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تقارير

غسان حممد *

الحراك الشبابي الفلسطيني في سورية:
مهمات صعبة وآمال
بعد ملف العدد السابق عن احلركات الشبابية يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ سنة 1967
خالل الثورات العربية ،تتابع "جملة الدراسات الفلسطينية" يف هذا العدد مناقشة احلالة

الشبابية الفلسطينية يف كل من لبنان وسورية .ويرصد هذا التقرير تطور احلالة الشبابية

الفلسطينية يف سورية ،فيتتبع بدء تفاعل احلالة الشبابية الفلسطينية مع الثورات العربية
يف املنطقة ،بدء ًا بمبادرات شبابية يف سورية تتعلق بإصالح منظمة التحرير الفلسطينية،

ثم عبر مسيرتَ ي ذكرى النكبة والنكسة يف السنة املاضية يف اجتاه اجلوالن احملتل ،ثم ينتقل

التقرير إىل مناقشة تفاعل حاالت شبابية فلسطينية مع الثورة السورية .وينهي الكاتب التقرير

بمالحظات عن اجلديد الذي يقدمه احلراك الشبابي الفلسطيني يف سورية للحركة الشبابية
الفلسطينية عامة.

منذ

اندالع الثورات الشعبية العربية ،فيما سمي ربيع العرب ،هذا الربيع الذي اكتسى طابع ًا شبابي ًا
كأحد احلوامل الرئيسية لقيامه ،بدأت مالمح عديدة تلوح يف األفق بالنسبة إىل الفلسطينيين،
وإىل شريحة الشباب منهم خاصة ،وتشير إىل ضرورة التوقف أمام إحدى حمطات قطار التغيير ،للحاق
بالركب الذي من املمكن أن يسمح بتغير قواعد اللعبة بالنسبة إليهم .ونظراً إىل اختالف اخلريطة اجلغرافية
للتجمعات الفلسطينية ،داخل أراضي فلسطين احملتلة ،ويف "دول الطوق" خاصة ،اختلفت طبيعة تفاعل هذه
التجمعات مع موجة الربيع العربي ،وإن كانت تتقاطع يف احلاجة إىل صناعة ربيع فلسطيني.
وفيما يتعلق باحلراك الفلسطيني يف سورية ،فإنه مل يخل من احليوية يف مرحلة ما قبل أحداث الربيع
العربي .وجاءت االنتفاضة الشعبية التي اندلعت يف املنطقة العربية ،ويف سورية يف أواسط آذار  /مارس
من السنة املاضية ،كي تشكل بيئة خصبة لوالدة حراك شبابي فلسطيني بدأ بالتفكير يف إعادة ترتيب
أوراقه من جديد ،فقد وجد الشباب الفلسطيني يف سورية املناخ مؤاتي ًا لإلعداد لربيع يخص الالجئين ،جلهة
ال ،وقبل أي شيء،
حتسين أوضاعهم االجتماعية ،والدفع نحو االنغماس يف املشروع الوطني ،والعمل أو ً
بأدوات جديدة ،نحو العودة إىل الديار األصلية ،حتاكي أدوات الثوار يف مدن الربيع العربي وتتناغم معها.
* شاب فلسطيني مقيم بسورية.
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منظمة التحرير ،عنوان أساسي
بموازاة احلراك الشبابي الفلسطيني داخل األراضي احملتلة منذ سنة  ،1967اجتهت أنظار جمموعات
شبابية فلسطينية يف سورية إىل منظمة التحرير الفلسطينية ،على اعتبار أنها اإلطار املوحد للفلسطينيين
أينما يكونوا ،وأنها اجلهة التي غاب دورها يف أماكن وجود الالجئين الفلسطينيين ،وحتديداً يف سورية،
ج ّراء اخلالفات املديدة مع نظام احلكم يف سورية ،وتشجيعه ملؤسسات مرادفة ملنظمة التحرير الفلسطينية،
األمر الذي انعكس على إقصاء أطراف فلسطينية وفرض أطراف ُأخرى قريبة من النظام.
وهذه اجملموعات الشبابية مل تختر لها أسماء معينة ،وإنما عملت على إقامة ورش عمل وجلسات مناقشة
للخروج بمبادرات تخدم هذا املوضوع .يقول علي ،وهو اسم مستعار (كغيره من األسماء يف هذه الورقة)
لشاب من خميم اليرموك يف أواسط عقده الثالث التقيته يف نهاية آذار  /مارس املاضي ،ونشط يف جمموعة
شبابية إلصالح منظمة التحرير" :ال نود فتح جبهات مع أحد األطراف السياسية ،وال نطالب بإسقاط
التنظيمات الفلسطينية ،بل نسعى إىل إعادة بناء منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها على أساس املشاركة من
قبل كافة األطياف الفلسطينية السياسية واالجتماعية ،وذلك من خالل خلق حراك مدين مطلبي يعالج اخللل
الذي أدى بدوره إىل غياب تمثيل الفلسطيني يف املنظمة ولدى الالجئ بصفة خاصة ،ما أ ّثر يف مفهوم الهوية
اجلمعية للشعب الفلسطيني ،واختالف األهداف من جتمع فلسطيني آلخر [ .]....حالة الربيع العربي تعطينا
فرصة سانحة ال يمكن جتاوزها إلعادة تفعيل مؤسسات املنظمة وإدخال روح جديدة عليها".
وساعدت وسائل التواصل االجتماعية وشبكة اإلنترنت على إيجاد مساحة جديدة من التواصل بين
احلراك الشبابي يف سورية وهيئات شبابية فلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان واألردن ،ونشأ
عن هذا التواصل صفحات عديدة يف هذه املواقع.
ووفق ًا ملا يقوله ناشطون يف هذه اجملموعات ،فإن أهم العقبات التي تعترض عمل هذا احلراك هو
ال عن
غياب القرار السياسي الفلسطيني ،واإلرادة السياسية التي ال ب ّد من تو ّفرهما للنهوض باملنظمة ،فض ً
نمط التفكير القديم الذي يسيطر على أجواء منظمة التحرير ،وغياب الديمقراطية كأسلوب عمل داخل أطر
املنظمة ،وترهل مؤسسات املنظمة وخصوص ًا الشبابية منها (االحتاد العام لطلبة فلسطين ،احتاد الشباب
الفلسطيني) ،وعدم مالءمتها الستيعاب طموحات الشباب وطاقاتهم .هذه األمور جمتمعة أفقدت الثقة
بقدرة املنظمة يف صيغتها احلالية على حتقيق األهداف الوطنية ،وق ّوضت الرغبة يف انتزاع تمثيل حقيقي
وجا ّد للشباب الفلسطيني يف صلب القرار الوطني ،وذلك من خالل انتخابات حرة ومستقلة للمجلس الوطني
الفلسطيني ،وإعادة بناء مؤسسات املنظمة.
ويف املقابل ،مل تصل بعد حالة احلراك الشبابي جتاه تفعيل املنظمة إىل مرحلة واضحة من التنظيم
والتفكير االستراتيجي القادرين على احلفاظ على استمرار عمل هذا احلراك .كما أن تسارع وتيرة األحداث
يف سورية ساهم يف جتميد نشاط هذه اجملموعات ،ويف بعض األحيان ،يف انتقال جزء منها لالنخراط يف
أعمال االنتفاضة السورية يف نواح عديدة.

"الشعب يريد العودة إىل فلسطين"
مل يكن متوقع ًا من دعوات نشرها ناشطون يف صفحة "االنتفاضة الفلسطينية الثالثة" يف موقع التواصل
االجتماعي (الفايس بوك) ،ونادوا بها بـ "الزحف" إىل احلدود املتاخمة لفلسطين احملتلة يف يوم ذكرى النكبة
يف أيار  /مايو املاضي ،أن حتقق اجتيازاً للحدود املغلقة ،وأن تشعل مواجهة مع جنود االحتالل يسقط يف
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إثرها شهداء .وقد أثار هذا األمر حراك ًا شبابي ًا تمخض عنه جمموعات شبابية جديدة يف خميمات الالجئين
الفلسطينيين يف سورية.
فالعودة املوقتة التي حققتها عملية جتاوز احلدود والدخول إىل قرية جمدل شمس اجلوالنية احملتلة يف
وع ّدت
 15أيار  /مايو  ،2011أيقظت حالة جديدة يف خميمات الالجئين نحو شعار "العودة إىل فلسطين"ُ ،
ال يف غرف ناشطين عن دوافع السلطات
إجنازاً جديداً ُيحسب للحراك الشبابي ،على الرغم من احلديث مطو ً
السورية من فتح احلدود املغلقة .ففي أثناء تشييع شهداء العودة الثالثة ،شارك عشرات آالف الفلسطينيين يف
ويذكر أن آخر أكبر مشاركة كانت
مشهد مل يعشه خميم اليرموك حتى يف أحداث احلرب اإلسرائيلية على غزةُ .
لدى وصول رفات الشهداء الفلسطينيين يف أعقاب عملية تبادل األسرى مع حزب الله يف صيف سنة .2008
وقد ارتفعت شعارات خالل تشييع شهداء العودة تتناغم مع شعارات الربيع العربي" ،الشعب يريد العودة إىل
فلسطين" ،وترافقت مع همسات تدعو إىل تكرار التجربة يف ذكرى نكسة  5حزيران  /يونيو .2011
وما بين ذكرى النكبة والنكسة ،شهدت األوساط الشبابية الفلسطينية يف سورية ،وخصوص ًا يف خميم
اليرموك ،تشكيل جمموعات جديدة عمل جزء منها على اإلعداد للزحف جمدداً إىل هضبة اجلوالن ،وسط
اتساع دائرة االنتقاد لنشاط كهذا ،بعد رفض هيئات سورية يف الثورة ملثل هذه الدعوات على اعتبار أن
السلطة تسمح بتجاوز احلدود املغلقة منذ زمن للتغطية على قمعها يف الداخل ،ولتوجيه رسائل إىل إسرائيل.
كما حتفظت هذه الهيئات على استخدام الفلسطينيين كورقة ملصلحة النظام وسط الثورة السورية ،ودعت
الفلسطينيين إىل عدم االشتراك فيما وصفته بـ "مؤامرة" رسمية سورية وبمشاركة أطراف فلسطينية.
خالل التجاذبات داخل األوساط الشبابية الفلسطينية التي شهدتها مرحلة ما قبل  2011/6/5بشأن
جدوى هذا الزحف ،نشأ تياران بين هذه األوساط أحدهما داعم لعملية الزحف ،وكان أهم اجملموعات
املنضوية فيه "احلراك الشبابي املستقل ـ سورية" الذي دعا صراحة إىل عملية الزحف .ويف احملصلة ،لقي
هذا التيار تشجيع ًا من بعض التنظيمات الفلسطينية املقربة من السلطة يف سورية ،وضم جمموعات من
الشبان الذين وجدوا يف مثل هذه الدعوات فرصة كبيرة لتأدية الواجب جتاه فلسطين مدفوعين باحلماسة
الشبابية التي ظهرت خالل مسيرة ذكرى النكبة .كما أنهم حتدثوا عن أن احلراك يف اجتاه فلسطين ال يشمل
سورية وحدها ،بل خمتلف أماكن وجود الفلسطينيين أيض ًا.
أما التيار الثاين فوقف ضد دعوات الزحف متخوف ًا من ارتكاب جمزرة إسرائيلية جديدة سيذهب ضحيتها
ّ
العشرات من الشبان الفلسطينيين يف معركة غير متكافئة ،وخصوص ًا بعد ورود أنباء عن التعزيزات
اإلسرائيلية على احلدود مع اجلوالن عقب أحداث ذكرى النكبة .وبحسب ناشطين تبنّوا وجهة النظر هذه ،فإن
السلطات يف دمشق تعمل على دعم هذه الدعوات الستغاللها ملصلحتها يف الصراع الدائر يف الداخل السوري.
وكان ملا حدث يف  5حزيران  /يونيو  ،2011أي سقوط نحو  23شهيداً على يد جنود االحتالل اإلسرائيلي
من دون أن يتدخل اجليش السوري من أجل حماية الشبان الفلسطينيين الذين سقطوا داخل األراضي السورية،
وللشعور بالغبن جتاه التنظيمات الفلسطينية التي وقفت إىل جانب الزحف ألهداف سياسية حتقق مصاحلها
مع السلطات يف دمشق ،أن ساهما يف أن ينتفض مشيعو الشهداء الفلسطينيين يف خميم اليرموك (جنوبي
دمشق) يف  6حزيران  /يونيو على هذه التنظيمات ويهتفوا بشعارات تطالب بإسقاطها وتندد بتقاعس
اجليش السوري عن حماية الفلسطينيين ،وهي جميعها شعارات جرى تصويرها وحتميلها على "اليوتيوب".
وقد أظهر خروج شعار مثل" ،الشعب يريد إسقاط الفصائل" خالل التشييع مدى ما وصل إليه الغضب يف
هذه احلالة الفلسطينية (يمكن أيض ًا وضع اسم "خميم اليرموك" يف موقع "اليوتيوب" ملشاهدة الشعارات،
وللحصول على مقاطع عديدة مصورة ملا جرى من أحداث يف اخمليم يف يوم التشييع).
كما أن قيام بعض القياديين بمحاولة إلقاء كلمات يف نهاية التشييع ،وإطالق أحد املرافقين واحلراس
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النار يف الهواء ،أشعال فتيل أزمة ر ّد خاللها الشبان بطريقة عنيفة على هذا االستفزاز .ومل يكتف املشيعون
بذلك ،بل ذهبوا أيض ًا إىل مقر "اجلبهة الشعبية ـ القيادة العامة" الرئيسي يف اخمليم (اخلالصة) ،للتنديد ،على
مسامع املوجودين فيه ،بما اعتبروه دور هذه التنظيمات يف قتل الشبان الفلسطينيين واستغالل دمائهم
ألجندات رخيصة .وانتهى املشهد بأحداث مؤسفة ج ّراء تع ّرض املشيعين لرصاص رجاالت "القيادة العامة"،
وإحراق الشبان مقر اخلالصة ،وجنم عن ذلك مقتل ثالثة أعضاء من "القيادة العامة" واثنين من املتظاهرين
الشبان وإصابة آخرين.
لقد عانت اجملموعات الشبابية الفلسطينية التي عملت على الدعوة إىل الزحف إىل األراضي احملتلة،
كثيراً من الفوضى يف آليتها ومنهجيتها يف العمل ،نظراً إىل آنية هذه النشاطات واالفتقار إىل تراكم اخلبرة.
وساهم يف ضعف تأثير هذه اجملموعات عدة أسباب لعل أبرزها وجود جمموعات شبابية ُأخرى تصدت ملثل
هذه الدعوات ،وقلة الصدقية يف الشارع الفلسطيني بعد الشكوك التي دارت حول دعم جهات أمنية سورية
ملبادرات جمموعات "الزحف" ،وما واجهته الدعوات من حملة واسعة من االنتقاد واملعارضة من طرف
جو عام يف اخمليمات الفلسطينية ،إذ فسروا استشهاد الشبان يف اجلوالن على أنه ثمن لتجاذبات داخلية
الفلسطيني ليس طرف ًا فيها .وكان هذا سبب ًا يف فشل الدعوات إىل الزحف جمدداً يف ذكرى يوم األرض يف
 30آذار  /مارس  ،2012ومقاطعة جميع األطراف الفلسطينية احلزبية واملؤسساتية ،بما فيها التنظيمات
املقربة من السلطات يف دمشق ،واجملموعات الشبابية ،لهذا النشاط ،وذلك على الرغم من مئات اإلعالنات
التي مألت طرق العاصمة دمشق ،والتي تدعم ما ُسمي "املسيرة العاملية لنصرة القدس" يف ذكرى يوم
األرض .وقد أصدر "احلراك الشبابي املستقل ـ سورية" الذي كان متحمس ًا ملسيرة ذكرى النكبة ،سابق ًا ،بيان ًا
ال (يف موقع الفايس
يف  23آذار  /مارس ُ 2012يظهر فيه علن ًا تغ ّير موقفه مع تطور األحداث يف سورية ،قائ ً
بوك الذي يحمل اسمه):
حراك الشبابي الفلسطيني يف سورية ،بما ّ
تبقى منه من أعضاء وشباب ،يؤكد جلماهير شعبنا
الفلسطيني ،ويف كل مكان عدم مشاركته بأي دعوات مشبوهة تطلقها أي جهات للزحف باجتاه
األراضي احملتلة من سورية يف [ذكرى] يوم األرض الذي يصـادف يوم  30من الشهر احلايل.
حرصا على دماء شبابنا ووحدة صفوفنا ونتيجة للظروف التي نعيشها ،ندعو جماهير شعبنا
ً
لرفض أي دعوات مشبوهة تطلق من أي جهة ال تخدم أجندتها قضيتنا ومصلحة شعبنا الفلسطيني.
متوقفا عن القيام بأي
ويف هذه املناسبة نعود ونؤكد أن احلراك الشبابي الفلسطيني ما يزال
ً
أنشطة وطنية فلسطينية نتيجة للظروف املأساوية التي تعيشها سورية ،والشعب السوري الشقيق [.]....

احلراك الفلسطيني يف ظل الثورة السورية
مما يمكن وصفه بـ "احلياد اإليجابي" يف االنتفاضة
حافظت احلالة الفلسطينية على درجة كبيرة ّ
الشعبية يف سورية التي اندلعت يف آذار  /مارس  ،2011إ ّ
ال إنه ومنذ األيام األوىل على اندالع االنتفاضة،
بدأت ُتكال اتهامات بتورط فلسطينيين يف إطالق النار على املتظاهرين السوريين .وكانت مستشارة الرئيس
السوري ،بثينة شعبان ،وجهت اتهامات إىل فلسطينيين بالتورط يف أحداث مدينة الالذقية الساحلية ،فقالت:
"أتى أشخاص البارحة من خميم الرمل [لالجئين الفلسطينيين] إىل قلب الالذقية وكسروا احملال التجارية
ال عن "رويترز").
وبدأوا بمشروع الفتنة" ( 2011/3/27نق ً
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ويف األشهر الثالثة األوىل على االنتفاضة سقط نحو عشرة شهداء فلسطينيين يف خميم درعا (بحسب
توثيق جمموعة فلسطينية ،وتسعة شهداء بحسب توثيق "قاعدة بيانات شهداء الثورة السورية" يف أواسط
نيسان  /أبريل  ،)2012كان أولهم الشهيد وسام أمير الغول الذي سقط يف بداية االنتفاضة السورية .فقد
استشهد وسام الغول بتاريخ  2011/3/23يف أثناء مساعدته يف نقل جرحى سوريين أصيبوا خالل
مشاركتهم يف تظاهرات منادية باحلرية ،وذلك بحسب شهادات إحداها لشخص كان يف اجملموعة نفسها
وعند وقوع احلادثة ،وبحسب توثيق "قاعدة بيانات شهداء الثورة السورية" التي نقلت مصدر املعلومة عن
منظمة "أصدقاء اإلنسان الدولية" .وكان من أواخر الشهداء خلدون خليفة من خميم اليرموك ،وسقط بتاريخ
 2012/3/5يف أثناء زيارته ألقاربه يف درعا.
يقول موسى أحد الناشطين الفلسطينيين يف خميم درعا (يف أواسط عقده الثالث)" :استطاع اخمليم [درعا]
أن يحافظ على خصوصيته وحالة احلياد التي اتخذها حيال األحداث يف احملافظة ،إ ّ
ال إنه ال يمكن جتاوز
العامل اإلنساين الذي يربطنا باجملتمع احمليط بنا ".وقصد الناشط بالعامل اإلنساين حمالت اإلغاثة التي
نظمها ناشطون يف اخمليم للجرحى السوريين ،وتقديم الدعم اللوجستي للمنكوبين منهم.
ويشابه وضع خميم درعا إىل حد بعيد أوضاع اخمليمات الفلسطينية خارج العاصمة ،وخصوص ًا
وخميمي "العائدين" يف حمص وحماة ،جلهة مساحة هذه اخمليمات الضيقة،
خميمات الرمل يف الالذقية
َ
وقلة عدد الالجئين املقيمين بها ،وعدم سالمتها من األوضاع األمنية املتدهورة ،واحلمالت العسكرية التي
تتعرض لها املدن ،وحتولها إىل ملجأ للعائالت السورية املنكوبة ،ويف أحيان ُأخرى مشاركتها للعائالت
السورية يف النزوح واألوضاع املأساوية.
وكان العتقال أربعة ناشطين فلسطينيين يف خميم اليرموك يف تموز  /يوليو من السنة املاضية على
خلفية أحداث ذكرى النكسة وتشييع الشهداء ،والذين و ّثقهم تقرير "املنظمة الوطنية حلقوق اإلنسان يف سورية"
( ،)2011/7/26أن ُسجل يف أعقابه أول بيان فلسطيني نادى صراحة باإلفراج عن املعتقلين الفلسطينيين
وحتميل السلطات السورية املسؤولية عن سالمتهم .كما أن القصف العسكري الذي طال خميم الرمل يف مدينة
الالذقية ،ونزوح نحو  5000شخص ،أي بمعدل نصف سكان اخمليم وفق ًا إلحصائية وكالة األمم املتحدة
ال عن "فرانس برس"،)2011/8/15 ،
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى (األونروا) (نق ً
أدخال أوساط ًا من احلراك الشبابي الفلسطيني الذي وقف على "احلياد اإليجابي" ،مرحلة جديدة نحو االنخراط
يف أعمال االنتفاضة السورية .وشهد خميم اليرموك كأكبر جتمع لالجئين الفلسطينيين تظاهرات للمرة األوىل
وزجه يف األحداث
يف  6آب  /أغسطس  2011تضامن ًا مع أهايل خميم الرمل ،وتنديداً باستهداف اخمليم
ّ
الداخلية يف سورية .فخرج مئات الشبان الفلسطينيين من أمام جامع عبد القادر احلسيني وسط خميم اليرموك،
كما خرجت تظاهرة ثانية من أمام جامع َأويس القرين يف منطقة دوار فلسطين يف الوقت ذاته.
ووفق ًا لشهادات ناشطين ،فإنه وعلى الرغم من األوضاع الصعبة واملعقدة ،وضعف األدوات واإلمكانات،
والقبضة األمنية التي تمارسها تنظيمات مقربة من السلطة يف سورية ،فإن احلراك الشبابي الفلسطيني
الذي نشط يف أعمال االنتفاضة السورية سجل حالة أوسع من التنسيق فيما بين أعضائه ،وعمل على
توحيد نشاطه الذي بدا واضح ًا يف الشبكة اإللكترونية .وبغياب جهة فلسطينية تعمل على حماية الالجئين
الفلسطينيين وتوثيق أسماء الشهداء واملعتقلين واجلرحى ،قام الناشطون الفلسطينيون يف هذا احلراك بهذه
املهمة ،وحاولوا تفادي شح املعلومات الواردة من اخمليمات الفلسطينية يف املدن السورية املنكوبة.
إحصاء وجود عدد كبير من الناشطين الفلسطينيين يف تنسيقيات الثورة السورية ،وذلك بحسب
وسجل
ّ
ٌ
ناشطين يف "جلان التنسيق احمللية" السورية .ويقول ماهر ،أحد الناشطين الفلسطينيين يف خميم اليرموك،
ال على القيم الثورية التي
والذي التقيته نهاية آذار  /مارس املاضي (يف أواسط عقده الثالث)" :تربينا مطو ً
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حملتها موجة الربيع العربي .والثورة يف سورية وإقامة نظام ديمقراطي تعددي فيها جتعل الوطن فلسطين
أقرب بالنسبة إلينا .اليوم أسعد حينما أرى شعاراتنا وهتافاتنا حاضرة يف الثورة السورية".
وفيما يتعلق بالدوافع التي جعلت ناشطين فلسطينيين كثر ًا يشاركون يف فاعليات االنتفاضة ،يجيب
إبراهيم ،وهو ناشط يف دمشق التقيته يف  21آذار  /مارس املاضي ،وهو يف أواسط عقده الثالث أيض ًا ،أن
األسباب تتعدد ما بين سياسية و ُأخرى اقتصادية ـ اجتماعية ،فيقول" :عمل النظام على شق الصف الفلسطيني
بدعمه النشقاقات عديدة جرت يف صفوف منظمة التحرير وخارجها ،كما دفع بالثورة الفلسطينية للخروج
ال حملة شعار 'استقاللية القرار
ال إن" :النظام السوري حارب طوي ً
إىل تونس بعد اجتياح بيروت ".وتابع قائ ً
الفلسطيني' ،هذا إضافة إىل أننا نعتبر أن مطالب الشعب السوري باحلرية والديمقراطية حمقة ،وال يستحق
كل ما يتعرض له وبمثل هذا القدر من القمع".
ويف وصفه لألسباب ،أضاف إبراهيم أن" :وضع الالجئين الفلسطينيين يف سورية أفضل نسبي ًا من وضع
مما سمح لهم بإنتاج عالقات اجتماعية أوسع مع احمليط السوري ،ودفعهم
الالجئين يف دول عربية ُأخرى ّ
ملشاركة املواطن السوري يف همومه اإلنسانية التي فرضتها األزمة السياسية ،عدا تأثرهم باألوضاع
االقتصادية ـ االجتماعية التي تمر بها البالد[ ،و]جعلهم واملواطن السوري حتت وطأة مشاكل اقتصادية
واجتماعية واحدة ،جلهة البطالة واألوضاع املعيشية السيئة".
ومع تطور األحداث يف سورية ،ارتفعت نسبة مشاركة الفلسطينيين يف أعمال االنتفاضة السورية يف
التظاهرات أو االعتصامات داخل اخمليمات وخارجها يف املناطق التي تشهد احتجاجات ،األمر الذي يؤكده
ال عن توثيق
تكاثر تنسيقيات اخمليمات الفلسطينية ،ومقاطع "اليوتيوب" املصورة عن التظاهرات ،فض ً
"جلان التنسيق احمللية" .كما أن هناك زيادة ملحوظة يف أعمال اإلغاثة التي تستهدف العوائل السورية من
املدن املنكوبة التي سجلت زيادة يف نسب النزوح عنها منذ أواخر كانون الثاين  /يناير املاضي ،األمر الذي
أثمر تشكيل "مؤسسة تواصل الفلسطينية لدعم العوائل السورية" ،وهي جمموعة إغاثية تكونت من شباب
فلسطينيين ناشطين يف اجملتمع املدين ،وباشرت العمل على إغاثة العائالت السورية النازحة عن املدن
املنكوبة التي أقامت يف التجمعات واخمليمات الفلسطينية وما حولها.
ومنذ بداية أحداث االنتفاضة يف سورية ،و ّثقت إحصائيات الناشطين الفلسطينيين أكثر من ستين شهيداً
فلسطيني ًا (وهي أيض ًا  63ضحية بحسب "قاعدة بيانات شهداء الثورة السورية" يف أواسط نيسان  /أبريل
 ،2012و 64ضحية بحسب قائمة أسماء صفحة "احلرية للمعتقلين الفلسطينيين يف سجون النظام السوري"
يف  26نيسان  /أبريل املاضي) ،وبينهم عائلتان فلسطينيتان (زهرة وحسن) ،سقط أفرادهما ضحية جمزرة
بدم بارد ،وقعت يف  12آذار  /مارس املاضي يف حمص ،عالوة على ما يزيد على  500معتقل فلسطيني
(بحسب صفحة الفايس بوك "احلرية للمعتقلين الفلسطينيين يف سجون النظام السوري" ،وتوثيق ناشطين
ويذكر أن الشهداء الفلسطينيين يتوزعون بصورة خاصة على مناطق درعا ،وريف
فلسطينيين التقيتهم)ُ .
دمشق ،وحمص ،والالذقية ،وهناك أفراد يف دمشق وحماة وحلب.
وجاء النشاط اإلعالمي اإللكتروين للمجموعات الفلسطينية يف سورية كي يفرز صفحات فلسطينية
يف الشبكة اإللكترونية ،بعضها ُيظهر التضامن مع الثورة السورية مثل "التجمع الفلسطيني لنصرة الثورة
السورية" التي تشكلت يف نيسان  /أبريل  ،2011و"أحرار فلسطين لدعم الثورة السورية" التي تشكلت يف
نهاية سنة  ،2011و"فلسطينيون ينحازون لثورة الشعب السوري" (وهذه األخيرة من داخل فلسطين أساس ًا
يف أيار  /مايو  ،)2011و ُأخرى منخرطة يف أعمال االنتفاضة وتوثيق التظاهرات والشهداء واملعتقلين
الفلسطينيين مثل "تنسيقية خميم اليرموك ـ الثورة السورية" (تشكلت يف تموز  /يوليو  ،)2011و"احلرية
للمعتقلين الفلسطينيين يف سجون النظام السوري" (تشكلت يف آب  /أغسطس  .)2011كما عمل الناشطون
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الشباب على إنشاء شبكة فيما بين صفحات أخبار اخمليمات الفلسطينية يف سورية نظراً إىل شح املعلومات
الواردة من هذه اخمليمات.

التحرر من االستعمار اإلسرائيلي إىل جانب الديمقراطية
كثيرون من الناشطين الفلسطينيين يف سورية يحاولون جتاوز فقر أدواتهم وصعوبة أوضاعهم ،يف
مهمة صعبة للتماهي مع الربيع السوري من جهة ،واالنفراد بربيع فلسطيني يف اجتاهات متعددة ومعقدة
تستهدف إعادة االعتبار إىل املشروع الوطني الفلسطيني ،وحتسين أوضاع الالجئين االجتماعية ،وتطوير
أدوات الصراع مع االحتالل يف املرحلة املقبلة ،وقبل أي شيء ،إدخال مفهوم الديمقراطية واحلرية إىل احلالة
الفلسطينية املتكلسة.
ويف وقت يرفع ناشطون سقف توقعاتهم لدى حديثهم ع ّما يمكن أن يفرزه احلراك الفلسطيني يف سورية،
فإنهم يربطون ذلك بأملهم بدخول سورية عصراً ديمقراطي ًا جديداً .وهنا ال ب ّد من اإلشارة إىل أن احلراك الشبابي
الفلسطيني يف سورية ،إذا ما استطاع تنظيم صفوفه وبراجمه السياسية واملطلبية ،مرشح ألن ينجح يف إدخال
طفرة جديدة على صعيد التجارب الشبابية الفلسطينية ،ستؤثر يف أماكن وجود الفلسطينيين ا ُألخرى ،ذلك بأن
مثل هذا احلراك يجمع إىل جانب اله ّم الفلسطيني بالعودة إىل فلسطين وبالتحرر ،حساسية عالية جتاه قضية
الديمقراطية واحلريات .كما أن عدم وجود تمييز يف سورية ضد الفلسطينيين منذ النكبة يجعل الفلسطينيين
متفاعلين مع حميطهم العربي بال ردات فعل اجتماعية كما هي احلال يف بالد ُأخرى ،فيربط هذا احلراك الشبابي
الفلسطيني بين الفلسطينيين والعرب بعروة وثقى ال بد منها من أجل القضية الفلسطينية ذات البعد العربي ،مثلما
يسند دعم الفلسطينيين الث ّو َار العرب يف سبيل حريتهم وحتررهم.
وإىل اآلن ال يزال اله ّم السوري طاغي ًا يف حديث األوساط الشبابية الفلسطينية يف سورية ،بعد توقف اضطراري
للتيارات التي عملت على قضايا فلسطينية من ناحية الزحف يف اجتاه احلدود ،أو تلك التي نادت بإصالح منظمة
التحرير الفلسطينية .ويف مرحلة مقبلة فإن هذا اله ّم قد يتفاقم وقد يزول .وإىل ذلك الوقت ،هل يمكننا القول إن
صوت الشباب قادم يف املساحة الفلسطينية يف سورية كي ينسج مرحلة جديدة من صنعه هذه املرة؟
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