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حتقيقات

ّ
المخططات الأجنبية
الفل�سطينيون في �سورية� ...إلى «الحيادية» بعدما «تج ّلت» لهم

5

إعداد وترجمة :ليلى زيدان عبد الخالق
زج
وسائل إعالم غربية وعربية عدّة حاولت جاهد ًة ّ
ٍ
كطرف في الحرب الدائرة في سورية .وعمدت هذه
الفلسطينيين
السوري
الوسائل اإلعالمية إلى فبركة أخبار مفادها أن الجيش
ّ
يقصف المخيمات ويرتكب المجازر بحقّ قاطنيها ،ما من شأنه
تشويه صورة سورية أمام الرأي العام العربي ،خصوصا ً أن
سورية ُتعتبَر الدولة العربية الممانِعة األقوى في العالم العربي
إلى جانب لبنان متمثالً بالمقاومة وجيشه.
وليس غريبا ً على وسائل اإلعالم المغرضة هذه أن تدق
أسافين التفرقة بين السوريين والفلسطينيين ،كونها تخدم
المشروع األع ّم« ...الربيع العربي» بكل لوثاته.
في التقرير التالي ،تتابع شارمين نارواني ،وهي معلّقة
ومحلّلة ّ
تغطي العالقات الجيوسياسية في الشرق األوسط،
جولتها على المخيمات الفلسطينية في سورية .فتزور مخيّم
حمص ،ومن خالل ما وقعت عليه من مشاهدات ومقابالت هناك،
عادت بها الذاكرة القريبة إلى مخيّم اليرموك في دمشق ،لتبرز
ّ
الشك ،فبركة تلك األكاذيب ،وتأكيد الفلسطينيين
بما ال يستدعي
أنّ سورية بحكومتها وجيشها وشعبها ،لم تتخ ّل أبدا ً عن
فلسطين وال عن الشعب الفلسطيني.
وتنقل شارمين نارواني اعتراف بعض المسؤولين
الفلسطينيين الموجودين في المخيمات ،بأ ّنهم ُغ ّرروا بداي ًة بما
يس ّمى «الربيع العربي» ،وأنّ فلسطينيين كثيرين ظنّوا في هذا
«الربيع» صحو ًة إلنقاذ فلسطين .إلاّ أ ّنهم سرعان ما اكتشفوا
ّ
مخطط أجنبي يهدف إلى تدمير الدولة وتقسيم
أن ما يحصل
المجتمع« .لقد تفتحت أدمغتنا اآلن وعملنا على تطوير أفكارنا،
حتى أولئك البسطاء من عامة الشعب غيّروا مفاهيمهم اآلن».
وتتط ّرق شارمين نارواني في تقريريها أيضا ً
إل��ى المساعدات التي يتلقاها الفلسطينيون
من الحكومة السورية ،وإل��ى ادّع���اءات وكالة
«األون���روا» ،التي ُ
ضبطت «تكذب» في أكثر من
مناسبة.

على الحياد دائما ً

تختلف مشاهداتنا ف��ي مخيم حمص إلى
ح � ّد كبير ع��ن تلك التي عاي ّناها ف��ي مخيم َْي
اليرموك وجرمانا لسبب واحد رئيس ،أال وهو
ازدح��ام طرقاته الرئيسة بالمتاجر ،فال ب ّد من
ّ
شق طريقنا وسط
أن «نناضل» كي نتمكن من
ّ
للتبضع يومياً .لم
الحشود التي تقصد األسواق
ن َر الكثير هنا ـ الفلسطينيون في حمص محايدون
حتى النخاع.
محطتي الرئيسة في مخيم حمص كانت في
«مستشفى بيسان» ،الذي س ّمي بذلك تي ّمنا ً ِباسم
مدينة فلسطينية ،وتدير هذا المستشفى «جمعية
الهالل األحمر الفلسطيني» .المدير التنفيذي في
هذا المستشفى محمود دروي��ش ،ليس الشاعر
الفلسطيني الثائر ،بل رجل آخر ،ويض ّم مكتبه
أربع صور معلّقة على الجدران :اثنتان لرئيس
السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ،واحدة
للرئيس السوري بشار األسد وخريطة للمسجد
األقصى في القدس.

وأدوي����ة وم��س��اع��دي��ن وأب��ق��وه��م تحت الطلب.
وق��د ص��ادف��تُ بعضهم أث��ن��اء زي��ارت��ي ،وكانوا
يساعدون في إخالء بعض السكان م ّمن أخذوا
الموافقة على تلقي العالج الطبي .يُن َقل عدد من
المرضى والمصابين إلى المرافق الطبية التابعة
لـ«جمعية الهالل األحمر العربي السوري» ،لكن
معظمهم يعا َلجون في المستشفيات السورية.
ّ
العطار« ،رئيس
ثم التقيتُ الدكتور عبد الرحمن
جمعية الهالل العربي السوري» ،ألستفسر منه
ع ّما إذا كان الجيش السوري قد دخل المخيمات
الفلسطينية بينما كان السكان ال يزالون فيها.
«برأيي ،لم يقوموا بذلك ،ال» .أجابني .ويقول
العطار« :ك ّل ما يحصل في اليرموك تقع مسؤوليته
على الفلسطينيين ال على السوريين ...فالدور
السوري ينحصر فقط في تقديم التسهيالت».
والسيناريو نفسه ينسحب على ك� ّل الذين
قابلتهم وسألتهم .هناك إجماع على أن الجيش
السوري لم يدخل أيّ مخيم لمقاتلة «المتم ّردين»
إلاّ بعد إفراغه من سكانه كما حصل في درعا
وحندارات.
تابعتُ جولتي أللتقي الدكتور شاكر الشهابي،
مدير «جمعية الهالل األحمر الفلسطيني» في
سورية ،وعضو المجلس التنفيذي في المنظمة
األ ّم ،ومق ّرها في رام الله ـ فلسطين .تدير هذه
الجمعية ثالثة مستشفيات كبرى في سورية:

لطالما ُ�س ِرق الطعام داخل مخيم اليرموك
في الأحياء التي ي�سيطر عليها الم�س ّلحون
وجهات كثيرة اتهمت «االنروا» بالكذب
ِ
أع��ط��ى «مستشفى بيسان» وع���ده بالبقاء
على الحياد مع بداية الحرب في سورية ،كما
عمل على تأمين ال��دواء للمقاتلين النظاميين
والمعادين للحكومة ،على ح ّد سواء ،أي من دون
األخذ باالعتبار الخلفية التي يأتون منها.
يقع المستشفى خلف منطقة سكنية شهدت
ع��ددا ً من المناوشات .عندما التقيتُ دروي��ش ـ
الرئيس التنفيذي في المستشفى ـ كان يستقبل
منحى
ز ّوارا ً ظلّوا خالل المقابلة .أخذ الحديث
ً
ّ
تدخل بعض الموجودين في
سياسيا ً عندما
عرض أفكارهم وآرائهم .فقد قيل لي إن السبب وراء
بقاء المخيم محيّدا ً خارج إطار الحرب ،كونه يقع
(الحي الذي يبعد حوالى كيلومتر
بين بابا عمر
ّ
واحد عن المستشفى) ومواقع الجيش السوري،
ما منع «المتم ّردين» من دخول المخيم.
فيما أخبرني آخر أنّ لغة الحوار أعانت المخيم
كثيراً .فبعض القادة الفلسطينيين تدخلوا في
ف� ّ
�ض النزاعات ،وج��اه��دوا لتحقيق المصالحة
بين «المتم ّردين» والحكومة السورية .تدخلت
حماس مجدّداً .فالبعض تحدّثوا عن رفض أولئك
الذين لم يظهروا أيّ شفقة أو تعاطف مع الشهداء
السوريين ،متأثرين في ذل��ك بحديث الداعية
اإلسالمي المتط ّرف يوسف القرضاوي .ويقول
آخر« :يرفض الحمساويون المتواجدون في هذا
المخيم أن تكون لهم أي صلة باألزمة السورية.
فقياديو حماس هم هنا ،كذلك عائالتهم ،التي
نشأت وكبرت هنا .حتى أن بعضهم أت��وا إلى
مخيم اليرموك من مناطق بعيدة مثل غزة».
يتدخل دروي��ش لشرح األسباب التي تدعو
الفلسطينيين إلى البقاء على الحياد فيقول:
«ن��ح��ن نتمتع ب��ك � ّل ال��ح��ق��وق ف��ي س��وري��ة.
نعامَل كمواطنين سوريين هنا؛ نتعلم معهم في
مدارسهم ...قلّة قليلة من الفلسطينيين انجرفت
في هذا الصراع ،فقط أولئك الذين يعيشون على
الهامش».
طرحتُ س��ؤاال ً على الموجودين ح��ول ما إذا
كان الجيش السوري قد دخل م ّرة مخيم حمص،
وجهها اإلعالم
بهدف اإلضاءة على التهمة التي ّ
خالل األزمة ،والسؤال نفسه لم أتعب من طرحه
على سكان المخيمات الفلسطينية في سورية
كلّما زرتها .ويأتي الجواب دائماً« :ال».

المنظمات غير الحكومية...
ّ
للتدخل»
«ال

ونعود إلى دمشق ،حيث التقيتُ رئيس «الهالل
األحمر السوري» ،المجموعة التي تعمل بكامل
طاقتها وق ّوتها المتو ّفرة من اللجنة الدولية
للصليب األحمر داخ��ل س��وري��ة .إنها مجموعة
محايدة ،وتعاني األم� ّري��ن للبقاء على الحياد
في منطقة يديرها ك ّل من «المتم ّردين» والقوات
الحكومية.
يُفترض بـ«جمعية الهالل األحمر الفلسطيني»
في اليرموك كما في غيره من المخيمات أخذ زمام
المبادرة الميدانية ،لكن ه��ذه الجمعية ُنهبت
بالكامل من قبل المسلّحين .فقد و ّف��ر «الهالل
األحمر العربي ال��س��وري» سيارات لإلسعاف،

«بيسان» في حمص ،و«يافا» في المزة ،دمشق،
و«مستشفى فلسطين» ف��ي مخيم ال��ي��رم��وك.
بينما العيادات الصغيرة التي كانوا يديرونها
في النيرب ،سبَينه ،خان دندون ودوماُ ،د ّمرت
بالكامل.
والجدير ذكره هنا ،أن «جمعية الهالل األحمر
الفلسطيني» تبقى واحدة من بين عد ٍد قليل من
المنظمات الحكومية التي ال ت��زال تعمل داخل
القسم المحت ّل من قبل «المتم ّردين» في مخيم
اليرموك .وهي تدير المنشأة الطبية الوحيدة
التي ال يسيطر عليها المسلّحون داخل المخيم،
أي «مستشفى فلسطين».
يقول الشهابي« :لدينا فقط طبيبان وبعض
المتط ّوعين ممن يعملون هناكُ .قتل طبيبان
وخمسة من الطاقم العامل أثناء األزمة .أحدهم
خسرناه منذ بضعة شهور فقط ـ دي��اب مهنا،
وهو طبيب مساعد ،أردوه بينما كان خارجا ً من
المستشفى».
ويتابع« :توقفت المساعدات الطبية عن التدفق
سرقت ثماني سيارات،
إلى داخل اليرموك بعدما ُ
وست سيارات إسعاف ،إبان احتالل المتم ّردين
سرقت أكبر منشأة لتخزين األدوية
المخيم ،كما ُ
والمستلزمات الطبية لدينا».
وكانت «جمعية الهالل األحمر الفلسطيني» قد
ساعدت في بداية هذه السنة في إجالء أكثر من

�ي م��ن ال��ي��رم��وك .وك��ان��ت الحكومة
 3000م��دن� ّ
السورية قد أعطت اإلذن لألسماء التي يُسمح
ألصحابها ب��ال��خ��روج ،كما كشفت ع��ن أسماء
المقاتلين.

قضايا األغذية

ال��ج��وع ،ي��ق��ول ال��ش��ه��اب��ي ،مشكلة المخيم
الرئيسة ،فالمدنيون كانوا يتلقون صناديق
األغ��ذي��ة م��ن «األون�����روا» وم��ن المنظمات غير
الحكومية ،وقد تحسنت نوعيتها منذ شباط ـ
آذار  ،2014عندما فتح الطرفان الحدود مع يلدة
وغيرها من األحياء المجاورة ،ووصل ثمن كيلو
الر ّز حينئ ٍذ إلى  15.000ليرة ،بينما أصبح اآلن
 500ليرة.
تزامنت رحلتي إلى مخيم اليرموك مع وصول
سيارة «األونروا» الغذائية إلى المخيم .فالمنظمة
كانت قد أعلنت السنة الماضية عن قصة الجوع
هذه ،لكنها تغاضت عن تفاصيل كثيرة.
َ
تحظ مسألة ندرة
فعلى سبيل المثال ،لم
الغذاء باألهمية ذاتها التي نالتها مسألة وصول
الصناديق الغذائية وتكلفتها .السكان الضعفاء
داخ��ل المخيم ل��م يكن ف��ي استطاعتهم إعالة
أنفسهم ،كاألطفال ،وكبار السنّ  ،وتلك المرأة التي
اختفى زوجها منذ بداية األزمة وتعكف وحيدة
على إعالة ابنتيها.
س ِرق الطعام داخل مخيم اليرموك في
لطالما ُ
األحياء التي يسيطر عليها المسلّحون ،غير أن
البائعين فقدوا فرصة تسعير مبيعاتهم بأسعار
أعلى نظرا ً إلى عدم استقرار األوضاع.
وهناك أيضا ً مشكالت أخرى .فقد أخبرني عامل
مساعد في «جمعية الهالل األحمر الفلسطيني»
يعمل داخل مخيم اليرموك أن المسلّحين أخذوا
من السكان غالبية الصناديق الغذائية في بداية
توزيع المساعدات .فما كان من المدنيين إلاّ أن
أسسوا جمعيات مناهضة لهذا التص ّرف ،وعملوا
ّ
على التخفيف من وطأته.
وبينما كنتُ أج��ري مقابلة مع بعض الذين
تل ّقوا المساعدات ،اشتكت امرأة لديها طفل ،من
أن المسلّحين صادروا صناديق طعامهم األسبوع
الماضي ،وكانت تسأل عن البديل .غير أن وكالة
الغوث رفضت طلبها مبدئياً ،بحجة أنها تريد
تأمين الصناديق بالتساوي لجميع السكان،
وما لبثت أن تراجعت عن قرارها هذا ربما بسبب
تواجد الوسائل اإلعالمية في المكان.
أخبرني مندوبو «األونروا» أنهم يقدّمون قرابة
غذائي يوميا ً طوال فترة تواجدهم
 400صندوق
ّ
في «اليرموك» .على رغم صعوبة الوصول إلى
مكان توزيع الغذاء في األي��ام التي يشت ّد فيها
النزاع بين األط��راف المتقاتلة .ففي اليوم الذي
وصلتُ فيه ،لم يكن في حوزة سيارة النقل أكثر
من مئة صندوق ،وخ�لال الوقت ال��ذي قضيته
هناك ،لم أ َر أكثر من بضع عشرات من المدنيين
يصط ّفون للحصول على غذائهم.
ث ّم قام الناطقون ِباسم وكالة الغوث بإطالق
كذبة كبيرة تشير إلى أنّ المدنيين الـ 18000م ّمن
يقيمون داخ��ل المخيم ،يعتمدون بشكل رئيس
على المساعدات الغذائية .فليس ل��ـ«األون��روا»
القدرة المادية وال المالية لتوسيع نشر مساعداتها
التي تلبي جميع االحتياجات الفلسطينية خالل
هذا الصراع .فهم استمروا في تقديم المساعدات
التربوية والغذائية وك��ذل��ك الطبية ،لكن أ ّن��ى
تج ّولنا في المواقع الميدانية في اليرموك وجرمانا

قتل الم�س ّلحون بع�ض �ضباط جي�ش التحرير
الفل�سطيني لتخويف الالجئين و�إجبارهم
على الوقوف �إلى جانب «الثورة ال�سورية» و�إلقاء
اللوم على الجي�ش ال�سوري في ّ
كل ما يحدث

وحمص ،نجد لجانا ً فلسطينية تعمل جاهد ًة على
أرض الواقع لتعويض النقص الحاصل.
ي� ّ
�وض��ح ل��ن��ا ممثل «األون�����روا» وال��م��س��ؤول
الرئيسي عن توزيع الغذاء داخل اليرموك حقيقة
الفتة« :تقوم الحكومة السورية بما في وسعها
لتسهيل ح��دوث ه��ذه العملية .فهم ال يقومون
ب��ت��ع��داد الحصص الغذائية ال��ت��ي ت��دخ��ل إلى
المخيم ...ويبدو أن الفضل في هذا يعود ـ تحديدا ً
ـ إلى وزيرة الشؤون االجتماعية السورية كندة
ش ّماط».

أين مكمن الخطأ في ك ّل هذا؟

م��ا األم��ر ال��ذي جعل األم���ور ت��س��وء إل��ى هذا
الح ّد مع الفلسطينيين في سورية؟ فهذا البلد
رحب بالفلسطينيين
العربي هو الوحيد الذي ّ
واستضافهم وك ّرمهم وعاملهم أسوة بمواطنيه
وأعطاهم الحقوق ذاتها ،باستثناء الجنسية
وحق التصويت فقط.
ف��ف��ي س���وري���ة أي���ض���اً ،أص��ب��ح��ت ال��م�لاج��ئ
الفلسطينية أهدافا ً رئيسة لك ّل المسلّحين الذين
نجحوا في دخ��ول المخيم .لكن لماذا؟ ما هي
القيمة االستراتيجية لدخولهم وتموقعهم في
هذه المخيمات؟
وتثير هذه الوقائع س��ؤاال ً أساسياً :هل قام
البعض ب��ج� ّر الفلسطينيين إل��ى قلب األزم��ة
السورية ألسباب سياسية؟ لتقسيم ال��والءات
والتسبّب بصراع الفلسطينيين مع الحكومة
ال��س��وري��ة؟ أم أنهم انجرفوا إل��ى ه��ذا الصراع
لوقوع مخيماتهم في مناطق استراتيجية ،كما
في اليرموك ،بوابة دمشق ،أو حندارات الذي
يشكل خط إم��داد إلى حلب؟ أما الجواب الذي
حصلنا عليه وفقا ً لك ّل الفصائل السياسية التي
التقيت مسؤوليها« :قلي ٌل من األمرين».
�ح��ح ف��ي ال��ب��داي��ة بعض
ل��ك��ن دع��ون��ا ن��ص� ّ
المعلومات المغلوطة.
ف��خ�لاف �ا ً للمعطيات ال��س��ائ��دة ،ل��م ي��ش��ارك
الالجئون الفلسطينيون في أيّ من التظاهرات
الكبيرة سواء مع الحكومة السورية أو لمصلحة
«المعارضة» .وقد جاهدت القيادات الفلسطينية
البقاء على الحياد أثناء األزمة .فأكبر التظاهرات
تسجل
التي حصلت ض ّد الحكومة السورية لم
ّ
وجود أكثر من بضع مئات من الناس ،وغالبا ً ما
يكون المتظاهرون مواطنين سوريين انتقلوا إلى
تلك المخيمات.
في الحقيقة ،إن أبرز التظاهرات الفلسطينية
ال��ت��ي حصلت خ�لال األزم����ة ،ك��ان��ت ف��ي مخيم
اليرموك في حزيران  ،2011بعد مقتل عد ٍد من
الفلسطينيين وجرحهم بوساطة ق��وات األمن
«اإلسرائيلية» في مرتفعات الجوالن الحدودية
خ�لال االحتجاجات التي قاموا بها في ذكرى
«ي��وم النكسة» .كان يوما ً مريرا ً في اليرموك.
أوجها ،وحدثت اشتباكات
فاالحتجاجات بلغت ّ
خالل المواكب الجنائزية ،إذ اجتمعت الحشود
الكبيرة والغاضبة على موت المواطنين ظلما ً
وتعسفاً .المت وسائل اإلعالم األجنبية الحكومة
ّ
حضت الفلسطينيين
السورية مدّعية أنها من
وشجعتهم للمشاركة في «يوم النكسة» ،غير أنهم
ّ
تجاوزوا حقيقة واحدة :أن الحكومة السورية كما
نظيرتها اللبنانية ألغت السماح بالخروج في
تظاهرات بسبب القتلى والجرحى الذين أردتهم
«إسرائيل» خالل الشهر الذي سبق إحياء «يوم
النكبة» على الحدود بين البلدين.

صب المتظاهرون الفلسطينيون في اليرموك
ّ
جام غضبهم على قياداتهم السياسية المسؤولة
خ�لال تشييع القتلى باعتبار أن ه��ؤالء القادة
شجعوا ول��م يعملوا على إيقاف أح��داث «يوم
النكسة» .وبعد ذل��ك ،تتباعد أح��داث القصة.
فالبعض يتهمون الحكومة السورية بإطالق
النار على الجموع المحتجة على الحدود ،لكن
الحقيقة أن ثالثة أعضاء من الجبهة ُقتلوا في
ذلك اليوم وأُح ِرقت مكاتبهم.
لكن ما حدث أن أحد قياديّي «حماس» ممن
قابلتهم أخبرني سيناريو آخر غير متوقع من
القصة .إذ يقول« :ذهب بعض مقاتلي الجيش
السوري الح ّر إلى مكتب أحمد جبريل في مج ّمع
الخالصة إبان الجنازة وبدأ بالصراخ».
فهو ال يعفي جبهة التحرير الفلسطينية
من دوره��ا في األزم��ة السورية .ويلوم جماعة
جبريل لعدم التزامها الحيادية المتفق عليها
بين الفلسطينيين منذ البداية .فالجبهة هي
التي تشرف على مداخل المخيمات الفلسطينية
لحمايتها من تسلّل المسلحين «المتم ّردين».
ويص ّر منتقدو هذا النوع من النشاط أن هذا من
شأنه تأجيج ال��ن��زاع بين الفصائل واجتذاب
المقاتلين إلى المخيمات.
وف��ي نهاية ال��م��ط��اف ،ف��إن «ح��م��اس» كانت
الفصيل الوحيد ال��ذي لم يوافق على التوقيع

الفلسطيني في سورية أنور عبد الهادي ،والذي
غالبا ً ما يرفع تقاريره إلى السلطة الفلسطينية،
أصبح يتناغم في تصريحاته مع تلك التي تصدر
عن الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة.
«طلبنا منهم أن يتركوا الفلسطينيين وشأنهم
ف��ك��ان ر ّد المسلّحين أن ه��ذه أرض���ا ً سورية
ورفضوا .حصلنا على وعد من الحكومة السورية
بعدم دخول الجيش السوري إلى المخيم ،وهذ ما
حصل .وال نزال إلى اآلن نسأل المتم ّردين الخروج
من المخيم ،لكننا لم ننجح بسبب جبهة النصرة،
والجبهة اإلسالمية وحماس».
قاطعته وأنا أسأل باستغراب« :حماس؟»،
أجاب« :نعم ،حماس ،حماس ،حماس ،حماس».
قد يكون ما يقومون به خدم ًة لمصالحهم
الذاتية .فحركة فتح التي تهمين على السلطة
الفلسطينية تحاول منذ سنوات تقويض هذه
الحركة.
ويتابع عبد ال��ه��ادي« :ال ي��زال المتم ّردون
يمنعون وصول المساعدات الغذائية إلى السكان،
ويستخدمون هذا كوسيلة للضغط على الحكومة
السورية ...فقد حاولت ك ّل الفصائل الفلسطينية
في األشهر األول��ى من السنة إرس��ال 12.000
فلسطيني.
�ي وإج�ل�اء 4.000
ّ
ص��ن��دوق غ��ذائ� ّ
ويستم ّر المسلّحون في القتال لمحاولة منع
إتمام هذه العملية.

ثمة �إجماع كامل على م�ستوى الف�صائل
ّ
وحتى بين الالجئين على حقيقة
�أن الم�س ّلحين �أخ ّلوا بوعودهم ب�إبقاء
الفل�سطينيين خارج �إطار ال�صراع
على إعالن الحيادية في حين و ّقعت عليها كافة
الفصائل األخرى.

إجماع

ما من شك في أن قرار تحييد المخيمات عن
النزاع السوري ،أث��ار غضب بعض الجماعات
األخ������رى .وي���ب���دو ال���ي���وم أن م��ع��ظ��م ال��ق��ادة
الفلسطينيين يلتفون حول «نموذج» جبريل في
مسألة الصراع في سورية.
ث ّمة إجماع كامل على مستوى الفصائل ،وحتى
بين الالجئين الفلسطينيين الذين تحدثتُ إليهم،
على حقيقة أن المسلّحين قد أخلّوا بوعودهم
بإبقاء الفلسطينيين خارج إطار الصراع.
ويقول مسؤول بارز وعضو المكتب السياسي
ف��ي الجبهة الشعبية ـ ج���ورج حبش (وه��ي
مجموعة مختلفة عن الجبهة الشعبية – القيادة
العامة) ،أن��ه كانت هناك محاوالت من جميع
األط���راف الفلسطينية للمساعدة على إح�لال
السالم في اليرموك« .توصلنا إلى اتفاقيات ،غير
أن المسلّحين لديهم مشكلة في التنفيذ .واالتفاقية
قضت ب��أن ي��ت��رك ال��م��ت��م��ردون المخيم ويعود
إليه سكانه الفلسطينيين .فالحكومة السورية
تتعاون معنا وتضمن إيواء الالجئين وإطعامهم
داخ���ل ال��م��خ��ي��م .ل��ك��ن ،وع��ن��د لحظة التنفيذ،
خ��رق المسلّحون االتفاقية» .حتى أن السفير

ّ
مخطط �أجنبي
اكت�شف النا�س �أن ما يح�صل
يهدف �إلى تدمير الدولة وتق�سيم المجتمع...
عامة ال�شعب غ ّيروا
حتى �أولئك الب�سطاء من ّ
مفاهيمهم الآن بعدما ت� ّأكدوا من الم�ؤامرة

ويشرح عبد الهادي األسباب السياسية الكامنة
وراء تص ّرفات كهذه« :فقد قتل المسلّحون بعض
ضباط جيش التحرير الفلسطيني ،لتخويف
الفلسطينيين وإجبارهم على الوقوف إلى جانب
ال��ث��ورة ال��س��وري��ة ،وإل��ق��اء ال��ل��وم على الجيش
السوري في ك ّل ما يحدث .الهدف األس��اس من
ه��ذه األزم���ة ه��ي القضية الفلسطينية .فهم
اعتقدوا أنهم باحتاللهم المخيمات الفلسطينية
ف��ي س��وري��ة والعمل على تقسيمها ،س ُتنسى
فلسطين» .ويعترف عبد الهادي بأن فتح كانت
ض ّد الحكومة السورية قبل األزمة ،لكن يبدو أنّ
هناك تفاهما ً حاليا ً بين سورية وإيران والسلطة
الفلسطينية.
كذلك ،فإن مدير اإلعالم في الجبهة الشعبية –
القيادة العامة ،أنور رجا ،لديه الكثير ليقوله عن
ردود فعل الفصائل الفلسطينية األخرى في بداية
األزم��ة السورية .فهو يؤكد «أننا ح ّذرنا جميع
الفلسطينيين عام َْي  2011و 2012من المسلّحين
القادمين الحتالل اليرموك ،وازدادت وتيرة هذه
التحذيرات عندما بدأ هؤالء المقاتلين باحتالل
أحياء في المناطق المحيطة بالتضامن ،حجر
األس��ود ،ويلدة .وش�دّدن��ا على ض��رورة تسليح
المجموعات الفلسطينية لمواجهة المتم ّردين،
لكننا لم َ
نلق آذانا ً صاغية».
ثم يشرح لنا أسباب تكتل الفصائل الفلسطينية
اآلن حول بعضها« :التط ّورات الحاصلة أصبحت
جليّة اآلن بالنسبة إلى الفلسطينيين والسوريين
على ح ّد سواء .فقد اكتشف الناس أن ما يحصل
ّ
مخطط أجنبي يهدف إلى تدمير الدولة وتقسيم
المجتمع .لقد تفتحت أدمغتنا اآلن وعملنا
على تطوير أفكارنا ،حتى أولئك البسطاء من
عامة الشعب غ� ّي��روا مفاهيمهم اآلن .فلم يكن
باستطاعتهم ق��راءة ما يُكتب بين السطور في
البداية .تأكدوا أنه ما من منافع ُتكتسب من هذا
الصراع ،بعد أن خسروا ك ّل شيء».

إصرار على عدم التو ّرط

دق ناقوس «الربيع العربي» مهدّدا ً
عندما ّ
باإلطاحة بالحكومات االستبدادية عام ،2011
دع���م ال�لاج��ئ��ون الفلسطينيون كغيرهم من
السوريين هذه الحركات االحتجاجية ،بحجة
التطلّع إلى مستقبل أفضل.
ال ّ
شك في أن عددا ً منهم كان داعما ً طموحات
«المعارضة السورية» ،التي تتواءم ـ في نهاية
المطاف ـ م��ع طموحات الشعب الفلسطيني
بالح ّرية والسيادة والحكم الرشيد.
لكنني لمستُ تصلّبا ً ملحوظا ً في معنويات
رحلتي إلى هناك،
الفلسطينيين الذين عاينتهم في
ّ
تهجروا من
عام َْي  2012و .2014فهؤالء الذين
ّ
ّ
بحق ـ
أماكن إقامتهم لم ّرات عدّة ،غسلوا أيديهم ـ
من ك ّل ما يمتّ إلى «الثورة السورية» ِبصلة .بعد
أن تع ّرضوا لالستغالل والتخويف من قبل عد ٍد
من المجموعات ،غير أن تجربتهم مع المسلّحين
«المعارضين» كانت األسوأ من دون أدنى ّ
شك.
الحيادية شعارهم الجديد اليوم .فهم يسعون
إلى األمن والسالم أسوة بكثيرين غيرهم من أفراد
الشعب السوري في ك ّل مكان.

