهم يعد من قضايا الوضع النهايئ التي سيجري التفاوض حولها الحقاً، وبالتايل فال يجوز 

ألي طرف أن يتخذ أي إجراء يف هذا املجال مبفرده.

51-  طارق حمود؛ سبق ذكره.

52-  نرش عىل موقع وكالة »قدس برس لألنباء«. 23/7/2012. عىل الرابط:

 http://www.qudspress.com/?p=129035       
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   الفصل الثالث

مسؤولية حماية الالجئين الفلسطينيين في سوريا بعد األحداث

عند الحديث عن الالجئني الفلسطينيني يف سوريا، ومسؤولية حاميتهم يف الظروف الحالية التي فجرها النزاع 
منذ مارس 2011، فإن علينا استحضار ما ييل:

- هناك الجئون فلسطينييون من سوريا ما زالوا يقيمون فيها حتى اللحظة، وهي الغالبية من الالجئني 
الفلسطينيني يف سوريا.

- هناك الجئون فلسطينييون من سوريا خرجوا إىل بلدان تشملها والية األنروا، كاألردن ولبنان.
- هناك الجئون فلسطينييون من سوريا خرجوا إىل بلدان ال تشملها والية األنروا، كرتكيا ومرص وبعض الدول 

األوربية.
- هناك الجئون فلسطينيون من سوريا عادوا إىل قطاع غزة يف فلسطني، باعتبارها موطنهم أصالً.

وعىل هذا األساس، ميكن أن نطرح املسؤوليات التالية:

أواًل: مسؤولية الحكومة السورية:

الحكومة  عاتق  تقع عىل  إمنا  داخل سوريا  الفلسطينيني ممن هم  الالجئني  األوىل عن حامية  املسؤولية  إن 
السورية، والتي تتحمل املسؤولية الدولية عن منع انتهاكات حقوق اإلنسان التي تصيب األشخاص املوجـودين 

عىل أراضيها، بمن فيهم غير املواطنين، وإنزال العقاب مبرتكبيها.

الفلسطينيني يف  لالجئني  األمن  لتوفير  عاجلة  السورية خطـوات  الحكومة  تتخذ  أن  الرضوري  من  فإن  لذا، 
سوريا، وأن تكفل حيادهم، وإبعادهم عن أتون الرصاع الدائر يف سوريا حالياً. وهذا الواجب بالطبع مطلوب 
أيضاً مام يصطلح عىل تسميته بـ«الجيش السوري الحر« والجهات املعارضة األخرى يف البالد. كام يطلب من 
الفلسطينيني أنفسهم الحفاظ عىل حيادهم، والتزامهم بالقانون الدويل، الذي يوجب عليهم االلتزام بالقانون 

الداخيل للدولة املضيفة لهم.

ويف حني ميكن أن ترتدد مختلف الدول يف عرض دمج الالجئني فيها، بسبب موقف منظمة التحرير الفلسطينية 
والجامعة العربية الرافض لذلك، فمن غري املمكن بعد اآلن تجاهل الوضع االنساين الصعب للفلسطينيني يف 
سوريا، ومن فرَّ منهم خارجها عىل وجهة الخصوص، يف ظل أنهم ال يحملون أية جنسية. وإن كنا ندرك أن نجاح 
االندماج مرتبٌط بعوامل كثرية، منها استعداد الالجئني أنفسهم  له وقبولهم به، ومدى ترحيب والتزام البلد 
املضيف وسكانه باندماجهم فيه، إال أننا نؤكد عىل أن هذه ليست دعوة لدمج الالجئني الفلسطينيني يف البالد 
التي يتواجدون فيها، بل هي دعوة إلعادة دراسة األمر من قبل الفلسطينيني أنفسهم وجامعة الدول العربية، 

بحيث توضع القوانني واالتفاقات التي تحميهم من تراكم معاناتهم بل وتصاعدها لجوءاً بعد لجوء.
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ثانيًا: مسؤولية وكالة األنروا:

فيام يتعلق بالالجئني الفلسطينيني املوجودين حاليا يف سوريا، أو أولئك الذين لجؤوا إىل األردن ولبنان، فإنه 
بمسؤولياتها  تضطلع  أن  »األنروا«  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  يتوجب عىل 
الواجبة عليها اتجاههم مبوجب قرار إنشائها وبشكل كامل، واملتعلقة بشكل رئيس بتأمني االحتياجات املعيشية 
لهؤالء الالجئني وإغاثتهم. وال تُعذر الوكالة لضعف اإلمكانات املادية حالياً مع ضخامة املطلوبات وارتفاع أعداد 

الالجئني بشكل كبري.

ويتأكد القول السابق من خالل النظر يف املنطق القانوين واإلنساني من وراء األهداف املتوخاة واملكلفة بها 
وكالة األنروا، والتي تقود إىل التأكيد عىل أن األونروا باتت بحكم مقاصد قرار إنشائها وأهدافها، هي الجهة 
الدولية ذات االختصاص األصيل برعاية وإغاثة الالجئني الفلسطينيني يف سوريا وعىل تخومها الحدودية. فهي 
املنظمة الدولية التي أمناط املجتمع الدويل بها، ممثال باألمم املتحدة،  تقديم املساعدات اإلغاثية يف مجاالت 

التعليم والصحة واإلغاثة االجتامعية لالجئني الفلسطينيني يف مناطق لجوئهم.

وعىل الرغم من أن مناطق اللجوء عديدة، إال أن األونروا قد بسطت واليتها عىل التجمعات الرئيسية ملناطق 
اللجوء كام سبق ذكره، وهي األردن، سوريا، لبنان، واملناطق الفلسطينية. غري أن مناطق اللجوء الفلسطينية 
أكثر من ذلك بكثري، بل ويطرأ عليها تغيريات باستمرار، وانتقال من أماكن لجوء إىل أخرى، وهو ما يتطلَّب أن 
تعمل األنروا عىل توسيع واليتها لتشمل هؤالء الالجئني الفلسطينيني أينام وجدوا وحيثام لجؤوا بسبب ظروف 

قاهرة جديدة.

 :)UNHCR( ثالثًا: مسؤولية المفوضية العليا لشؤون الالجئين

إذا كانت اتفاقية الالجئني للعام 1951 قد أخرجت من نطاقها الالجئني الفلسطينيني العتبار أنهم يتمتعون 
بحامية األنروا، فإن أولئك الالجئني الفلسطينيني الذين خرجوا من سوريا باتجاه دول أخرى ال تشملها والية 
وأن   1951 العام  اتفاقية  بحامية  يتمتعوا  أن  يجب  األوربية،  الدول  بعض  أو  مثالً  العراق  أو  كرتكيا  األنروا، 

.53 )UNHCR( يستفيدوا من الحامية والخدمات التي تقدمها  املفوضية العليا لشؤون الالجئني

بلدان أخرى  الذين خرجوا من سوريا إىل  الفلسطينيني  الالجئني  املفوضية ليست مسؤولة عن  أن  وبالتأكيد 
مشمولة بخدمات األنروا، ومبعنى آخر هي ليست مسؤولة عن الالجئني الفلسطينيني الذين خرجوا من سوريا 
إىل لبنان واألردن. أما أولئك الذين انتقلوا إىل تركيا وغريها من البلدان التي ال تندرج ضمن الدول التي تعمل 
فيها وكالة األنروا، فإنه ال يوجد من الناحية القانونية ام يحظر االستعانة بحامية املفوضية لهم، وخصوصاً 

أنهم ويف معظمهم عدميو الجنسية. 

53-  ومن ضمن ما تعنيه الحامية  عىل  الصعيد  العميل؛  حامية حقوق الالجئين وغريهم، وتسهيل عملية تجديد وثائق السفر، ومنع االحتجاز، وضامن عدم  إعادة أي شخص إىل بلد يخىش من 

تعرضه  فيه لالضطهاد أو سوء املعاملة ”وهي عملية تعرف بالرتحيل القرسي لالجئين“ وتخالف أحكام اتفاقية عام 1951 والقانون الدويل لحقوق اإلنسان.
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ونالحظ أنه مبوجب اتفاقية األمم املتحدة حول الالجئين للعام 1951 ووفق القرارات ذات الصلة التي أقرتها 
األمم  تكليف  مكتب  مفوضية   تم توسيع  نطاق   االقتصادي  االجتامعي،   العمومية واملجلس  الجمعية 
املتحدة لشؤون الالجئني عرب العقود املاضية  ليتجاوز الالجئين وطالبي  اللجوء  السيايس ويشمل األشخاص 
الذين ال يحملون جنسيات أو ال يتمتعون باملواطنة واألشخاص العائدين إىل أوطانهم، واألشخاص  املهجرين  

داخل أوطانهم54. 

ومن املهم أن نشري إىل أنه وبحسب اتفاقية الالجئني لعام 1951، يعمل مكتب مفوضية األمم املتحدة لشؤون 
الالجئين عىل إيجاد طرق ملساعدة الالجئين يف إعادة بدء حياتهم يف بيئة طبيعية، وهو يحاول أن يجد حلوالً 

طويلة األمد أو مستدامة من خالل مساعدة الالجئين يف:

1. العودة الطوعية إىل أوطانهم وإعادة االندماج فيها بشكل آمن وبكرامة؛
2. أو االندماج يف البلدان التي لجؤوا إليها؛ أو؛

3. إعادة التوطني يف بلد ثالث55.

وبخصوص الحّل األول، فإننا سنعالجه يف نقطة الحقة منفصلة. وأما الحل املطروح يف النقطة الثانية، واملتمثل 
الدولة  مسؤولية  عن  الحديث  عند  إليه  اإلشارة  فقد سبقت  إليها،  لجؤوا  التي  البلدان  يف  الالجئني  باندماج 

السورية.

آخر  بلٍد  إىل  األول  اللجوء  بلد  من  الالجئني  نقل  أي  التوطني،  بإعادة  واملتمثل  الثالث،  الحل  بخصوص  أما 
يوافق عىل تقديم الحامية لهم »يعني يف حالتنا مثالً نقل الالجئني الفلسطينيني يف سوريا إىل بلد آخر يستعد 
اسرتاتيجيَة حاميٍة مالمئة يف  قد ميثل  الحل  فإن هذا  لهم«.  الالزم  العيش  الحامية وسبل  وتوفري  الستقبالهم 
حالة الالجئني الذين ال ميكن ضامن سالمتهم وأمنهم يف بلد اللجوء األول، أو حالة الالجئني الذين تكون لهم 
ال  بالنسبة ملن  ومناسب  دائٌم  أنه حلٌّ  األول. كام  اللجوء  بلد  تلبيتها يف  إنسانية خاصة ال ميكن  احتياجاٌت 
يستطيعون العودة إىل بلدهم األصيل أو االندماج يف بلد اللجوء الذي يقيمون فيه أو ال يرغبون بذلك. ومتثل 
إعادة التوطني آليًة ميكن للبلدان الغنية من خاللها تحّمل قسط من املسؤولية عن مشكلة الالجئني بشكٍل عام.

واستناداً إىل ما سبق، ففقد يطرح أن هؤالء الالجئني الفلسطينيني من سوريا والذين لجؤوا إىل تركيا، أو غريها 
من الدول بعد تصاعد النزاع يف سوريا، ميكن أن يكون الحل لقضيتهم وفقاً التفاقية الالجئني 1951 بتوطينهم 
يف هذه البلدان الجديدة التي لجؤوا إليها، مبعنى إعطائهم جنسية هذه الدولة، وعدم املطالبة بعودتهم إىل 

سوريا، أو بالطبع، إىل فلسطني.

ومن املهم التنويه إىل أن هذا الحل قد يطرح من الناحية القانونية كأحد الحلول ملشكلة الالجئني الفلسطينيني 
يف سوريا، غري أن ليس مقبوالً من الناحية السياسية والفعلية من قبل الالجئني الفلسطينيني ومن ميثلهم، إذ أن 
منظمة التحرير الفلسطينية والجامعة العربية تعارضان مبدأ اندماج الالجئني الفلسطينيني يف بلدان اللجوء أو 

54-  الالجئون الفلسطينييون يف العراق، تقرير املرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، سبق ذكره.

55-  األمم املتحدة والالجئني الفلسطينيني، نرشة توضيحية صادرة عن األنروا، ص9. متوفرة عىل الرابط:

http://www.unrwa.org/userfiles/2010030116821.pdf       
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إعادة توطينهم يف بلداٍن أخرى معارضًة مبدئية، وتتمثل وجهة نظرهم يف أن من شأن اندماج الالجئني أو إعادة 
توطينهم إبطال حق العودة56. وتجدر اإلشارة هنا إىل خصوصية الحالة فيام يتعلق بالالجئني الفلسطينيني كام 
روا من بالدهم قرساً، وهم ال يريدون العيش أو التوطن يف بلدان  كنا قد أوضحنا يف الفصل األول، والذين ُهجِّ

روا منها سنداً للقرار 19457. أخرى، بل يرغبون بالعودة إىل بالدهم وديارهم التي ُهجِّ

ويف كل األحوال، فإنه وبالنسبة لالجئني الفلسطينيني من سوريا، والذين ألجأتهم الظروف اإلنسانية يف سوريا 
إىل مغادرتها طلباً للجوء يف دول ال تقدم فيها األنروا خدماتها، فإن األصل أن يبقوا خاضعني لحامية املفوضية 
العليا لشؤون الالجئني ومساعدتها، وعىل الدول التي يتم اللجوء إليها توفري امللجأ اآلمن والحامية الالزمة لهم، 

بغض النظر عن موضوع توطينهم58. 

رابعًا: مسؤولية إسرائيل

وإعادة  بلده  إىل  الالجئ طواعية  عودة  الدويل،  القانون  يف  اللجوء  ملسألة  تطرح  أن  التي ميكن  الحلول  من 
استقراره فيها بأمان. هذا كنص عام يف أية حالة لجوء، وقد نصت عىل هذا الحل اتفاقية الالجئني لعام 1951.

لألمم  العامة  الجمعية  والصادر عن  رقم 194  القرار  أيضاً  فإن هناك  الخاص،  الفلسطيني  املستوى  أما عىل 
املتحدة عام 1949، والذي أكد عليه املجتمع الدويل يف عرشات القرارات الالحقة، وينادي بوجوب السامح 
بعودة من يرغب من الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم. ويعترب هذا الحل عادة مبثابة الحل األمثل ألزمات 

الالجئني. وترتتب عىل كل من األنروا، ومفوضية الالجئني، مسؤوليٌة تشجيع هذه العودة وتسهيلها.

إن حق املرء يف العودة إىل بلده حقٌّ إنساينٌّ أسايس تعرتف به كثرٌي من القوانني الدولية لحقوق اإلنسان. وهو 
مضموٌن بشكٍل أكرث وضوحاً يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، تحت الحق يف حرية االنتقال الذي 
يتضمن حق الشخص يف دخول بلده والعودة إليه متى شاء. كام ينص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادة 

13 )2( عىل أن »لكل فرد حق يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، وىف العودة إليه«.

ويف قرار لها حول حرية االنتقال، رأت لجنة حقوق اإلنسان، وهي الهيئة الدولية التي تراقب االلتزام بالعهد 
الدويل للحقوق املدنية والسياسية »أن هناك حاالت قليلة جدا ميكن ميكن فيها تجريد الشخص من حقه يف 
دخول بلده. وعىل كل دولة عضو، أال متنع الشخص من العودة إىل بلده عىل نحو تعسفي من خالل تجريده 

من الجنسية أو نفيه إىل بلد آخر«59.
وقد عربت السلطة الوطنية الفلسطينية عن استعدادها الستقبال عدد من الالجئني الفلسطينيني من سوريا، 

56-  األردن هو البلد الوحيد الذي منح املواطنة لالجئني الفلسطينيني مخالفاً ما ذهبت إليه بقية الدول العربية.

57-  وهذا يجعلنا نطرح سؤاال، استناداً إىل هذه الخصوصية لقضية الالجئني الفلسطينيني، حول مدى إمكانية الجمع بني كسب هؤالء الالجئني لجنسية دولة أخرى والعيش فيها بسالم، وذلك إىل 

أن تحل مشكلتهم وفق القرار 194، أي أن يكون ذلك حالً مؤقتا لوضعهم دون أن يسقط حقهم يف العودة إىل بالدهم.

58- هناك موقف عريب عام مييل إىل رفض والية املفوضية العليا لالجئني )UNHCR( عىل الالجئني الفلسطينيني، وذلك بسبب أن املفوضية العليا لالجئني تختص أساسا بتوفري ثالث خيارات لالجئني 

أال وهي االندماج املحيل وإعادة التوطني يف بلد ثالث أو العودة إىل أوطانهم، وهي خيارات البد أن يقبلها الالجئون طواعية تحت رعاية املفوضية العليا لالجئني، وعودة الالجئني الفلسطينيني 

لديارهم ترفض إرسائيل االعرتاف به، منتهكة بذلك قرارات الرشعية الدولية ويف مقدمتها القرار194 لعام 1949، والخيـاران األول والثاين مرفوضان من قبل الالجئني الفلسـطينيني ومعهـم 

الدول العربيـة املضيفـة، حيث يؤكـد الالجئـون الفلسطينيون متسكهم بحق العودة لديارهم التي طردوا منها عام 1948 وما بعده، ويرفضون التوطني بأي شـكل من األشـكال وتحت أي 

ظرف من الظروف.

     نقالً عن: عن املوقع الرسمي للهيئة العامة لالجئني الفلسطينيني والعرب عىل اإلنرتنت. عىل الرابط:

http://www.gapar.net/ar/haiaat2.html        

59- مالحظة عامة رقم 27، حرية االنتقال )املادة CCPR/C/21/Rev.1/Add.9، 2 ،)12 نوفمرب/ ترشين الثاين 1999. الفقرة 20.
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الفلسطينيني يف  الدويل »متكني  املتحدة واملجتمع  العام لألمم  الرئيس محمود عباس من األمني  حيث طلب 
الدموي يف سوريا«.  املخيامت من ويالت الرصاع  له  تتعرض  نتيجة ما  الفلسطينية  سوريا من دخول االرض 

حسب تعبريه60.

غري أن عودة الالجئني الفلسطينيني إىل الضفة الغربية، محصورة فقط يف أولئك الذين تعود أصولهم إىل تلك 
املناطق، أما الجئو العام 1948، فيجب أن يعودوا إىل ديارهم، وذلك ما يحتاج إىل موافقة إرسائيل عىل أية حال، 

وكونها أيضاً هي املسيطر عىل املعابر الدولية التي تربط األرايض الفلسطينية بالعامل الخارجي. 

الفلسطيني واالرسائييل  الطرفني  التي يتوجب عىل  النهايئ  الوضع  الالجئني تعترب إحدى قضايا  كام أن قضية 
بني  املوقع  أوسلو  اتفاق  عليه  نص  حسبام  بشأنها،  الجانب  أحادية  خطوات  اتخاذ  وعدم  حولها،  التفاوض 

الجانبني.

غري أنه ميكن القول، أن استمرار إرسائيل باستهتارها بالقانون الدويل، وعدم التجاوب مع الدعوات الدولية لها 
بااللتزام بقرارات األمم املتحدة واتفاقيات جنيف وغريها، والتي كان آخرها دعوة مجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمم املتحدة لها بوقف االستيطان باعتباره جرمية حرب، يعني استمرار معاناة ماليني الالجئني الفلسطينيني، 

وإبقائهم أرسى للرصاعات اإلقليمية وحوادث الزمن. 

ما يوجب عىل إسرائيل عـدم انتظـار التوصل إىل حل ملشكلة الالجئني الفلسطينيني يف إطار مفاوضات الحل 
روا من أرايض العام 1967، بالعودة  النهايئ، والسامح ملن يرغب من الالجئني الفلسطينيني يف سوريا، ممن ُهجِّ

إىل مناطق السلطة الفلسطينية يف أرسع وقت ممكن. 

روا منها، وعىل املجتمع  أما الذين هجروا من أرايض العام 1948، فيجب تسهيل عودتهم إىل ديارهم التي ُهجِّ
إىل داخل  يك ال تعارض عودة فلسطينيي سوريا  الدولية الضغط عىل اسرائيل  الدويل واملنظامت اإلنسانية 
العامة لألمم  للقرار 194 والقرارات األممية الالحقة، والتي آخرها قرار الجمعية  الفلسطينية، سنداً  األرايض 

املتحدة برفع وضع فلسطني يف األمم املتحدة إىل دولة مراقب غري عضو، والذي أكد عىل القرار رقم 194.

خامسًا: مسؤولية الدول األخرى والمجتمع الدولي

تتزايد دفعات الالجئني الفلسطينيني الفاّرين من سوريا إىل دول أخرى يوماً بعد يوم، سواء باتجاه لبنان، أو  
األردن، أو تركيا، وغريها. فام هي مسؤولية هذه الدول التي يلجؤون إليها تجاههم؟ وهل من الواجب عليها 

أن تتعامل معهم كالجئني، أو أن تقوم بدمجهم فيها؟ وهل يحق لها رفض استقبالهم؟ 

ميكن القول، وبكل ثقة باالستناد إىل القانون الدويل، أن عىل الدول املجاورة لسوريا، والدول األخرى التي يلجأ 

60- نرش عىل موقع وكالة »رويرتز«. 19/12/2012. عىل الرابط:

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE8BI04520121219      
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إليها الفلسطينيون الفاّرون من االستهداف يف سوريا، أن توفر لهم امللجأ اآلمن والحامية الالزمـة، ومتنحهم 
نفس فرص النجاة من االضطهاد والعنف التي متنحها للمواطنيني السوريني.كام عليها أن تحرتم حق الالجئني 

الفلسطينيني بالتامس السالمة واللجوء خارج سوريا طاملا أنهم يواجهون انعدام األمن أو االضطهاد داخله. 

وعليها أيضاً ضامن عدم تعرض أي الجئ فلسطيني سوري إىل اإلبعاد القرسي عن الحدود، سواًء برفض السامح 
له بالدخول أو بعد دخوله البلد املضيف. وعليها معاملتهم معاملة إنسانية يف كل األحوال. كام يعرّض هذا 

املنع الدولة املعنية إىل املساءلة وفق القانون الدويل. 

إن هذا الواجب متليه التزامات هذه الدول مبوجب القانون الدويل واملعاهدات ذات الصلة، ومن ذلك املادة 
رقم 33 من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني، والتي نصت عىل أنه »ال يجوز ألية دولة متعاقدة أن تطرد الجئاً 
أو ترده بأية صورة من الصور إىل حدود األقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتني فيها بسبب عرقه أو دينه 

أو جنسيته أو انتامئه إىل فئة اجتامعية معينة أو بسبب آرائه السياسية«. 

ما يعني أن عىل هذه الدول التي يلجأ إليها الفلسطينييون من سوريا، أن تراعي الظروف امليدانية املوجودة 
يف سوريا، والتي سلف الحديث عنها، والتهديد املبارش عىل حياة الالجئني الفلسطينيني هناك، وأن تنظر بعني 
العطف إىل حالتهم هذه، واعتبارهم الجئني، وعدم طردهم من أراضيها أو رّدهم إىل سوريا التي خرجوا منها 

مضطرين تحت وطأة الظروف اإلنسانية القاسية.

وتجدر اإلشارة إىل أّن بعض الدول قد تحتّج بكونها غري ملزمة باتفاقية الالجئني لعام 1951، باعتبار أنها مل 
تصادق عليها، إال أنه ميكن القول أن هذه الدول، وكل الدول، ملزمة مبوجب القانون الدويل العريف لالجئني، 
والقانون الدويل لحقوق اإلنسان، باحرتام املادة رقم 33 من االتفاقية، وما يسمى مببدأ عدم اإلعادة القرسية، 
والذي مينع الدول من إعادة أي شخص إىل دولة تكون حياته وحريته فيها مهددتان، وهذا ما ينطبق متام 

االنطباق عىل حال الالجئ الفلسطيني داخل األرايض السورية. 

وعمال بذلك، فإنه ال يجوز ترحيل طالبي اللجوء بشكل قرسي إىل األماكن التي يزعمون أنهم قد يتعرضون فيها 
إىل االضطهاد، إال بعد فحص صحة هذه املزاعم يف إجراء عادل يقّوض صحتها. 

كام يجب النظر يف جميع مطالب اللجوء بغض النظر عام إذا كان صاحب املطلب يحمل أو ال يحمل وثائق 
سفر وهوية سارية املفعول.

كام أن التمييز غري املربر بني الالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني السوريني، يتناقض مع العهد الدويل 
التمييز العنرصي، واإلعالن  الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء عىل كافة أشكال 

العاملي لحقوق اإلنسان.

يقول جريي سمسون، الحقوقي العامل يف منظمة هيومن رايتس ووتش: »يتحدث فلسطينيو سوريا عن أنهم 
الالجئني  القتال وانعدام األمن، وخوفًا من االعتقال، وهم ال يختلفون يف ذلك مع  فروا من منازلهم بسبب 
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السوريني. ولكن املعاملة التي ينتهجها األردن تجاه طالبي اللجوء السوريني والفلسطينيني تبدو قامئة عىل متييز 
بسبب األصل القومي، وليست معاملة تعتمد عىل أدلة موضوعية تثبت أن الفلسطينيني أقل عرضة للخطر 

من السوريني«.

وتقول هيومن رايتس ووتش إنه إذا كانت لدى السلطات األردنية مخاوف من أن الفلسطينيني الفارين من 
تثبت  فردية  تربيرات  وتقديم  الدويل  بالقانون  العمل  عليها  فيتعني  الوطني،  ألمنها  تهديًدا  يُشكلون  سوريا 
رضورة كل عملية احتجاز أو طرد عن الحدود عىل حدة، مبا يتفق مع القانون األردين ومبا يسمح لخضوعها 
أنهم  عىل  األشخاص  من  كاملة  مجموعة  عىل  الحكم  األحوال  من  حال  بأي  ميكن  وال  القضائية.  للمراجعة 

يشكلون تهديًدا ما61.

من هذا املنطلق، فإن موقف الدول التي ترفض السامح بدخول الفلسطينيني الذين يحاولون الفرار من سوريا؛ 
أو ترفض منحهم حق اللجوء، وذلك تحت حجج مختلفة، يعد منتقدا ومخالفاً للقانون الدويل. وهو ما يشكل 

خرقاً للحظر الدويل عىل »اإلبعاد«. 

وإن هذه السياسة التي تتبعها هذه الدول، وادعاء بعضهم أن أوضاع الالجئني الفلسطينيني يف سوريا ال تستدعي 
خروجهم منها، إمنا تنتقص بشدٍة من قدرة الالجئني الفلسطينيني عىل التامس السالمة خارج سوريا، وتخالف 
الواقع القائم حقيقًة وفق ما ترصده مختلف املنظامت الدولية املوثوقة، وعىل رأسها األنروا واملفوضية العليا 
لشؤون الالجئني. وإن هذا الوضع يلقي باملسؤولية عىل املجتمع الدويل بوجه عام، وعىل تلك الدول بوجه 

خاص.

ويف كل األحوال، فإن من واجب هذه الدول التي يلجأ إليها الفلسطينيون أن متنحهم معاملة كالتي متنحها 
 xx1 لألجانب عىل األقل، مع أن األصل معاملتهم كالجئني. ونشري يف هذا الصدد إىل قرار الجمعية العامة رقم
2200A( 1966( واملتعلق بالعهد الدويل الدويل الخاص، حيث رأت لجنة حقوق اإلنسان، وهي الهيئة التي 
تراقب التزام الدول بالعهد الدويل الخاص بالحقوق بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، أن هذا العهد 

يجب أن يطبق »دون تمييز بين املواطنين واألجانب«. 

ويشمل مصطلح »األجانب« الالجئني وطالبي اللجوء. وقد الحظت اللجنة أيضاً أن »لألجانب كامل الحق يف 
الحرية واألمن الشخصيني، ولهم الحق يف حرية التحرك واختيار مكان إقامتهم بشكل حر، وال يجوز تقييد هذه 

الحقوق إال بالقيود التي يمكن فرضها عىل نحو قانوني بموجب هذا العهد«. 

وتجدر اإلشارة هنا أيضاً إىل »اإلعالن العاملي املتعلق بحقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطني البلد 
الذي يعيشون فيه« واملتخذ بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  رقم40/144 بتاريخ13 كانون األو ل1985، 

والذي ال يتضمن أي استثناء بخصوص الالجئني املحميني بموجب اتفاقيات ووكاالت دولية أخرى. 

61   تقرير هيومن رايتش ووتش، سبق ذكره.
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وقد أكدت ديباجة اإلعالن عىل أنه » ينبغي تأمني حامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية املنصوص عليها 
يف الصكوك الدولية بالنسبة لألفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه«. 

ويالحظ أن تلك الصكوك الدولية املشار إليها يف املادة السابقة إمنا تتضمن أساسا، العهدين الدوليني الخاصني 
لعام 1966، واالتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق اإلنسان، وأهم ما يعنيه ذلك: منع التمييز، حقوق املرأة، 
حقوق الطفل، الحريات النقابية، الرعاية الصحية والطبية، الضامن االجتامعي والخدمات االجتامعية، التعليم.

فهل التزمت حكومات الدول التي لجأ إليها الفلسطينييون مؤخراً، بهذا الحد األدىن املطلوب؟ إن ما ذكرناه 
يف الفصل الثاين من هذه الدراسة، يوضح حجم املأساة يف هذا اإلطار، والفرق ما بني النصوص والواقع، يف ظل 

عدم وجود مساءلة دولية حقيقية ملنتهيك القانون. 

التي سنتها لحامية  العربية تتحمل مسؤولية تاريخية جراء ترددها يف فرض وصاياها  الدول  كام أن جامعة 
الالجئني الفلسطينيني وتنظيم اوضاعهم يف البلدان العربية عىل أعضائها من الدول العربية، والتي تخلت عن 
االلتزام بتلك التوصيات وتركت كل دولة تتعامل مع الالجئني وفق ما متليه سيادة كل دولة عىل حدة دون 

رقيب. 

إقليمياً، وعىل  العراق، تستدعي حالً  الراهنة يف سوريا، وقبلها يف  الفلسطينيني  من املؤكد، أن أزمة الالجئني 
جميع دول املنطقة )مبا فيها إرسائيل ودول الخليج وأوربا وأمريكا( املساهمة يف تحمل عبء قبول الالجئني 
الفلسطينيني الفارين من سوريا وإيوائهم، وتوفري االحتياجات املادية والتمويل الالزم لذلك. كام ينبغي عىل 
جهة،  من  املالية  باملساعدة  العبء  ذلك  حمل  يف  واملساهمة  املنطقة  حكومات  مساعدة  الدويل،  املجتمع 

وبالدفع من أجل عودة هؤالء الالجئني إىل ديارهم التي هجروا منها من جهة أخرى.
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    التوصيات

السورية، وعىل  األرايض  الدائر حاليا عىل  الرصاع  التام يف  الحياد  التزام  الفلسطينيني يف سوريا  الالجئني  عىل 
الفصائل الفلسطينية ومؤسسات املجتمع املدين أن تسعى لضامن ذلك، وذلك باعتبار أن مشاركتهم يف الرصاع 
متثل مخالفة لقواعد اللجوء والقانون الدويل، وخصوصاً يف ظل الواقع املعقد لهم، والوضع القانوين الضعيف 

ملعظمهم كونهم ال يحملون جنسية أي دولة »عدميو الجنسية«.

عىل الدولة السورية، بصفتها الدولة املضيفة، أن تحافظ عىل حياد الالجئني الفلسطينيني يف سوريا، وأن تكفل 
الخاصة والعامة، وأن تعمل عىل  السكانية وأمالكهم  حاميتهم ومعاقبة من يعتدي عليهم وعىل تجمعاتهم 
بقصف  األحوال  من  حال  بأي  يسمح  مل  اإلنساين  الدويل  القانون  أن  لهم،حيث  األنروا  وكالة  تسهيل وصول 
املدنيني بحجة وجود الخصم يف األحياء املدنية وهذا ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 يف مادتها 
) 32 (حيث نصت :« تحظر األطراف السامية املتعاقدة رصاحة جميع التدابري التي من شأنها أن تسبب معاناة 
والتعذيب  القتل  الحظر عىل  يقترص هذا  املوجودين تحت سلطتها. وال  املحميني  إبادة لألشخاص  أو  بدنية 
والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي ال تقتضيها ال معالجة الطبية للشخص املحمي 

وحسب، ولكنه يشمل أيضاً أي أعامل وحشية أخرى، سواء قام بها وكالء مدنيون أو وكالء عسكريون«.

عىل املعارضة املسلحة وما يعرف باسم »الجيش الحر«، واألطراف امليدانية األخرى يف سوريا، أن تعمل عىل 
تحييد الالجئني الفلسطينيني يف سوريا وعدم استخدام تجمعاتهم السكنية أماكن للقتال.

جهدها  مضاعفة  عىل  تعمل  أن  »األونروا«  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  لغوث  املتحدة  األمم  وكالة  عىل 
املقدر، والضغط عامليا من أجل توفري الدعم الكايف لها مبا يؤهلها للقيام بواجباتها اتجاه الالجئني الفلسطينيني 
يف سوريا أو الذي فروا إىل لبنان واألردن؛ ال سيام تفعيل برنامج الحامية وتوفري اإليواء والغذاء، ودفع اإليجارات 

الالزمة لسكنهم.
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عىل املفوضية العليا لشؤون الالجئني )UNHCR( أن تعمل عىل حامية الالجئني الفلسطينيني الذين خرجوا 
من سوريا إىل دول أخرى غري األردن ولبنان، وتتابع أحوالهم وتوفر لهم االحتياجات الالزمة مبوجب اتفاقية 

الالجئني 1951 وبروتوكولها امللحق.

عىل الدول التي يلجأ إليها الفلسطينيون من سوريا أن تحسن استقبالهم، وتوفر لهم االحتياجات والخدمات 
الرضورية التي كفلتها االتفاقات واملواثيق الدولية امللزمة، وأن متتنع متاماً عن طردهم أو احتجازهم بصورة 

أشبه باالعتقال.

عىل إرسائيل أن تستجيب للقانون الدويل وتطبيق القرار رقم 194 بالسامح بعودة من يرغب من  الالجئني 
الفلسطينيني إىل ديارهم التي ُهّجروا منها.

عىل املجتمع الدويل أن يقوم بدوره املنوط به، واملتمثل بتوفري الدعم املايل واإلغايث الالزم لكل من »األونروا«، 
والدول املجاورة لسوريا والتي تستقبل الالجئني الفلسطنيني فيها. كام عىل املجتمع الدويل الضغط عىل إرسائيل 

من أجل االلتزام بالقرار 194 وعودة الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم.

عىل الجامعة العربية البحث الطارئ يف أوضاع الالجئني الفلسطينيني يف سوريا، والبحث يف كيفية حاميتهم، 
اآلن ويف املستقبل، مبا يضمن عدم مواصلة العدوان عليهم.

الالجئني  قضية  تفعيل  العمل عىل  الفلسطيني  املدين  واملجتمع  والفصائل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  عىل 
الفلسطينيني، والضغط شعبيا ورسمياً، والتحرك يف املحافل الدولية، مبا يؤدي إىل تطبيق القرار رقم 194 .

عىل الالجئني الفلسطينيني الذين ترضروا جرّاء هذا اللجوء الدامي، وبالتعاون مع املؤسسات الدولية والفصائل 
بصورة  واألمن،  بالتمكني  حقهم  صيانة  يف  قرّصت  التي  الدول  لدى  مدنية  دعاوى  برفع  القيام  الفلسطينية، 

متناقضة مع القانون.
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