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آوارگي در آوارگي 

مدخل 
از مجموع بيش از 5ميليون آواره فلسطيني، كشورهاي س��وريه، لبنان و اردن تعداد 
زيادي از آوارگان را در خود اسكان داده اند. مدت اين آوارگي نزديك به 65 سال است و 
آنها ظرف اين مدت طوالني از حقوق اوليه از جمله حق تعيين سرنوشت، حق آموزش، 

حق بهداشت و ساير حقوق مبنايي در عصر جديد محروم بوده اند. 
آوارگان فلسطيني اگرچه هيچ  وقت از بازگش��ت به سرزمين خود نااميد نشده اند ولي 
كشورهاي عربي نيز در هيچ دوره اي نيازهاي انس��اني و اوليه آنها را به شايستگي تقبل 

نكرده اند. 
مسائل معيشتي، بهداشتي، آموزشي در يك كش��ور بيگانه، در كنار ظلم هاي رفته از 
سوي صهيونيس��ت ها به اين ملت؛ و از س��وي ديگر دغدغه مبارزه عليه صهيونيست ها 

مشغله ذهني 65ساله اين عده است كه لحظه اي آنها را رها نمي كند. 
س��ازمان هاي بين المللي و قدرت هاي دخيل در قضيه فلسطين و معضل صهيونيسم 
نيز رسالت جهاني خود در محفاظت از اين ملت را به بدترين شكل انجام داده و به هيچ 
عنوان اميد اقدام اساسي و حمايت واقعي از آنها وجود ندارد. معامله بر سر عدم بازگشت 
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فلسطيني ها به سرزمين خود نمونه اي از اين حق پوشي در جريان سازش است. 
در اين آش��فته بازار كم لطفي، بي مهري و ظلم هاي روزاف��زون و خيره كننده در منظر 
عام افكار و وجدان جهاني، توطئه صهيونيسم جهاني عليه مقاومت در سوريه، معضلي 
دوچندان بر مصائب قبلي اين ملت گرديد كه نه فقط آوارگان فلسطيني در سوريه بلكه 

آوارگان فلسطيني لبنان و اردن را نيز متأثر از خود كرد. 
هم اكنون تمام آوراگان در س��ه كش��ور مذكور در بدترين شرايط اس��كان، معيشت، 
بهداشت و آموزش به سر مي برند. ضمن آنكه آوارگان فلسطيني در سوريه درگير آوارگي 

مضاعف شده اند. 
تبعات اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و روحي اين اوضاع اگرچه طاقت فرس��ا، مشكل 
و مايه عبرت است ولي شايد از يك منظر تهديدي براي صيهونيست ها و فرصتي براي 
فلسطيني ها به منظور بازگشت و پايان دادن به اين محنت 65ساله باشد. دردي كه اگر 
از عمق جان به اين ملت وارد شده و براي بار دوم آوارگي آنها را در پي داشته، الزم است 

اراده اي استوار و محكم مستقر گردد و براي هميشه به آن پايان دهد. 
انتفاضه آوارگان با حركت آنها به سمت مرزهاي فلسطين اشغالي ديدگاهي است كه 
در پس تشريح اوضاع فعلي آنها با اين سه مقاله مقابل، مدنظر است. اگرچه ساقط كننده 

وظيفه اعراب، مسلمانان و جهانيان در قبال اين ظلم مضاعف نيست. 
هم اكنون نزديك به نيمي از جمعيت فلسطيني ها، در آوارگي به سر مي برند. تعدادي 
كه نزديك به جمعيت يهوديان ساكن در فلسطين است و به نظر مي رسد كه براي يك 

نهضت همگاني عليه اشغالگري كافي باشد. 

فلسطينی های سوریه دوباره آواره می شوند 
»آوارگان فلسطينی در سوريه؛ نكبت دوم« 

هشام منور 
ترجمه خديجه رسولي 

پيشگفتار 
رنج آوارگان فلسطينی در سوريه از رنج برادران سوری خود جدا نيست. اردوگاه های 
فلس��طينی به پناهگاه های امن برای افرادی تبديل ش��دند كه از زير آسياب خشونت 
گريخته بودند؛ پس از آن آواره  فلس��طينی يك بار ديگر خود را همراه با ميزبان سوری 
ناگزير به هجرت ديد كه اين هجرت يا در داخل بود و يا به چند كش��ور همسايه صورت 
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پذيرفت. با توجه به كمرنگ  شدن اختيارات و غلبه  شرايط سياسی و امدادی خاص در 
كشورهای ميزبان، اين رنج چندين برابر شد.

كميساريای عالی امور پناهندگان )UNHCR(، مس��ئوليت نظارت بر امدادرسانی 
مردم آواره  سوری را در كشورهای همسايه بر عهده دارد. در همين حال، آژانس سازمان 
ملل برای امدادرسانی و اشتغال فلس��طينی ها در خاور نزديك )آنروا(، اين وظيفه را در 
كشورهايی كه عرصه  فعاليت اين آژانس است، يعنی سوريه، اردن و لبنان، بر عهده دارد. 
اين وظيفه با توجه به قوانين وضع ش��ده، از سوی س��ازمان ملل تعيين شده است؛ اين 
آژانس بودجه  زيادي در اختيار ندارد و در واقع با مش��كل ضعف درآمدها و اتمام بودجه 

مواجه است.

آنروا در برخی از سازمان های ذيصاح، برگه ای غيررس��می، حاوی نيازهای ضروری 
را توزيع كرده كه براي عرضه به آوارگان فلسطيني مهاجر پيش بيني شده است و ارائه  

بيشتر خدمات را منوط به ميزان پاسخگويی به درخواست های امدادي، می داند.
نكته  مورد توجه و پرسش برانگيز اين است كه كشورهای اعطاكننده  كمك های مالی، به 
درخواست های كميساريای عالی در امور پناهندگان در خصوص امدادرسانی به مهاجران 
سوری، پاس��خ مثبت داده، اما در عين حال، به درخواست های آنروا توجهی نداشته اند. 
همچنين پرسش ديگری كه در اينجا مطرح می ش��ود، اين است: چرا بخشی از بودجه  
امدادی آنروا در سوريه يا بودجه  اضطراری اين آژانس تحويل داده نمی شود تا در لبنان 
و اردن مورد استفاده قرار گيرد؟ چرا از صندوق مركزی بودجه  اضطراری آژانس كمك 
نمی گيرند؟ گذشته از اين، آنروا از صدور هر گونه بيانيه يا توضيحی در خصوص ماهيت 
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خدمات ارائه شده به آوارگان مهاجر امتناع می ورزد و برای فراهم نبودن خدمات امدادی 
هيچ توضيحی نداده است.

اين پژوهش می كوشد تا درنگی بر رنج آوارگان فلسطينی در سوريه داشته باشد؛ از آغاز 
بحران سوريه تا پيش از زمانی كه آوارگان همراه با ميزبانان سوری خود، مجبور به ترك 
سوريه و مهاجرت به كشورهای همسايه شدند. همچنين عملكرد نهادهايي كه كاستن 
از آثار اين رنج ها، به آنها مربوط می شود و نحوه  تعامل كشورهای ميزبان با آوارگان جديد، 
از موارد بررسي شده در اين پژوهش اس��ت. نقش مربوط به آژانس آنروا در اين تراژدی 
جديد فلسطينی ها، به طور مستقل ارزيابی شده است كه البته اين موضوع، از نهاد های 
ديگر، سلب مسئوليت نمی كند. نهاد هايی كه بايد به وظيفه انسانی و ملی خود در قبال 

فلسطينی های آواره، عمل كنند.

پراکندگی جغرافيایی فلسطينی ها در سوریه 
سوريه در ميان كشور های عربی، از نظر تعداد آوارگان فلسطينی در خاك خود، دومين 
كشور محسوب می شود. در سال 2011، تعداد آنها طبق آنچه در آژانس آنروا ثبت شده،1 
حدود 510000 آواره بوده اس��ت. طبق آخرين آمار آژانس آنروا در اول ژانويه  2012، 
آژانس خدمات خود را به بيش از 510444 آواره  فلسطينی ارائه نموده است كه از زمان 

2 تا آن تاريخ در سوريه زندگی می كرده اند. 
اشغال فلسطين در سال 1948 

اما اين تعداد، همه  آوارگان را شامل نمی شود. گروه های ديگری نيز هستند كه به داليل 
متعدد مشخصات آنها در آژانس ثبت نشده است. برآورد های سازمان های جامعه  مدنی 
و كارگزاران كميته های بازگشت، حاكی از آن است كه تعداد حقيقی آوارگان فلسطينی 
در سوريه، چيزی نزديك به 600000 آواره بوده است. اين بدان معنی است كه آوارگان 

فلسطينی ، تقريباً 2/8درصد از كل جمعيت سوريه را تشكيل مي دهند. 
جمع كثيری از اين آوارگان در نتيجه  جنگ س��ال 1948 به سوريه آمدند؛ به طوری  
كه 85000 فلسطينی به سوريه كوچانده شدند كه اين تعداد 10درصد از كل آوارگان 
سال 1948 را تشكيل می دهد. فرآيند كوچاندن آوارگان فلسطينی به سوريه، به طور 
محدود، تا پايان نيمه  نخست دهه  پنجاه قرن پيش ادامه يافت. اين امر در نتيجه  تداوم 

1. نقشه  عرصه های فعاليتی آنروا، منتشر شده از سوی آژانس آنروا در سال 2011، به نقل از پژوهشی با عنوان 
»آوارگان فلسطينی در سوريه و انقاب س��وريه« كه در آكادمی مطالعات آوارگان ارائه شده بود. لندن، 2012- 

2011، ص 4.
2. طبق آمارهای سازمان يافته كه مبتنی بر حق بازگشت می باشند.
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اسراييل بر پيروی از سياست كوچاندن فلسطينی ها بود.1
سال های بعد، شاهد فرآيند مهاجرت جديد به سوريه بود كه در نتيجه  شرايط سياسی 
و اقتصادی، از فلس��طين يا ديگر كش��ورهای عربی صورت می پذيرفت. آنچنان كه در 
سال های 1956، 1967، 1970، 1971، 1975، 1982 و 1987 حاصل شد. اين روند 
همچنين در س��ال 2006 ادامه يافت؛ به طوری كه آوارگان فلسطينی از اردن، لبنان و 

عراق، به سوريه آمدند.
جدول شماره  1

پراکندگی آوارگان فلسطينی در مناطق مختلف سوريه2

درصد از كل آوارگانتعداد آوارگاناستان

دمشق 
ريف دمشق

حلب
درعا

255600
223800
37800
33000

42/6
37/3
6/3
5/5

حمص
الذقيه

24000
12000

4
2

حماه
قنيطره
ادلب

10200
1200
600

1/7
0/2
0/1

طرطوس
حسكه

600
600

0/1
0/1

رقه
دير الزور*

سويدا*

600
/
/

0/1
/
/

* در مناطق دير الزور و سويدا، فلسطينی هايی ساكن می باشند، اما درصد قابل توجهي 
را به خود اختصاص نداده اند.

مطالعه ای در داده های جدول، نشان می دهد كه بيشتر جمعيت آوارگان ، طبق سيستم 
اداری دولت سوريه ، در دمشق ، پايتخت س��وريه و مناطق پيرامون آن يا آنچه به »ريف 

1. پژوهش »آوارگان و مهاجران فلسطينی در سوريه«، نبيل سهلی، مركز تبليغات فلسطين: 
http://www.palestine-info.info/Arabic/qadhya/lajeoon.htm

2. پژوهشی با عنوان »جمعيت مقيم غير سوری و ويژگی های آن« ، سمير حسن و سميه سعد الدين ، منتشرشده 
در پايگاه دفتر مركزی آمار در سوريه، ص23.
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دمشق« شهرت دارد ، متمركز شده اند. به طوری كه 479400 آواره ، يعنی چيزی حدود 
80درصد از كل آوارگان ، در اين مناطق اقامت دارند. اين در حالی است كه ساير آوارگان 
در مناطق مختلف س��وريه پراكنده ش��ده اند. از درعا در مرز ه��ای اردن گرفته تا حلب 
در مرز های تركيه. تعداد اندكی از آنان نيز در منطقه  ش��رقی اقام��ت دارند كه از تراكم 

جمعيتی اندكی برخوردار است. 
آوارگان فلسطينی سوريه در 13 اردوگاه و 14 مجتمع متمركز شده اند، به طوری كه 
يك اردوگاه، در همه  امور اداری و احوال مدن��ی، كامًا تحت اختيار هيئت كل آوارگان 
فلسطينی عرب می باش��د. طبق گزارش آنروا، اردوگاه های موجود، به دو بخش تقسيم 
می ش��وند: بخش به رس��ميت شناخته ش��ده كه عبارت از 10 اردوگاه است و بخش به 
رسميت شناخته نشده كه 3 اردوگاه را شامل می شود. با علم به اين كه از نظر نحوه  تعامل 
دولت سوريه يا آنروا با اين اردوگاه ها، تفاوتی ميان اردوگاه های به رسميت شناخته شده 
و اردوگاه های به رسميت شناخته نشده وجود ندارد. به استثنای اين كه آنروا نسبت به 
جمع آوری پسماندهای خشك در اردوگاه های به رس��ميت شناخته نشده، مسئوليتی 

ندارد. اين اردوگاه ها به ترتيب زير پراكنده شده اند:
- اردوگاه های دمشق و حومه  آن : يرموك كه از سوی آنروا به رسميت شناخته نشده 
است و بيشترين تجمع آوارگان در آنجاست، به طوری كه تعداد آنها به بيش از 144000 

آواره مي رسد. از جمله سبينه، سيده زينب، خان الشيخ، خان ذي النون و جرمانا.
- اردوگاه های حلب: نيرب؛ عين التل يا حندرات كه به رسميت شناخته نشده است.

- اردوگاه آوارگان در حمص.
- اردوگاه آوارگان در درعا؛ اردوگاه اضطراری قديم و جديد درعا؛ با علم به اين كه اين 

دو اردوگاه به هم چسبيده اند.
- اردوگاه آوارگان در الذقيه يا اردوگاه رمل كه به رسميت شناخته نشده است.

- اردوگاه آوارگان در حماه.
1. استان دمشق: شمار آوارگان فلسطينی در شهر دمشق، به استثنای اردوگاه های آن، 
تا 139239 آواره  فلسطينی برآورد می ش��ود.1 آنها در همه  محله ها و روستاهای حومه  
شهر سكونت دارند. اما در برخی مناطق بيشتر از مناطق ديگر متمركز شده اند. می توان 

اين مناطق را اين گونه دسته بندی كرد: 

1. هيئت كل آوارگان فلسطينی، 2002/12/31، اردوگاه حس��ينيه نيز مستثنی می شود، زيرا هيئت آنجا را به 
عنوان اردوگاه به رسميت نمی شناسد. 
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- ركن الدين: بزرگ ترين مجتمع های فلسطينی 
را در بر می گي��رد. تع��داد آنها در اي��ن منطقه به 
25000 آواره می رسد. آنروا در دو بعد بهداشتی و 

آموزشی به ارائه  خدمات در آنجا می پردازد.
- حی االمين: در منطقه  قديمی الشاغور، نزديك 
باب مصلی واقع ش��ده اس��ت. در دهه  پنجاه قرن 
گذش��ته، اردوگاه آليانس يا آنچ��ه اردوگاه جوره 

ناميده می شد، در اين منطقه وجود داش��ت. آنروا از نظر بهداش��تی و آموزشی در اين 
مجتمع خدمات ارائه می ده��د كه عاوه بر اين منطقه، آوارگان فلس��طينی موجود در 

مناطق مليحه، شبعا و غوطه  شرقی را نيز شامل می شود. 
- قابون: يك مجتمع بزرگ است كه بيشتر س��اكنان آن از روستاهای طنطوره و غوير 
ابو شوشه هستند و منازل اين مجتمع با منازل سوری ها مشترك است. اين مجتمع از 
ميدان عباس��يين، 3 كيلومتر فاصله دارد و آنروا در آنجا خدمات آموزش��ی و بهداشتی 

ارائه می دهد.
- برزه: يا آنچه اردوگاه حطين اطاق مي شود. مشكل چنداني ندارد و آن نيز 3 كيلومتر 

از ميدان عباسيين فاصله دارد و آنروا به آنجا خدمات ارائه مي دهد.
- جوبرو زملكا: مجتمعي است كه تنها مختص فلسطيني ها نيست؛ اغلب آوارگان در 

اين منطقه، از عشيره  زنغريه و روستاي مجيدل مي باشند. 
- دوما: مجتمعي بزرگ براي آوارگان فلسطيني است كه سوري ها نيز به طور مشترك 
در آنجا س��كونت دارند. س��اكنان اين مجتمع از مناطق صفد، الطيره و ديگر شهرها و 

روستاهاي فلسطين هستند.
- دمر: مجتمعي بزرگ براي آوارگان فلسطيني است و آنروا در آنجا خدمات بهداشتي 

و آموزشي ارائه مي دهد. 
- المزه: مجتمعي كوچك و قديمي است. آوارگاني كه اهل شهر صفد، روستاها و عشاير 

آن مي باشند در اين مجتمع سكونت دارند. 
- سعسع: مجتمعي كوچك كه در نزديكي شهر قنيطره واقع شده است. 

در اين مناطق، 17 مدرس��ه  ابتدايي و راهنمايي، 7 مركز بهداش��ت، 2 كانون بانوان و 
3 مهد كودك وجود دارند. همچنين در شهر دمشق، يك مركز آموزش فني و حرفه اي 
وجود دارد كه وابسته به آنرواس��ت. در اين مركز، حدود 870 دانشجوي دختر و پسر از 

مطالعه ای در داده های جدول، 
نشان می دهد كه بیشتر جمعیت 
آوارگان ، طبق سیستم اداری 
دولت سوريه ، در دمشق ، پايتخت 
سوريه و مناطق پیرامون آن يا 
آنچه به »ريف دمشق« شهرت 

دارد ، متمركز شده اند
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همه  اردوگاه ها و مجتمع هاي سوريه، مش��غول به تحصيل هستند. اين مركز در منطقه  
المزه واقع شده است.

2. استان درعا: شمار آوارگان فلسطيني در استان درعا به 9838 آواره مي رسد كه به 
ترتيب زير پراكنده شده اند: 

تعداد نام روستاترتيب
خانواده ها

تعداد 
مالحظاتافراد

8324625مزيريب1

2471037جلين2

77382تل شهاب3

58310سحم الجوالن4

55310طفس5

52270طبريات6

51295العجمي7

50276نوي8

47373معلقه9

46258تسيل10

42305عين ذكر11

مسراته- 12
مسراته 19-118، صيصون 7-35، حماطه 2-2816714صيصون- حماطه

2254ازرع13

21100الدلي14

1867خربه غزاله15

1587عابدين16

15104شيخ مسكين17

1164جاسم18

1056شيخ سعد19
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1067المال/ قيطه20

مليحه/ بصر 21
1062الحرير/ صيدا

1051جمله22

926كفر ناسج23

949داعل24

861يادوده/ زيزون25

738غاريه ي شرقي26

741بصري الشام27

632معريه28

532عتمان29

34كفر شمس30

31
سويدا )شهبا- 
الدور- قريّا- 

سجن(
يكتاپرستان دروزي49223

18319838مجموع

3. ساحل سوريه: طبق آخرين آماري كه در 2007/6/30 در ادارات رسمي استان الذقيه 
انجام شد، نزديك به 10448 آواره  فلسطيني در ساحل سوريه اقامت دارند كه در مناطق 

زير پخش شده اند: 

اعداد
اردوگاه 

رمل
شهر 
الذقيه

جزيره طرطوسبانياسجبله
ارواد

مجموع

تعداد 
16387801685167362722خانواده ها

641530357033244615010448افراد
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شمار ثبت شده  آوارگان در اداره  آوارگان الذقيه تا تاريخ 2010/12/31 به ترتيب زير 
است: 

صافيتاکسبالحفهاروادطرطوسبانياسجبلهمخيمالذقيهمنطقه

تعداد 
افراد

325367286843514881681081

تعداد 
خانواده ها

83318021629519240311

مجموع كلي ساكنان به 11691 آواره و تعداد 3129 خانواده مي رسد. 

4. استان هاي حلب، حماه و حمص: شمار آوارگان فلسطيني در استان حلب به 37800 
آواره مي رسد كه در روستا هاي حلب و محله هاي ش��هر پراكنده شده اند. تنها در شهر 
11951 آواره وجود دارند و در دو منطقه  منبج و الباب و محله هاي حمدانيه، سيف الدوله، 

صاح الدين، ميدان و ميسلون تمركز يافته اند.
شمار آوارگان فلسطينی در اس��تان حماه، 10200 آواره برآورد می شود؛ اما در شهر 
حماه اين تعداد به 6470 آواره می رسد كه در ميان 1417 خانواده  فلسطينی پراكنده 

شده اند. 
ساير استان ها: اما پراكندگی آوارگان در ديگر استان های سوريه به اين ترتيب خاصه 
می  شود: استان قنيطره 1200 آواره؛ اس��تان رقه 600 آواره ؛ استان سويدا 223 آواره، 

استان حسكه 600 آواره ؛ استان ديرالزور 178 آواره و در منطقه  قامشلی 14 آواره. 
اثر پراکندگی جغرافيايی بر آوارگان فلسطينی: اين پراكندگی جغرافيايی موجب شده 
كه آوارگان فلس��طينی در هر منطقه  س��وريه از حوادثی كه در آنجا رخ می دهد، تأثير 
بپذيرند. با وجود وابستگی كلی هر فلس��طينی آواره و احساس سرنوشت مشترك، اين 
امر مانع از ايجاد احساس وابستگی به يك منطقه نمي شود. اين وابستگي در هر منطقه 
نسبت به منطقه  ديگر متفاوت است. اين پديده همراه با ضعف تأثير كار گروهی و ملی، 
برای آوارگانی كه خارج از اردوگاه ها و مجتمع ها زندگی می كنند، بيشتر از ديگران جلوه 

می كند.
با مرور زمان و نقش روابط گوناگونی كه از رابطه  خانوادگی در نتيجه خويشاوندی گرفته 
تا روابط كاری و تحصيلی را شامل می شود، همه  اين عوامل موجب شده كه آوارگان به 
اندازه  وابستگی خود به سرنوشت فلسطين، به سرنوشت سوريه نيز تعلق خاطر پيدا كنند. 
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اين امر در ميزان واكنش آنها نسبت به مسائل سوريه تأثيرگذار بوده است.

هيئت ها و سازمان های مربوط به آوارگان فلسطينی در سوریه
آوارگان فلسطينی سوريه در مقايسه با اوضاع افراد مش��ابه خود در كشورهای عربی 
همسايه، وضعيتی نسبتاً »خوشايند« دارند. اما با وجود اين وضعيت »خوشايند«- اگر 
اين تعبير جايز باشد- آنها با وظايف غيرمقرر بر آوارگان فلسطينی در كشورهای ديگر، 
مانند خدمت اجباری سربازی مواجه هستند كه آنها را در معرض »سلطه«ی سياسی و 

سازمان يافته بزرگی از سوی قدرت حاكم قرار می دهد.
امور آوارگان فلسطينی سوريه از طريق دو هيئت اصلی ساماندهی می شود: نخستين 
مورد، نماينده  كش��ور ميزبان اس��ت كه همان »هيئت كل آوارگان فلس��طينی عرب« 
می باشد و وظيفه آن در درجه  نخست، اداری- سازمانی اس��ت و دومين مورد نماينده 
سازمان ملل است كه عبارت است از »آژانس س��ازمان ملل برای امدادرسانی و اشتغال 

فلسطينی ها در خاور نزديك )آنروا(« كه وظيفه  آن در درجه  نخست، امدادی است.
1. هيئ�ت کل آوارگان فلس�طينی عرب: اي��ن هيئ��ت در 25/ 1949/1 تحت عنوان 
»س��ازمان كل آوارگان فلس��طينی عرب« تأس��يس ش��د. اين ن��ام، بعده��ا در تاريخ 
1974/2/15 به موجب يك آيين نامه اصاح ش��د و به »هيئت كل آوارگان فلسطينی 
عرب«، تغيي��ر نام داد. هدف اين هيئت چن��ان كه در پايگاه اينترنتی خود ش��رح داده 
است، »ساماندهی به امور آوارگان فلسطينی عرب، حمايت، تأمين نيازهای گوناگون، 
ايجاد مشاغل مناسب برای آنان و پيشنهاد تدابيری برای تثبيت اوضاع آوارگان در حال 
و آينده«1 می باش��د. اين هيئت نقش مهمی در ابعاد اداری، تش��كياتی و آرشيو دارد، 
اما نقش امدادی و آموزشی آن ضعيف اس��ت. اين هيئت نه تنها تحت سيطره  دولت و 
دستگاه های آن است، بلكه به مثابه  يكی از ابزارهای حكومتی نيز می باشد كه از طريق 
وزارت كار و امور اجتماعی، زير مجموعه  نخست وزيری قرار می گيرد. در نتيجه مواضع 
آن از چارچوب موضع رسمی نظام سوريه خارج نيست. اين هيئت از طريق بيانيه ها يا 
پايگاه اينترنتي خود، اين مواضع را بازگو نموده است. به عنوان مثال در 25 مارس 2012، 

بيانيه ای منتشر كرد كه در آن آمده است: 
از سوی تمامی كاركنان هيئت كل آوارگان فلسطينی عرب و نهادهاي 

1. پايگاه رسمی هيئت كل آوارگان فلسطينی عرب بر روی اينترنت:
http://www.gapar.net/ar/index.html
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آن، اين جنايات تروريس��تی مرتد را به شدت تقبيح و محكوم می كنيم 
و تجديد پيمان می كنيم كه س��ربازان وفاداری برای س��وريه  عروبت و 
مقاومت به رهبری فرمانده خط حزب و ملت م��ا جناب رئيس جمهور 
دكتر بشار اس��د، باقی بمانيم و خون و جان خود را در راه سوريه  بزرگ 
تقديم می كنيم. ميهني كه به زودی اين جنگ جهانی برافروخته شده 
عليه خود را نابود خواهد كرد، چنان كه در گ��ذر تاريخ نيز همين گونه 
بوده اس��ت و پرچم های عروبت، ش��رف و مقاومت در آس��مان سوريه 

برافراشته خواهد ماند.1 
2. آژانس سازمان ملل برای امدادرسانی و اشتغال فلسطينی ها در خاور نزديك )آنروا(: 
اين آژانس با قطعنامه  302 صادره از مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 1949/12/8 

تأسيس گرديد.
اين قطعنامه ح��اوی اين مطل��ب بود كه آن��روا ب��ه آوارگان فلس��طينی كمك های 
بشردوستانه ارائه نمايد، تا زمانی كه به يك راه  حل عادالنه برای مسئله  خود برسند. اين 

آژانس كار خود را در تاريخ 1950/5/1 آغاز كرد. 
آنروا امدادرسانی به آوارگان را در عرصه های مختلف فراهم نموده است و به جنبه های 
آموزش��ی، بهداش��تی و خدمات اجتماعی اهتمام می ورزد. اين آژانس هيچ گونه نقش 
سياسی را ايفا نمی كند و فعاليت خود را منحصر به جنبه  امدادی نموده و در حيطه  كار 
خود، حمايت از آوارگان را بر عهده نگرفته اس��ت. نهايت كاری كه آژانس در اين راستا 
می تواند انجام دهد، ارس��ال گزارش به س��ازمان ملل متحد و درخواست فراهم  كردن 

حمايت از كشورهای ميزبان برای آوارگان است. 
آنروا در مجموع 118 مدرس��ه را اداره می كند كه همه  آنها با نظام دو شيفتی فعاليت 
می كنند و يك مركز آموزش فنی و حرفه ای نيز به اين تعداد افزوده می شود. آنروا خدمات 
مراقبت های بهداش��تی را از طريق 23 مركز مراقبت بهداش��تی اوليه، فراهم می كند. 
همچنين بر 5 مركز تأمين  اجتماعی و 5 مركز جه��ت برنامه های زنان نيز نظارت دارد. 
اين مدارس و مراكز به طور پراكنده در اردوگاه ها و مجتمع های فلسطينی وجود دارند 

كه اين اطاعات طبق آمار سال 2010 می باشند.2 
پيش از آغاز بحران سوريه ، آنروا وضعيت سوريه را »يك محيط سياسی دارای ثبات« 

1. اين بيانيه در روزنامه  الفداء، روزنامه رسمی سوريه در تاريخ 26 مارس 2012 منتشر شده بود.
2. پايگاه رسمی آژانس آنروا، صفحه منطقه  سوريه:

http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=100
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توصيف می كرد كه اين ويژگی با توج��ه به وضعيت ثبات 
سياسی نسبی در آنجا استنباط شده بود. اما شعله ور شدن 
سريع حوادث، بر فعاليت اين آژانس و توانايی آن در ارتباط 
با شعبه های فرعی در استان ها س��ايه افكند و خدماتی كه 
آنروا در برخی مناطق ارائه می داد، تحت تأثير قرار گرفت؛ 
به ويژه در مناطقی كه »ملتهب« به شمار می رفت؛ اين امر 
در نتيجه  دشواری رسيدن به آن مناطق با توجه به عمليات 

نظامی بود. بارقه های اين تأثيرپذيری زمانی بود كه دولت سوريه عملياتی را عليه شهر 
درعا آغاز كرد و پس از آن دستيابی به شهر درعا مشكل ش��د. در نتيجه آنروا در تاريخ 

9 مه 2011، ارائه  خدمات به آوارگان فلسطينی شهر درعا را به حالت تعليق در آورد.1
آنروا معموالً در امور سياسی كشورهايی كه در قلمرو آنها فعاليت دارد، دخالت نمی كند 
و تنها به اين بسنده می كند كه هر يك از طرف ها را به آرامش دعوت كند و گزارش هايی 
را از اوضاع جاری به سازمان ملل ارس��ال نمايد. از جمله  آنها بيانيه  صادره در خصوص 
اوضاع سوريه در تاريخ 9 ژوئن 2011 است. در اين بيانيه آمده است كه »كميسر عالی 
آنروا در پی زيان های جانی و صدماتی كه آوارگان فلس��طينی سوريه در خال حوادث 
اخير در معرض آن قرار گرفته اند، اندوه عميقی را احس��اس می كن��د ]...[ و اين آژانس 
]آنروا[ قاطعانه همه  جناح ها را به آرامش و خويش��تن داری فرا می خواند و از همه  افراد 
ذيربط دعوت می كند كه به نحو مطلوب و به موجب حقوق بين الملل، پاس��دار قداست 
زندگی بشری باشند تا از سامت و كرامت همگان حمايت شود و تضمينی برای پرهيز 

از زيان های جانی بيشتر باشد.«2
همچنين سخنگوی رسمی آنروا، كريستوفر گانز در تاريخ 14 آگوست 2011 بيانيه ای 
صادر كرد كه در آن نگرانی شديد آژانس را نسبت به برخی گزارش ها ابراز كرده بود. اين 
گزارش ها حاكی از »ش��ليك های فراوان نيروهای امنيتی سوريه به داخل اردوگاه های 
آوارگان فلس��طينی در محله  رمل و مناطق حوم��ه  آن در الذقيه« ب��ود؛ همچنين به 
كارگيری زور عليه غيرنظاميان را محكوم كرده و از نيروهای س��وری خواس��ته بود كه 
تا حد ممكن خويش��تن داری ورزند و تقاضای گشوده  شدن عرصه در مقابل كمك های 
انسان دوس��تانه را مطرح كرده بود تا بتواند به ش��كل س��ريع و آس��ان به مجروحان و 

1. بيانيه  صادره از سخنگوی رسمی آنروا، كريستوفر گانز، در تاريخ 9 مه 2011.
2. بيانيه  صادره از آنروا در خصوص اوضاع سوريه در تاريخ 9 ژوئن 2011.

آوارگان فلسطیني اگرچه 
هیچ  وقت از بازگشت 
به سرزمین خود ناامید 
نشده اند ولي كشورهاي 
عربي نیز در هیچ دوره اي 
نیازهاي انساني و اولیه 
آنها را به شايستگي تقبل 

نكرده اند
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آسيب ديدگان، كمك نمايد. 
قابل ذكر است كه آنروا، ميان خانواده های فلسطينی در اردوگاه رمل ، كمك های مالی 
فوری توزيع كرده بود كه اين امر پس از آغاز دوب��اره  فعاليت آژانس، در پی ورود ارتش 

سوريه به منطقه  رمل جنوبی بود؛ جايي كه اردوگاه در آنجا واقع شده است.
آن گونه كه به نظر می رسد، تعامل آنروا با رويداد ها در حيطه رسالت كلی آن يعنی امداد 
به آوارگان است. از اين رو تجاوز به آنان را محكوم می كرد و در عين حال تقاضا داشت كه 
با آزادی و بدون هيچ محدوديتی فعاليت خود را همچنان ادامه دهد و تنها از اين طريق 

بود كه دربار ه  بحران سوريه سخن  می گفت. 
با وجود آن كه آنروا برای حمايت از آوارگان، نيروي مادي ندارد، اما به واسطه  نيروی 
نرمی كه از آن برخوردار است- اين كه يك س��ازمان بين المللی وابسته به سازمان ملل 
می باشد- تبديل به پوششی برای فلسطينی ها شده اس��ت؛ به ويژه برای كسانی كه در 
اردوگاه ها سكونت دارند. از اين رو اردوگاه های فلسطينی بيش از هر مكان ديگری ، امن به 
شمار آمدند و اين همان چيزی بود كه موجب شد خانواده های سوری ساكن در مناطقی 
كه عمليات نظامی در آنها انجام می شد، به اردوگاه ها پناه بياورند؛ چنان كه در حمص، 

حماه، درعا و الذقيه به وقوع پيوست.

رنج آوارگان فلسطينی سوریه در مسير منتهی به آوارگی جدید
آوارگان فلسطينی س��وريه در مقابل بحران سوريه، به اصل »بی طرفی« مثبت پايبند 
بودند و اردوگاه های آنان پذيرای مهاجران س��وری ش��د- دقيقاً در مناطق مورد نزاع و 
درگيری مانند درعا، حمص، الذقيه، ريف دمشق و دمشق- به طوری كه شمار ساكنان 
اردوگاه های فلسطينی در برخی موارد تا س��ه يا چهار برابر افزايش يافت؛ به طور مثال 
در اردوگاه يرموك وضع به همين منوال است. با وجود همه  اين ها و با توجه به نزديكی 
اردوگاه ها به مركز شهرهای سوريه، دامنه  آتش و خش��ونت مقابله ها به سرعت به اين 
اردوگاه ها رسيد كه ابتدا از درعا و حمص آغاز شد و سپس به اردوگاه يرموك در دمشق 

رسيد.
اردوگاه هايی كه آزادانه انتخاب شده بودند تا پناهگاهی امن برای آوارگان و مهاجران 
سوری باشند. كسانی كه از ويرانی های خش��ونت و درگيری خونين گريخته بودند؛ اما 
همين اردوگاه ها به مناطق تنش، درگيری، مبارزه و تعقيب تبديل شدند و در بسياری 
از اردوگاه ها و مناطق س��وريه، ده ها ش��هيد به جا ماندند. آمارهای متناقضی در تعيين 
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تعداد آنها وجود دارد؛ به طوری كه تا زمان تدوين اين پژوهش در اواسط اكتبر 2012، 
تعداد آنها ميان 400 تا 500 شهيد متغير بوده است؛ عاوه بر هزاران مجروح غير نظامی، 
اورژانس��ی و پزش��كانی كه طی بحران كنونی مورد هدف قرار گرفتند. همين امر باعث 
شد كه خروج از اردوگاه ها برای صد ها خانواده  فلسطينی به بهترين گزينه تبديل شود. 
كافی اس��ت كه هر پژوهش��گری از مركز مهاج��رت و گذرنامه های س��وری مختص 
فلس��طينی ها در منطقه  عين الكرش و در دل پايتخت ديدن كند تا دريابد كه موجی از 
خانواده های فلسطينی قاطعانه تصميم گرفته اند از سوريه خارج شوند و به كشورهای 
همسايه يا دورتر مهاجرت كنند. اين امر، در مقابل موج عظيم مهاجرت ها، ناقوس خطر 
را به صدا در می آورد؛ مشابه چيزی كه حضور مردم سوريه در كشورهای همسايه با آن 
آشناست. اما يك تفاوت اساس��ی و مهم وجود دارد كه عبارت است از نحوه تعامل اين 
كشورها با آوارگان فلسطينی مهاجر از س��وريه طبق معيارهای شديد و سختگيرانه كه 
در بيشتر مواقع، توافق های امنيتی را می طلبد. مثًا مدت اقامت بيش از يك ماه مجاز 
نيس��ت كه البته در آغاز بحران اين مدت از يك هفته تجاوز نمی ك��رد؛ لبنان مصداق 
چنين وضعيتی اس��ت ؛ يا اين كه كامًا مانع از ورود فلس��طينی ها می ش��وند؛ حتی به 
اردوگاه هايی كه برای آوارگان برپا شده اند و به طور آشكار رفتاری خصمانه را با آنان در 
پيش می گيرند؛ تا آنجا كه اين آوارگان ناگزير می شوند از طريق مرزها و گذرگاه های غير 
قانونی بازگردند. افراد گريزان از مناطق درگيری نيز همين راه ها را در پيش می گيرند 

كه در اردن، وضعيت همين گونه است.
شايان ذكر است كه بيشترين رويكرد مهاجرت فلسطينی ها به سوی لبنان و اردن بوده 
كه اين امر با توجه به نزديكی جغرافيايی و خانوادگی با اين دو كشور است. آنروا، تعداد 

اردوگاه يرموك در روزهاي اخير
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5000 آواره  فلسطينی از سوريه را در هر يك از كشورهای اردن و لبنان ثبت كرده است. 
از آنجا كه اين دو كشور برای تعداد كثيری از آوارگان فلسطينی، وطن محسوب می شود، 
گروه های جديد آوارگان تبديل به يك معضل سياسی شده اند و در ميان فلسطينی ها، 

اين احساس به وجود آمده كه به طور ناعادالنه با آنها رفتار می شود. 

آوارگان فلسطينی در سوریه 
»بعد از شش دهه آوارگی، خروج به سوی يك آوارگی جديد «

کابی جمال 
ترجمه خديجه رسولي 

آوارگان فلسطينی از شش دهه و اندی پيش، گروه گروه به سوريه آمدند، جايی كه در 
دو سطح رسمی و مردمی با نهايت خوشرويی مورد استقبال قرار گرفتند و فلسطينی ها 
در آنجا تا حدود زيادی رنگ ثبات و اس��تقرار را ديدند. اما پس از انفجار بحران سوريه 
در مارس سال 2011، همه چيز در زندگی آنها دگرگون شد. اردوگاه ها و مجتمع های 
فلسطينی به سياست نظاره گری و خويشتن داری پايبند بودند. همين امر فلسطينی ها 
را هر چند برای مدتی كوتاه، از بازتاب های اين بحران به دور نگه داشته و اجازه داده بود 
كه اين مكان ها به پناهگاه های نسبتاً امنی برای صدها هزار شهروند سوری تبديل شوند. 
شهروندانی كه از شهرها و روستاهای سوريه به آنجا كوچ كرده بودند تا از زير فشار اين 
درگيری بگريزند. همين درگيری ها آنان را از ش��هروندان حكومت به مهاجران ساكن 
در اردوگاه های آوارگان تبديل كرده بود. اما به دنبال آغاز ماه ژوئيه سال جاری، اوضاع 
كامًا وارونه شد. از يك سو مجتمع ها و اردوگاه های فلسطينی- به ويژه آنها كه در حومه  
پايتخت سوريه، دمشق واقع ش��ده بودند- عهده دار اسكان نيمی از مهاجران سوری در 
داخل اراضی سوريه شدند. در نتيجه  انتقال درگيری به مناطق فلسطينی نشين، آوارگان 
فلس��طينی يك بار ديگر خود را ناگزير ديدند كه راه حل جدي��دی را برای آوارگی خود 
بيابند و اين بار روانه  لبنان ش��دند. در بزرگ ترين موج هجرت ها كه از زمان آش��فتگی 
اوضاع در سوريه ثبت شده است، 30000 آواره  سوری در روز 16 ژوئيه  ماه گذشته )سال 
2012(، وارد لبنان شدند. در ميان آنها 650 خانواده  فلسطينی- سوری وجود داشتند 
كه اغلب آنان از حومه  ش��هر دمش��ق به ويژه اردوگاه يرموك و محله های حجراالسود، 
تضامن و ميدان آم��ده بودند. به اي��ن ترتيب روز ب��ه روز بر تع��داد خانواده های آواره  
فلسطينی- سوری افزوده می شد. كسانی كه به دنبال امنيت بودند و همگی می خواستند 
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معنای زندگی در اردوگاه های آوارگان فلسطينی در كشور لبنان را تجربه كنند.

خروج از سوریه به سوی دیگر مناطق مجاور... به سوی لبنان
فلسطينی های سوريه در محاس��بات خود هيچ گاه امكان مهاجرت دوباره از سوريه را 
به خارج از مرزهای اين كشور در نظر نگرفته بودند. اما عواملی كه فلسطينی ها را وادار 
به اين كار كرد، سهمگين تر از آن بودند كه بتوان تحمل كرد. داليل اصلی اين امر، حول 
س��ه محور می چرخند: عدم امنيت پس از انتقال درگيری ها به محله ها و اردوگاه های 
فلسطينی نش��ين؛ گرانی فاحش در نتيجه  كمياب شدن كاالهای اساسی؛ درصد باالی 
بيكاری و عدم امكان دستيابی به شغل در نتيجه  تداوم بحران در سوريه كه بيش از دو 

سال و نيم ادامه يافته است.

عوامل تعيين کننده  پراکندگی فلسطينی ها در لبنان
آن دسته از آوارگان فلسطينی كه از اردوگاه يرموك و محله های مجاور آن آمده بودند، 
ابتدا به س��وی منطقه ی »بقاع« رفتند كه اين رويكرد با توجه به نزديكی جغرافيايی و 
رابطه  خويشاوندی با خانواده های فلسطينی در لبنان بود. اين افراد ميان اردوگاه الجليل 
)واول( در بعلبك، ش��هرك های لبنانی در بقاع االوسط مانند سعد نايل، تعلبايا، المرج، 
قب الياس و ش��توره پخش ش��دند. الجليل، در اصل اردوگاهی كم مساحت است كه از 
ساختار بزرگی تشكيل شده است. اين اردوگاه در گذشته يك پادگان نظامی فرانسوی 
بود و چند خانه به طور پراكنده پيرامون آن را گرفته بودند. س��اكنان اين اردوگاه ناچار 
ش��دند، پذيرای 300 خانواده  فلسطينی مهاجر از سوريه ش��وند. در شمال لبنان، عدم 
اتمام عمليات بازسازی اردوگاه نهرالبارد و تنش های مكرر امنيتی در شهر طرابلس، مانع 
از آن شد كه اردوگاه مذكور، ميزبان شمار بيش��تری از خانواده های آواره باشد و بيشتر 
س��نگينی بار ميزبانی از اين خانواده ها بر دوش اردوگاه بداوی افتاد كه 300 خانواده را 
پناه داده اس��ت. در عين حال اين اردوگاه تاكنون پذيرای حدود 5000 آواره از اردوگاه 
نهرالبارد بوده است؛ عاوه بر ساكنان قبلی آن كه ش��مار آنان به بيش از 12000 آواره  
فلسطينی می رسيد. بيروت برای بيش��تر خانواده های آواره تنها يك راه گذر بوده و نه 
بيشتر. اين امر به دليل هزينه های باالی معيشتی و افزايش اجاره بهای ماهانه می باشد 
كه خانواده های آواره قادر به پرداخت آن نيستند. از اين رو حدود يك سوم از خانواده های 
آواره )700 خانواده از كل 2124 خانواده  ثبت شده( روانه  جنوب بيروت شده و به طور 
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كلی به اردوگاه ها و مجتمع های فلسطينی در اطراف شهرهای صيدا، صور و منطقه  اقليم 
الخروب روی آورده اند.

گزارش زير،1 چگونگی توزيع آوارگان فلسطينی مهاجر از س��وريه را، در اردوگاه ها و 
مجتمع های فلسطينی گوناگون و همچنين ديگر مناطق لبنان نشان می دهد. 

منطقه  صيدامنطقه  بيروت

394 خانوادهاردوگاه عين الحلوه98خانوادهاردوگاه برج البراجنه

80 خانوادهصيدا البلد125 خانوادهاردوگاه شتيا

71 خانوادهاردوگاه ميه و ميه34 خانوادهاردوگاه مار الياس 

85 خانوادهاقليم الخروب257 خانوادهمجموع

360 خانوادهمجموع

منطقه  طرابلس

منطقه  بقاع225 خانوادهاردوگاه بداوي

290 خانوادهاردوگاه الجليل )واول(177 خانوادهاردوگاه نهر البارد

312 خانوادهبقاع االوسط402 خانوادهمجموع

منطقه  صور

127 خانوادهاردوگاه برج شمالي

33 خانوادهاردوگاه البص

36 خانوادهاردوگاه رشيديه

37 خانوادهاردوگاه هاي شبريحا ، معشوق و جل البحر 

233 خانوادهمجموع

جمع كل در سراسر لبنان: 2124 خانواده 

1. اين گزارش را كميته های مردمی فلس��طينی در لبنان تهيه كرده اند كه در 2012/9/24 منتشر شده است. 
هنگام بازنگری اين گزارش توسط سردبير كميته ها »ابو اياد شعان« در 7 نوامبر، هنوز آمار جديدی منتشر نشده 

بود و علت آن طبق اين منبع، به تعداد محدود خانواده هايي كه بعد از اين تاريخ آمده اند، باز مي گردد. 
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وضعيت انسانی اردوگاه ها و چالش هاي آوارگي جدید
وضعيت انس��انی در اردوگاه ها، دير زماني اس��ت كه تبديل به يك بار سنگين شده و 
زندگی روزمره  آوارگان فلس��طينی لبنان را تحت فش��ار قرار داده است. مهاجرت اخير 
خانواده هاي فلسطيني از س��وريه ، چالش های بيش��تری را در زمينه هاي گوناگون بر 
آنها تحميل كرده اس��ت. اردوگاه هايي كه ناگزير به اسكان اين خانواده ها شده اند ، خود 
فرسوده اند و طي شش دهه ، با انبوهی از مشكات مواجه بوده اند. اين مشكات با عقب 
ماندن طرح  هاي زيرس��اختي آغاز مي ش��ود؛ طرح هايی كه همگام با رش��د روزافزون 
جمعيتي ، نوسازی نشده اند. نبود ش��رايط مناسب بهداش��تي ، محيطي و آموزشي در 
اغلب سكونت گاه ها نيز يكي ديگر از اين مش��كات است كه به مجموعه اي از مشكات 
اقتصادي ختم نمي شود بلكه تعدادي از قوانين لبنان نيز در وخامت اين وضعيت سهيم 
بوده اند. اين قوانين آوارگان فلسطيني را از شرايط يك زندگي معمولي محروم مي كند 
كه از مهم ترين آنها تنگ كردن عرصه  فرصت هاي شغلي است. با توجه به اهمال سه نهاد 
مسئول- جامعه  بين الملل از طريق آژانس آنروا، سازمان آزادي بخش و عاوه بر آنها دولت 
لبنان- در پاسخگويي به نيازهاي اين آوارگان، همه ي اين عوامل، موجب شده كه جامعه  
فلسطيني لبنان در تعامل با هرگونه بحران اضطراري از اين دست، آمادگي نداشته باشد 
كه در گذش��ته چنين وضعيتي طي بحران اردوگاه نهر البارد در سال 2007 به وضوح 
مشاهده شده بود؛ به طوري كه مهاجرت بيش از 40000 آواره  آن اردوگاه، بازتاب های 
بشری گسترده ای داشت. همين امر در كنار بحران اضطراري جديد، نشان دهنده نياز 

كنوني به يك جمعيت اضطراري فلسطيني است تا به طور دائم در لبنان فعال باشد.

لبنان، سازمان آزادي بخش  بين المللي دولت  از هيئت هاي  تعامل هر یك 
فلسطين و جامعه  مدني با چالش هاي آوارگي فلسطيني های سوریه در لبنان 

چگونه است؟
هيئت ها و طرف هايي هستند كه يا در اين رابطه مسئوليتی دارند يا به طور فعال، اوضاع 
آوارگان فلسطيني سوريه را پيگيري مي كنند كه اعم از هيئت هاي بين المللي و محلي 

مي باشند و عبارت اند از:
- جامعه  بين الملل كه آژانس آنروا نماينده  آن است و طبق مأموريت واگذارشده به آن 
از طريق كميسياري عالي سازمان ملل در امور پناهندگان، مسئول پيگيري امور آوارگان 

فلسطيني در لبنان و سوريه مي باشد. 
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- دولت لبنان، از طريق هيئت عالي امداد و انجمن گفت وگوي لبنان- فلسطين.
- سازمان آزادي بخش فلس��طين كه از دو طريق به اين امر می پردازد: يكی از طريق 
هيئت هماهنگي كه متشكل از گروه هاي فلسطيني است و ديگری از طريق گروه هاي 
پيگيري كه نشئت گرفته از كميته هاي مردمي فلسطين در اردوگاه هاي لبنان می باشند. 

- جامعه  مدني و داخلي فلسطيني و لبناني و برخي سازمان هاي عربي و بين المللي. 
به منظور همسو نمودن تاش ها ميان طرف هاي ذيربط، يك كميته  هماهنگي مركزي 
تشكيل شده كه شامل اين ارگان ها مي باش��د: آژانس آنروا، سفارت فلسطين در لبنان، 
كميته هاي مردمي وابسته به سازمان آزادي بخش فلسطين، كميته هاي مردمي وابسته 
به نيرو هاي هم پيمان فلسطيني ، عاوه بر تعدادي از سازمان هاي جامعه  مدني فلسطين.

نقش آژانس آنروا 
در اينجا پيش از آن كه به نحوه  عملكرد آژانس آنروا و ارائه  خدمات به آوارگان فلسطيني 
مهاجر از سوريه بپردازيم ، بايد به اين نكته اشاره كنيم كه سخنگوي آنروا، كريس گانز، 
در 12 مه 2011 اعام كرده بود كه خدمات اين آژانس براي فلس��طيني هاي سوريه به 
حالت تعليق در آمده و اين امر پيش از آغاز مهاجرت فلس��طينی های سوريه به لبنان، 
باری اضافه را بر دوش آنان نهاد. آنروا در آوريل 2012 يك فراخوان بين المللي را اعام 
كرده بود تا مبلغ 54 ميليون دالر امريكا را جمع آوري نموده و آنها را در جهت پوش��ش 
 دادن عمليات امدادي براي آوارگان فلسطيني مهاجر داخل س��وريه و آوارگاني كه به 
اردن و لبنان رفته بودند، به كار گيرد. اين كار با هدف ارائه  كمك هاي غذايي ، پزشكي و 
آموزشي عاوه بر بهبود زيرساخت ها از جمله سامت محيطی انجام پذيرفت. اين طرح 
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همچنين ، ايجاد مكان هايي برای اسكان آوارگان را نيز مدنظر قرار داده بود. از اين مبلغ ، 
8 ميليون دالر به آوارگان فلسطيني مهاجر از سوريه به لبنان اختصاص يافت و آژانس 

تا ماه اكتبر موفق به دريافت تنها 250000 دالر گرديد.
دفاتر آژانس در مناطق گوناگون ، ابتدا به تهيه   فهرست هايي از خانوار هاي فلسطيني 
مهاجر از سوريه همت گماشتند. بدين منظور آن دسته از فلسطيني ها كه براي استفاده 
از خدمات درمانگاه ه��اي آژانس در لبن��ان مراجعه مي كردند ، مورد سرش��ماري قرار 
گرفتند و نتيجه آن با فهرست هاي آژانس در سوريه مقايسه شد. سپس اين فهرست ها 
با فهرست هاي ديگري مقايسه ش��دند كه كميته هاي مردمي فلسطين آنها را با هزينه  
سفارت فلس��طين در لبنان ، آماده كرده بودند. آژانس اقرار كرده كه نه از بعد مالی و نه 
از بعد عملياتی آمادگی برخورد با اين مشكل را نداشته ، اما به سرعت در جهت تسهيل 
دس��تيابی اين افراد به خدمات بهداشتی اقدام كرده اس��ت؛ به طوری كه از نظر امكان 
دستيابی به اين خدمات، مانند يك آواره  فلسطينی در لبنان با آنها رفتار شد. در نتيجه  
فراخوان امدادی ك��ه آژانس آن را اعام ك��رده بود، مبلغی معادل چه��ار ميليون دالر 
به دس��ت آمد كه در پاس��خ به نيازهای روزافزون در درمانگاه ها، آن مبلغ به نوس��ازی 
داروخانه ه��ا اختصاص يافت. همچنين س��هميه هايی ش��امل لوازم آش��پزخانه ، لوازم 
بهداش��تی و ديگر ملزومات خانواده های آواره، تأمين گرديد؛ اما هنوز نيازهايی بسيار 
گسترده تر از امكانات وجود دارند. در كنار چالش هايی كه با آمدن فصل زمستان تحميل 
می شوند، احتمال افزايش شمار آوارگان با توجه به پيچيدگی روزافزون بحران سوريه 

نيز وجود دارد.
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در رابطه با آموزش، آنروا مدارس خود را برای ثبت  ن��ام و تحصيل فرزندان افراد آواره 
از سوريه گشوده اس��ت؛ اما ماحظه شده كه با شروع س��ال تحصيلی، هيچ يك از آنها 
برای ثبت  نام مراجعه نكرده و در دوره های بعدی تعداد بسيار محدودی از آنها ثبت  نام 
كرده اند. يكی از داليل خودداری آنها از ثبت  نام، اختاف ش��يوه تدريس مورد پيگيری 
در هر يك از كشورهای سوريه و لبنان است. بحران اقتصادی كه به دنبال خود بسياری 
از خانواده ها را دچار رنج و عذاب نموده ، موجب بازگشت بسياری از آنها به سوريه شده 
است ؛ به ويژه اين كه با آغاز سال تحصيلی ، مدارس آنروا در سوريه نيز شروع به فعاليت 
نمودند. آنروا معتقد است كه مدارس آن در لبنان ، می  تواند تمامی دانش آموزان آواره را 
در خود بگنجاند كه اين امر با ايجاد كاس های جداگانه برای اين دانش آموزان و با در نظر 
گرفتن اصاح شيوه  درسی ميسر است؛ اما همه  اين ها منوط به پاسخ جامعه  بين الملل 

به فراخوان تأمين بودجه  صندوق اضطراری است.
منابع آژانس برای پوشش  دادن نياز فلسطينی های سوريه ، با عدم مشاركت اقتصادی 
جامعه  مدنی فلسطين مواجه شده اند. ولی مهم تر از آن ، عدم اهتمام رسانه های محلی 

يا عربی برای برجسته  كردن اين وضعيت اسفبار ، در مقابل تاش رسانه ای غرب است.

کميساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
طبق حق��وق بين الملل و طب��ق تعريف كميس��اريای عالی س��ازمان مل��ل در امور 
پناهندگان ، عن��وان »آواره« بر هر فردی اطاق می ش��ود كه از مرز های كش��وری كه 
در آن سكونت داشته  ، خارج ش��ده و به يكی از كشورهای همس��ايه مهاجرت كند كه 
اين مهاجرت در نتيجه  تنش های به وجود آمده در خاك كش��ور نخس��ت می باش��د. 
اما اين تعريف با وضعيت آوارگان فلس��طينی كه از س��وريه به لبن��ان و اردن مهاجرت 
كرده اند، منطبق نيس��ت. از اين رو با توجه به وضعيت جديد اين آوارگان ، كميس��اريا 
آژانس آنروا را ، طبق اختيارات واگذارش��ده به اين آژانس ، نه��ادی می داند كه مجاز به 
رسيدگی به امور آنان است. نخس��ت به اين دليل كه آنها فلسطينی هستند و دوم آنها 
به كشورهای ديگری نقل مكان كرده اند كه مشمول فعاليت های آژانس واقع می شوند. 
يعنی كميساريا، فلسطينی های سوريه را با سوری هايی كه به همان كشور ها مهاجرت 
كرده اند، برابر نمی داند. اما در مقابل، كميساريا به آن دس��ته از فلسطينی های سوريه 
كه به تركيه مهاج��رت كرده اند، اهتمام ورزيده اس��ت ب��ه اين اعتبار ك��ه تركيه جزو 
كشورهايی كه آژانس در آنها فعاليت می كند، درج نش��ده است. در مقابل انتقاد برخی 
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طرف های فلسطينی كميساريا، مبنی بر عدم شمول 
عمليات امدادرسانی آن به فلسطينی های سوريه در 
لبنان، ديگر طرف های كميساريا معتقدند كه ورود 
كميس��اريای عالی پناهندگان به خط امدادرسانی 
آنها، منجر به خدش��ه دار ش��دن نقش آژانس آنروا 
خواهد شد و به نفع برخی كشورها است كه همواره 

خواستار از ميان برداشتن و انحال آژانس بوده اند.

دولت لبنان 
از همان لحظه ای كه گرو ه های آواره  فلسطينی به آن س��وی مرز های سوريه و لبنان 
رسيدند ، رئيس انجمن گفت وگوی لبنان- فلسطين خلدون شريف، موضع دولت لبنان 
را با اين س��خنان بازگو كرد: »لبنان در تأمين مخارج آوارگان تقريباً ناتوان است و اين 
مسئله در دو سطح اقتصادی و اجتماعی لبنان را تحت فشار قرار می دهد.« اين مطلب 
بی اعتنايی كامل هيئت عالی امدادرسانی لبنان وابس��ته به نخست وزيری را نسبت به 
صحنه خدماتی- امدادی اين آوارگان نشان می دهد. در اينجا می توان به اين نكته اشاره 
كرد كه مواردی همچون: كشمكش های سياسی در داخل لبنان، بيم برخی گروه های 
سياسی لبنان از طوالنی  شدن اقامت آوارگان س��وری در خاك لبنان و اين كه آنها نيز 
همچون آوارگان فلس��طينی، به آوارگان دائمی تبديل ش��وند، همه اين ها دولت لبنان 
را نسبت به نقش خود در ارائه  كمك به آوارگان س��وری در لبنان، دچار آشفتگی كرده 
است. اين امر، در ابتدا با مشاركتی شرم آور از سوی هيئت عالی امدادرسانی و در ادامه 
كناره گيری كامل آن از اين نقش، انعكاس يافت. عاوه بر اين كش��مكش های سياسی، 
دولت بيم آن را دارد كه با تسهيل ماندن تعداد جديدی از آوارگان فلسطينی در لبنان، از 
سوی جناح های سياسی متهم شود. بی ترديد همين عامل تا حد زيادی در تصميم گيری 
دولت لبنان سهيم بوده است و موجب شده دولت به هيچ يك از مسئوليت های خود در 
قبال آن دسته از آوارگان فلسطينی كه از سوريه به لبنان آمده اند، تعهدی نداشته باشد. 
دولت های لبنان يكی پس از ديگری، به پرونده  حضور فلسطينی ها در لبنان نه با ديدگاه 
فراگير انسان دوستانه كه همواره با ديدگاه امنيتی محض نگريسته اند. بنابراين برخورد 
امنيتی با آوارگان فلسطينی مهاجر از سوريه بر نحوه  تعامل لبنان با آنها غلبه دارد. اين امر 
در اقدامات اداری دنبال شده نمود دارد؛ چه در مرزهای لبنان- سوريه و چه برای كسانی 

نتفاضه آوارگان با حركت  ا
آنها به سمت مرزهاي فلسطین 
اشغالي ديدگاهي است كه در 
پس تشريح اوضاع فعلي آنها با 
اين سه مقاله پیش روي، مدنظر 
است. اگرچه ساقط كننده وظیفه 
اعراب، مسلمانان و جهانیان در 

قبال اين ظلم مضاعف نیست
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كه مدت اقامت داده شده به آنها به پايان می رس��د كه در آن صورت برای تمديد دوره 
اضافی اقامت در لبنان يا تاش برای بازگشت به سوريه با مشكاتی مواجه می شوند. 

نقش سازمان آزادی بخش فلسطين، کميته های مردمی و کميته های وابسته به آن
سفارت فلسطين در لبنان، كميته های مردمی در فلس��طين و كميته های وابسته به 
خود را در اردوگاه ها مكلف كرده تا طی عملياتی خانواده های فلسطينی را كه از سوريه 
می آيند، ثبت نمايند. اما نقش اين كميته ها محدود به همين ثبت  نام ش��ده اس��ت كه 
خود با مشكات فراوانی آميخته است و هيچ گونه امكاناتی كه پاسخگوی نيازهای اين 
آوارگان باش��د، در اختيار كميته ها قرار داده نشده اس��ت. اين كميته ها به جمع آوری 
كمك های مردمی از ديگر انجمن ها و عرضه  آن به خانواده های آواره بسنده كرده اند. در 
بعضی از اردوگاه ها بروز درگيری هايی ثبت شده كه به عمليات امدادرسانی خدشه وارد 
كرده و منجر به آن شده كه انجمن های مشخصی با ويژگی های اسامی به طور انفرادی، 
عمليات امدادرسانی را در بين خود تنظيم كنند، بی آن كه با كميته های مردمی يا ديگر 
انجمن های ملی هماهنگ باشند. سازمان آزادی بخش فلسطين كه اساساً نسبت به ايفای 
هر نقشی در پاسخگويی به نياز فلس��طينی های مقيم اردوگاه های لبنان، بی اعتنا بوده 

است، از امدادرسانی به فلسطينی های آواره از سوريه نيز همچنان شانه خالی می كند.

جامعه  مدنی و جامعه  داخلی فلسطين
تشكيات سياسی فلسطين نارضايتی خود را از س��ازمان های جامعه  مدنی فلسطين 
به ثبت رس��انده اند كه اين نارضايتی در نتيجه  بی توجهی آنها به مشاركت در عمليات 
امداد رسانی می باشد. واقعيت اين است كه بعضی از اين س��ازمان ها برای پرداختن به 
بحران هايی از اين دست ، آمادگی ندارند ؛ زيرا برنامه های عملی و فعاليت های آنان روی 
مس��ائل و قضايای گوناگون ديگری متمركز است كه روش��نگرانه و حقوقی است. اين 
س��ازمان ها در برنامه و بودجه  خود، ارائه  كمك های اجتماعی را در نظر نگرفته بودند و 
بيشتر آنها در مناطق شعبه ندارند. در عين حال س��ازمان  های ديگری كه فعاليت آنها 
توس��عه محور بوده ، مشاركت های چش��مگيری برای پاس��خگويی به نياز خانواده های 
آواره ، داش��ته اند و انجمن های ملی )اتحاديه  زنان فلس��طينی و باش��گاه های جوانان( 
مشاركت هايی مشابه را ارائه نموده اند. اين مشاركت ها با تكيه بر اقدامات فردی بوده كه 

شامل جمع آوری كمك از انجمن های ديگر و انتقال و توزيع آن می باشد.
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بيشترين بار بر دوش جامعه  داخلی و محلی فلس��طين يعنی خانواده های فلسطينی 
ساكن در اردوگاه های لبنان، سنگينی كرده است. چرا كه بيشتر خانواده های مهاجر از 
سوريه، در نتيجه  روابط عميق خانوادگی و روستايی، نزد خانواده های فلسطينی اقامت 
گزيده اند. برای آگاهی از حجم اين بار كافی است به يك آمار استناد كنيم كه به موجب 
آن، فقط 5/3 درصد از خانواده های آواره خانه اجاره كرده اند، در حالی كه خانواده های 

ساكن در اردوگاه ها، مسئوليت ميزبانی از ساير آوارگان را به عهده گرفته اند.

معضات و چالش های اساسی پيش  روی مسئولين ، برای پرداختن به بحران 
مهاجرت فلسطينی ها از سوریه

مهاجرت فلسطينی ها از س��وريه به لبنان ، پرونده ای بس��يار پيچيده را ايجاد كرده و 
مجموعه ای از چالش ها و معضات چندبعدی و چندوجهی را موجب ش��ده اس��ت ؛ اما 

می توان پنج محور اساسی را به ترتيب زير برای آن مشخص كرد:
1. آمار

عمليات شمارش تعداد مهاجران فلسطينی از سوريه ، در حد خود موجب بروز مشكلی 
بزرگ شده است. دس��تگاه امنيت عمومی لبنان از ارائه  هر گونه آماری پيرامون تعداد 
آوارگان فلسطينی كه از س��وريه آمده اند ، امتناع می  ورزد و در عين حال آژانس آنروا از 
ايفای اين نقش خودداری نموده و تنها به ثبت خانواده هايی اكتفا كرده كه برای استفاده 
از خدمات بهداشتی درمانگاه های آژانس مراجعه كرده اند. آمار اين آژانس ، متكی بر آمار 
ديگر انجمن ها نيز می باش��د. در هر حال اطاعاتی موجود است كه نشان می دهد ثبت 
اطاعات به اردوگاه ها و مجتمع های فلس��طينی محدود می شود و تعدادی از شهر ها و 
شهرك های لبنان را به ويژه در منطقه  بقاع االوس��ط ، در بر نمی گيرد و در ادامه ، فرآيند 
مقايسه  فهرست ها چندين تناقض را نشان داده است ؛ از جمله اين كه برخی نام ها در چند 
فهرست تكرار شده اند يا به شكل ديگری اطاعات دوگانه در فهرست ها ديده می شود. 
مثًا مردی خود را به عنوان سرپرس��ت خانواده ثبت  نام كرده و همسر خود را عهده دار 
همان مسئوليت معرفی كرده است يا اين كه به عنوان دو خانواده  جدا از هم درج شده اند. 
عاوه بر اين ها بعضی از خانواده های فلسطينی در اردوگاه های لبنان، خود را به عنوان 
خانواده های آواره از سوريه ثبت  نام كرده اند. تعدادی ديگر از خانواده ها نيز حاضر به ثبت 
 نام نشده اند؛ با اين استدالل كه از فلسطينی های لبنان هستند و در عين حال می دانند 
كه پس از تجاوز اسراييل به لبنان در سال 1982، آنها به سوريه مهاجرت كرده و پس از 
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30 سال دوباره به لبنان بازگشته اند ؛ در نتيجه حق استفاده از كمك های توزيع شده از 
آنها ساقط می گردد. يكی از مثال های فراوان برای ابهام به وجود آمده در عمليات آماری 
اين است كه بعضی از كميته های مردمی فلسطينی در مناطق ، ارقام وارد شده در گزارش 
دبير كل كميته ها- كه مقر آن در بيروت است- را پيرامون تعداد آوارگان ، نقض كرده اند. 
گزارش دبير كل كميته ها به وجود 394 خانواده  آواره در اردوگاه عين الحلوه اشاره دارد 
اما كميته  مردمی اردوگاه از وجود 520 خانواده  آواره در اردوگاه عين الحلوه خبر می دهد. 
عاوه بر همه  اين ها برخی از خانواده ها لبنان را ت��رك كرده اند، بی  آن كه اين موضوع را 
اطاع دهند تا نام آنها حذف شود و در عين حال برخی ديگر به داليل امنيتی از ثبت  نام 

خودداری می ورزند.
2. خدمات بهداشتی

در سوريه، نحوه  تعامل با فلسطينی ها به ويژه از نظر دستيابی به انواع خدمات بهداشتی، 
كامًا همانند شهروندان سوری بود. بنابراين دستيابی به دارو يا انجام عمل های جراحی، 
امری س��هل و آس��ان بود. اما در لبنان امور به طور ريش��ه ای تفاوت پي��دا كرده و يك 
فلسطينی برای دستيابی به خدمات پزش��كی با دشواری های شديدی مواجه می شود. 
زيرا پوشش آنروا فراگير نيست بلكه در حالتی كه بيماران ناچار به ورود به بيمارستان ها 
باش��ند، خدمات جزيی به آنها ارايه می دهد و در زمينه  دارو به تعداد محدودی از انواع 
داروها ختم می شود. در عمل نيز غير از آنروا هيچ دستگاه ديگری نيست كه به گروه های 
فلس��طينی خدمات پزش��كی ارائه نمايد. به طور خاصه، هيچ گونه برنامه  بهداش��تی 
وجود ندارد كه هم زمان با آمدن اين آواره ها، پاسخگوی نيازهای پزشكی روزافزون آنها 
باش��د. بلكه موضوع به صدور مجوز برای آواره های جديد، محدود شده است تا همانند 
فلسطينی های لبنان، از خدمات پزشكی درمانگاه های آنروا استفاده كنند؛ بدون آن كه 
هيچ افزايشی در اندوخته پزشكی در نظر گرفته شود؛ در نتيجه آوارگان سوری خدمات و 
امكانات پزشكی را ميان خود تقسيم كردند كه در اصل به فلسطينی های لبنان اختصاص 

داشت. بنابراين فلسطينی ها همواره از نقصانی بزرگ در همه  سطوح رنج می برند.
اما مسئله تنها به دستيابی به خدمات پزشكی محدود نمی شود؛ زيرا نيازهای مختص 
به زنان و كودكان مورد توجه قرار نگرفته يا پاسخ داده نشده است. نيازهايی كه فراتر از 

مفهوم امدادرسانی و چارچوب كلی آن است.
3. آموزش

از سوی ديگر، دانش آموزان فلس��طينی مهاجر از سوريه برای رسيدن به نيمكت های 
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تحصيلی، با مش��كلی مواجه نشده اند. به خصوص با 
تصميمی كه آنروا برای گشودن مدرسه ها در برابر اين 
دانش آموزان و تأمين كاس های جداگانه برای آنها، 
اتخاذ نموده اس��ت. اما معضل اصلی در تفاوت شيوه  
آموزشی مورد نظر در هر يك از كشورهای سوريه و 
لبنان، جلوه گر می ش��ود و اين دو شيوه تفاوت های 
ريش��ه ای با يكديگر دارن��د. همين امر، آغاز س��ال 
تحصيلی جديد را برای اي��ن دانش آموزان به تأخير 

انداخته است. با آغاز سال تحصيلی جديد در مدارس آنروا در لبنان كه اواخر ماه سپتامبر 
بود، هنوز هيچ يك از دانش آموزان جديد مهاجر از سوريه ثبت  نام نكرده بودند. بعضی 
از آنها بعداً طبق شيوه  لبنان در مدارس آنروا ثبت  نام شدند. در عين حال، خانواده های 
ديگری تحت فش��ار نياز اقتصادی و هم زمانی آن با آغاز سال تحصيلی مدارس آنروا در 
سوريه، تصميم گرفتند به سوريه بازگردند. اما خردساالن به مهدكودك های گوناگونی 

وارد شدند كه وابسته به چند انجمن ملی در اردوگاه ها و خارج از آن بودند. 
4. اسكان

مسئله  اسكان آوارگان فلسطينی از سوريه، به يك مش��كل بزرگ تبديل شده است؛ 
با توجه به اين كه 95درصد از آنان نزد خويش��اوندان خود در اردوگاه های لبنان به سر 
می برند كه اين اردوگاه ها از ساكنان اصلی خود اشباع شده اند و همين امر، بار سكونتی، 
معيش��تی و اقتصادی را بر اين خانواده ها تحميل می كند. به وي��ژه اين كه خانواده های 
ميزبان برای مقابله با س��ختی های زندگی، اساس��اً نيازمند ياری و كمك هس��تند. اما 
خانواده هايی كه در اردوگاه های لبنان خويش��اوندی ندارند ، با مشكل دوبعدی مواجه 
هستند : اول ، عدم توانايی مالی برای اجاره  مسكن و دوم ، فراهم نبودن خانه های اجاره ای 
در خود اردوگاه ها. بعضی از خانواده ها از اردوگاه های لبنان درخواست كرده اند كه برای 
ساخت حتی يك اتاق اضافه بر روی پشت بام به آنان مجوز بدهد تا بتوانند خانواده های 
تازه وارد را در آنجا بگنجانند. مشكات به وجود آمده در ميان خانواده ها تكرار می شود 
و بعضی از آنها تا حد طرد خانواده های تازه وارد پي��ش رفته اند. در مواردی ديگر ، حتی 
تا رسيدن به مرز طاق ثبت شده است و به طور مختصر اين وضعيت منجر به بازگشت 
بعضی از خانواده ها به سوريه شده است و بعضی از ديگر خانواده  ها، به اشغال مؤسسه های 
آنروا برای اقامت در آن پناه آورده اند و اين موضوعی است كه در ادامه حل و فصل شده 

هم اكنون نزديك به نیمي 
فلسطیني ها،  جمعیت  از 
در آوارگي به سر مي برند. 
تعدادي كه نزديك به جمعیت 
يهوديان ساكن در فلسطین 
است و به نظر مي رسد كه براي 
يك نهضت همگاني علیه 

اشغالگري كافي باشد
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است.
5. مجوزهای اقامت

فلس��طينی های مهاجر از س��وريه ، پس از ورود به لبنان ، خود را در مقابل يك معضل 
امنيتی ديدند كه در مرزها خود را نشان داد و آن گرفتن مجوز اقامت در لبنان تنها برای 
يك هفته بود. آنها در پايان هفته بايد به دس��تگاه امنيت عمومی مراجعه می كردند تا 
اقامت آنها را به طور رايگان ت��ا يك هفته  ديگر تمديد نمايد. س��پس مجدداً بايد مدت 
اقامت را تا دو هفته  ديگر تمديد می كردند، به شرط آن كه فلسطينی ها عوارض مالياتی 
را كه مبلغ آن برای هر نفر 50000 ليره  لبنانی بود، بپردازند. اين اقدام در محاس��بات 
آوارگان فلسطينی وجود نداشت ؛ زيرا با توجه به ادامه  بحران در سوريه ، نمی دانستند كه 
اقامت آنها در لبنان چه مدت طول می كشد. در همين حال اوضاع مالی بسيار دشوار، به 
آنها اجازه  پرداخت اين عوارض مالياتی را نمی داد. چندی بعد، اين عوارض با تأخير در 
پرداخت به جريمه هايی تبديل شد كه بر دوش آنها سنگينی می كرد. درست است كه 
دستگاه امنيت عمومی، با مصوبه ای به مدت يك ماه- از 17 سپتامبر تا 17 اكتبر- اين 
افراد را از پرداخت جريمه معاف كرده بود، اما تبصره هايی را برای اين مصوبه ثبت كرد؛ 
به طوری كه خانواده هايی كه قصد بازگش��ت به سوريه را داش��تند، با مطالبه  پرداخت 
جريمه های مالی از آنان، غافلگير شدند. در مواردی ديگر بعضی از آنها جلوی سنگرهای 
ارتش لبنان و ورودی اردوگاه های عين الحلوه و نهر البارد، به جرم مخالفت با شرايط اقامت 
بازداشت ش��دند. اين اقدام بر يكپارچگی برخی خانواده ها تأثير گذاشت؛ به طوری كه 
بخشی از آنان در اردوگاه ها باقی ماندند و بخشی ديگر از آنان مجبور به ماندن در خارج 

از اردوگاه ها شدند. 
معضل بزرگ تر در عدم تمديد مصوبه  معافيت از جريمه ها نمود پيدا كرد كه همين امر، 
همه  مهاجران فلسطينی از سوريه را به ساكنان غير قانونی تبديل كرد. حداقل در يك 
مورد، در نتيجه  وضعيت مذكور و برای جلوگيری از احتمال بازداشت، يكی از خانواده ها 
با سفارت فلسطين در بيروت، تماس گرفت تا تمايل خود را نسبت به مهاجرت از بيروت 

به سمت نوار غزه- جايی كه در اصل از آنجا آمده بود- اباغ كند. 

چند شاهد عينی و واقعيت های مهاجرت در اردوگاه های لبنان
مصاحبه هايی كه با تع��دادی از خانواده های آواره در برخی از اردوگاه ها داش��ته ايم، 
وضعيت تلخی را منعكس می كند كه حاصل پناهندگی اي��ن خانواده ها به جمع ديگر 
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آوارگان يعنی جمع آوارگان فلس��طينی در لبنان است. همچنين ميزان رنج و نااميدی 
آنها را نسبت به ناتوانی سازمان های بين المللی و محلی نشان می دهد كه قادر نيستند 
پاس��خگوی نيازهای اوليه آنان باش��ند. اين خانواده ها تحت تأثير دو آسيب قرار دارند. 
آسيب خروج از خانه ها و محله های خود در سوريه و آس��يب ناشی از وقايع آوارگی در 
لبنان. بيشتر خانواده ها برای بازگشت به س��وريه ابراز تمايل كرده اند، حتی اگر امور در 

آنجا ثابت و پايدار نباشد.
مورد نخست: يك خانواده  فلسطينی در لبنان كه در سال 1982 به سوريه نقل مكان 
كرده و در جوار شهر درعا اقامت گزيده بود. با بازگشت به لبنان، اين خانواده دوباره طعم 
تلخ آوارگی را تجربه كرد. افراد اين خانواده  ش��ش نفره در خانه ای اجاره ای و غيرمجهز 
برای سكونت، اقامت گزيدند و سه تن از فرزندان، در مكان های ديگر پراكنده شدند. تنها 
چيزی كه از كمك های مردمی، نصيب اين خانواده شد، يك سهميه  غذايی بود كه تنها 
برای سه روز كافی بود و پس از آن كمك ها قطع شد. اما يك دفتر حزبی، ارسال روزانه 
يك بسته نان را به عهده گرفت و گاهی اوقات نيز بعضی از همسايه ها چند قوطی كنسرو 
برای آنها می فرس��تادند. دو نفر از فرزندان خانواده در مدارس آنروا ثبت  نام كردند، اما 
تاكنون كتابی دريافت نكرده اند. سرپرس��ت خانواده از بيماری ديابت و فشار خون رنج 
می برد؛ يكی از چشم هايش نيازمند عمل جراحی فوری است كه چهار هزار دالر هزينه 

دارد و تاكنون اين مشكل حل نشده است.
مورد دوم: مورد ويژه ای است كه اين خانواده  دوم را از دو خانواده  مشابه ديگر متمايز 
می كند. دختربچه  اين خانواده با وضعيتی مواجه ش��د كه پوست او تا ميزان 80درصد 
دچار سوختگی شد و به تعدادی دارو نياز دارد كه هزينه  آن برای هر پنج روز به يكصد 
دالر می رس��د. با اين حال آژانس آنروا از ارائه  هر گونه كمكی خودداری ورزيده اس��ت. 
تاكنون كسی حاضر نش��ده عهده دار درمان يا تأمين هزينه های دارويی اين دختربچه 
شود. اين خانواده كه از ريف دمش��ق آمده، به منطقه  ديگری در سوريه كوچ كرد تا در 
يك خانه، همراه با چند خانواده  ديگر در آنجا س��اكن ش��وند. تعداد كل افراد به پنجاه 
نفر می رسيد؛ تا اين كه يكی از خانواده ها، به اين دليل كه ماندن تحت چنين شرايطی 
دشوار بود، ناگزير به ترك آنجا و بازگشت به سوريه شد. به دليل وضعيت خاص دختربچه  
سوخته، اعضای اين خانواده نيز مجبور ش��دند به خانه  ديگری منتقل شوند. بعضی از 
افراد خانواده به سوريه بازگشتند تا كار كنند و برای تأمين نياز فرزندان، پول بفرستند. با 
آمدن فصل زمستان، مشكات بيشتر می شوند. زندگی اين خانواده زير و رو شده و همه 
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چيز عليه آن دگرگون شده است. 
مورد سوم: خانواده ای است كه به بيشتر نقاط س��وريه كوچ كرده است. اما تنش های 
امنيتی س��يار، س��رانجام اين خانواده را به س��وی لبنان س��وق داد تا نزد يك خانواده  
فلسطينی ساكن شوند كه آن هم به سهم خود از اردوگاه نهرالبارد مهاجرت كرده بود. 
اين چنين، 13 نفر در خانه ای كه متشكل از دو اتاق بود، جمع شدند. سرپرست خانواده  
ميزبان تا جايی كه می توانس��ت، درصدد رفع نيازهای دو خانواده ب��ر آمد. هيچ يك از 
ارگان ها اعم از كميته های مردمی يا هر انجمن ديگری، به امور آنان رسيدگی نكردند. 
به دليل گرانی معيش��ت در لبنان و عدم توانايی در همگامی با هزينه های درخواستی، 
اين خانواده ناچار شد به سوريه باز گردد. اما استمرار آشفتگی امنيتی در آن منطقه، اين 
خانواده را وادار به بازگشت مجدد نمود. مادر از اين كه درمانگاه های آنروا در لبنان، فاقد 
داروهای مورد نياز او می باشند، گايه دارد و همين امر، او را مجبور كرده كه تنها برای 
تأمين اين داروها چندين بار از مرزهای س��وريه عبور كند. داستان اين خانواده و اقامت 
آن در لبنان، دارای فصل های پی در پی است؛ زيرا پس از پايان مدت قانونی اقامت، اين 
خانواده خود را با خطر طرد به سوريه مواجه ديد. از اين رو حاضر به پرداخت جريمه های 
مالی شد. اكنون و پس از به پايان رسيدن آخرين مهلت داده شده ، اين خانواده يك بار 
ديگر ناگزير به پرداخت هزينه شده است، اما از كجا؟ يكی از افراد اين خانواده دانشجوی 
سال چهارم است و از شاگردان برجسته است؛ اما دانش��گاه لبنان در صورتی حاضر به 
پذيرش اين دانشجو شده است كه تحصيل در رشته  خود را از نو و از سال اول آغاز كند؛ در 
عين حال، اختاف شيوه  آموزشی ميان سوريه و لبنان مانع از حضور دو فرزند ديگر در 
دبيرستان ها شده است. مشكل ديگری به همه اين مشكات اضافه می شود كه همگی 

از آن رنج می برند: نبود فرصت شغلی برای آوارگان قادر به كار. 
مورد چهارم: اين خانواده از اردوگاه يرموك آمده و تعداد آنها 13 نفر است؛ عاوه بر آن، 
10 نفر هم از خانواده  ميزبان هستند. همه  آنها در دو اتاق و يك راهرو می خوابيدند. هيچ 
يك از افراد خانواده تصور نمی كرد كه حتی در چنين ش��رايطی، سوريه را ترك كنند و 
می گويند ضرورت، تنها چيزی است كه موجب ماندن آنها در لبنان شده است؛ اما انديشه  
بازگشت، هر لحظه در سر آنها است و شرايط بسيار بدی كه در آن به سر می برند، همواره 
اين انديشه را احيا می كند. تنها چيزی كه تاكنون به اين خانواده رسيده است، وعده و 
آمار است. در اردوگاه نه جايی برای بازی كودكان وجود دارد و نه مدرسه ای كه به آنجا 
بروند. قطعی مكرر آب و برق نيز بر وخامت اين اوضاع آشفته می افزايد. افراد اين خانواده 



28
7

گي
آوار

در 
ي 

ارگ
آو

92
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

 پ
38

3 و 
ه 7

مار
 ش

هم
ازد

ل ي
 سا

وم
ه س

دور

به ياد می آورند كه هنگام تجاوز اسراييل به لبنان در س��ال 2006، آنها با خانواده های 
لبنانی كه به سوريه مهاجرت كرده بودند، چگونه رفتار كردند و امروز چگونه با آنان رفتار 
می شود. می پرسند آيا سهميه های خوار و بار كه شامل چندين قوطی كنسرو و حبوبات 

است، كفايت می كند؟ سبزی، ميوه، گوشت و نيازهای ديگر چه می شود؟ 

خاصه و نتيجه گيری 
از همان ابتدا، عدم صاحيت جامعه  مدنی و داخلی فلسطين برای تعامل يا ايجاد راه حل 
نسبت به مش��كات فراوانی كه از مهاجرت فلسطينی های س��وريه به لبنان پديد آمد، 
آشكار بود. با وجود همه  تاش های صورت گرفته، آنچه بر اين وضعيت غلبه دارد، منطق 
امداد اضطراری اس��ت. يعنی فقط پرداختن به نياز های اوليه  آوارگان كه همان تأمين 
خوراك آنان است. بنابراين از ديگر مسائل اساسی غفلت شد؛ حال آن كه طوالنی  شدن 
مدت اقامت آوارگان و مشكات حاصل از آن، افزايش نياز ها و تنوع آن را در پی داشت. 
بنابراين در كنار تأمين غذا، اين نهادها از تأمين بسياری از نيازهای ضروری معذور بودند. 
از تأمين محل سكونت، در نظر گرفتن نياز های زنان و كودكان و نيازمندان خاص گرفته 
تا حل معضل های بهداشتی، آموزشی و اقامت. بنابراين، فقدان يك برنامه كامل به وضوح 

مشاهده می شود. برنامه ای كه بتواند تمامی پيامدهای مهاجرت را در بر گيرد. 
چند دستگی سياس��ی در داخل فلس��طين، از داليل عدم توافق بر سر تدوين چنين 
برنامه ای است. عاوه بر عدم هماهنگی لبنان- فلسطين، عدم توافق سازمان های ملی و 
سازمان های جامعه  مدنی برای تمركز تاش ها در يك مسير واحد، عدم آگاهی هر يك از 

طرف ها از طرف های ديگری كه در اين كار مشاركت دارند، نيز بسيار مهم است. 
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آوارگان فلسطيني از سوریه تا اردن؛
پس از واپسين مرزها 

خالد عايد 
ترجمه خديجه رسولي 

گويي يك فلسطيني عادی، قول و قراری غيرعادی و »اديسه وار« با هجرت ها و تبعيدها 
دارد. اين وضعيت حتي پيش از واقعه  1948 آغاز شده بود و آنچنان كه پيداست پاياني 
ندارد. يك فلسطيني هر گاه در سرزميني اقامت گزيده تا در آنجا مستقر شود و منزلگاه 
و زندگي جديدي را از س��ر گيرد ، ناگهان طوفاني س��همگين بر او وزي��دن گرفته كه از 
چهار سو او را احاطه كرده ، ميخ ها و ستون هاي چادر را بركنده و آن را به سرزمين تازه و 

ناآشنايي پرتاب كرده است.
چنين وضعيتي هم در خود فلسطين و هم در سرزمين هاي عربي مجاور وجود داشته 
است. از سرزمين هاي باقي مانده از فلسطين در كرانه   باختري و نوار غزه گرفته تا اردن، 
لبنان و آن گونه كه اخيراً به نظر مي رسد، در س��وريه نيز اين وضعيت وجود دارد. حال 
آن كه فلسطيني ها در س��وريه از نوعي ثبات برخوردار بودند، تا حدی كه برخي به آنان 

غبطه مي خوردند. 
با توجه به بحران كنوني سوريه، رنج فلسطيني ها از روی تعداد مهاجران آنها به لبنان 
يا اردن يا هر دوي آنها، سنجيده نمی ش��ود بلكه بايد آن را با سوزناك ترين عذاب هاي 
روحي- انسانی و به ويژه سياسي سنجيد. فرد فلسطيني ميان دو گزينه »بهار« و »پاييز« 
عربي قرار گرفته و اين در حالي اس��ت كه گزينه هاي او در »بازگشت« و »آزادي« )كه 

همان گزينه هاي اصلي مردم است(، تا زماني نامعلوم روي ميز باقي  مانده است.

تعداد مهاجران چند نفرند: »کور رقمی«
با وجود اهميت فراواني كه »آمار و ارقام« در زندگي ما به طور كلي و در پژوهش علمي 
به طور ويژه پيدا كرده اند، اما ممكن است همين ارقام واقعيت ها را دقيقاً بازتاب ندهند 
و حتي گاهي برخي از ابعاد آن را محو كنند ؛ اين پديده اي است كه آن را »كور رقمی« 
)بر وزن كور رنگی( ناميده ايم. اين امر تا حد زيادي بر مهاجرت فلسطيني ها از سوريه به 

اردن منطبق است.
آمار ضد و نقيضي مربوط به شمار مهاجران فلس��طيني از سوريه به اردن وجود دارد. 
طبق منابع اين آمار، مسئوالن غيررسمي، شمار مهاجران را 1000 تن برآورد مي كنند. 
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پیش از آغاز بحران سوريه ، آنروا 
وضعیت سوريه را »يك محیط سیاسی 
دارای ثبات« توصیف می كرد كه 
اين ويژگی با توجه به وضعیت ثبات 
سیاسی نسبی در آنجا استنباط شده 
بود. اما شعله ور شدن سريع حوادث، 
بر فعالیت اين آژانس و توانايی آن در 
ارتباط با شعبه های فرعی در استان ها 
سايه افكند و خدماتی كه آنروا در 
برخی مناطق ارائه می داد، تحت تأثیر 
قرار گرفت؛ به ويژه در مناطقی كه 
»ملتهب« به شمار می رفت؛ اين امر در 
نتیجه  دشواری رسیدن به آن مناطق با 

توجه به عملیات نظامی بود

حال آن كه آژانس آن��روا ، تعداد مهاجراني را 
كه به آنه��ا خدمات ارائه مي ده��د، 350 نفر 
ثبت كرده اس��ت.1 ممكن اس��ت اين تفاوت 
ناچيز مي��ان دو آمار، تعجب برانگيز نباش��د؛ 
زيرا آن��روا معم��والً خدمات خ��ود را تنها به 
كساني كه نامش��ان در آنجا ثبت شده باشد، 
ارائه مي دهد و غالباً شمار آنها از شمار كساني 
كه واقعاً به آن خدمات نياز دارند، كمتر است.

اردوگاه الزعتري، بزرگ ترين و مشهور ترين 
اردوگاه در منطقه  مف��رق، در مرز هاي اردن 
و س��وريه اس��ت. در ميان مهاجران سوری 
مقيم اي��ن اردوگاه )تقريباً 39 ه��زار نفر، به 
گفته  سخنگوي رس��انه اي امور اردوگاه هاي 

آوارگان، روزنامه  رأي 2012/10/31(، ش��مار بس��يار اندكي )فقط ده ه��ا نفر( از آنان، 
فلس��طينی هس��تند. با وجود تكرار حوادث ن��زاع و درگيري ميان مهاجران س��وري و 
نيروهاي امنيتي اردن، چنين حوادثي ميان آوارگان سوري و فلسطيني، به ثبت نرسيده 

است.
 Cyber( »اما مجتمع اصلي و انحصاري آوارگان فلس��طيني، مركز »س��ايبر سيتي
City( مي باشد كه نزديك دانش��گاه علم و فناوري در منطقه  شمالي شهر اربد اردن و 
در نزديكي شهر مفرق واقع شده است. اين مركز حدود 170 آواره  فلسطيني را در خود 
گنجانيده كه البته اين رقم بي��ن منابع گوناگون و در زمان ه��اي مختلف، تفاوت هايي 
داشته است. شايان ذكر است كه مركز سايبر سيتي، يكي از سه منطقه  صنعتي استاندارد 
)QIZ's( است كه برپايی آن در منطقه  اربد )و ديگر مناطق اردن( با مصوبه  سال 1997 
كنگره  امريكا به تصويب رسيد. اين مركز با هدف »تشويق به صلح« از طريق پروژه های 
اردنی- اسراييلی- امريكايی ايجاد شده است كه موجب انگيزه  سرمايه گذاری و فراهم  
شدن فرصت های شغلی برای مردم اردن می گردد. اما تمامی اين پروژه پيوسته شاهد 
عقبگرد بوده اس��ت. تعدادی از پروژه های كنونی متوقف ش��ده و تعداد ديگری از آنها 
هنوز راه  اندازی نشده اند و شايد سايبرس��يتی، مصداق همين حالت دوم باشد؛ چرا كه 

1. عمان نت، 3 آوريل 2012. 
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بهره برداری از آن با رويكرد گنجاندن آوارگان 
جديد در اي��ن منطقه صورت گرفته اس��ت ؛ 
به ويژه آن كه شامل ساختمان های مسكونی 
)كه ب��رای كارگران پ��روژه آماده ش��ده بود( 
اس��ت و عاوه بر آن از امكانات رفاهی ديگری 
همچون رستوران ، كافه تريا ، مراكز خريد و... 

نيز برخوردار می باشد.
آنچه گفته ش��د، به »معما« ی آمار مختص 
مهاجران فلسطينی از س��وريه به اردن پايان 
نمی ده��د، زيرا عوام��ل ديگری هس��تند كه 
اهميت بيشتری دارند و می توانند در شكافتن 
اين معما و گشودن قفل های آن، به ما كمك كنند. از جمله  اين عوامل- البته نه به ترتيب 

اهميت آنها- عبارت اند از:
اول: بسياری از خانواده های فلسطينی )تعيين تعداد آنها دشوار است(، به صورت فردی 
يا به هر صورت ديگری، توانسته اند به اردن »بازگردند« اما بدون سرپرست های خانوار 

كه عمری را در پيوستن به مقاومت فلسطين دست داشته اند. 
دوم: گرايش طبيعی آوارگان فلسطينی سوريه نه به سوی اردن و نه هيچ جای ديگری، 
بلكه به سوی لبنان بوده است. اين امر به س��هولت نسبی انتقال عادی به كشور نخست 
در مقايس��ه با كش��ور دوم باز می گردد. همچنين روابط نزديك و خويشاوندی در اين 
امر دخيل است و فلسطينی های س��وريه و لبنان را همواره از زمان نخستين هجرت در 
سال 1948 گرد هم آورده و می آورد. در آن هنگام اكثريت قريب به اتفاق فلسطينی ها 
از منطقه  جليل ش��مالی به سوی لبنان و س��وريه روانه ش��دند )در همين حال، اغلب 
فلسطينی های مركز فلس��طين به كرانه  باختری روی آوردند و اغلب ساكنان جنوب به 

سوی نوار غزه رفتند(.
سوم: هزاران تن از ساكنان نوار غزه، به  ويژه پس از جنگ سال 1967، خود را در ميان 
زمين و آس��مان معلق ديدند. چرا كه در اردن، اردوگاهی مخصوص به آنان )در منطقه  
جرش( وجود داشت كه عاوه بر نداشتن تبعيت اردن، از هيچ حقوق و وضعيت انسانی 
كه حقوق بين الملل آن را الزامی كرده اس��ت، برخوردار نبود و كس��انی كه در صفوف 
مقاومت فلسطين وارد شده بودند، ديگر »حق بازگشت« به اردن و حتی به »فلسطين« 

آوارگان فلسطینی سوريه در مقابل 
بحران سوريه، به اصل »بی طرفی« 
مثبت پايبند بودند و اردوگاه های آنان 
پذيرای مهاجران سوری شد- دقیقًا 
در مناطق مورد نزاع و درگیری مانند 
درعا، حمص، الذقیه، ريف دمشق و 
دمشق- به طوری كه شمار ساكنان 
اردوگاه های فلسطینی در برخی موارد 
تا سه يا چهار برابر افزايش يافت؛ به 
طور مثال در اردوگاه يرموک وضع به 

همین منوال است
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را نداشتند؛ مگر كسانی كه دو جنبش »فتح« و »حماس« راهی را برای آنان می گشودند. 
چهارم: ش��ايد اين عامل مهم ترين، ب��ا اهميت ترين و پيچيده تري��ن عامل در معادله  
»معما«يی باشد كه ما درصدد حل آن هس��تيم و اين عامل بيانگر اين است كه تعيين 
شمار دقيق »تبعيدشدگان« فلس��طينی- اردنی در سوريه دش��وارتر از آن است- اگر 
ناممكن نباشد- كه بتوان در راه تعيين نسبت »مراجعت كنندگان« به مجموع اين گروه 
تاش كرد؛ زيرا تخمين تعداد اين »تبعيدشدگان« از 20 هزار تا تقريباً 100 هزار نفر، 
نوسان دارد. در مدت بيش از يك دهه، فلسطينی ها در چند موج پی در پی از اردن خارج 
يا اخراج شده اند )به دنبال حوادث »سپتامبر سياه« در سال 1970، »نبرد بيشه ها« در 
ژوئيه 1971 و  تبعات و پيامد های آن از جمله فرار های فردی يا گسيخته  شدن گروهی 
از ارتش اردن، خروج گروه های جوانان برای همبس��تگی با مقاوم��ت در مقابل تهاجم 
اسراييل به لبنان در سال 1982(. آنچه بر پيچيدگی امور می افزايد، اين است كه همگی 
اين افراد در سوريه اقامت نگزيده اند بلكه پس از تهاجم سال 1982 در چهار سوی دنيا 
)به ويژه لبنان(، ديگر كشورهای عربی و حتی كشورهای اروپايی و امريكايی و... پراكنده 
شدند. سپس هزاران تن از آنها برای اقامت موقت، آموزش، آمادگی و مهيا شدن، به اردن 
آمدند تا زمينه  بازگش��ت آنها به كرانه باختری و نوار غزه طبق قرارداد اسلو كه در سال 

1993 ميان اسراييل و سازمان آزادی بخش فلسطين منعقد شده بود، فراهم شود. 
در طی اين مدت، افرادی از »نسل فداييان« به شهادت رسيدند و عده ای جان باختند؛ 
اما در مقابل، فرزندانشان ازدواج كردند و يكی از آنها خانواده ای تشكيل داد كه ميانگين 
افراد آن به شش نفر می رس��يد و اين چيزی است كه پيچيدگی مس��ئله را دو چندان 
می كند. اين پيچيدگی تنها از زاويه  تعيين افراد »تبعيدش��ده« نيست بلكه- اين مورد 
مهم تر است- مسئله، پيدايش نسل جديدی است كه تابعيت يا هويت يكسان ندارد و در 
نتيجه نيازمند حداقل حقوق مدنی و اجتماعی می باش��د )كار، نقل مكان و زندگی آزاد 

و آبرومند(.
اما در رابطه با حكومت فلسطين، آوارگان فلسطينی در مجتمع سايبر سيتی خواستار 
آن هستند كه اين حكومت دست از سر آنها بردارد. آنها پيش تر سكوت را شكسته بودند 
و »پس از گذشت يك س��ال از وعده های توخالی، دروغ های پيوسته و اتهام به اين كه 
»آوارگان اقتصادی« هستيم...«، تمايل خود را به كميساريای عالی سازمان ملل در امور 
پناهندگان و تمامی س��ازمان های بين المللی ذيربط اعام كردند تا به وضعيت اسفبار 
آنان رسيدگی كنند و برای جلوگيری از مشكات آنان كه روز به روز وخيم تر می شود ، 
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چاره ای بينديشند. 
س��فير حكوم��ت فلس��طين در عمان 
عطاء اهلل خيری، خاطرنشان كرده بود كه 
سفارت، اقدامات خود را ادامه می دهد تا 
فلسطينی هايی را كه از سوريه می آيند، بنا 
به خواس��ته  آنها به اردن و سپس نوار غزه 

منتقل نمايد. 
به نظر می رس��د ك��ه خش��م مهاجران 
فلس��طينی از س��وريه به اردن، در درجه  
نخس��ت، متوجه حكومت فلسطين است 
كه نماينده  آن، س��فارت اين حكومت در 
عمان اس��ت. اما اين خشم ميان نيروهای 
اردنی، سازمان ها و هيئت های بين المللی، 
استثنايی قائل نشده است؛ از جمله آژانس 
آنروا- كه طبق قيمومت خود- پيش از هر ارگان ديگری مسئول امداد و اشتغال آوارگان 
فلسطينی است. از جمله مواردی كه در اين راستا گفته می شود، اين است كه آژانس- به 
گفته  سخنگوی آن انوار ابو س��كينه- تنها 3/7 ميليون دالر از اصل 27 ميليون دالر را 
عرضه داشته اس��ت. كش��ورهای اعطاكننده  اين مبلغ خواهان ارائه  آن برای كمك به 
فلسطينی های سوريه بودند؛ يعنی آنها كه به دنبال حوادث سوريه خسارت ديدند يا از 
آنجا گريختند. نزديك به 140 آواره  فلسطينی مهاجر از سوريه، در سپتامبر گذشته اعام 
كردند كه هرگونه خدمت ارائه شده از سوی سازمان های بين المللی مختص آوارگان را 
تحريم می كنند و اين امر به دليل مسئله ای بود كه آن را »شانه خالی كردن از مسئوليت 

و عدم تعهد به مسئوليت هايشان در قبال آوارگان« ناميده بودند.
آوارگان س��ايبر س��يتی چندين بيانيه صادر كرده اند كه در آنها به حكومت فلسطين 

حمله كرده و رقابت شديدی را با سفارت آن در عمان به راه انداخته اند.
موضوع به همين جا ختم نمی شود؛ بلكه فراتر از آن به خطوط قرمزی رسيده است كه از 
نظر سياسی هر جا با هم تاقی يابند، از حرارت شعله می كشند؛ مانند جريان دو رودخانه  

يرموك و اردن و درياچه ی طبريه. اين خطوط قرمز در خطرات زير خاصه می شود:
اول: فروپاشی حكومت سوريه يا »سومالی«وار كردن آن، آن چنان كه برخی پيش بينی 

فلسطینی های سوريه در محاسبات خود 
هیچ گاه امكان مهاجرت دوباره از سوريه 
را به خارج از مرزهای اين كشور در نظر 
نگرفته بودند. اما عواملی كه فلسطینی ها 
را وادار به اين كار كرد، سهمگین تر 
از آن بودند كه بتوان تحمل كرد. 
داليل اصلی اين امر، حول سه محور 
می چرخند: عدم امنیت پس از انتقال 
درگیری ها به محله ها و اردوگاه های 
فلسطینی نشین؛ گرانی فاحش در نتیجه  
كمیاب شدن كاالهای اساسی؛ درصد 
باالی بیكاری و عدم امكان دستیابی به 
شغل در نتیجه  تداوم بحران در سوريه 
كه بیش از دو سال و نیم ادامه يافته است 
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می كنند.
دوم: انتقال »دغدغه دموگرافی«- كه با افزايش شمار فلسطينی ها در اردن خود را نشان 
داده است- از حالت پنهان و تحت نظارت كنونی به حالتی از آشوب ها و ناآرامی ها، كه در 
آن صورت ممكن است رژيم صهيونيستی فرصتی برای تحقق رؤيای قديم- جديد خود 
بيابد؛ يعنی آنچه »ميهن جايگزين« ناميده می شود. شايد مهم ترين خط قرمز، با ايجاد 
شرايطی جلوه گر شود كه فلسطينی های سوريه و سپس لبنان را وادار می كند كه به اردن 

نقل مكان كنند كه اين امر بر عمق چنددستگی های مردمی و وخامت آن می افزايد.
سوم: موردی است كه اهميت آن هم تراز با اين دو تحول است، اگر بيشتر از آنها نباشد. 
آن قدرتی كه در رأس اين هرم جديد س��يطره يافته بر منطقه قرار خواهد گرفت، رژيم 
صهيونيستی اس��ت و بس. اين امر بر احتماالت تجزيه  حكومت سوريه، چند تكه شدن 
جامعه  اردنی- فلسطينی، محو مسئله  اصلی يعنی فلسطين و چيرگی دوباره امريكا بر 

منطقه در قالبی جديد، متمركز است.

مهاجران فلسطينی مقيم اردن در چه شرایطی به سر می برند؟
چند گواهی 

در ميان مهاجران فلسطينی، حالتی از خش��م، ناراحتی و تلخكامی در مقابل هر يك 
از طرف های مرتبط با رنج تازه  آنها ، حكمفرماس��ت. شايد دليل چنين وضعيتی همين 
بحران غير مترقبه باشد كه مهاجران فلسطينی برای خود هيچ سودی در آن نمی بينند.
مقامات اردن��ی، اين فلس��طينی ها را »آوارگانی اقتصادی« به ش��مار می آورند كه در 
جست وجوی درآمد و كاس��بی هس��تند، نه آوارگان سياس��ی كه با توجه به خشونت 
خونباری كه از دو سال پيش در سوريه شدت گرفته است، به دنبال يك پناهگاه سياسی 
امن می گردند. اين مقامات از تحت تكفل قرار دادن فلسطينی ها يعنی پذيرش ضمانت 
يك شهروند اردنی برای آنها امتناع می ورزند كه همين مورد شرط ماندن فلسطينی ها 
در اردن می باشد. اين امر متفاوت از نحوه تعامل آنها با آوارگان سوری است كه معموالً 
تكفل آنها پذيرفته می شود و در نتيجه اجازه  اقامت در اردن را می يابند؛ اما يك فلسطينی 

پس از مدتی توقيف و بازجويی به سوريه بازگردانده می شود.
رئيس مركز پژوهش های حقوق بشر، فوزی سمهوری، با توجه به حجم اسناد سوری، 
از موضع اردن كه حاضر به تحت تكفل قرار دادن فلس��طينی ها نيست، غافلگير نشده 
و می گويد دولت اردن از زمان صدور اعاميه  كاخ س��فيد ، آن را محترم نشمرده است. 
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سمهوري با توجه به وجود تضمين هاي ارائه ش��ده از سوي كفيل، كه بازگشت آوارگان 
به سوريه را در صورت ثبات و اس��تقرار آن تضمين مي كند، خواستار اجازه  كفالت آنها 

شده است.
رئيس هيئت »ياري م��ردم س��وريه« در اردن، مهندس علي ابو س��كر، نگراني هاي 

مسئوالن اردن را از ورود آوارگان فلسطيني و كفالت آنها كاهش داده است.
گواهي مسئوالن »سازمان هاي جامعه  مدني« در اردن، گذشته از ارزش و تأثير عملي 
آن تا حد قابل قبولي فراهم است. اما در رابطه با فلسطينی های مهاجر از سوريه به اردن، 
گواهي ها تقريباً اندك اس��ت يا تقريباً موجود نيس��ت. براي پي بردن به اين راز، نيازي 
به هوش خارق العاده نيست. زيرا بحراني كه در دو س��وي مرز ها سايه افكنده ، افق هاي 
روشن و نزديكي ندارد و ممكن است »گواهي« ، طرحي براي »يك گواهي« باشد ؛ به ويژه 
در خصوص فلس��طيني ها كه در اين درگيري ديواري كوتاه تر از آنها نيس��ت و فريب و 

نيرنگشان كمتر است.
گواهي کفاح )ام محمد(

يكي از گواهي هايي كه مي توان از نزديك آن را لمس كرد و با گوش شنوا صداي آن را 
شنيد، تجربه  »كفاح« و دو پسرش محمد و حسين است. 

سرنوشت كفاح )اهل اردوگاه بقعه( مانند بسياري از دختران جوان اردني- فلسطيني 
بود. او براي ادامه تحصيات دانشگاهي خود، در دهه   هشتاد قرن پيش به سوريه رفت. 
كفاح پس از كشمكش طوالني با »واسطه« كه در خود سوريه بيشترين شهرت را داشت، 
نتوانست در دانشگاه قبول شود اما توانست همس��ري بيابد )نامش »خليل عادي« و او 
نيز از اردوگاه بقعه بود(! از بخت بد و طبيعت امور در آن روزها، داماد، جواني بود كه در 
س��ال 1981 از خدمت نظامي ارتش اردن گريخته بود تا به مقاومت فلسطين بپيوندد! 
حاصل اين ازدواج دو پسر )محمد متولد س��ال 1992 و اويس متولد سال 1996( و دو 
دختر )حنين و بيادر كه هر دو با دو فرد فلسطيني- اردني ازدواج كردند و مشكل تبعيد 

آنها خاتمه يافت( بودند.
تا اينجا داستان عادي يا تقريباً عادي به نظر مي رسد؛ اما از اينجا به بعد تراژدي مادر و دو 
پسرش آغاز مي شود. از اينجاست كه تماس ها، واسطه گري ها، رشوه هاي مالي و تاش ها 

براي نفوذ سراسر مرگبار به اردن آغاز مي شود.
رشوه ها در آن موقعيت حرف اول را مي زدند. يك بار واسطه اي ادعا مي كرد كه در مقابل 
مبلغي پول، مي تواند مشكل را حل كند. تا زماني كه اين دو جوان به صورت قانوني اردني 
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هستند، حق بازگش��ت به وطن خود، اردن را دارند. واسطه  ديگري مثل مورد قبل، فكر 
مي كرد كه مي تواند تابعيت آنها را پس بگيرد و از سفارت اردن در دمشق، مجوزي براي 

آنها در بياورد و چه بسيار واسطه هاي ديگري كه همين روش را در پيش گرفتند.
اين خانواده با مشقت هاي بسيار، توانست از نظر مالي اوضاع خود را سر و سامان دهد، اما 
نتوانست دو پسر خود محمد و اويس را از سوريه به اردن بازگرداند. پس ديگر راهي پيش 
روي اين دو نبود جز خروج از كشوري كه بعضي ساكنانش از آنجا مي گريزند )سوريه( و 

نفوذ به كشوري كه آن دو از تابعيت و حمايت آن برخوردارند )اردن(.
اين چنين بود كه آنها تصميم گرفتند در ژوئن 2012 همراه با چند نفر ديگر، در يك 
عمليات پرخطر نفوذي شركت كنند. مبدأ، منطقه  درعا در سوريه و مقصد، منطقه  مرزي 
رمثا در اردن بود و... ناگهان شليك گلوله ها آغاز شد؛ اين كه از سوي چه كسي و از كجا 
شليك مي شد، مهم نبود؛ زيرا تمامي آن منطقه مشكوك و تيراندازي در آنجا جايز بود. 
زن با يك گلوله   تصادفي مجروح ش��د. محمد عادي به جرم نفوذ متهم شد و نيرو هاي 
نظامي امنيتي را در شهر مرزي رمثاي اردن ، در انتظار خود ديد. پس از چند روز توقيف 
و بازجويي، رأي بر »عدم كفالت محمد و اويس« و بازگرداندن آنها به سوريه صادر شد. 

تاكنون داستان محمد و اويس و داستان هزاران جوان ديگر، به پايان نرسيده است. آنها 
كه پدرانشان نهال مقاومت را كاش��تند و حاال فرزندانشان به درختان تنومندی تبديل 

شده اند. اما آيا همه  اين ها حقيقت دارد؟
در پايان من چاره اي نمي بينم جز اين كه همراه با آن فلسطيني مهاجر از سوريه يا از 

هر مكان ديگري به مكاني ديگر، شعر محمود درويش را زمزمه كنم:
پس از واپسين مرزها به كجا برويم؟

پس از واپسين آسمان گنجشك ها به كجا پرواز مي كنند؟1

1. سه مبحثی كه در اين مقاله به آنها پرداخته شد، برگرفته از پايگاه اينترنتی »مؤسسه الدراسات الفلسطينيه« 
بودند بخش پرونده های ويژه. يكی از پرونده ها با عنوان »فلس��طينی های س��وريه دوباره آواره می شوند«، حاوی 

چهار مقاله به زبان عربی در رابطه با وضعيت فلسطينی های سوريه بود كه در اين جا سه مقاله از آن ترجمه شد. 
http://www.palestine-studies.org/ar_files.aspx?id=9




