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عتمة اليرموك من شرفاتنا على الفيسبوك
تعقيب للشبكة
كتبه أحمد دياب
حزيران/يونيو ٢۰۱٤

لو كان جوزيف كونراد مةحقًا في أننا نةحيا كما نةحلم ،ولحيدين ،فإذن للحتَملَ العكسُ شيئًا من الصّةحة أيضًا .فالوت والكوابيس ،بخل ف الياة واللحل،م،
قد تكون جماعيةً ،كما جرّ ب الفلسطينيون السوريون .فالظوظ منهم الن ينظر مِن شرفته على الفيسبوك إلى قلب العتمة الذي بالكاد نا منه .وإذا
تفتت الشعبِ الفلسطيني يقتضي أن تكون معاناةُ الفلسطينيي ،رغم كونها
أمعَن النظرَ فيه ،فلربا يلمحُ الرعبَ الذي يعيشه مَن ظلّ عالقًا هناك .إن ُ
جماعيةً في نهاية الطا ف ،فريدةً ووليدة السياق الذي تُعاش فيه.
"كنت ألحلم بوطن وبت ألحلم باليم
كنت ألحلم ببيت أكبر وأرقى أصبةحت ألحلم بغرفة لليجار رخيصة الثمن
كنت ألحلم بالسفر للرالحة وبت أتنى لو ألتقي أسرتي وأولدي
كنت صالحب عمل وأصبةحت أبةحث عن وظيفة ولم أوفق
كنت ألحلم بالستقبل وبت ألحن إلى يو،م والحد من الاضي
كنت ألحلم بةحياة مستقرة واليو،م ألحلم بوت مستقر لحيث ل قبور تتسع هاماتنا
كنت ألحلم وبت بل ألحل،م"  -مةحمد زيدان أبو جهاد
قبل أن يكون اليرموك اسمَ مخيمٍ للجئي الفلسطينيي ،كان اسمًا للمعركة التي كرّست الكم العربي في سوريا بعد الهزية التاريخية التي مُنيت بها
المبراطورية البيزنطية سنة  636ميلدية .ولكنه من الن فصاعدًا سو ف يُذكَر كمسرح لوالحدٍ من أشد الصارات وأطولها في سياق الر ب الهلية
السورية ،لحيث شَهِد لحتى الن فرارَ م 0م 0م ,160م  160من أهالي اليم الفلسطينيي بينما الباقون البالغ عددهم م 0م 0م ,160م -20م 0م 0م  17 ,160يواجهون خطر الاعة أو
الوت من الرض أو الصابة .يقع مخيم اليرموك اليو،م ما بي مخيم تل الزعتر للجئي الفلسطينيي في بيروت الذي لحاصرته ومِن ثمّ هاجمته الليشيات
اليمينية اللبنانية الدعومة سوريًا سنة  ،197 6و بي الهجو،م التالي بالبراميل التفجرة على تمعات الفلسطينيي في سوريا.
يةحُول الصار دون إدخال المدادات الغذائية والطبية إلى اليم وينع الناسَ من مغادرته ،وقد لحدا هذا الوضع الروع بالتةحدث باسم وكالة المم التةحدة
لغاثة وتشغيل اللجئي الفلسطينيي في الشرق الدنى )الونروا( ،وهي منظمة لطالا نأت بنفسها عن التصريةحات السياسية ،إلى القول لحانقا:
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"اليرموك كلمةٌ جديدة تُضا ف إلى قاموس اللإنسانية ،ففيه ترّ التمعات الستفيدة من مساعدات المم التةحدة في مجاعة ] [...لحيث يُضطّرُ كبار
السن والرضى والتضرون والرُضّع إلى أكل علف اليوانات في القرن الادي والعشرين في عاصمة دولةٍ عضو في المم التةحدة ،ليس لسببٍ سوى
السياسة".
ظل أهالي مخيم اليرموك ،منذ السبوع الول من توز/يوليو 13م  ،20منوعي من تأمي الضروريات الساسية للةحياة .وكُلّ مَن يةحاول كسر الصار يقضي
بالعادة رميًا بالرصاص .ومَن يُصا ب ،يُترَك ليموت إذ ل يُسمح لهم بالرو ج من اليم لتلقي العل ج الطبي اللز،م .وبةحسب التقديرات التةحفظة ،لقي ما
ل يقل عن  194مدنيًا لحتفه 128 ،منهم ،رُضّعٌ وعجائز ،قضوا موتًا من الوع في ظل ظرو ف مأساوية .وتعرّض الكثيرون من سكان اليم للعتقال
والتعذيب والختفاء القسري على يد قوات اليش السوري والموعات الوالية للةحكومة مثل البهة الشعبية لتةحرير فلسطي -القيادة العامة .لقد صار
سكانُ اليم رمّامي في مةحاولةٍ يائسة لتفادي الوت ،فصاروا يسلُقون العشب ،ويأكلون الكل ب والقطط ،كملذٍ أخير في انتظار تسويةٍ ما فتئت فرصها
تتلشى على غرار أوسلو بي مثلي الكومة وقوات العارضة السورية.
يوجّه الناشطون الفلسطينيون الليون اللو،م للنظا،م السوري ولحلفائه الفلسطينيي ،متمثلي في القا،م الول في البهة الشعبية لتةحرير فلسطي -القيادة
العامة ،على الصار والكثير من الفظائع الرتبكة منذ بداية النتفاضة .وهناك لحادثتان مأساويتان ،على وجه الصوص ،كانتا بثابة بداية النهاية
للموقف اليادي الولحد الذي تبناه مخيم اليرموك ازاء الكومة السورية والنتفاضة عمومًا ،وهما السيرتان الشعبيتان في صيف 11م  20باتاه مرتفعات
الولن التلة على "الدود" مع إسرائيل في ذكرى النكبة ،التي هُجّرَ فيها م 0م 0م ,160م  7 50فلسطيني قسرًا من وطنهم عند قيا،م إسرائيل في عا،م  ،1948وفي
ذكرى النكسة ،التهجير الماعي الثاني للفلسطينيي من فلسطي والذي تزامن مع الر ب العربية السرائيلية عا،م  .1967
كان النظا،م لحينها في أمس الاجة لكسب التأييد في وجه النتفاضة التنامية ضده ،ولذلك شجّع ،في كلتا الرتي ،تلك السيرات وسهّل وصولها إلى
الدود ،لحيث أزال نقاط التفتيش ،بل وأمّنَ وسائل النقل إلى الدود في ذكرى النكسة .لكن السلطات السورية والفصائل الفلسطينية التي لحضّت على
الرو ج في السيرات توارت ،عند أمس الاجة إليها ،عندما أطلق اليش السرائيلي نيرانه الميتة ضد التظاهرين العُزل وقتلَ  26منهم.
يُةحمّل الناشطون النظا،مَ كذلك السؤوليةَ عن القصف الوي والتدمير النهجي الذي طالَ مناطق واسعة في مخيمهم ،وأدى إلى سقوط قتلى مدنيي في
كانون الول/ديسمبر 12م  . 20وهم أيضًا ل يُبرؤون فصائلَ اليش السوري الر التي دخلت اليم بالقوة في أعقا ب القصف وأخذت تستولي على النازل
والستشفيات وتعتدي على السكان .فمنذ اليو،م الول ،أبدى مقاتلو اليش السوري الر تاهلً شبه تا،م لهياكل السلطة داخل اليرموك ،وبالخص ،لم
يراعوا موقفه السو ب بعناية.
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وصبّ الناشطون أيضًا غضبهم على منظمة التةحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية لتقصيرها في دعم سكان اليم الذي تعرضوا لقصف يومي وتناقص
متسارع في إمدادات الغذاء والدواء ،وهي كلها علمات على لحصار وشيك .وتفاقمت مشاعر السخط تلك بفعل ما رَشَحَ من أنباء بأن منظمة التةحرير
الفلسطينية/السلطة الفلسطينية تُبدي في جهودها البذولة للتوصل إلى تسوية بي القوات الكومية والعارِضة ،بةحسب التقارير ،لحرصًا على مصير السد
أكبر من لحرصها على الفلسطينيي الاصرين ،وبالتالي فإنها تبذل جهدًا أقل من أجل رفع الصار أو التخفيف من معاناة الفلسطينيي السوريي
العاجزين عن الصول على تأشيرة سفر للبلدان التي يوجد فيها تثيل دبلوماسي للسلطة الفلسطينية.

الطقوس السورية في العودة إلى الياة السياسية
عندما أطلق سوريّ اسم النكبة على أكثر مصائب الفلسطينيي إيلمًا في تاريخهم الديث ،كان ذلك من با ب التأمل التعاطف العقلني .أمّا اليو،م ،فإن
النكبة السورية تقتضي القرار الؤلم بخسارة العديد من الفاهيم التي يُكن أن تضا ف إلى السائر البشرية الهائلة .فعلى مدار سنوات لحكم البعث
الطويلة ،لّا كانت سوريا "تدافع" عن القضية الفلسطينية ،لم يُسمح للفلسطينيي السوريي قط بأن يكونوا فلسطينيي بالكامل ول سوريي بالكامل.
ورغم أن الدولة بذلت جهودًا مبكّرة لدمج معظم الفلسطينيي في التمع السوري بنةحهم القوقَ نفسها المنولحة للمواطني السوريي ،عدا لحق الواطنة
والتصويت ،فإن هذه السياسة التي رُوّ ج لها كثيرًا تغاضت عن لحقيقتي :الولى هي أن العديد من الفلسطينيي الذين دخلوا سوريا بعد موجة اللجوء
الولى ،التي وقعت بي عامي  1948و  ، 1956ظلوا إلى لحدٍ كبير بل لحقوق؛ والثانية هي الطبيعة والبُنية الشمولية للمجتمع الذي أُدمِج فيه
الفلسطينيون.
اقتصر الدما ج في الُطر القانونية والجتماعية والقتصادية السورية على الفلسطينيي الفارين إلى سوريا سنة  1956أو قبلها وعلى ذراريهم .غير أن
عددًا كبيرًا من الفلسطينيي قد فروا إلى سوريا بعد عا،م  1956بسبب لحرو ب وصراعات للحقة .وقد دأبت الدولة السورية على تاهل هذه الفئة في
التةحليلت التي ترو ج رواية الدما ج .يفتقر الفارون إلى سوريا إبان لحر ب   1967مع إسرائيل ،ومن الردن بعد ألحداث أيلول السود م  ،197 1-197 0ومن
لبنان بعد الجتياح السرائيلي عا،م  ،1982ومن العراق بي عامي 8م 0م 6-20م 0م  20إلى معظم القوق الساسية المنولحة لغيرهم من الفلسطينيي السوريي،
مثل الق في القامة الدائمة والق في العمل دون الاجة إلى إقامة وتصريح عمل .وبالنسبة للفئة الخيرة ،وهي الفلسطينيون الفارون من العراق ،فقد
مُنِعوا من دخول سوريا ،وظلوا لسنوات في مخيم الهول الصةحراوي للجئي القريب من الدود السورية العراقية لحتى عرضت بلدانٌ ،كالبرازيل في أقصى
الرض ،أن تعيد توطينهم .ومن الدير بالذكر أن هذه السياسات كلها اعتُمدت إبان لحكم البعث ،على عكس ما سبقها من سياسات عا،م  1956كانت
أكر،م وأجود.
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أدمجت سوريا الفلسطينيي الذين فروا إليها سنة  1956أو قبلها أكثر مّا أدمجت مَن جاؤوا بعدهم .ولكنهم أُدمجوا في نظا،م شمولي فرّق بالقوة بي
الشعب السوري ولحرمه لحقّه في لحرية التعبير السياسي ،ولحقّه في تقرير مصيره مستخدمًا أجهزةً أمنية ل ترلحم ،وسياسات اقتصاديةً تؤمن الد الدنى من
معايير العيشة للطبقة الكومة – وهي سياسة اقتصادية وأمنية ل تختلف كليًا عن تلك التي تنتهجها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع
غزة.
وبالتالي كان الدما ج الكامل يساوي اللحتواء الكامل و -كما هي الال في معظم البلدان العربية الخرى التي يوجد فيها لجئون فلسطينيون – كان
يساوي التقويض النهجي لي تعبيرات مؤسسية تاول خط هوية وطنية فلسطينية متمايزة ،وهذا الوضع ل يختلف ،في الواقع ،عن معاملة النظا،م لعمو،م
الشعب السوري .ونتيجةً لذلك ،لم يكن الفلسطينيون السوريون ألحرارًا في التعبير عن النتماء ل إلى سوريا ول إلى فلسطي فيما يتعدى الترديد
الببغائي لهتافات الولحدة العربية التي أجازها النظا،م .يُقارَن النموذ ج السوري في كثير من اللحيان بالعاملة اللإنسانية التي يلقيها الفلسطينيون في
لبنان ،بيد أن ما تغفله تلك القارنات هو مستوى الستقللية الؤسسية السياسية التالحة للفلسطينيي في لبنان  ،ولو أنها استقللية مكلفة وغير مقصودة
ناجمة من سياسة عكسية تقو،م على النبذ والضطهاد.
ومع ذلك ،فإن من منجزات النتفاضة السورية أنها منةحت لحق العودة إلى السياسة لكل القاطني في سوريا ،بن فيهم الفلسطينيون ،لحيث أدت العاناة
الشتركة جراء العنف إلى رسم معانٍ أخرى أكثر واقعيةً وسمواً لاهيات الهويات المعية سورية وفلسطينية على لحدٍ سواء بعيدًا عن خطا ب النظا،م .إن
مشاهدةَ رفيقٍ متظاهرٍ يلقى لحتفه ،واستقبالَ خبرٍ بهلك صديقٍ مقرّ ب في الصار ،ورؤيةَ ألحدِ اليران تلطّ خ ملبسَه الدماءُ وهو يتلقى العل ج في عيادةٍ
ميدانية مؤقتة ،كُلها عوامل تُشكّل طقوس عودة إلى الشاركة السياسية الماعية.
يُثير لحصار مخيم اليرموك ذكريات عابرةً للجيال ظلت لحيةً بفضل إصرار لجئي اليلي الثاني والثالث عن الرا ب الساس إبان نكبة الفلسطينيي الولى،
فهم اليو،م يرون بأ،مّ أعينهم وبةحميمة العاينة ومن غير ذي لحاجة للخيال أو الكاية مخيماتهم  -ألحياءَهم  -تختفي كما اختفت ألحياء أجدادهم .وفي
الوقت نفسه ،فإن الاجة اللةحة لساعدة اليران ولحماية مراكز مدينتهم غرست شعورًا جديدًا من التعلق بسوريا باعتبارها مسرلحًا لذكريات معاشة كانت
في السابق على وشك التلشي .وهكذا ،وقعت مفارقةٌ جديدة :في اللةحظة التي شعرَ فلسطينيون سوريون كثيرون بأو ج تعلقهم وتسكهم بالنتفاضة
كسوريي ،قامت فصائل اليش الر ،التي كانت تعمل في الناطق اليطة باليم وللحقًا داخله ،بالدوس بغتةً على شعورهم ذاك.

معنى النكبة الديدة للمنكوبي سلفًا
إن اليارات التالحة أما،م الفلسطينيي السوريي الذين صاروا لجئي مرةً أخرى تتراوح بي الأساوي والعبثي .وهناك لحرفا جرٍ يلخصان مفارقة اللجوء
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مرتي ،لحيث أطلق سكان مخيم اليرموك النازلحون عنه ،مع استمرار الصار والنزوح الماعي ،نداءً فريدًا يطالب بالق في العودة إلى اليرموك ومنه –
الق في العودة إلى لحضن اليم المن من اللجئ الؤقتة الهشة التي وجدوها خارجه ،والعودة من اليم الذي طال القا،م فيه إلى مدنهم وقراهم في
الليل التي ينةحدرون منها.
لقد صارت العودةُ الثانية – وهي الل العادل الولحيد لتسوية قضية اللجئي الفلسطينيي أينما كانوا – أكثرَ إلالحًا لن ما يزيد على نصف الفلسطينيي
السوريي البالغ عددهم م 0م 0م ,160م 0م  50قد شُرّدوا ،بل إن كثيرين منهم شُرّدوا أكثر من مرة .إضافةً إلى أن الماكن التي يفرون إليها داخل سوريا ما فتئت
تزدادُ خطورة .ولحتى الماكن الستقرة نسبيًا التي سَلِمت لحتى الن من وطأة القصف ،بات المن يتراجع فيها باطراد ،وما فتئت تُدَعّ لتخاذ موقفٍ واضحٍ
موالٍ للنظا،م.
وفي خار ج سوريا أيضًا ،ل يأتي المان النسبي إل بتكلفة بشرية عالية .فكل البلدان تقريبًا التي تستقبل اللجئي الفارين من الصراع السوري في الوقت
الاضر ترلحب بالواطني السوريي باعتبارهم اللجئي "اليدين" وتُغلق معابرها في وجه الفلسطينيي السوريي الذين يعامَلون معاملةَ اللجئي الزليي
"السيئي" .لقد سمةحت الكومة اللبنانية سابقًا لِا يقر ب من م 0م 0م  53,160فلسطيني نازحٍ من سوريا بالدخول ،وهم اليو،م يقيمون في مخيمات مكتظة أصلً
بأبناء جلدتهم الفلسطينيي وتعاني نقص الدمات .أمّا الن فتمنعهم عند الدود من دخول البلد ،بينما ترلحّلُ آخرين من الداخل .ما انفك الردن أيضًا
ينع الفلسطينيي السوريي من الدخول منذ مطلع 13م  . 20أمّا الذين تكنوا من الدخول قبل ذلك ،وهم قرابة م 0م 0م  14,160لجئ ،فقد مُنِةحوا صفةً تختلف عن
صفة اللجئي الخرين الفارين من الصراع في سوريا .وفي لحي أن الغالبية العظمى منهم يعيشون مع أسرٍ مضيفة أو في عقارات مستأجرة ،وفقًا للونروا،
فإن بضع مئات منهم مةحشورون كالبهائم في مخيمات مقصورةٍ على الفلسطينيي  ،مثل سايبر سيتي ،لحيث تفيد التقارير بأنهم منوعون من مغادرتها.
وجميع هؤلء يعيشون ظروفًا قاسيةً .وبالضافة إلى لبنان والردن ،فرّ الفلسطينيون السوريون أيضًا إلى مصر وليبيا وغزة وتركيا ،ولحتى جنو ب شرق
آسيا.
إن الهوال التي يجابهها اللجئون الفلسطينيون داخل سوريا ،وما يلقونه من إهمال وسوء معاملة من الكومات العربية في الار ج ،دفَعَ الكثيرين منهم
نةحو التخو،م الخيرة ،بالعنى الرفي والازي .ولحتى قبل سقوط لحمص في الونة الخيرة ،بدأت نعوات النتفاضة السورية تظهر في الصةحف العربية،
بينما ترسم تليلت واقعية صورةً سوداوية لصير الصراع القائم .فقد بات من الرجح ،في ظل تشرذ،م وعد،م تاسك قوى العارضة داخل سوريا وخارجها،
أن يُرسّ خ النظا،م سلطَته على أجزاء كبيرة من البلد ،ويتخلى عن الباقي بةحكم الواقع .وفي هذا السيناريو ،سو ف ينتهي الطا ف بعظم الفلسطينيي في
سوريا في مناطق تخضع لسيطرة النظا،م .ل يجد عامة الفلسطينيون في الوقت الاضر مفرًا من الختيار بي الصار والوع كما يةحصل في مخيم
اليرموك وبي معارضةٍ متشرذمة آخذةٍ بالضعف ،ومُهمِلة بةحقهم .وقد أخذ هؤلء الفلسطينيون بالفعل يرضخون للنظا،م كما يظهر من السيرات الؤيدة
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للةحكومة ونشر دعاية النظا،م .وفي لحي أن في هذا التوجه منجاةً لهم ،فإنه يشكّل انتكاسةً كبرى في اللحتمالت الثورية التي تلت سابقًا في النتفاضة
من خلل مشاركات من قبيل الشهيد الفلسطيني السوري ألحمد كوسا ،وهو ألحد النظمي التمعيي والناشطي الفلسطينيي الذين وقفوا في صف
النتفاضة السورية ونسقوا مع الناشطي السوريي من داخل مخيم اليرموك.

الوجود كأزمة
يجد الفلسطينيون أنفسهم اليو،م ،كآبائهم في بيروت عا،م  1982وأجدادهم في يافا عا،م  ،1948مدفوعي باتاه البةحر لحرفيًا .فنتيجةً لرفض إسرائيل لحقّ
عودة الفلسطينيي السوريي – الذين ينةحدر معظمهم من بلدات الليل ومدنه القابعة على بُعد سويعات فقط  -ونتيجةً لعجز منظمة التةحرير
الفلسطينية/السلطة الفلسطينية عن تقدي أي مساعدة ذات جدوى ،يضطر الفلسطينيون لوض رلحلت طويلةٍ مةحفوفة بالاطر على قوار بَ متداعية
تتمايل مع الموا ج عبر البةحر البيض التوسط بةحثًا عن بلدٍ يستقبلهم .وفي لحي ينجوا الكثيرون ،يغرقُ آخرون بل أثر ،وهم في ذلك أسوأ لحظًا لحتى من
الشخصيات اليالية للمؤلف الفلسطيني العرو ف ،غسان كنفاني ،التي لقت لحتفها في رلحلت ماثلة قبل نصف قرن ولكنها ظلت جثثًا هامدةً على كومة
قمامة كعلمةٍ على الصير الماعي الذي تخبئه اليا،م.
في مكان ما في مخيمٍ اسكندنافي ،ثمة ناجيةٌ مةحظوظة تتعلم لولحةَ مفاتيح جديدة وشبكةَ طرقٍ في مدينةٍ جديدة ،تبدأ من الصفر ،ولحدها ،مجددًا .وأثناء
انتظار أوراق إقامتها ،تَلّ ،وتدركُ أن النشأة في مخيم لجئي ل تولد اللحساس باللفة في مخيم آخر .وبالثل ،فإن القدمية في اللجوء ل تسفر عن
تعاطف أكثر .وربا ستدرك أن الغموض الذي اعترى العلقة بي الفلسطينيي السوريي واليم لدة طويلة قد تبدد أخيرًا :فهو أكثر من مأوى مديد لهوية
تواجه خطر التلشي أو اللحتواء ،فاليم بالنسبة للفلسطينيي السوريي هو صفد الديدة ،هو الش وطبريا والشجرة .وفي سياق استعيابهم لصفة اليم
الؤقتة وقبولها ،تغدو ذكريات اليم عند لجئي اليلي الثاني والثالث كذكريات اليل الول عن فلسطي .فهي ليست تذكيرًا بكانٍ سابق أو لحياةٍ ماضية
بقدر ما أنها تنشئ مجتمعًا متشرذمًا وغير متماسك لولئك الذين خسروا كل شيء ،ولكنهم بطريقة أو بأخرى ل يزالون قادرين على البدء من جديد في
أي مكانٍ يستقبلهم .وبدلً من تمل الزمات الوجودية ،يتعلم الفلسطينيي كيف يتعاملون مع الوجود باعتباره أزمة .وهذا ما يسميه التاري خ بناء المة.

هذه الوثيقة متوفرة باللغة النليزية:
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ألحمد ديا ب هو كاتبٌ فلسطيني ولحاصلٌ على منةحة الفولبرايت .يعمل لحاليًا على نيل درجة الدكتوراة في جامعة نيويورك .تتمةحور اهتماماته لحول مواطن
التقاطع بي العمال الدبية والسينمائية وهياكل السلطة.

"شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير لحزبية وغير ربةحية ،مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العا،م لحول القوق النسانية للفلسطينيي ولحقهم
في تقرير الصير ،وذلك ضمن إطار القانون الدولي ولحقوق النسان .يلتز،م العضاء والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا
الطرولحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"" ،شبكة السياسات الفلسطينية" ،كمصدر اساسي
لتلك الواد.
لزيد من العلومات عن "الشبكة" ،زوروا الوقع اللكتروني التالي:
او اتصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي:
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