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األستاذ الدكتور /أسامة حممد أبو حنل
أستاذ التاريخ احلديث واملعاصر
جامعة األزهر  -غزة
قامت ذه

لا
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من ك
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با ا ع ع سا ة ا

 -جامع
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 قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
(سورة البقرة...آية )23

صدق اهلل العظيم
أ

اإلهــــــــداء
إىل شهداء فلسطني اخلالدين إىل كل اجلرحى واملعتقلني...
إىل كل القابضني على الزناد يف معركة التحرير  ...إليك وطين...
إىل من علمين اإلصرار...إليك والدي رمحك اهلل واسكنك فسيح جناته...
إىل روح زوجي املناضل والغايل رمحه اهلل واسكنه جنات الفردوس
إىل روح أخي الغايل واملربي الفاضل والذي مهما وصفته بكلماتي فلن أجزيه حقه د .حسن بركات..
األب الروحي الذي علمين العطاء واإليثار وشاركين مشاق احلياة بعد فقدان زوجي ...
تغمده اهلل برمحته وأسكنه جنات اخللد
إىل القلب النابض باحلنان ...إىل من علمتين الوفاء...إىل من أنارت يل الدرب...
إىل من محلت مهومي وشاركتين عنائي ووقفت جبواري وشجعتين على مواصلة رحلة كفاحي ...
إليك والدتي أطال اهلل يف عمرك
إىل أشقاء روحي ..سندي وذخري...إخواني وأخواتي األفاضل إىل فلذات كبدي
وأغلى ما وهبه اهلل يل أبنائي األحباء ..حممد وأمحد ..آالء ودينا وسندس وسجى حفظهم اهلل
اىل محاتي الفاضلة "أم حامت" وكرمياهتا حفظهم اهلل ومنحها الصحة والعافية
إىل صانعي األجيال...إىل معلمينا وأساتذتنا...
إىل أستاذي الفاضل
"أ .د .أسامة أبو حنل" الذي أشرف على ھذا العمل وغمرني جبميل فضله وجهوده وسعة صدره
إىل الذين انتزعت منھم ذكرياهتم وصودرت منھم
أحالمهم...إىل كل الجئ حيلم بالعودة لوطنه السليب....
ستبقون مجيعاً يف القلب
ب

شكر وتقدير
بعد الشكر واالمتنان هلل سبحانه وتعالى على ما أنعمهه علهى مهن ة هل وكرمهه مها مكننه مهن

انجها أرروحته ههه  ،وانرالقهام مهن قولهه تعهالى" :ولئ ن شئكرمت ألزيئدنكم" صهد اهلل العظهم "سههور
إبراهم ".
وعرةانه ه ا بال

ه ه ألهل ههه ،أت ههد بالش ههكر الج مه ه إل ههى كه ه م ههن أسه هه أو س ههاعد ةه ه إع ههداد ھه

األرروح ه أو أسههدّ إل ه توجمه هام أو مشههور وأبههك بالهههكر أسههتاه ال ا ه "أ.د .أسههام محمههد أبههو
نح ه " المشههرع علههى ھها العم ه

ل بولههه اإلش هراع علههى رسههالت والههه أعتب هر وسههامام علههى صههدر مهها

حممت ،واله واكب أعما أرروحت منه أن كان ةكر إلى أن تبلور إلى حم الوجود ة هد كهان مشهرةام
وموجهام ومنظمام لجممع بروات ھها العم واجراءاته .كمها أت هد بالشهكر واالمتنهان واالحته ار ليسهتاهمن

الك هرمممن المناقشههمن االسههتاه الههدكتور. /رمههال العمل ه مناقش هام دابلم هام  ،والههدكتور /سههام أحمههد مناقش هام

بارجمام ل بوله مناقشت هه األرروح البحثم .

كم هها أتوج ههه بالش ههكر والت ههدمر وعظ ههم العرة ههان بالجممه ه إل ههى ج ههامعت جامعه ه األ ه ههر ،وعم ههاد

الد ارسههات العلمهها ،وكلمه ااداب والعلههو اإلنسههانم  ،وبرنههامر ماجسههتمر د ارسههات الشههر األوسههر لمهها بهههلو
ومبهلو من عراء دائ لبدم العل والبحث العلم

الباحثة

ت

ملخص الدراسة

استعر ههت هههه الد ارس ه جهههور ونشههم وعوام ه ترههور العالقههات ال لسههرمنم – السههورم  ،وتتبعههت

ت هرابر واحت ههان النظهها السههور لمنظمههات الك ههال المسههل ال لسههرمن  ،ودعمههها له ها ة ه بههدامات انرالقته ها

باصه بعهد ه ممه الجمههو

وتؤمن بمن ال

العربمه ةه حروبهها الته با هتها

هد إسهرائم  ،كههون سهورما تنهاد بال وممه ،

م ال لسرمنم ه ق م قومم وق هم لكه العهرب ،وأن الشهعب ال لسهرمن ههو جه ء مهن

شههعوب بههالد الشهها الته تجمعهه صههل الههد والنسههب واامهها وااال والرمههول والمسههت ب المشههتر  .ونظه مار
ألن سههورما دول ه حدودم ه مههع إس هرائم  ،ولههدمها تجمههع ةلسههرمن كبمههر ،ةارتههمت أنههه مجههب أن مكههون لههها دو امر
ومست ب ال

م ال لسرمنم .

ال ة الشمن الدابل ال لسرمن
ةاع م
قامت الدراس بتسلمر ال وء علهى ربمعه المحهددات الته دةعهت كهال الرهرةمن إلهى عملمهات (المهد
والج ر) بمنهما ،كما تتبعت أبر المحرات الت تهبهبت ةمها تل العالقات ،وكمع ت ارعت المصال بمن
منظم التحرمر ال لسرمنم الت أكد مؤتمر الرمال على أنها الممث الشهرع والوحمهد للشهعب ال لسهرمن ،

وبمن نظا الرئمس حاةظ األسد األب وابنه بشار من بعد  ،ة د رة ت المنظم وصام أ مهن الحكومهات
العربم ه وعلههى أرسههها سههورما بمنمهها كانههت سههورما ر هوا تل ه المرحل ه تحههاو لعههب دور إقلمم ه ةاع ه بههار

حههدودها ،كمهها ظلههت تترلههع لل مهها بههدور متممه ةه معههادالت الحههرب والسههال ةه المنر ه  ،لتع مه مكانتههها

اإلقلمممه ةه الشههر األوسههر ةكههان الصههدا بههمن الرهرةمن وسههاءت العالقههات ووقعههت ال رمعه بمنهمهها ،و اد

األمر سوءما بعد توقمهع منظمه التحرمهر الت ها أوسهلو ،وبهرو حركه الم اومه االسهالمم (حمهاس) ،وحركه
الجهاد االسالم  ،والدع السور واالحت ان لتل الحركات الت تبتلع ة أمدمولوجمتها وبرها السماس
عن منظم التحرمر والسلر ال لسرمنم .

ول ههد أجابههت هههه الد ارس ه علههى العدمههد مههن األسههئل حههو العالقههات ال لسههرمنم السههورم  ،وتمثرههها

بالمتغمرات الدابلم السورم واإلقلممم .

وبلصههت الد ارسه الههى أن المحههددات الدابلمه واإلقلمممه والدولمه لكه مههن ةلسههرمن وسههورما ،لعبههت

دو امر كبم امر ة ترور وتغمر العالقات بمن البلدمن سواء سلبما أو إمجابام،كما ان الحه ار السهور المسهل الهه
اندلع ة مارس  1122كان له كبمر األثر على ال م ال لسرمنم وق م الالجئمن ال لسرمنمن

واشههتملت الد ارس ه علههى ةص ه تمهمههد وأربع ه ةصههو تررقههت ةمههها ة ه ال ص ه األو إلههى جهههور

العالقههات الس هورم ال لسههرمنم مههن  1112-2691بمنمهها تن ههاو ال ص ه الثههان المحههددات الدابلم ه لك ههال

البلدمن ،من ربمع النظا الدممغراة والنظا السماس واألح اب السماسم  ،وكههل تررقهت الد ارسه لتحلمه

أبههر األحههداث الت ه مههرت بالشههعبمن بههمن األع هوا  1122-1119بمنمهها استعر ههت الد ارس ه ة ه ال ص ه

الثالث أثر المتغمرات اإلقلممم العربم على العالقات السورم – ال لسرمنم  ،والى برمر التحال ات العربم
واإلقلممم ة المنر  ،كما وأسهبت تل الدراس ة ال ص الرابع باسهتعرال الموقهع ال لسهرمن الرسهم
وغم ههر الرس ههم م ههن الصه هراا الس ههور ال ههدابل المس ههل  ،وةه ه تحلمه ه أث ههر الحه ه ار الس ههور عل ههى ال

ههم

ال لسههرمنم  ،واستشهراع مسههت ب الالجئههمن ال لسههرمنممن ةه ظه المتغمهرات اإلقلمممه الرارئه علههى البارره

السماس  ،وتداعماته على مست ب ال

م ال لسرمنم .

ث

Abstract
This study examines the roots, the origins and development factors of the Palestinian Syrian relations. It traces the embrace of the Syrian regime for the Palestinian armedstruggle organizations and its support for them at their beginnings especially after the
defeat of the Arab armies in the wars waged against Israel as Syria calls for nationalism
and believes that the Palestinian cause is a national cause of all Arabs. It also believes that
the Palestinian people is part of Belad El-Sham (Great Syria) who are all related by blood,
kin, hopes, pains, aspirations and the common future. Moreover, Syria is a border state
with Israel, and has a large Palestinian community; hence it felt the need of having an
active role in the interior Palestinian affairs and the future of the Palestinian cause.
The study focuses on the determinants that led both sides to tidal operations between
them. It also traces the most prominent fluctuated situations in their relationship and the
intersected interests between the Palestine Liberation Organization; which is considered
the sole legitimate representative of the Palestinian people, and President al-Assad the
father and his son Bashar after him. The PLO rejected the tutelage of any of the Arab
governments, while Syria was trying during that phase to play a regional role outside its
borders to strengthen its regional position in the Middle East, and has been looking
forward to have a distinct role in war and peace in the region. All that led to dispute
between both sides and the relations worsened especially after the PLO had signed the
Oslo agreement. Furthermore, the emergence of the Islamic Resistance Movement
(Hamas) and Islamic Jihad gained the support of Syria who incubated those movements
that have different ideology and political line from the PLO and the Palestinian National
Authority. The present study sought to answer several questions revolving around the
Palestinian relations being influenced by internal Syrian and regional variables.
The study includes one introductory chapter and four chapters. The first chapter explores
the roots of the Syrian-Palestinian relations from 1964-2005, while the second chapter
examines the internal determinants of both countries such as the demographic system, the
political system and political parties. The study also analyzes the most prominent events
that have affected both people between the years 2006-2013. The third chapter reviews the
impact of the regional Arab variables on the Syrian- Palestinian relations, and the map of
the Arab regional alliances. The fourth chapter elaborately reviews the Palestinian official
and unofficial position toward the internal Syrian armed conflict, which began in March
2011 and explores the future of Palestinian refugees under emergency regional variables on
the political map and its implications on the future of the Palestinian cause.
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متهيـــــد
اإلطــــار النظـــــري

المقدمـــة:

شهدت العالقات السورم ال لسرمنم بال الع ود البمس الما م  ،حل ات متواتر من الصعود

والهبور والتجاهب والتناةر والمد والج ر .ومن المعلو أن سورما روا تل المرحل ظلت تحاو لعب
دور إقلمم ةاع بار حدودها ،كما ظلت تترلع لل ما بدور متمم ة معادالت الحرب والسال ة

المنر  ،لتع م مكانتها اإلقلممم ة الشر األوسر ،وا اء ال اعلمن اابرمن.
وتشاء الظروع أن تت امن تل

المرام مع صعود ررع آبر ،حاو جاهدام أن م رل هاته

على البرمر السماسم  ،أالا وهو الررع ال لسرمن متمثالم بمنظم التحرمر ال لسرمنم  ،وبدالم من أن

تعم تل ال وّ بشك تكامل  ،عملتا بشك تناةس وال سمما ة لبنان اله
تل

م ال لسرمنم ه

العالقات .ة د آمن النظا السور بمن ال

شك م تر رر ة

ق م قومم وشمن عرب ،

بصوصام وأن سورما دول حدودم مع (إسرائم ) ،ولدمها تجمع ةلسرمن كبمر ،ما مبرر أن مكون لها

دو امر ةاعالم ة الشمن الدابل ال لسرمن .
ول د انعكس هها التغمر ة

ال لسرمنم

موقع المنظم إلى حدوث ما ُسم

ة س من التنظممات وال وّ السماسم ال لسرمنم اعتبر هل

والثوابت الورنم وال لسرمنم  ،وةرم آبر اعتبر هل

باالن سا ة

الساح

ت رمرام وتنا الم عن الح و

واقعام سماسمام ،وتكم ام مرحلمام وجدمدام مع الواقع

اإلقلمم والدول  ،والت اةام على العج العرب أما است راد إسرائم بالساح الدولم .

وما جرّ من أحداث أبان الحرب األهلم اللبنانم بمن عام  ،2686 - 2672ة د أدّ التدب

السور ة لبنان إلى الصدا مع قوات منظم التحرمر ة الجنوب اللبنان  ،والمشارك السورم ة
حصار وتدممر مبم ت ال عتر.

وكان الت اقم (كامب دم مد) المصرم – اإلسرائملم عا  ،2678أثر بالغ ة تحسن العالقات

وت ارب وجهات النظر ال لسرمنم السورم  ،ث تبعه هبور آبر بعد الغ و اإلسرائمل

للبنان عا

 ،2681ث حصار العاصم بمروت ،وحصار المبممات ال لسرمنم تحت مرأّ ومسمع الدو العربم ،
وتوارؤ المجتمع الدول

ةكان أه نتائر تل المؤامر برو الم اوم ال لسرمنم من الجنوب اللبنان

إلى شتات جدمد ،وانكسار شوك منظم التحرمر بعد بروجها من بمروت ،حمث وصلت إلى و ع ال

تُحسد علمه ،مما أدّ إلى البرو ال لسرمن الثان من ررابلس اللبنانم عا  ،2682وا عاع حرك
الم اوم بوجه عا  ،والى االن سا ة ص وةها ما بمن مؤمد للدور السور  ،تمث ة منظم الصاع
وقماد جم

التحرمر ال لسرمن ة سورما ،ومعارل تمث ة منظم التحرمر.

كما وكان للدع السور لحرك أم الشمعم ة

حرب المبممات ة

األعوا من - 2682

 ،2687والتدب ة الشمن ال لسرمن أث امر ة ا دماد ال جو بمن ماسر عرةات رئمس اللجن التن مهم
لمنظم التحرمر والرئمس السور حاةظ األسد ،مما دعا قماد المنظم م رر للهث وراء أم حلو
3

سلمم  .وأبم امر توقمع ات ا الرائع بمن ال رقاء اللبنانممن عا  2686إلنهاء الحرب األهلم بمنه  ،وأثر
هل على سورما وال لسرمنممن.

الورن

وباتت سورما تنظر بش ء من الحهر وربما التشك
ال لسرمن  ،وسعت إلب ار

الورنم

ال لسرمنم

قماد المنظم الت

ة

تمسكت بال رار

المست ل  ،مرو امر بمحاوالتها اللعب على

التناق ات العربم  ،وصوالم إلى إدارتها المست ل لملع الم او ات مع الجانب اإلسرائمل دون المشاور
أو التنسم

ورةل أ

مع العرب المعنممن ،بمنما حرصت ال ماد ال لسرمنم على است اللم ال رار ال لسرمن ،

نوا من الوصام على ال

م ال لسرمنم منه مؤتمر مدرمد برمع عا  ،2662وحتى

إقام السلر ال لسرمنم عا  ،2661بعد توقمع ات ا أوسلو ة العا الساب له.

وكا ن من أبر إة ار ات هل الواقع الجدمد لنهر حرك ةت بعد تولمها إدار السلر ال لسرمنم ة
الغربم وقراا غ  ،برو قوّ معار

بعل منار ال

قاعد جماهمرم كبمر  ،والت اع قوّ معار

تل الحرك ة األمدمولوجما والمبادئ والنهر.
وجاءت انت ا

جدمد ممثل بحرك حماس الت شكلت

أبرّ كحرك الجهاد اإلسالم ة ةلسرمن ،الت اقها مع

األقصى عا  ،1111ناقوسام معلن عد تح م ات ا أوسلو ألهداع الشعب

ال لسرمن  ،ناهم عن عد الت ا الحكوم اإلسرائملم ببنود هل

االت ا مع منظم التحرمر ،و ماد

االستمران ،وبناء جدار ال ص العنصر  ،إ اة إلى أمور كثمر أبرّ .وة تل ال تر تولى الرئمس
بشار األسد سد الحك ة

السماسم المعار

سورما ،وة

عهد ا داد الت ارب الملموس ،والدع والت اه بمن ال وّ

لحرك ةت  ،مث  :الجهاد اإلسالم  ،والجبه الشعبم لتحرمر ةلسرمن ،والجبه

الشعبم (ال ماد العام  )،ونظامه ،ما أدّ إلى بل نوا من التناةر بمن حرك ةت والنظا السور  ،ب
واحت ن نظا الرئمس بشار األسد مكاتب تل الحركات المعار

على األ ار

السورم .

وة مرلع عا  ،1119شاركت حماس ة االنتبابات التشرمعم ال لسرمنم  ،متعلل برغبتها ة

و ع حد لل ساد اله

رب المؤسسات ال لسرمنم عن ررم

وكان ةو ها بمغلبم الم اعد ة

إصالحها ،وتغممر واقعها السلب ،

المجلس التشرمع  ،وبدأت من هنا بهور االن سا ال لسرمن

ال لسرمن  ،وما تبعها من أحداث ح مران (مونمه)  1117ةمصب هنا
واألبرّ ة

سلرتان ،أحدهما ة غ ،

ار اهلل ،ولك منهما واقعه وسماته وأمدمولوجمته المبتل  ،والت

ربمع العالقات ال لسرمنم السورم ة تل المرحل .

–

انعكست بدورها على

وبتغمر موا من ال هوّ اإلقلمممه بعهد االحهتال األنجلهو أمرمكه للعه ار عها  ،1112وت ارجهع الهدور

المصر ة المنر  ،وبرو الدور ال رر ال اع إقلمممام ودولمام ةدعمت ك من إمران وقرر وسورما،
حكوم حماس ة غ  ،األمر اله سبب نوعام من التناةر بمن النظا السهور والسهلر ال لسهرمنم ةه

ال

الغربم .

2

ولكن الحا ل مستمر على ن س الوتمر  ،حمث ابتل ت المصال باندالا الح ار الشعب السور

ة مرلع عا  ،1122حمث دعمت وأمدت حرك حماس هها الح ار  ،ووق ت السلر ال لسرمنم ة
ال

الغربم على الحماد ،وابتل ت الرؤّ ،وكان لتل المواقع تداعمات على أو اا ال لسرمنممن ة

سورما من اعتداء على المبممات ال لسرمنم وتهجمر وشتات جدمد.

وتحتههو هههه الد ارس ه ة ه ةصههلها البههامس ،رؤم ه تحلملم ه استش هراةم لمسههت ب العالقههات السههورم

ال لسهرمنم ةه ب ه تله التناق ههات مههن المواقهع ،ةه حهها انهمهار نظهها الهرئمس األسهد أو ب ههاء ةه

السلر .

أوالً – أهمية الدراسة:

تكمههن أهمم ه الد ارس ه ة ه سههعمها لتحدمههد ربمع ه العالقههات السههورم – ال لسههرمنم  ،نظ ه امر ألهمم ه الههدور
السور ال اع واألساس ة ال

م ال لسرمنم كدول جوار ولها حدود ومصال مشترك مع ةلسرمن

واممان النظا السور بدور ال وم ة المنر العربم  ،وتتبع ترور العالقات ة عههد الهرئمس بشهار
األسد ،وما تبع تل المرحل من أحداث وصراا سور دابل مسل منه عا  ،1122وته امن هله مهع

حدوث االن سها ال لسهرمن علهى أثهر أحهداث ح مهران (مونمهه)  1117ةه قرهاا غه  ،حمهث تعتبهر ههه
ال تر ملمئ باألحداث والمتغمرات المحلم والعربم واالقلممم

– ال لسرمنم .

والت أثرت بدورها على العالقات السهورم

وتتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:
• أهمم التعرع على المتغمهرات العربمه والدابلمه المهؤثر علهى العالقهات السهورم  -ال لسهرمنم ،
ومعرة اإلشكالمات والتحدمات الته تواجهه تله العالقهات ،باصه ةه ظه ظهروع دولمه تتسه

بتحدماتها السماسم واالقتصادم واالجتماعم .

• تبامن العالقات ال لسرمنم الرسمم وال صائلم مع النظا الرسم السور .
• سد الن ك ة الدراسات األكادممم المتعل ه بمسهار العالقهات السهورم – ال لسهرمنم  ،والعوامه
المؤثر علمها بعد تول الرئمس بشار األسد السلر .

• تتب ههع العالق ههات الس ههورم  -ال لس ههرمنم ةه ه ظه ه الصه هراا الس ههور ال ههدابل المس ههل  ،ومواكبه ه
الترورات العربم وتمثمرها على العالقات السورم  -ال لسرمنم .

• تس ههعى الد ارسه ه إل ههى اس ههتبالك توص ههمات لص ههناا ال ه هرار ،ممك ههن االس ههت اد منه هها ةه ه تر ههومر
العالقات السورم – ال لسرمنم  ،والتغلب على التحدمات الت تواجهها.
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ثانياً  -مشكلة الدراسة:

تكمن مشكل الدراس ة تهبهب وتمرج العالقات السورم – ال لسرمنم ة حاالت متواتر من

الصعود والهبور ،والت شههدت تحسهنام ملموسهام ةه بدامه عههد الثهور ال لسهرمنم عها  ،2692ومها بهمن
التههم ةه عهههد الهرئمس حههاةظ األسههد بههال ةتههر نشههوب الحههرب األهلمه ةه لبنههان عهها  ،2672وتهوالى

الصههعود والهبههور تبعهام للمتغمهرات العربمه اإلقلمممه تههار ،والدولمه تههار أبههرّ ،وهله البههتالع المصههال
واألهداع واألمدمولوجمات.

ونظ امر للتبامن ة وجهات النظر ،ةبمنما مؤمن النظا السور بدور ال رر وال وم ال اع ةه

المنر العربم عام وةلسرمن باص  -كدول جوار ولها ق م قوممه  -وترلعهه لل مها بهدور متممه

ة ه معههادالت الحههرب والسههال ة ه المنر ه  ،بمنمهها تتمس ه منظم ه التحرمههر بههال رار الههورن ال لسههرمن

المسههت  ،وابه ار الورنمه ال لسههرمنم المسههت ل  ،ونظه امر لتغلمههب الجانههب السههور المصههلح ال ررمه علههى
المصلح ال ومم ةتحو الدور ال لسرمن كمتغمر تابع للموقع السور .

وعلم ههه ةه ه ن اإلش ههكالم تتمح ههور ح ههو ت ههمثمر متغمه هرات البمئه ه الدابلمه ه والعربمه ه ةه ه العالق ههات

السههورم – ال لسههرمنم منههه نشههم منظمه التحرمههر ،وةه عهههد الهرئمس حههاةظ األسههد ،بمنمهها تركه الد ارسه

علههى ةتههر حكه الهرئمس بشههار األسههد ،وابههان انههدالا الصهراا السههور الههدابل المسههل  ،وةه ظه وجههود

سلرتمن ةلسرمنمتمن ،أحداهما ة ال

الغربم  ،واألبرّ ة قرهاا غه

بل مات تهبهب العالقات بمن التحسن تار ،والتراجع تار أبرّ.

لههل سهعت الد ارسه لمعرةه

ثالثاً -تساؤالت الدراسة:

تعتمد الدراس علهى سهؤا ر رئ ر
همس ههو :مها ههو أثهر المتغمهرات االقلمممه على العالقهات السهورم –

ال لسرمنم ؟

ويتفرع من هذا السؤال البحثي ،عدد من األسئلة الفرعية على النحو التالي:
 -2ما أهمم الدور السور ة دع الم اوم ال لسرمنم ة بدام تكومنها وتشكملها؟
 -1ه ت ارعت مصال سورما وال لسرمنممن ة لبنان؟

 -2ما ه تداعمات توقمع ات ا أوسلو على العالقات السورم  -ال لسرمنم ؟

 -1ماه محددات العالقات السوم ال لسرمنم بمن عام )11122-1119؟
 -2ما هو تمثمر المتغمرات االقلممم العربم على تهبهب العالقات السورم – ال لسهرمنم بهمن عهام
1122-1119؟

 -9ما هو واقع العالقات السورم – ال لسرمنم ة ظ االن سا ال لسرمن وبعد الح ار السور ؟
م ال لسرمنم وق م الالجئمن ال لسرمنممن ؟

 -7ما هوأثر الح ار السور على مست ب ال

 -8ماهو مست ب العالقات السورم – ال لسرمنم ؟
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رابعاً  -أهداف الدراسة:

 -2تتبع مراح ترور العالقات السورم – ال لسرمنم  ،والمحرات الهام ة تارمبها.

 -1إب ه ار مههدّ تههمثمر المتغم هرات ة ه المنر ه العربم ه علههى العالقههات السههورم – ال لسههرمنم بههمن
عام (.)1122-1119

 -2معرة الموقع ال لسرمن من ِ
الح ار الشعب السور  ،وتداعماته على ال

م ال لسرمنم .

 -1تس ههلمر ال هههوء عله ههى تهههداعمات الح ه ه ار السهههور عله ههى الالجئ ههمن ال لسه ههرمنممن ة ه ه المبممه ههات
السورم .

 -2بناء نظر استشراةم مست بلم لمسار العالقات السورم – ال لسرمنم لِما بعد ِ
الح ار

السور .

خامسا -مناهج الدراسة:

اعتمدت الدراس على المناهر التالم :
• المنهر الوص

التحلمل  ،لوصع وتحلم المتغمرات الدابلم والعربم الت تؤثر بشك مباشهر

ة العالقات السورم – ال لسرمنم .

• مههنهر تحلم ه ال هرار ،لد ارس ه جمل ه المههدبالت والمبرجههات للنظههاممن السههور وال لسههرمن الت ه
ت ههؤثر عل ههى العالق ههات بمنهمه هها ،واش ههكالمات الص ههعود والهب ههور السماس ه ه ةه ه ب ه ه المتغم ه هرات
المحلم  ،ومتغمرات البمئ العربم ة المنر .

وترههرل الد ارسه م هههو المتغمهرات االقلمممه وأثرههها ةه تهبهههب العالقههات السههورم – ال لسههرمنم ،

وتعرل لترور وإلرار التنظمم  ،وللمشاك الت مواجهها.

م و على تتبع ظاهر تارمبم من بال أحداث أثبتها

المنهر التارمب المنهر التارمب اله
المؤربههون أو هكرههها أة هراد علههى أن ُمب ِ ههع الباحههث مهها حص ه علمههه مههن بمانههات وأدل ه تارمبم ه للتحلم ه
الن ههد ت التحلمله ه ت للتع ههرع عل ههى أص ههالتها وص ههدقها ،وهه ه لمس ههت ة ههر م ههن أجه ه ةهه ه الما ه ه به ه
وللتبرمر المست بل ت أم ام

سادسا -حدود الدراسة:

الحد المكاني:

ت ههدور ح ههدود الد ارسه ه ة ه ه إراره هها المك ههان بهههمن س ههورما وةلس ههرمن ،ومه هها م ههنعكس عل ههى الهههدو
المحمر  ،والت لها تمثمر وتمثر مباشر بكال الررةمن.
الحد الزماني:

تمتد الدراس من عا  1119إلى عا  ،1122أ

بال ةتر تول

الرئمس بشار األسد

السلر ة سورما ،وما مرت ةمه تل المرحل من متغمرات دابلم وعربم  ،كان لها كبمر األثر على
العالقات السورم ال لسرمنم .
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سابعاً -الدراسات السابقة:
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أسامة أبو نحلِ ( ،
الحراك العربي المعاصر :دراسة سياسية سوسيولوجية) ،مرك باحث
للدراسات ال لسرمنم واإلستراتمجم  ،بمروت:3102 ،

حمث تتناو تل الدراس تحلم المتغمرات اإلقلممم والدولم المحمر بالعال العرب  ،والظروع

الت دةعت الشعوب العربم للتحر والتعبمر عن رغبتها الصارم ة التغممر بعد أن أم نت سب هل

التغممر ،وكهل تتناو الدراس محاوالت الغرب لبل شر أوسر جدمد ،مستغل الظروع السائد ة

المنر .

-1

أسامة أبو نحل ،وآخرون ،مسيرة المتغيرات السياسية وأثرها على سياسات منظمة التحرير

الفلسطينية (من النشأة إلى أوسلو) ،ر ،2ال دس ،دار الجند :1121 ،

تتحدث تل الدراس التحلملم عن اإلرهاصات الت سب ت نشوء منظم التحرمر ال لسرمنم ،
ومواقع الدو العربم منها ،ومدّ دعمها لها .وتترر الدراس كهل

لمرحل تول

أحمد الش مر

ل ماد منظم التحرمر والمتاعب الت واجهها مما ا رر للتنح  ،ث المتغمرات السماسم ة منظم
التحرمر ة ظ قماد ماسر عرةات لها ،وة ظ المتغمرات اإلقلممم والدولم المبتل

ة ال تر من

مؤتمر جنمع ،ومرو امر بالحرب األهلم اللبنانم  ،ومن ث ات اقم كامب دم مد ،ث حرب البلمر األولى
والثانم  ،ونهام بات ا

أوسلو ،وترور ال كر السماس

ال لسرمن

نحو الح المرحل  ،واالتصاالت

ال لسرمنم األمرمكم اإلسرائملم  ،مما تمبل عنه توقمع ات ا إعالن المبادئ عا  ،2662وما نتر

عنه من تداعمات أةر ت ةمما بعد ما ُسمى باالن سا ال لسرمن  ،ث الدراس على أو اا منظم
التحرمر ،ة ظ قما السلر ال لسرمنم .
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أسامة أبو نحل ،صعود قوى اإلسالم السياسي العربي وأثره على القضية الفلسطينية ،دراس

م دم إلى المؤتمر العلم الثان (ةلسرمن ة ظ المتغمرات اإلقلممم والدولم ) ،اله
مرك الدراسات اإلسرائملم بجامع ال قا م

عد

بالتعاون مع مرك باحث للدراسات ال لسرمنم

واإلستراتمجم (:)1121/22/12

تناولت تل الدراس بالتحلم وصو حرك حماس ة قراا غ للحك  ،وأثر وصو اإلسال

السماس

للحك  ،ومدّ تمثمر على ال

م ال لسرمنم  ،واألحداث الجارم ة
العالقات ة

التنظممات ال لسرمنم منها ،وما ستؤو إلمه تل

وتداعمات هل على أو اا الالجئمن ال لسرمنممن ة سورما.
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حا

سورما ،وموقع

س ور نظا الرئمس األسد،

سمير يوسف أبو الحصين ،الموقف السوري من الوجود السياسي والعسكري الفلسطيني في

لبنان ( ،)3697-3672رسال ماجستمر غمر منشور ،جامع األ هر -غ :1122 ،
مترر الباحث ة

ال ص الثان

الرسال إلى جهور العالقات السورم ال لسرمنم

من تل

وترورها منه حرب  ،2618مرو امر بمرحل نشوء منظم التحرمر واحت ان سورما لها أو ه بدء ،ث
7

التناةر والتجاهب نظ امر لت ارب المصال السورم ال لسرمنم ةمما بعد .وتتحدث الدراس عن الموقع
السور تجا الوجود السماس والعسكر ال لسرمن ة جنوب لبنان ،وابان الحرب األهلم اللبنانم عا

 ،2672وترورات الحرب والموقع السور أثناء وبعد الحرب ،ث معر الباحث على ات اقم كامب
دم مد ،ودورها ة الت ارب ال لسرمن السور عا  ،2678ث متحدث الباحث عن الغ و اإلسرائمل

لجنوب لبنان ،وأه تداعماته المتمثل ببرو منظم التحرمر من الجنوب اللبنان  ،وأثار على العالقات
السورم ال لسرمنم .
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عماد جميل عودة ،إشكالية العالقة بين حركة فتح وحركة حماس وأثرها على عملية التحول

الديمقراطي في فلسطين ( ،)1030-1004رسال ماجستمر غمر منشور  ،نابلس ،جامع
النجال الورنم :1122 ،

تناولت الدراس نشوء حرك ةت ومراح ك احها ،كما تناولت نشوء حرك حماس والظروع

الت ولدت ةمها على الصعمد ال لسرمن واإلقلمم والدول  ،والعالق بمن الحركتمن ،ث التوتر اله

أصاب تل

العالق وما تبعه من صدا بمن الررةمن ،وما تمبل عنه من ان سا وتداعمات لهها

االن سا  ،سواء كانت على الصعمد السماس  ،أو االجتماع  ،أو االقتصاد .
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سامر عبد المنعم أبو رجيلة ،العالقات الفلسطينية اللبنانية وأثرها على الوجود الفلسطيني

في لبنان ( ،)3691-3666رسال ماجستمر غمر منشور  ،غ  ،جامع األ هر -غ ،
:1121
ت د تل

الدراس من بال التحلم التارمب

والسماس  ،عر ام للعالقات ة

عام  ،2681-2696وما شهدته تل ال تر من تواة وتوتر وآلمات التعام

ال تر ما بمن

السماس ب ع التجرب

والواقع اله انعكس على المجتمعمن ،وه الح ب التارمبم الهام ة مسمر الثور ال لسرمنم ولبنان،
حمث أن لبنان الجبه األولى األقرب ة

ال لسرمنم من األردن  -ومدّ تمثر تل

الحدود المتابم إلسرائم  -باص بعد ررد الم اوم

العالقات بالمتغمرات اإلقلممم والدولم المحمر  ،ومن ث

منرل الباحث لو ع تصورات وسمنارموهات وبمارات استشراةم للمست ب .
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حمزة الصمادي ،تجربة م .ت .ف .من المقاومة المسلحة إلى التسوية السلمية (- 3664
1006م) ،رسال ماجستمر غمر منشور  ،نابلس ،جامع النجال الورنم :1116 ،

تبحث هه األرروح ة ربمع المتغمرات السماسم وال كرم الت ررأت على منظم التحرمر

منه نشمتها عا  ،1961وحتى عا  ،2006حمث تتبع الباحث التسلس التارمب

لنشوء منظم

التحرمر ،والمتغمرات العربم واإلقلممم والدولم الت أثرت على منظم التحرمر تمثم امر وا حام ةجعلت

قمادتها تتراجع عن سماساتها المعلن  ،كما مترر الباحث إلى األسباب الت

ا ررت المنظم إلى

الر وخ للتنا الت ،والشرور الدولم  ،واالعتراع ب سرائم  ،والتحو السماس ة مواقع المنظم من
8

الم اوم المسلح إلى التسوم السلمم  ،وما تولد عن تل

التسوم من تداعمات على الساح

ال لسرمنم  ،وما أةر ته من ان سامات على صعمد السلر والتنظممات ال لسرمنم .
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كفاح حرب عودة ،أحداث حزيران  1007في قطاع غزة وتأثيرها على المشروع الوطني

الفلسطيني (استراتيجياً وتكتيكياً) ،رسال ماجستمر غمر منشور  ،نابلس ،جامع النجال
الورنم :1116 ،

الدراس ة

تتناو

ال ص

الثالث منها المشروا الورن

ال لسرمن  ،وموقع ال صائ

ال لسرمنم منه ،وتتناو ة ال ص الرابع تداعمات أحداث قراا غ واالن صا السماس ال لسرمن ،
واألسباب والدواةع بلع أحداث ح مران (مونمه)  ،1117وتداعماته على المشروا الورن ال لسرمن ،
وعلى البنم السماسم للسلر ال لسرمنم  ،كما وتترر الدراس للموقع العرب واإلقلمم والدول من

الواقع الجدمد ،وأثر على إقام الدول ال لسرمنم .

التعقيب على الدراسات السابقة:

 إن الد ارسههات والكت ههب السههاب تعتب ههر مههن أهه ه الد ارس ههات الت ه بحث ههت ة ه المو ههوا العالق ههات
ال لسرمنم والسورم ب در كبمر من التعم والتحلم  ،وبالتال ةه من أه المراجع الت ممكن

االعتماد علمها من السماسممن والكتاب والمحللمن.

 رك ت بعل الدراسات الساب على جههور العالقهات السهورم ال لسهرمنم والتهرابر بهمن الشهعبمن
السههور وال لسههرمن والعالق ه مههع منظم ه التحرمههر مههرو امر بمرحل ه النشههوء واحت ههان سههورما ث ه

التنههاةر والتجههاهب نظ ه امر لت ههارب المصههال السههورم ال لسههرمنم ةممهها بعههد والههبعل اابههر مههن
الدراسات تناو بالتحلم وصو حرك حماس ةه قرهاا غه للحكه  ،واالن سها  ،ومهدّ تهمثمر
علههى ال

ههم ال لسههرمنم  ،واألحههداث الجارمه ةه سههورما ،وموقههع التنظممههات ال لسههرمنم منههها،

ومهها س ههتؤو إلم ههه تله ه العالقههات ةه ه ح هها سه ه ور نظ هها ال هرئمس األس ههد ،وت ههداعمات هله ه عل ههى
أو اا الالجئمن ال لسرمنممن ة سورما.

 الد ارسههات السههاب علههى أهممتههها وقممتههها العلمم ه ال تغر ه الحاج ه كم ارجههع لكاة ه ةصههو

الد ارسه ه نظه ه ار لحداثه ه المو ههوا وباصه ه ةه ه عن ههاومن ال صه ه ال ارب ههع ،ةا ههررت الباحثه ه

االعتماد األكبر على المواقع االلكترونم والصحع المومم والتحلمالت السماسم الستشه ارع

مسههت ب الالجئههمن والم او ههات وال
ب

المتغمرات الدولم واالقلممم .

ههم ال لسههرمنم ةه ظه الصهراا المسههل السههور وةه
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الفصـل األول
مقدمة تارخيية للعالقات السورية الفلسطينية ()1002-3664

المبحث األول
تطور العالقات السورية – الفلسطينية ()3674-3664
دور سوريا في حرب فلسطين عام :3649

تعتبر سورما وةلسرمن ج ءام أصمالم من بالد الشا  ،واله كان م

أم ام كالم مهن لبنهان وشهرق

األردن ،وهههه الت سههممات له تكههن معروةه قبه االسههتعمار األوروبه الحههدمث ،به اسههتحدثت بعهد ه ممه

الدول العثمانم ة الحرب العالمم األولهى ،وتهممر الحل هاء لت سهم ممتلكاتهها مهن بهال ات اقمه سهامكس

بمكو عها  ،2629وتصهرم بل هور عها  ،2627وات اقمه سهان رممهو عها  ،2611بعهد أن غهدروا بمهه

الشها واسههتغلوا قادتهها ةه محاربه الدوله العثمانمه ( .)1وكههان نتمجه هله وقهوا ةلسههرمن تحهت االنتههداب

البرمرههان  ،بمنمهها سههورما كانههت مههن نصههمب ةرنسهها والت ه عمههدت إلههى ت سههممها إلههى أربههع أجه اء ،أسههمته

بدول ه دمش ه  ،ودول ه حلههب ،ودوله ه الههدرو  ،ودول ه العلههوممن ،وس ههنج اإلسههكندرون ،مههن أج ه تثبم ههت

سههلرتها  ،2وغههرس بهههور الرائ م ه ة ه سههورما .ول ه تكتههع بهههل  ،ب ه قسههمت سههورما إلههى دولتههمن :سههورما

ولبنههان ،واصههرنعوا الحههدود والح هواج الجمركم ه  ،وأم ههى ال رنسههمون ربههع قههرن ة ه سههورما كههان حههاةالم
بالمتاعههب والثههورات ،ومظههاهر الم اومه الورنمه المبتل ه

ة ه تله ال تههر عههانى الشههعب السههور وها

الظل وال هر واالستغال والت سم والتبرمب واة ار الناس ةكاة واستبس حتى نا است الله بعد انتهاء

الحرب العالمم الثانم ة  27نمسان (أبرم ) .)3(2619

ول تكن ةلسرمن أوةر حظام من سورما ،ة د احتلتها برمرانما عا 2627وةر هت علمهها االنتهداب

البرمران عا  ،2611وتبله تله ال تهر العدمهد مهن المظهاهرات والثهورات والمظهاهر المبتل ه للم اومه
الشههعبم  ،مم هها أجبربرمرانماإنه ههاء نظ هها االنتههداب والج ههالء عنهابع ههد أن غرس ههت مههوره ق ههد للمه ههود ةه ه

ةلسههرمن ،عبههر السههمال ألعههداد كبمههر مههنه بههالهجر إلمههها ( ،)4ة ههد كانههت نسههب المهههود ة ه ةلسههرمن قب ه
االحتال البرمران  %8من سكان ةلسرمن ،ووصلت إلى  %21من نسب سكان ةلسرمن وقهت رحمه

ق هوات االحههتال البرمرههان عهها  .2618وبعههد أن كانههت ملكم ه المهههود لههيرل ة ه ةلسههرمن ال تتجههاو

 ،%1أ نحو نصع ملمون دون  ،بلغت ة عا  2618نحو  1,800,000دون من أرل ةلسرمن،
أ مهها نسههبته نحههو  .%9.7وبهههل لعبههت برمرانمهها دو امر هامهام ةه التحوم ه الههدممغراة لسههكان ةلسههرمن،
 )1محمود ةارو البالد  ،المؤامرة الكبرى على بالد الشام ،ر ،2دار الراو  ،الدما  ،1111 ،ك.22

 )2دانمم ه لوغهها  ،ســورية فــي عهــدة الجنــرال األســد ،تعرمههب :د .حصههمع عبههد الغن ه  ،ر ،2مكتب ه مههدبول  ،ال ههاهر ،1119 ،
ك.29

 )3غسههان حههداد ،مــن تــارير ســوريا المعاصــر ( 3666-3646أوراق شــامية) ،مرك ه المسههت ب للد ارسههات االسههتراتمجم  ،ر،2

عمان ،1112 ،ك.22

 )4صالل بلع ،فلسطيني بال هوية ،ل اءات مع الكاتب ال رنس أرم رولو ،ترجم  :نصمر مرو ( ،د.ر)( ،د.ت) ،ك.22-8
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حمههث أصههب المهههود ه ه األكثرم ه علههى حسههاب سههكان ةلسههرمن العههرب األصههلممن ،وه ه أصههحاب الح ه

التارمب

وبهل ح ت برمرانما أهداةهاعند مساعد المهود بمن مكون له ورن قوم ة ةلسرمن (.)1

ع هههدت جلس ه ه رارئه ه للجمع م ه ه العام ه ه ليمه ه المتح ههد ة ه ه  16تش ههرمن ثه ه ر
هان ( نهههوةمبر )
ثه ه ُ
 ، 2617وت ه النظههر ةمههها ب ههاقت رال ت سههم ةلسههرمن بههمن الع ههرب والمهههود  ،وا نشههاء دول تههان  :األول ههى
عربم واألبرّ مهود مه  ،ح مهث واةه أغلب مه أع هاء الجمع مه علهى ال ه رار الهه حمه رقه ( ) 282

ال ههه م ههن الدوله ه المهود مه ه نس ههب  % 29.17م ههن مس ههاح أرل ةلس ههرمن  ،بمنم هها ح صه ه الدوله ه
العربم  ، % 11.88وتب ع منر

ال دس للحمام الدولم (. )2

رة ت الدو العربم والشعب ال لسرمن ال رار المههكور ،وقامهت العدمهد مهن المظهاهرات وأحهداث

العن هع ة ه ةلسههرمن ،وانههدلعت العدمههد مههن المظههاهرات ةم لسههرمن وة ه الههدو العربم ه وكههان أشههدها ة ه

سورما ،حمث كان لإلهاع السورم دور رماد وها ة بهث الحمهاس ورول الجههاد ةه الشهباب السهور
لدعوته للمشارك ة الحرب (.)3

" )1وعد بلفور وأهليته القانونية" ،موقع منتدمات الحصن الن س 1112/9/2 ،

http://bafree.net/forum/archive/-35104.htm

 )2هنههر لههورنس ،اللعبــة الكبــرى الشــرق العربــي المعاصــر والصـراعات الدوليــة ،ترجمه  :محمههد مبلههوع ،ر ،2دار قرربه للنشههر
والتوثم واألبحاث ،قبرك ،2661 ،ك 82-8عل بدوان" ،األرض الفلسطينية صراع الجغرافيا والهويـة" ،مجله العربمه  ،العهدد

http://www.arabcin.net/arabiaall/2-2002/3. html 1111 ،1

 )3أحمد العلم  ،حرب  ،3649ر ،1دار األسوار ،ال اهر  ،2686 ،ك.27
وعن الدور السور ة حرب ةلسرمن ،انظر :الحـروب العربيـة االسـرائيلية وتأسـيس إسـرائيل ( ،)3646-3649ر ،2المؤسسه

العربم ه للد ارسههات والنشههر(،ب  ،) .بمههروت ،2681 ،ك 111-112ج هواد الحمههد ،وآبههرون ،المــدخل إلــى القضــية الفلســطينية،

ر ،2مرك ه د ارسههات الشههر األوسههر ،عمههان ،2667 ،ك 192محمههد حسههنمن همك ه  ،العــروو والجيــوو ،ر ،1دار الشههرو ،

ال ههاهر  ،2666 ،ك 87أكههر عمت ههر ،القضـــية الفلســـطينية ،دار المع ههارع ،ال ههاهر  ،2622 ،ك 112م مههد الص ههامغ ،الكفـــاح
المســلح والبحــث عــن الدولــة ،ر ،2مؤسس ه الد ارسههات ال لسههرمنم  ،بمههروت ،1111،ك 22حم ه الصههماد  ،تجربــة م .ت .ف
السياسية من المقاومة المسلحة إلى التسوية السياسية ،رسال ماجستمر غمر منشور  ،جامعه النجهال ،نهابلس ،1118 ،ك12

صال ةلحور ،المسألة الفلسطينية والموقف العربي السوري ،ر ،2منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمش  ،2677 ،ك77-79
المتغيرات السياسية وأثرهـا علـى سياسـات منظمـة التحريـر الفلسـطينية مـن النشـأة إلـى أوسـلو:
أسام أبو نح وآبرون ،مسيرة
ّ
ق ـ ار ة تحليليــة ،ر ،2دار الجنههد للنشههر والتو مههع ،ال ههدس ،1121 ،ك 7رههار حمههود" ،الالجئــون الفلســطينيون فــي ســوريا"،

جرمد ح العود  ،العدد الثان والسبعون ،السن السادس  ،أملو (سبتمبر) 1122
؛http://alawda-mag.com/Default.asp?Contentid=162&menuid=11
سلمان أبو ست " ،الالجئون الفلسطينيون بين مشاريع التوطين واإلصرار على العودة" ،همئ أرل ةلسرمن ،نوةمبر 1111
http://www.plands.org/arabic/articles/031.html
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العالقات السورية الفلسطينية بعد إنشا منظمة التحرير الفلسطينية:
مرحلة إنشا منظمة التحرير الفلسطينية:

بههدأت العدمههد مههن الجهههات العربم ه والمص هرم توجههه النص ه لل هرئمس المصههر جمهها عبههد الناصههر،

بههاحتواء رمههول الشههعب ال لسههرمن ب نشههاء كمههان سماس ه مسههت  ،ممهها جع ه مصههر تبههادر لإلس هراا ة ه

العم إلقام كمان ةلسرمن مرتبر بها أو بجامعه الهدو العربمه تشهرع علمهه وعلهى نشهاره ،ممها حهها
بو ار البارجم المصرم بت دم توصم إلى مجلس جامع الدو العربم ة آهار (مارس)  ،2626من

أجه العمه علههى إبه ار الكمههان ال لسههرمن

ةواةه ةه دورتههه الحادمه والثالثههمن ةه  6مههن الشهههر ن سههه

علههى قه اررات تتعله بالشههعب ال لسههرمن  ،ودعههت قه اررات المجلههس إلههى إنشههاء "جههم

ةلسههرمن ةه الههدو

العربم الم م " .وواكبت هه الدعو إنشاء "االتحاد ال وم ال لسرمن " ةه مصهر وغه وسهورما لكهن
عد تن مه ال اررات المتعل بالكمان ال لسرمن  ،دةع ال اهر إلى ت دم مهكر إلى الجامع العربم ترالب
ب ب ار الشبصم ال لسرمنم

وهل بال اجتماا مجلس الجامع ة شتور بلبنان ،ة آب (أغسرس)

 ،)1( 2691وكههان لموقههع األردن المعههارل أكبههر األثههر ةه التههمبر باتبههاه قهرار بهههها الشههمن ،ممهها دةههع

المؤتمر لرةع ال

م إلى و راء البارجم العرب للبت ةمها ،ونتمج البتالع الدو العربم على األمر

ل متبه قرار جدمد حتهى عها  .2692وةه  22أملهو (سهبتمبر) مهن العها ن سهه وبهال اجتمهاا الهدور

األربعمن لمجلس الجامع العربمه  ،ته تعمهمن أحمهد الشه مر منهدوبام ل لسهرمن لهدّ مجلهس جامعه الهدو

العربم بل هام ألحمهد حلمه عبهد البهاق الهه تهوةى ةه العها ن سهه ،وهله علهى الهرغ مهن معار ه كه

مههن األردن والسههعودم  ،إه ك ههان الش ه مر معمه ه منههدوبام للمملك ه العربمه ه السههعودم ةهه األم ه المتح ههد ،
ةاستغنت عنه ة العا ن سه(.)2

أمهها بالنسههب للموقههع السههور ةكههان مسههاندام وداعم هام بشههك وا ه  ،ة ههد ب مههت سههورما مصههر علههى

ههرور انر ههال الكم ههان ال لس ههرمن م ههن ب ههال ممارسه ه الس ههماد عل ههى األرل ال لس ههرمنم ةه ه ال ه ه

الغربم وقرهاا غه  ،و هرور إقامه الكمهان ال لسهرمن عهن ررمه االنتبابهات ،واحت هنت ال لسهرمنممن

وسمحت له بالتدرمب على أ ار مها ،وبلغ هل الدع أشد أبان الوحد السورم – المصرم (.)3

 )1عبد السهتار قاسه  ،وآبهرون ،العـرب والفلسـطينيون فـي مواجهـة إسـرائيل الدولـة واالحـتالل (المهدب إلهى ال
جواد الحمد (تحرمر) ،ر ،2مرك دراسات الشر األوسر ،عمان ،2667 ،ك.188

هم ال لسهرمنم )،

 )2أسههعد عبههد الههرحمن ،منظمــة التحريــر الفلســطينية جهههورها وتمسمسههها ومسههاراتها ،ر ،2مركه د ارسههات الوحههد العربمه  ،نم وسههما،

 ،2682ك.97

 )3محمد ةرمد السمد حجها  ،حرب  3667لمـاذا  ،،دراسـة اسـتراتيجية ألسـباب قيـام حـرب يونيـو  ،3667ر ،2الهمئه المصهرم
العام للكتاب ،ال اهر  ،2662 ،ك.212-211
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ولكن سرعان ما غمرت سورما من موق ها عنهدما ظههر البهالع مهع مصهر ،حمهث اتهمهت الشه مر

بمنه ألعوب ة مد عبد الناصر ،وبدأت باست راب حركه ةهت ةه بدامه عها  ،2692لممارسهوا أعمهاله
ال دائم من بال األ ار

السورم (.)1

الموقف السوري من العمل الفلسطيني المسلح:

كمهها احت ههت سههورما الجئ ه الشههعب ال لسههرمن بعههد تهجمههره علههى أثههر نكب ه  ،2618وحههرب

 ،2697كهههل احت هت العمه ال ههدائ ال لسههرمن  ،وظههر هله جلمهام ب صههدار الهرئمس شههكر ال ههوتل

قانونهام حم ه ال هرق ( ،)191نههك علههى أن ُمعام ه السههور وال لسههرمن علههى قههد المسههاوا  ،عل همه ن ههس

الواجبههات وله ه ن ههس الح ههو  ،ومههن

الكلمات العسكرم بجممع ةروعها (.)2

ههمن هل ه عملم ه التجنمههد ة ه ص ه وع الج هم

السههور  ،ودبههو

هاء علهى تعلممهات رئهمس المكتهب الثهان السهور عبهد
كما وته إنشهاء كتمبه االسهترالا ( )98بن م
السر  ،والت تمل ت من متسهللمن كهانوا مجمعهون المعلومهات االسهتبباراتم إلهى (المكتهب الثهان )
الحممد ا
منههه ص همع عهها  ،2622وكههان معظمهه مههن الالجئههمن ال لسههرمنممن الم ممهمن بالمنر ه الحدودم ه  ،وقههد
ودت بتعلممات مشدد بعد االشتبا مع ال هوات اإلسهرائملم  ،وبالم ابه أعرمهت لهه تعلممهات مهن قبه
د أ بص داب البالد (.)3

االستببارت العسكرم السورم بتن مه عملمات سرم
ا

و وبههن س الوقههت وحمنمهها ت ه توقمههع ات اقم ه الههدةاا المشههتر والت ه ةر ههت علههى سههورما أن م هت

التحههر بتنسههم تهها مههع مصههر ،ل ه تواة ه سههورما علههى إم ههاع العم ه ال ههدائ حتههى ولههو لمههد شهههر أو

شهرمن ،إه ارتمت أنها ةرص لتورمر المصرممن ة حرب مع إسرائم (.)4

وعندما تبنى الشعب ال لسرمن نههر الم اومه مهن بهال حركه ةهت  ،وحركه ال وممهون العهرب،

وجبه تحرمر ةلسرمن ،اعتمد م ر ال ماد ة دمش دع التوجه للعم العسكر  ،ة الوقت اله كان

ةمه على أرس الحك ة سورما ،ح ب البعث ب ماد نور الدمن األتاس .

وعندما صدر قرار مهن جامعه الهدو العربمه ةه أملهو (سهبتمبر)  ،2691باعتمهاد منظمه التحرمهر

ال لسرمنم  ،وبدأ تشكم وحهدات جهم

التحرمهر ال لسهرمن ةه سهورما والعه ار ومصهر ،شهكلت ةه سهوربا

قوات حرمن من ثالث كتائب مغاومر ووحدات إسناد (.)5

 )1أسههام أبههو نحه  ،مبممههر أبههو سههعد " ،نشــأة منظمــة التحريــر الفلســطينية بــين المصــالح العربيــة والطمــوح الفلســطيني :ق هراء
جدمد " ،مجل جامع األ هر – غ  ،سلسل العلو اإلنسان  ،1116 ،مر  ،22عدد ( 2باك) ،ك.16-27

 )2صامغ ،الكفاح المسلح والبحث عن الدولة ،ك.86

 )3المصدر الساب  ،الك ال المسل والبحث عن الدول ،ك.217-219
 )4أحمد الش مر  ،الهزيمة الكبرى ،2 ،ر ،2دار العود  ،بمروت ،2672 ،ك.212

 )5أمنون كابلو  ،عرفات الذي ال يقهر ،ر ،2مؤسس األما  ،ترجم  :عصا البرران ،ار اهلل ،1112 ،ك.92
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ول م تصر الدع اللوجست للعملمهات ال دائمه به تعهدا إلهى الهدع اإلعالمه أم هام ،متمهثالم ةه

حرم ه تو مههع النش هرات العسههكرم علههى الصههحع ،ونشههر وجهههات النظههر علههى الالجئههمن ال لسههرمنممن ة ه

المبممات(.)1

الموقف السوري من أحداث أيلول األسود في األردن:

بعد األحداث المؤس الت وقعت بمن التنظممات ال لسرمنم والنظا الرسم األردن ةمما سممت

بمحداث أملو األسود عا  ،0970والت كان سببها تبوع النظا األردن من استمالء تل التنظممات

علههى السههلر  ،وا دمههاد ن وهههها داب ه العاصههم عمههان وبعههل المههدن األردنم ه األبههرّ ،والت ه أدت إلههى
وقوا عدد كبمر من ال حاما ال لسرمنممن (.)2

وعن ههد ان ههدالا ال ت هها رل ههب ال لس ههرمنمون م ههن اله هرئمس الس ههور ح ههاةظ األس ههد مس ههاعدته ةمم ههده

باألس ههلح  ،ولك ههن عن ههدما ت ام ههدت الن ههداءات لل ص ههائ ال لس ههرمنم الموالمه ه لس ههورما بع ههد ت ههرد واسه هت حا

الهجمات قرر التدب عسكرمام ،وأدار األسد العملمهات بن سهه مهن م هر قمادتهه ةه درعها ،وةه  28أملهو

(س ههبتمبر) عبه ههرت الهههدبابات السهههورم برة ه ه ل ه هواء كومانهههدو مهههن الم ههاتلمن ال لسه ههرمنممن الحهههدود لهههدع

ال هدائممن ،وةه المهو التهال سههمررت علهى مدمنه إربهد ةه شههما األردن ةكهان الهرد األردنه عنم هام بههمن

أمر المل حسمن  -اللواء أربعمن  -المع

بالهدع الجهو  ،االشهتبا مهع ال هوات السهورم الته أصهمب

منههها العههدد الكبمههر ،وة ه ظهههر ن ههس المههو كانههت ال هوات السههورم تجههر أهمهها اله مم ه متراجع ه نحههو

قواعدها ة سورما ( ،)3بعد التلوم األمرمك اإلسرائمل بالتدب ل رب ال وات السورم لحمامه العهر

األردنه ه  ،ولحمامه ه المص ههال والته هوا ن ال ههدول ةه ه المنر ه ه  ،ة ههد أم ههرت الوالم ههات المتح ههد وح ههدات م ههن
األسرو السادس بالتوجه إلى الحول الشهرق للبحهر المتوسهر ،كمها أبهدت إسهرائم اسهتعدادها للتهدب
ة حا انتصار ال صائ ال لسرمنم على الجم

األردن (.)4

 )1عرفات الذي اليقهر ،المصدر الساب  ،ك.72

 )2لم مد من الت اصم  ،انظر :غان حبمهب اهلل ،عالقة منظمة التحرير الفلسـطينية بالنظـام األردنـي  2679-2691بهمن التنسهم
والص ههدا  ،ر ،1مؤسسه ه الث اةه ه ال لس ههرمنم  ،دار األسه هوار ،عك هها ،ك 21ه ن ههر ل ههورنس ،اللعبـــة الكبـــرى الشـــرق العربـــي
المعاصـر والصـ راعات الدوليـة  ،ترج مه  :مح مهد مب لهوع ،ر  ، 2دار قرر به للن شهر والتوث مه

ك 118 -117

 )3بلع ،فلسطيني بال هوية ،ك.211-228

واألب حهاث ، 2661 ،ق بههرك،

 )4باترم س  ،األسد الصراع على الشرق األوسط ،ر ،21شرك المربوعات للتو مع والنشر ،بمروت ،1117 ،ك.192-126

05

المقاومة الفلسطينية في الجنوب اللبناني:

علههى أثههر االشههتباكات الدامم ه الت ه دارت ة ه تمههو (مولمههه)  2672ة ه األردن ،كانههت النتمج ه

أحر
برو قوات الثور ال لسرمنم من أه قواعدها ة األردن :عجلون و ا

جر  ،ومن منار أبرّ،

وأصب التوجه الرئمس ل ماد منظم التحرمر التركم على الجنوب اللبنان (.)1

وممكههن ال ههو أن األو ههاا بههال عههام  ،0973 – 0971ظلههت هادئه نسههبمام إلههى عهها ،0972

غههدا الغههار اإلس هرائملم علههى بمههروت ة ه  01نمسههان (أبرم ه ) ،واغتمهها ثالث ه مههن أشهههر عمههاء منظم ه

التحرمههر ( ،)2وتصههاعد البههالع ب همن المنظمه والسههلرات اللبنانمه بشههك مت امههد ،تحههو إلههى ن ه اا علن ه
أدّ إلى اشتباكات مسلح بهمن الجهم

اللبنهان وقهوات الم اومه ال لسهرمنم  ،وبباصه حهو المبممهات

ال لس ههرمنم ( .)3وةه ه  3م ههامو (آمه هار)  0972وألو م ههر اس ههتبدا الرمه هران اللبن ههان ل ص ههع المبمم ههات
ال لسرمنم ال رمب من بمروت ،وعلى أثر هله بهر الشهارا اللبنهان لالسهتنكار

هد السهلرات اللبنانمه ،

واتهامها بالت صمر ة حمام الموارنمن باص وأن من م و باألمن ة بمروت هو األمن اللبنان مع
عد وجود مسل ةلسرمن  ،مما أدّ إلى ماد ال جو ة البالةات الدابلم ة لبنان (.)4

وهن هها ب ههر الموق ههع الس ههور المؤمه هد للمنظم ههات ال لس ههرمنم م ههن ب ههال ال ههغر عل ههى الحكومه ه

اللبنانم ه  ،حم هث أصههدرت و ار الدابلم ه السههورم ق ه ار امر م هنك علههى إغههال الحههدود السههورم اللبنانم ه أمهها

الصادرات اللبنانم  ،ومنعت الموارنمن اللبنانممن من الدبو إلى أ ار ها ،وسمحت ب رسا تع م ات من
سورما ،وأعلنت أنها لن ترةع الحصار حتى مت التوص إلى ح منه األ م (.)5

 )1الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  ،3673ر ،2مؤسس الدراسات ال لسرمنم  ،بمروت ،2672 ،ك.11
 )2بلع ،فلسطيني بال هوية ،ك.122

 )3كرم ب رادون " ،شهادة في ياسر عرفات والقضية الفلسطينية" ،مجل صامد ،العدد  ،226ك.219
 )4بلع ،فلسطيني بال هوية ،ك.122

 )5صامغ ،الكفاح المسلح ،ك.191-126
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المبحث الثاني

التدخل السوري في لبنان وأثره على العالقات الفلسطينية – السورية
()3696 -3672
أوالً  :الدور السوري في الحرب األهلية اللبنانية عام :3672

له تكههن الحههرب اللبنانمه ولمههد اللحظه  ،أو م اجئه  ،ةجممههع المعرمههات والمؤشهرات كانههت تههوح

بحتممه ه ان ج ههار الصه هراا المس ههل عل ههى أرل لبن ههان .وتش ههك لبن ههان باص ههر س ههورما الغربمه ه ال ههعم ،
وصما األمان لها ،ةلوال البهر الحهدود لكهان مهن الصهعب الت رمه بهمن البلهدمن ،وكانهت سهورما تحهاةظ
على ب اء لبنان دومام تحت لهواء بهالد الشها  ،بوةهام مهن الوصهام األجنبمه علمهه ،لِمها متممه بهه مهن تنهوا

رههائ  ،ناهم ه عههن الوحههد االقتصههادم والحههدود الجغراةم ه المشههترك  ،هههها ة هالم عههن أصههو ال ربههى
والمصاهر هات الجهور التارمبم العمم بمن الشعبمن اللبنان والسور .

أوالً :أسباب التدخل السوري في لبنان:

كانهت ال مهاد السهورم ترقههب األحهداث ةه سهورما بعههمن الحمره والحههر ،وعنهدما رأت أن األو ههاا
ال تالم ة لبنان ترورت ،مما دةع الدو العربم واألوربم للتدب ( ،)1ة محاول ر للسمرر على أعما

ال ت ه والنهههب واالغتمههاالت ،وباص ه بعههد  09كههانون الثههان (منههامر)  ،0976عنههدما قامههت ق هوات مههن
الكتائب والنمور األحرار بحصار مبمم الكرنتمنا وت ال عتر ،ل معد ة استراع منظم التحرمر أن
تظ بار الحرب ،ةسهم عرةهات لرجالهه باالشهت ار مهع المسهار اللبنهان ةه الهجهو علهى بلهد الهدامور

مع

الرئمس سلممان ةرنجم ( ،)2ةبدأت سورما تتحر إعالممام وعملمهام لحه األ مه  ،ةصهرل عبهد الحلهم

بدا و مر البارجم السور

بمن سورما لن تسم بت سم لبنان ةلبنان كان ج ءام من سورما وأنه سمت

إعادتههه عنههد أ محاول ه ةعلم ه للت سههم  ،وأشههار إلههى احتمهها ترتم هب ل ههاء ب همن الرئمسههمن اللبنههان ةرنجم ه
والسههور األسههد ،بهههدع و ههع حههد لالشههتباكات الت ه امتههدت إلههى بههاق أنحههاء لبنههان ،وكههان ة ه هل ه

التصرم تلممحام لرةل محاوالت تعرمب ال

م اللبنانم (.)3

ولكن سورما ة الح م كانت تهدع إلى:

أوالم :هدف سياسي ،وهل لجع ال ماد اللبنانم تسمر ة ةلكها وتن ه رغباتها.
1( Jillian, Becker, The PLO: the Rise and Fall of the Palestine Liberation Organization,
Weidenfeld and Nicolso, London,1984, p.129.
 )2روبرت ةمس  ،ويالت وطن ،ر ،27شرك المربوعات للتو مع والنشر ،بمروت ،1112 ،ك.221
 )3الموممات ال لسرمنم  ،مجلد  ،12ر ،2مرك منظم التحرمر ال لسرمنم  ،بمروت ،2682 ،ك.211
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ثانم هام :هــدف اقتصــادي لههدع االقتصههاد السههور  ،واالسههت اد مههن السههو اللبنههان لتو م هع المنتجههات

السورم .

إسرئم للبنان ،ة د كانت ترتئ نتمجتمن محتملتمن وكلتاهما رهمب
ثالثام :هدف عسكري لمنع غ و ا

ة مها أن م ههم الموارنه دوله مسهمحم من صههل وت هو ب دبهها اسهرائم كحاممه لهها ،وامهها أن تتغلهب ال ههوّ
الورنم المتشدد على الموارن بدع من ال لسرمنممن ،ةتتدب إسرائم لمعاقبته (.)1

رابعام :اخضاع المنظمات الفلسطينية وتسممرها وة مصالحها.

كان حه ب البعهث ةه سهورما قهد أنشهم منظمه الصهاع ردام علهى قهرار حركه ةهت باسهت اللم قرارهها

بعمدام عهن أ

هغر عربه  ،ومهن هنها بهدأت األ مه بهمن النظها الرسهم السهور ومنظمه التحرمهر (،)2

ة ههد اتجه ههت س ههورما إل ههى العمه ه عل ههى اب ههاا ال ص ههائ ال لس ههرمنم  ،حم ههث ك ههان اله ههدع االس ههتراتمج

السور متمث ة تشكم كتل سورم كبرّ ،ت

سورما ولبنان واألردن ومنظم التحرمر ،تهممن علمها

سههورما ،ممهها معههول تمههاد ال هرئمس المصههر أنههور السههادات ة ه التوجههه نحههو الح ه السههلم للص هراا
العربه ه اإلس ه هرائمل  ،وكههههل ع ه ه

استراتمج أما إسهرائم

النظ هها البعث ه ه المنه ههاةس ة ه ه العه ه ار بغه ههرل الوص ههو إلهههى تكه ههاةؤ

وبههل تصهب سهورما قهو ال ممكهن تجاو هها عنهد أ تسهوم مسهت بلم  ،غمهر أن

ال صائ ال لسرمنم حاولت قدر اإلمكان إقام توا ن بمن عالقتها مع سهورما ،ومهع حل ائهها مهن الحركه

الورنمه اللبنانمه

وبهههل ا ههرربت العالقههات وتباعههدت مههع الجانههب السههور نظه امر البههتالع المصههال ،

وت اربت أكثر نحو الحرك الورنم (.)3

ول د بر دور سورما ة الحرب األهلم اللبنانم على مرحلتمن:

المرحلة األولى :مرحلة الوساطة والدبلوماسية
وقهد لعبهت سهورما دور الوسهمر ال عها  ،وكانهت أو وسههار رسهمم قامهت بهها ةه  42آمهار (مههامو)

 ،5791عنههدما اجتمههع عبههد الحلههم بههدا بصههحب وةههد م ارةه لههه مههع الهرئمس ةرنجمه  ،ةسههلمه رسههال مههن
الرئمس األسد ،واجتمع مع عرةات وبعل ال عماء اللبنانممن ،ونج الوةهد ةه أو وسهار سهورم  ،كمها
بر دور الصحاة السورم ة إدان مج ر عمن الرمان  ،ورة ها إلعالن الحكومه العسهكرم  ،وعنهدما
تعثههر تشههكم حكومه رشههمد ك ارمه  ،عههاود الوةههد السههور التوسههر مههر أبههرّ إال أن الوةههد له مهنج هههه

المههر ةه تهههلم الع بههات أمهها تشهكم الحكومه  ،وبههالرغ مههن هله له تمههمس سههورما ةههمعلن األسههد حههرك

 )1س  ،األسد ،مصدر ساب  ،ك.118
 )2مرك التوثم والبحوث اللبنان  ،العالقات اللبنانية السورية ،ك.228

 )3لورنس ،اللعبة الكبرى الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية ،ك.211
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سورما على االستمرار ة الوسار  ،ألن ال ماد السورم تعتبر أمن لبنان امتدادام ألمن سهورما ممها دعها

الوةد السور إلى العود مر أبرّ (.)1

حرصههت سههورما ةه تله المرحله أن تكههون عالقتههها بكه األرهراع جمههد  ،ةكانههت تههدع منظمه

التحرمر ،وةه ن هس الوقهت أظههرت حرصهها علهى أمهن لبنهان ،واسهتمرت سهورما ةه الوسهار بعهد توقمهع
ات اقمه سههمناء الثانمه  ،واسههتئناع المعههار ةه لبنههان ،حمهث أدت إلههى وقههع إرههال النههار ةه  42أملههو

هرع اللبنانمه  ،مكهون دورهها
(سبتمبر) ،والى تشكم همئ حوار ورن ة  42من الشهر ن سه من األر ا
مناقش المو وعات اللبنانم المبتلع علمه دون التعرل للوجود ال لسرمن ة لبنان (.)2

المرحلة الثانية :التدخل السوري في الحرب:
بعههد حههدوث العدمههد مههن التجههاو ات مههن الممهمن اللبنههان ةه العدمههد مههن المنههار  -مبهم

والكرنتمنهها والمسههل

ههبم

ومجه ر ته ال عتههر -والعدمههد مههن المجهها ر الته حههدثت ةه المنههار هات األغلبم ه

اإلسالمم  ،ومج ر السبت األسود ،ك هل أجبر ال وات المشترك على التهدب ةه الحهرب وب هو  .كه
تل ه التجههاو ات أجبههرت ال هوات ال لسههرمنم علههى االنب هرار ة ه الحههرب

()3

ةبههدأ الموقههع السههور متغم هر

وأب هههت العالقه هات ال لس ههرمنم الس ههورم ةه ه التن ههاةر ،باصه ه بع ههد تر ههور بع ههل األح ههداث ،مثهه  :ت كه ه

الجم

اللبنان  ،وتكومن جم

لبنان العرب ب ماد سام البرمب ،وان الب العممهد ع مه األحهدب قائهد

منر ه ه بم ههروت ،وتس ههاقر الثكن ههات ،مم هها أدّ إل ههى توجمه هه االته هها للم اومه ه ال لس ههرمنم بمنه هها هه ه م ههن

دعمتهها ،واعتبههرت منظمه التحرمههر تههدب سههورما العسههكر نسه ام ل اعههدتها المسههت ل ةه لبنههان ( ،)4وبعههد
تههدهور األو ههاا بههدأ البههالع السماس ه والصههدا العسههكر المباشههر ب همن الر هرةمن ،وسههاءت العالقههات
بمنهما (.)5

مجزرة تل الزعتر  41آب (أغسطس)  4791والدور السوري فيها:
ارتكبههت ة ه مبههم ت ه ال عتههر أةظههع الج هرائ  ،حمههث ةههرل علمههه حصهها امر مشههددام ،ومنههع المههاء
والتمومن والسالل ،واستمر الحصار لمد شهرمن ،وقد قُ تدر عهدد ال تلهى ب ه  2111قتمه ةلسهرمن  ،وقهدر

عدد ال ههائع ب ه  61ألهع قهم ه سه رت علمهه ،واُرتكبهت مههاب ومجها ر

هد األر ها والنسهاء والشهموخ،

ان ال مههاد ال لسههرمنم بجممههع ةصههائلها عههن محاوله ةه الحصههار عنههه ،حمهث قامههت بالعدمههد مههن
وله تتهو ا

 )1علو  ،حول الحرب األھلية في لبنان سلسة الثقافة الشعبية  ،1بمروت ،2679 ،ك.21-18
 )2يوميات الحرب اللبنانية،مصدر ساب  ،ك.211

 )3بلع ،فلسطيني بال هوية،مصدر ساب  ،ك.172-171
 )4ةمس  ،ويالت وطن ،مصدر ساب  ،ك.221-222
 )5س  ،األسد ،مصدر ساب  ،ك.191
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االجتماحههات المعاكس ه علههى جمم هع المنههار الت ه تهههممن علمههها الكتائههب التابع ه لكمم ه شههمعون ،ة ه

منر الجم والدمور والسعدمات والجب من أج ة الحصار (.)1

ل د كان للدور السور أثر كبمر ة س ور ت ال عتر من بال :

 -0المشارك ة تشدمد الحصار ومنع وصو المواد التمومنم الى المبم .

 -3االشتباكات العسكرم الت كانت تهدع إلى إجبار الم اوم على تشتمت قواتها ،وبالتال كانت
تحرمها من إمكانم حشد قواها األساسم ل

الحصار عن ت ال عتر والنبع.

 -2مشارك بعل ال بار السورممن مهع ال هاد العسهكرممن المسهمحممن ةه إدار المعركه  ،والتنسهم
العسكر بما ةمه تسهم تن

ال وات المممنم (.)2

 -4توجمه أوامهر إلهى عناصهر الجبهه الشهعبم (ال مهاد العامه ) الموالمه لهها باالنسهحاب مهن المبهم
وعد ال تا (.)3

موقف منظمة التحرير من مساعي السالم السوري في لبنان:
ا دادت العالقات سوءام عندما أمد صالل بلع الرج الثان ة منظم التحرمر تعرمب األ مه
(،)4

اللبنانم ه  ،وعنههدما قهها به همن سههورما لههمس له هها وصههام علههى المنظمه ه
السورم

وا دادت الشههكو لههدّ ال م ههاد

وباص عندما قد الرئمس المصر أنور السادات عر ام بنشر قو عربم رم مه لح هظ السهال

ة لبنان ،بمن ماسرعرةات م و بلعب م دوج  ،مما جع األسد مص إلهى قناعه بمنهه ال بهد مهن إدبها

قهوات سههورم إلههى لبنههان ،إلجبههار جممههع األرهراع بههال بو بتسههوم مههت الت ههاول بشههمنها ،وبههدأت سههورما

ب رل حصار بحر على ممناء ررابلس ،الرئ الوحمد الت مص منها اإلمداد إلى المنظم (.)5
وتالقههت المصههال مهها ب همن سههورما واس هرائم والوالمههات المتحههد

مواة هنر كمسنجر و مر البارجم األمرمك على دبو الجم
باستراعته

ههد الم اوم ه  ،وهل ه مههن بههال

السور إلى لبنان وأنه الوحمد اله

رب ال لسرمنممن ( ،)6وت و ع برور حمراء بهمن سهورما واسهرائم بهمن مهت ت اسه الن هوه

ة لبنان :إسهرائم ةه الجنهوب ،وسهورما ةه بهاق المنهار  ،وواة هت إسهرائم علهى هله بشهرورها الته
تتمث ه ة ه  :أال متجههاو الج هم

السههور ة ه انتشههار حههدود اللمرههان والنبرم ه جنوب هام ،وأن ال مس ههتبد

 )1رحاب كنعان ،تل الزعتر مملكة التنك وجمهورية الثوار ،المرك ال وم للدراسات والتوثم  ،غ  ،1112 ،ك.19-11
 )2أب مونس ،المؤثرات العربية في الحرب اللبنانية ،2 ،المنشورات الشعبم  ،بمروت ،2679 ،ك.281

 )3محمههد عبههاس (أبههو العبههاس) األمههمن العهها لجبه ه التحرمههر ال لسههرمنم  :برنــامج حكايــة ثــورة ،الحل ه  ،7ة ه بههالد اار  ،قنهها
الج مر ،بتارم https://www.youtube.com/watch?v=_1Q2BlM1XtE ،1122\7\16

 )4الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  ،3676ك.8
 )5صامغ ،الكفاح المسلح،مصدر ساب  ،ك.221
 )6ب رداونى ،لعنة وطن ،ك.97
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أسههلح اسههتراتمجم  ،وأن ال مسههتبد الرم هران ( .)1وترههور الو ههع مهها ب همن سههورما ومنظم ه التحرمههر ،ةههت

إرسهها ق هوات سههورم باص ه للسههمرر علههى مرههار بمههروت وعلههى أمههاكن هات أهمم ه اسههتراتمجم  ،وهل ه

إلغ ههال كه ه المناة ههه عل ههى منظمه ه التحرم ههر والحركه ه الورنمه ه اللبنانمه ه ( ،)2ونتمجه ه للتص ههاد الس ههور

ال لسههرمن بههر تمهارمن ةه السههاح ال لسههرمنم  :األو  :تمههار مسههمى أنصههار الن عه ال وممه (المنظمههات

الموالم لسورما) ،والثان  :أنصار الن ع ال ررم (ةت ) (.)3

بههادر ماسههرعرةات ة ه االتصهها بالههدو العربم ه واإلقلممم ه المعنم ه بههاألمر إلقنههاعه بع ههد قم ه

عربم  ،ةبادرت العدمد من تل الدو إلهى التهدب المباشهر وغمهر المباشهر ،ممها أدّ إلهى ا دمهاد تصهمم
سورما على التحر بسرع وب و وهل للحملول دون تدبله  .وجاء تهدمد صالل بلع بتصعمد العم

العسكر لم مد من الشكو السورم  ،حتى وص األمر إلى منع ماسرعرةات من دبو سورما ،وت امدت
عملمههات اعت هها م ههاتل ال هوات المشههترك عنههد ح هواج الت تههم
ومنظم الصاع التابع لسورما عملمام (.)4

السههورم  ،وانههدالا االشههتباكات ب همن ةههت

ثانياً  -عملية السالم المصرية اإلسرائيلية عام  4791وتأثيرها على العالقـات السـورية الفلسـطينية:

أوالً :اتفاقية كامب ديفيد ودورها في التقارب الفلسطيني  -السوري عام :4791

ته التوقمههع علههى ات اقمه كامههب دم مههد بههمن مصههر واسهرائم ةه عهها  ،)5( 0978ونههتر عههن تل ه

االت اقم حدوث تغممرات على سماسهم العدمهد مهن الهدو العربمه تجها مصهر ،بسهبب مها وصه ه الهبعل

بمنههها تجههاو ت الحههد بتوقمههع السههادات علههى هههه االت اقم ه باس ه األم ه العربم ه كلههها دون أن مستشههمرها،

وتنا

عن ح و ال لسرمنممن (.)6

وقههد أثههارت ات اقم ه كامههب دم مههد ردود ةع ه معار ه ة ه مصههر وجممههع الههدو العربم ه  ،ةع ههدت

الدو العربم مؤتمر قم رة ت ةمه ك ما صدر عن تله االت اقمه  ،ثه اتبههت قه ار امر الح هام بن ه م هر
جامعه الههدو العربمه مههن ال هاهر إلههى تههونس ،وتعلمه ع ههوم مصههر ةمههها ( ،)7وقهها العه ار بع ههد قمه

 )1المصر الساب  ،لعنة وطن ،ك.98

 )2م مد صامغ ،الكفاح المسلح ،ك.221

 )3ماهر الشهرمع ،البحـث عـن كيـان ،دراسـة فـي الفكـر السياسـي الفلسـطيني  ،3661-3639ر ،2مركه األبحهاث والد ارسهات
االشتراكم ة العال العرب المحدود للنشر ،نم وسما ،2662 ،ك.122

 )4فلسطين الثورة ،العدد .2679/2/29 ،262

 )5مؤسس الدراسات ال لسرمنم  ،المعاهدة المصرية-االسرائيلية (نصوص وردود أفعال) ،ر ،2بمروت ،2676 ،ك.2
 )6بلع ،فلسطيني بال هوية ،ك.217

 )7عارع السمد ،من سينا إلى كامب ديفيد ،د .ن ،ال اهر  ،2687 ،ك.278
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لجامعه الههدو العربمه ةه بغههداد ةه  3تشههرمن الثههان (نههوةمبر)  ،0978وشههاركت بهههه ال مه  01دو

وعرةت هه ال م باس "جبه الرةل (.)1
عربم ومنظم التحرمرُ ،
وشهكلت ات اقمه كامههب دم مههد صههدم مؤلمه للعمه السماسه ال لسههرمن  ،األمههر الههه عبههر عنههه
ماسههرعرةات ب ولههه" :ل ههد كنههت علههى رأس الجب ه ةههمل ى ب ه السههادات إلههى ال هواد " ( ،)2ورة ههت منظم ه

التحرمر االت اقم جمل م وت صمالم (.)3

كم هها واعتب ههر النظ هها الس ههور مه هو مه هار أنورالس ههادات إلسههرائم مه هو ح ههداد ورنه ه  ،وأم ههدت هله ه

الموقع المنظمات ال لسرمنم الموالم لسورما ،حمث أبدت تبوةها من تهمم

دور منظم التحرمر (.)4

( .)4وقههد انعكههس هل ه امجابم هام علههى العالقههات السههورم ال لسههرمنم  ،ممهها أدّ إلههى تحسههنها بعههد قرمع ه

وتحههارب ،ةعلههى إثههر مههار أنورالسههادات إلسهرائم ُع ههد اجتمههاا سههور – ةلسههرمن ةه  33تشهرمن ثههان
(نههوةمبر)  ،0977وةههى نهامه االجتمههاا صههدر بمهان مشههتر للجههانبمن أكههدا ةمههه إدانتهمهها لل مههار  ،ودعههو
جممع الدو العربم إلى إدانتها أم ام ،وبه جهد مشتر ل مها ت هامن عربه ح م ه ههادع ،و هرور

دع الموقع السور ومنظم التحرمر سماسمام واقتصادمام وعسكرمام (.)5

ثالث ـاً  -الموقــف الســوري مــن االعتــدا ات اإلس ـرائيلية علــى المقاومــة فــي جنــوب لبنــان بــين عــامي
:4711 - 4791

الموقف السوري من اجتياح جنوب لبنان عام :8791
اسههتغلت إسهرائم الظههروع السماسههم  ،واألو ههاا ةه جنههوب لبنههان بعههد هههدوء الجبهه المص هرم

إثههر توقمههع ات اقم ه كامههب دم مههد ،ةعمههدت إلههى محاصههر الم اوم ه ال لسههرمنم  ،وتغممههر برمر ه الجنههوب
اللبنههان ب ه امر وبح ه امر ،بعههدما أصههب المرك ه الرئمس ه لنشههار الم اوم ه ال لسههرمنم

ههدها ،وشهههدت سههاح

الجنهههوب ص ه هراعام عنم ه هام ب ه همن ال ه هوات ال لسه ههرمنم وال ه هوات الورنم ه ه اللبنانم ه ه مه ههن جه ه ه  ،وب ه همن ال ه هوات
هرا أوجهه ةه االجتمهال اإلسهرائمل
اإلسرائملم وعمالئها من اللبنانممن من جه أبرّ ،وقد بلغ ههها الص ا
لجنوب لبنان ة آهار (مارس)  ،0978ةمما سم بعملم اللمران (.)6

 )1مؤسس الدراسات ال لسرمنم  ،الوثائق الفلسطينية العربية لعام  ،3679الجامعه اللبنانمه  ،بمهروت ،وثم ه رقه  ،178ك222
2681،

 )2أبو نح  ،وآبرون ،مسيرة المتغيرات السياسية ،ك.211

" )3بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حول اتفاق كامب ديفيـد" ،مجله شهؤون ةلسهرمنم  ،العهدد  ،81تشهرمن الثهان ،2678 ،
ك.177

 )4حسمن أبو النم " ،شعبياً" ،شؤون ةلسرمنم  ،العدد  ،71كانون الثان (منامر) ،2678 ،ك.171-171

" )5البيان السوري – الفلسطيني" ،شهؤون ةلسهرمنم  ،العهدد  ،72 ،71كهانون الثهان (منهامر)  /شهبار (ةب ارمهر)  ،2678ك-222

.221

 )6أبو نح  ،وآبرون ،مسيرة المتغيرات السياسية ،ك.222-221
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وأعلنههت ال مههاد السههورم علههى لسههان عبههد الحلههم بههدا  ،أن إسهرائم تسههعى إلههى تصه م ال

هم

ال لسههرمنم  ،و ههرب الم اومه ودةعههها باتجهها الشههما لو هعها ةه مواقههع الصههدا مههع الجانههب اللبنههان ،
وأنها تسعى الستد ار سورما لحرب ل تبرر لها ( ،)1كما سمحت ب دبا جممع أنواا المساعدات عبر

سورما ب امر وبح امر وجوام ( .)2وأعلن أحمد اسكندر و مر اإلعال السور " :أن العالقات السورم ال لسهرمنم

ل تتمثر ،وأن العالق تحكمها منرل ات مبدئمه وا هح  ،وأن العهدو مشهتر ومجهب مجابهتهه ،والتصهد
له

من جبه واحد متراص (.)3

الغزو اإلسرائيلي للبنان عام  4711والموقف السوري منه:
أم ن ههت إسه هرائم أن ههه متح ههت علمه هها اق ههتالا الوج ههود السماسه ه والعس ههكر ال لس ههرمن م ههن لبن ههان،

وترتمهب األو ههاا ةه بمههروت إلقام ه حكه م هوال لههها ،والعم ه علههى توقمههع معاهههد سههال مههع الحكوم ه

اللبنانم ه  ،ول ههد بههر العدمههد مههن األحههداث الت ه اعتبرتههها إس هرائم ةرص ه ههبم ه مجههب إغتنامه ها ،منههها:
انشههغا سههورما بم متههها الدابلم ه  ،س همما أحههداث حمهها ة ه شههبار (ةب ارمههر)  0983ب همن وحههدات الج هم

السور واإلبوان المسلممن ( ،)4وت امد ع ل مصر وانع الها عن العال العربه بعهد توقمهع ات اقمه كامهب
دم مههد ( ،)5ونشههوب الحههرب العراقم ه – اإلمرانم ه عهها  ،0981حمههث أصههب الجههم

المواجه (.)6

الع ارق ه معر هالم عههن

منههه ربمههع عهها  ،0983بههات ملههول ةه األةه أن إسهرائم أعههدت عههدتها لشههن هجههو علههى لبنههان

لتص ه م الوجههود السماس ه والعسههكر لمنظم ه التحرمههر ،ورههرد الجههم

السههور مههن لبنههان باص ه بعههد

إدبا برارمات الصوارم  ،وأنها تنتظر ة ر الهرمع الدولم الت تتهرا بهها لتغرمه هله الهجهو دولمهام،
وسرعان ما اقتنصت إسرائم حادث اغتما س مرها ةه لنهدن ةه  4ح مهران (مونمهه) ( ،)7الجتمهال لبنهان

مدعومه بمسهاند الكتائههب المسههمحم اللبنانمه  .وعلههى ال ههور قهها الرمهران اإلسهرائمل بغههارات جومه مركه

على بمروت الغربم  ،ةنتجت عنها مج ر بشرم وحشم هههب ةمهها مئهات األبرمهاء مهن المهدنممن ( ،)8إال
 )1عبد الحلم بدا  ،الوثائق العربية ،ر ،2مرك الدراسات العربم ودراسات الشر األوسر ،بمروت( ،ب .ت) ،ك.212
 )2الملف السنوي لعام  ،3679سج موم ليحداث ،بمروت( ،ب .ت) ،ك.222
 )3المرجع الساب  ،ك.226

 )4دانمهها بههابمس ،مــا مــدى أهميــة منظمــة التحريــر الفلســطينية ،ر ،2مرك ه التبرههمر ال لسههرمن  ،شههؤون اسههتراتمجم ،2682 ،
ك1 11

 )5اهر كار ،الغزو اإلسرائيلي للبنان  3691بين األهداف والنتائج ،ر  ،1مرك اإلشعاا ال كر  ،غ  ،1111 ،ك 2 81
 )6عبد الرحمن ،منظمه التحرير الفلسطينية ،جذورها ،تأسيسها ،مساراتها ،ك.229، 221
 )7الشرمع ،البحث عن كيان ،ك.218-217

 )8موسع كعو  ،الدروس المستفادة من الحروب العربية اإلسرائيلية  ،2689-2617ر ،2جمعمه المرهابع التعاونمه ،2687 ،
ك.81
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أن التحركههات العسههكرم اإلسهرائملم مهها لبثههت أن كشه ت بهمن الهههدع مههن عملمه الغه و أكبههر وأوسههع مههن

هله ( .)1وتواصههلت العملمههات العسههكرم وتكاث ههت ،ثه ةر ههت حصهها امر شههامالم علههى بمههروت الغربم ه بعههد
ثالثه أمها  ،حمهث تتحصهن الم اومه ال لسهرمنم الته استبسهلت لالحت ههاظ بمواقعهها ،ممها أةشه المبرههر

اإلسرائمل من احتال بمروت الغربم على مدّ شهرمن رغ ش ارسه ال صهع والحصهار ،حمهث ته ابه ار

ات ا بمن اسرائم والحكوم اللبنانم على انسحاب ال وات ال لسرمنم  ،وقماد منظم التحرمر من لبنان

وانتهههى االنسههحاب بتههارم  ،)2( 0983\8\20الههه اسههتغلته ال هوات اإلسهرائملم القتحهها بمههروت الغربم ه ،

ةاحتلتها وأرل ت العنهان لل هوّ اللبنانمه المسهمحم الرتكهاب مههاب مبممه صهب ار وشهاتمال ةه  06أملهو
(سبتمبر)  ،حمث قارب عدد الهمن س روا جراء المج ر ما بمن  2111ه  2511رج وام أر ور
بال أق من  48ساع  ،أص عشرمن ألع نسم كانوا مسكنون صب ار وشاتمال

()3

قتلوا

وببص ههوك ال ههرد الس ههور ةج ههاء م ههن ب ههال إجه هراء اتص ههاالت مكث ه ه م ههع الم اومه ه ال لس ههرمنم

وجممع ال وّ اللبنانم  ،وأبهت ترل التصرمحات وتكرر بمنها سوع ت ع مع الم اوم  ،وأنها لن تسم

أبدام إلس ارئم بتص م المنظمه ( ،)4وبهدأت ال مهاد السهورم باالتصها بشه م الهو ان رئهمس و راء لبنهان،

وأبهدت ت ههامن سههورما حكومه وشههعبام مههع لبنههان وشههعبه ةه وجههه االعتههداءات اإلسهرائملم  ،وتوجههه رةعههت

األسد إلى الرمال حامالم رسال من الرئمس السور حاةظ األسد إلى العاه السعود المل بالد (.)5
(.)5

كانت ال ماد السورم ترقب األحداث ة سورما بعمن الحمر والحهر وعنهدما رأت أن األو هاا ال تالمه ةه

لبنههان ترههورت ،وله تكههن سههورما ترغهب بههدبو الحههرب ،أو بههول أ معركه مههع الجهم

اإلسهرائمل علههى

أرل لبنان ( ،)6ووصلت مؤشرات من سورما لل ماد اإلسرائملم أنها لن تعم علهى تسهبمن جبهه الجهوالن،
وأنها سوع تعم ك ما ة وسعها لمنهع توسهمع العملمهات

أن ت مهاجمتها (.)8

()7

لههل له تشهتر سهورما ةه الحهرب إال بعهد

وكههان الهههدع الرئمس ه لسههورما مههن وراء هههه الحههرب االحت ههاظ بههمر ر
ال وبه ر
هدور ههها ة ه لبنههان

ةههال وات السههورم تمركه ت ة ه لبنههان بشههك مبههد المصههال السههورم  ،وحمامه دمش ه أكثههر مههن حمامتههها

 )1بال الحسن" ،األهداف الحقيقية للغزو اإلسرائيلي" ،مجل شؤون ةلسرمنم  ،عدد  ،218تمو  ،2681ك. 1
 )2أبو نح  ،وآبرون ،مسيرة المتغيرات السياسية ،ك.221

 )3مجزرة "صب ار وشاتيال" :المذبحة ال تسقط بالتقادم ،محمههود اهههر،بواب الوةد 29،سبتمبر/ http://alwafd.org،1122
 )4لومس ةارس" ،استعداد إسرائيل للعدوان يقابله استعداد سوري للتدخل" ،مجل المست ب  ،العدد  ،2681 ،172ك.12
 )5يوميات الغزو اإلسرائيلي ،وثائق وصور ،ر ،2بمروت( ،ب ،ت) ،ك12.
6) Jillian, op.cit, P.129.
 )7ئمع شمع ،أمهود معار  ،حرب الظالل ،ر ،2بمروت ،2682 ،ك.272
 )8غا

السعد  ،الحرب الفلسطينية اإلسرائيلية في لبنان ،أهداف لم تتحقق ،ر ،2دار الجلم للنشر ،عمان ،2681 ،ك.21
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للبنان ( .)1ومع ت د الجم

اللبنانم  ،ومواة سورما على وقع إرال النار

األر
ا
اإلسرائمل داب

وتبلمها عن منظم التحرمر ،و عت ن سهها ةه موقهع الن هد مهن قبه العدمهد مهن الهدو العربمه وأم هام

ت ه توجم هه اتههها مههن قب ه ال مههاد المص هرم إلههى سههورما بمنههها ل ه تههدب حرب هام ح م م ه بههالرغ مههن تههدممر

صوارم (سا  )6ة الب اا ،وة الم اب ا داد تعارع الدو العربم مع منظم التحرمر (.)2
االنشقاق الفلسطيني – الفلسطيني:

كهان ل هرار مغهادر ال هوات ال لسههرمنم مهن بمههروت ،وابتمهار أمهاكن البههرو سهببام ةه بههر جهههور

أ م االنش ا بمن الحركات ال لسرمنم وبمن حرك ةت دابلمام أم ام ،ول د ترس هل بعد أسهابمع قلمله

عل ههى انته ههاء أعم هها ال ههدور السادسه ه عش ههر للمجل ههس ال ههورن ال لس ههرمن ةه ه ش ههبار (ةب ارم ههر) 0982

ةاالجتمهاا ال لسهرمن الهه تمب ههت عنهه الهدور  ،كهان ةه الواقهع اجتماعهام هشهام له مصهمد رهومالم أمهها
بالةات سماسم وتنظممم عمم (.)3

ةه ه  37أمل ههو (س ههبتمبر) م ههن الع هها ن س ههه ،اغتمه ه س ههعد ص ههام (أب ههو الولم ههد) م ههدمر العملم ههات

المرك مه ةه منظمه التحرمههر به رال النههار علههى موكبههه ةه سههه الب ههاا ،وكههان اغتمالهه

وقوم لمنظم التحرمر ،وكان بمثاب الم دم ال رورم للعبث ة جس قوات العاص (.)4

هرب قاسههم

كما أن قرار التشكمالت العسكرم الجدمهد دابه المنظمه الته اسهتحدثها رئمسهها ماسهر عرةهات
إلعاد تنظم ال وات ة منر الب اا ،قوب بالرةل من بعل قمادات الصهع الثهان ةه حركه ةهت ،

وقد أُعلن رسهممام عهن االنشه ا دابه حركه ةهت  ،وتحممه عرةهات مسهؤولم انسهحاب ال هوات ةه حهرب
 ،0983ورةل ق اررات مبادرات السال العربم واألجنبم  ،وت إعالن انت ا ه وسهممت حركه االنشه ا
تل به "ةت االنت ا

" (.)5

ث توالى تدهور األو اا إثر هها االنش ا وباص ة ح مران (مونمه)  ،0982عندما حاولت

مجموع ههات المنشه ه من الس ههمرر عل ههى مواق ههع حركه ه ة ههت ةه ه منر ه ه الب ههاا بمس ههاعد الوح ههدات الس ههورم

المتواجهد هنها  ،وقههد تسهبب هههها المنحهى البرمههر الهه اتبههه االنشه ا ةه ان جهار البههالع بهمن قمهاد

 )1عاموس بمر لموتر" ،لغو بيجن وتكتيكات شارون" ،ر ،2شؤون استراتمجم  ،2682 ،ك.21
 )2ر وان ماد  ،لبنان والدور اإلقليمي المتغير لسورية ،موقع م اربات

http://www.mokarabat.com/mo10-13.htm
 )3الشرمع ،البحث عن كيان ،ك.228

 )4معمن الراهر" ،ياسر عرفات واالنشقاق وطرابلس" ،أمد لإلعال 1122/2/8 ،
http://www.amad.ps/ar/?Action=MAIN
 )5ھمر المصر  ،اتجاهات الفكر السياسي الفلسطيني بين الكفاح المسلح والتسوية ،مكتب الما ج  ،غ  ،1118 ،ك279
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حركه ةههت وال مهاد السههورم الته اُتهمههت هه وال مههاد اللمبمه بالتعههارع مهع مرالههب المنشه من ،ودعمهه
مادمام ومعنومام (.)1

وعلى الصعمد الممدان سمرر الع مد أبو موسى الموال لسورما ومن قواد االنشه ا ةه  9آمهار

(مههامو) مههن العهها ن سههه علههى كتمبتههمن مههن ق هوات المرمههو مههن أص ه ثالث ه  ،بعههد أن سههلمته المبههابرات

رن من األسلح المصادر من مستودعات "ةت " ،كما ان ه إلهى حركه المنشه من وحهدات
السورم  61م
من جم التحرمر ة منر الرو ة الب اا ،وتراة هل مع إصهدار بمهان مهته قمهاد ةهت بتسههم
التسههوم األمرمكم ه  ،وتم م ه وحههد حرك ه ةههت  ،ودعهها إلههى التحههالع مههع سههورما .وقههد أعلنههت الحكوم ه

الس ههورم أم ه هام م ههع مجموع ههات المنشه ه من االس ههتمالء عل ههى جممه هع مكاته هب ة ههت ةه ه س ههورما ،وق ههد ه ههددت
االستببارات السورم أع هاء ةهت غمهر المنشه من باإلبعهاد أو السهجن إها له من هموا إلهى المنشه من

()2

وبهل أصب جلم ا أما الجممهع علهى السهاح ال لسهرمنم والعربمه والدولمه  ،أن االنشه ا مشهروا سهور

للسههمرر علههى السههاح ال لسههرمنم بمجملههها ،واب ههاا جمم هع ال ههوّ ال لسههرمنم لههإلراد السههورم  ،بحم هث
تصههب الورق ه ال لسههرمنم مههن ب همن األو ار السماس هم الت ه تلعههب بههها ال م هاد السماس هم السههورم  ،أسههو
بغمرها من األو ار ة إرار التسوم السماسم المتحمل (.)3

ادت قو االنش ا بالتحالع مع مجموعات ةلسرمنم  ،أمثا  :الجبه الشعبم (ال ماد العامه )،

ومجموعات من جبه الن ا  ،ومساند ال وات السورم  ،وقامت تله التشهكمالت بمحاوله

هرب قهوات

عرةههات نهائم هام ةه المبممههات ال لسههرمنم ة ه الشههما وباص ه رهرابلس ،ول ه مكههن مسههاعد عرةههات سههوّ

بعل المملمشمات اللبنانم ة ررابلس ب ماد سعمد شعبان عم حرك التوحمد السن (.)4

وبترتم هب ةرنس ه غههادر ماسههر عرةههات وح هوال بمس ه آالع م ات ه ةلسههرمن مدمن ه ر هرابلس،

وكانههت أو محر ه لعرةههات ه ه مصههر ج هراء مسههاعدته بههالبرو اامههن مههن ر هرابلس ،ة ه محاول ه ل ه

ال رمع عن مصر منه مار الرئمس السادات إلسرائم أوابر عا  0977ةبعد المتغمرات األبمر كهان
متوجب على عرةات أن معمهد ترتمهب عالقاتهه العربمه  ،وههو مهؤمن بهمن عهود مصهر إلهى الصهع العربه

قو كبمر ت اع إلى رصمد (.)5

ومعتبر هها البرو ههو البهرو الثهان مهن سهاح ال عه اللبنهان

وبالتهال ةه ن الترهورات الته

أع بته شكلت تصدعام ة المنظم سواء على المستوّ السماس أو التنظممه  ،حمهث ان سهمت المنظمه

إلى ثالث تمارات ،تمثلت ة  :األول :اله

(ةت االنت ا ه – الصهاع – الجبهه الشهعب (ال مهاد

 )1الشرمع ،البحث عن كيان ،ك.212
 )2الراهر" ،ياسر عرفات واالنشقاق وطرابلس" ،مرجع ساب .
 )3ب رادون  ،لعنة وطن ،ك.22

 )4صامغ ،الكفاح المسلح ،ك.768

 )5يوميات ووثائق الوحدة العربية  ،3691وثم رق  ،1188مرك دراسات الوحد العربم  ،ك.221
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العامه )  -جبهه الن هها الشههعب ) ،وان ههوت تحههت لهواء التحههالع الههورن  .أمهها الثــاني :ة ه (ةههت –
جبه التحرمر العربم ) ،والثالث :ة

ال و المسارم (الجبه الشعبم – الجبه الدمم اررمه  -الحه ب

الشههموع ) ،والته ان ههوت تحههت لهواء التحههالع الههدمم رار

وبهههل سههادت العالقههات العدائمه سهواء مههع

بعل التحال ات ورئهمس المنظمه  ،أ بهمن التحال هات وسماسهات قمهاد المنظمه وحركه ةهت  ،والهه كهان

وال ا أحد أه أسباب

عع ال

م وتراجعها (.)1

رابعاً -حرب المخيمات (:)4719 - 4711

ل تكن مج ر صهب ار وشهاتمال هه آبهر الممسه ال لسهرمنم  ،وله منت ِهه الحها بهالثور ال لسهرمنم

والالجئمن ة لبنان بمها حهدث لهه مهن بهرو  ،به شههدت الثهور ال لسهرمنم والمبممهات ال لسهرمنم ةه

لبنان مرحل جدمد من محاول استئصا الوجود ال لسرمن بالكام مهن األ ار ه اللبنانمه  ،وههه المهر
علههى م هد ق هوات حرك ه أم ه الش همعم

ةاسههتهدةت المبممههات ة ه معههار مت رق ه ة ه بههر البراجن ه وصههب ار

وشاتمال والرشمدم  ،حمث ت تسوم بع ها باألرل (.)2

وة ه شههبار (ةب ارمههر)  ،0985قهها ماسههر عرةههات بتوقم هع ات هها عمههان بمنههه وب همن المل ه حس همن

العاه ه األردن ه  ،األمههر الههه أدب ه منظم ه التحرمههر ة ه منعرههع جدم هد كههان أه ه نتائجههه

ههرب م ههر

المنظمه ه ةه ه ت ههونس ( .)3وله ه تك ههن المص ههالح المصه هرم واالت هها م ههع النظ هها األردنه ه هم هها التهدم ههدان
الوحمههدان اللهههان جلبتهمهها منظم ه التحرم هر للمصههال االسههتراتمجم السههورم أوائ ه عهها  ،0985هل ه بههمن
األه من كلمهما كان تنام الوجود لحرك ةت ة لبنان (.)4

ةكانت الشرار األولى لحرب المبممات عن ررم إشكا أمنه بهمن إحهدّ عناصهر حركه ةهت

وعنص ههر م ههن حركه ه أمه ه ةه ه  09آم ههار (م ههامو) م ههن الع هها ن س ههه ( .)5وب ههانرال الشه هرار األول ههى قام ههت

مملمش همات أم ه ب صههع مبمم ه صههب ار وشههاتمال ،وقرعههت اإلمههدادات والممهها والكهربههاء ،وةههرل حصههار

كام على ال لسرمنممن لتص م م اومته  ،ون ا سالحه الدةاع على األرل اللبنانم (.)6

وعن ه ههدما أبلغ ه ههت ال مه ه هاد الس ه ههورم بت ه ههدب ال ه ههوّ المعار ه ه ه ةه ه ه المعركه ه ه لص ه ههال الم ه ههاتلمن

ال لسرمنممن ة المبم  ،ثارت وأصهدرت تعلمماتهها إلهى جممهع ال هوّ (جبهه اإلن هاه ،الجبهه الدمم رارمه
 )1أبو نح  ،وآبرون ،مسيرة المتغيرات السياسية ،ك.228

" )2حرب المخيمات حلقة من مسلسل انها القضية الفلسطينية" ،مجل ةلسرمن المسهلم  ،العهدد الثهان  ،السهن البامسه  ،مهارس

 ،2687ك.1

 )3عبد اهلل محمد الغرمب ،أمل والمخيمات الفلسطينية ،ر( ،1د.ن)( ،د.ر) ،2688 ،ك.72
 )4صامغ ،الكفاح المسلح ،ك.821

 )5حسههمن حجهها  ،محمههد العل ه  ،الحــرب علــى المخيمــات مــن الواقــع إلــى الــدالالت ،إصههدار االعههال الموحههد ،منظم ه التحرمههر
ال لسرمنم  ،نم وسما ،2687 ،ك.22

 )6الغرمب ،أمل والمخيمات الفلسطينية ،ك.71
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لتحرمر ةلسرمن) بهالتوقع عهن المسهاند  ،ورلبهت ب هوائ جممهع األةهراد ،وحصهر شهام لجممهع األسهلح ،

ومنعت المجالت التابع لبعل التنظممات ال لسرمنم  ،مما أدّ إلى مغادر جور حب

سورما متوجهام

إلى الكومت ،األمر الهه أدّ إلهى صهدور تعلممهات مهن ال مهاد السهورم بعهد مغهادر أ قائهد ةلسهرمن

األر ه السههورم  ،وسههحبت لهواء حرهمن مههن األ ار ه اللبنانمه  ،وكمهها أصههدرت تعلممههات إلههى لهواء بههدر
ا

المتب

بمغادر لبنان إلى األردن (.)1

ع هدت الجامعه العربمه جلسه لهو راء البارجمه العههرب بعهد ثالثه أسههابمع مهن بههدء الحهرب علههى

المبممههات بههدعو مههن منظم ه التحرمههر ،وقههد دعههت الجلس ه سههورما إلههى وقههع إرههال النههار ةههو امر ،وة ه

الحصار عن المبممات ( .)2وهكها بدأت مالم وقع إرال نهار وهدنه تلهول ةه األةه  ،حمهث ع هدت
الهدن األول ة ح مران (مونمه) ةمما ُعرع باالت ا الشهمر "ات ا دمش " (.)3
خامساً  -االنتفاضة الفلسطينية عام  3697والموقف السوري منها:

بعهد بهرو منظمه التحرمههر مهن الجنهوب اللبنههان وت هر قواتهها علهى الههدو الغربمه  ،ظهن العههدو

اإلسرائمل أنه قد ق ى على ال هو ال هارب ال لسهرمنم وأبعهدها عهن بهر المواجهه معهه ،ولكهن منظمه

التحرمر ن لت ساح المواجه إلى داب الورن المحت  ،وبهل أهكت الرول الثورم وعملت علهى ت ومه
ع أهال الداب  ،وكان لههل أكبهر األثهر ةه إنبعهاث تله االنت ا ه الشهعبم ( .)4ان جهرت االنت ا ه

ال لسههرمنم داب ه األ ار ه المحتل ه ة ه أوابههر عهها  0987لتحههدث تغمم ه امر كبم ه امر ة ه اللوح ه السماسههم
ال لسرمنم  ،ولتن ه المنظم من كبوتها الت كادت تود بمست بلها السماس (.)5

وكمهها أسههل نا الهههكر بههمن العالقههات اسههتاءت ووصههلت إلههى حههد ال رمع ه بههمن الر هرةمن السههور

وال لسهرمن إثهر الحهرب األهلمه اللبنانمه  ،ولكهن جهاءت االنت ا ه ال لسهرمنم وح هت مكاسهب إعالممه
وسماسم لل

م ال لسرمنم  ،ومع تعال النداءات العربم بدع ومساند االنت ا

والشعب ال لسهرمن

ة ه محنت ههه الت ه معمش ههها ،وتص ههاعد ال ه أر الع هها الع ههالم بالتمممههد للح ههو ال لس ههرمنم  ،ة ههد دع هها و م ههر
البارجم السور إلى ع د مباحثات مع األممن العا للجبه

الشعبم لتحرمر ةلسهرمن حهو االنت ا ه

( ،)6ث كان اغتما بلم الو مر (أبو جههاد) قائهد الههراا العسهكر لههمنظم التحرمهر ،والههمكلع بعملمهات

 )1صامغ ،الكفاح المسلح ،ك.827

 )2حجا  ،العل  ،الحرب على المخيمات ،ك.61 ،61
 )3عبد الع م العمر " ،حرب المخيمات لمـاذا ولمصـلحة مـن" ،مجله المجتمهع ،تصهدر عهن جمعمه اإلصهالل االجتمهاع  ،العهدد

 ،872مولمو  ،2688ك.16

 )4رشمد مهران ،االنتفاضة الفلسطينية تارير وحاضر وعبر ،ر ،2دار النشر للمغرب العرب  ،تونس ،2686 ،ك.22
 )5أبو نح  ،وآبرون ،مسيرة المتغيرات السياسية ،ك.129
 )6مهران ،االنتفاضة الفلسطينية ،ك.116
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الههم اوم ةه األ ار ه الههمحتل مههن تهونس مهن قبه جهها المبههابرات اإلسهرائملم  ،ومرالبه أسهرته بهدةن
جثمانه ة سورما ،وهو ما حدث بال ع (.)1

واستجاب لتحر بعل األرراع العربم بوسار و غور بعل ال لسرمنممن الموالمن لسهورما،

واسههتجاب لرغب ه أصههحاب الرغب ه ال ومم ه ة ه عههود العالقههات الربمعم ه بههمن الر هرةمن ،اسههتجاب ماسههر
عرةات وههب إلى سورما والت ى الرئمس األسد أمالم ة ةت ص ح جدمد  ،ولكهن تله ال مهار له مهتمكن

أحد من أن م ممها وال حتى ماسر عرةات ن سه ة بانه النجهال أو ال شه ( .)2وبمنمها كانهت االنت ا ه
ة أوجها ت اجه الجممع بمنباء عن قتا

ار دار ةه المبممهات ال لسهرمنم ةه بمهروت بهمن م هاتل

حرك (ةت ) والمنش من الهمن مت عمه (أبو موسى) بدع سور  ،ة هد شهعرت سهورما أن منظمه التحرمهر
تسههحب البسههار مههن تحههت قهدممها ،وأن االنت ا ه ال لسههرمنم أ ههرت بالمصههال السههورم ةه المنر ه

وبهل عادت العالقات إلى التوتر والتناةر من جدمد (.)3

 )1أبو عمار 72 :كوكباً ،حرك التحرمر الورنم ةت  ،م و م العالقات الورنم 1122/9/21،
http://www.fatehwatan.ps/page-1366.html
 )2مهران ،االنتفاضة الفلسطينية ،ك.127
 )3االنتفاضة الفلسطينية  ،مصدر ساب  ،ك.191-192
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المبحث الثالث
أثر االجتياح العراقي للكويت على العالقات الفلسطينية – السورية
أوالً :االجتياح العراقي للكويت:

اعتبر الرئمس العراق صدا حسمن أن بالد ه المنتصر ة حربهها

هد إمهران ولههل أراد لهها

أن تلعههب دو امر ةههاعالم ةه ه الشههر العربه ه  ،وأن مرههرل ن سههه كه ه عم للعههال العربه ه  ،ةاصههرد بالسماسه ه

األمرمكم الت أبدت بشمتها مهن السهبا إلهى التسهل وباصه ةه الممهدان النهوو  .وال مب هى علهى أحهد

أن الع ار بر من الحرب العراقم  -اإلمرانمه مهث الم بالهدمون وله مكهن مهن السهه علمهه تحمه الهدمون

المترتب ه علههى ن ه اا اسههت ادت منههه – سماسههمام  -جمههع بلههدان المنر ه العربم ه  .واألمههر اابههر أن بعههل
بلدان "األوبم " إلنتا الن ر وباص الكومهت واإلمهارات العربمه المتحهد قامهت ب مهاد انتها الهن ر ،ممها

أدّ إلى انب ال سعر الن ر ،وهل مؤد إلى إعاق تعممر الع ار من جدمد(.)1

ومنه اسهت ال العه ار ةه عها  2621والعه ار مرالهب ب ه الكومهت ،وشهكلت أ مه عها 2692

هرو تله المرالبه  ،ورة ههت الكومههت الب ههوا لل ههغور العراقمه

ممهها أدّ إلههى نشههوب أ مههات دورمه .

وبعهد انتههاء الحههرب العراقمه  -اإلمرانمه أعههادت العه ار مرالبتههها ممها أدّ إلهى مرالبه الكومهت بتههدب

األمه المتحههد ة ه  12تمههو (مولمههو)  ،2661ةاتهمتههها الع ه ار بالعمه علههى اسههت دا تههدب أجنبه ة ه

المنر ه  ،ةنشههر العه ار قواتههه علههى حههدود الكومههت ثه اجتاحههها ةه الثههان مههن آب (أغسههرس) ،وانهههار

الجهم

الكههومت ولجههم أممهر الكومههت إلههى السهعودم  .وةه  9مههن الشههر ن سههه صههدر قهرار مجلههس األمههن

رق ( ،)992ب رل الم ارع على الع ار

وأقنع دم شمن و مر الدةاا األمرمك المل السعود ةهد

بههن عب ههد الع مه ه  ،ب ههمن العه ه ار متمه ههب الجتم ههال السههعودم  ،وحص ه عل ههى رل ههب س ههعود بنش ههر ال ه هوات

األمرمكم ه ة ه السههعودم لتبههدأ عملم ه "درا الصههحراء" ،حمههث ت ه إرسهها وحههدات عربم ه بمغلبم ه مص هرم

ومشههارك سههورم ومغربم ه  ،وت ههامنت إنجلت ه ار مههع الوالمههات المتحههد وتبعههته ةرنسهها ودو أجنبم ه أبههرّ

لمواجه الع ار (.)2

الموقفين الفلسطيني والسوري من االجتياح العراقي للكويت:
ان سه العههال العربه أمهها هههه األ مه  ،ةههمدان المجلههس الههو ار للجامعه العربمه االجتمههال الع ارقه

للكومت ،مع معار

ثالث دو ه  :الع ار والممن والسودان ومنظم التحرمر ال لسرمنم (.)3

 )1لورنس ،اللعبة الكبرى ،ك.112

 )2لولرنس،مصدر ساب  ،ك.117-111
 )3لورنس،مصدر ساب  ،ك.112
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أ -الموقف الفلسطيني من االجتياح العراقي للكويت:
أمد ال لسرمنمون النظا العراق ة اجتماحهه للكومهت ،به وتبنهت منظمه التحرمهر المبهادر العراقمه

الت ربرت انسحاب الع ار من الكومت بانسحاب إسرائم من األ ار

العربم المحتل (.)1

ب -الموقف السوري من االجتياح العراقي للكويت:
أدانههت الحكوم ه والرئاس ه ة ه سههورما االجتمههال الع ارق ه

ودعههت إلههى قم ه عربم ه رارئ ه تع ههد ة ه

ال اهر لتدار األ م  ،كما رة ت مبادر الرئمس العراق صدا حسمن الداعم إلى الربر بمن االجتمهال
والص هراا العرب ه اإلس هرائمل والوجههود السههور ة ه لبنههان ،كمهها اسههتثمرت سههورما هههه األ م ه ة ه توثم ه

عالقاتها بك من السعودم ومصر ،وواة ت على إرسا قوات لالشت ار ة الدةاا عن المملك العربمه

السعودم على أن تعم تحت ال ماد السعودم .

كمهها الت ههت المصههال اإلمرانم ه – السههورم  ،ةههات

ورة تا احت اظ الع ار بمن ه إلى البلمر من بال

الررةههان علههى عههد شههرعم االجتمههال الع ارق ه ،

مه ج مرت (ورب وبوبمان) ،وهل ع

البلمر بالدور السور اإلمران ة بل جسر ها لتحسمن العالقات ب مران(.)2

ث ه دو

ومت ه هنهها جلم هام االبههتالع بههمن المههوق من السههور وال لسههرمن مههن االجتمههال الع ارق ه للكومههت،

وهل بالربع بل جوام من التناةر والتباعد ة العالقات بمن سورما ومنظم التحرمر.
ثانياً :أثر اتفاق أوسلو على العالقات الفلسطينية – السورية:

مهههدت منظم ه التحرمههر ال لسههرمنم عههن قبولههها لههدبو العملم ه السههلمم ة ه الشههر األوسههر عنههد

إعالنههها بههال انع ههاد المجلههس الههورن ال لسههرمن التاسههع عشههر المنع ههد ة ه الج ائههر ،اعت ارة ه ا رسههممام
بههال رار األمم ه رق ه ( )282الصههادر ة ه  16تش هرمن الثههان (ن هوةمبر)  ،2617والههه م

ه بت سههم

ةلسرمن إلى دولتمن األولى عربم والثانم مهودم  ،كما اعترةت بال رار الدول رق ( )111واله محم
ة رماته اعتراةام

منمام ب سرائم  ،وأقرت حرك ةت – وه أكبر ةصائ منظم التحرمهر– اسهتراتمجم

الم او ات والح السلم (.)3

 )1الشرمع ،البحث عن كيان ،ك.262-261

" )2المواقف وردود الفعل العربية تجاه الغزو العراقي خالل األيام األولى لألزمة" ،موسوع م ات من الصحراء،
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/IraqKwit/11/sec04.doc_cvt.htm
 )3نامع حواتم  ،أوسلو والسالم اآلخر المتوازن ،ر ،2بمسان للنشر والتو مع ،بمروت ،2668 ،ك.27
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العوامل التي دفعت منظمة التحرير لتبني الحل السلمي والولوج في عملية السالم:
 -3انتهاء حرب البلمر الثانم وانتصار الوالمات المتحد وه مم الع ار  ،ونبه ال لسرمنممن ة دو
البلمر جع منظم التحرمر ة مم .

 -1انهم ههار االتح ههاد الس ههوةمت وانته ههاء الح ههرب الب ههارد  ،وب هههل أص ههبحت الوالم ههات المتح ههد تبر ههر
إلعاد تنظم العال وتن مه سماساتها.

 -2سوء األو اا ة األ ار ه المحتله بعهد أن دبلهت االنت ا ه مرحله ال و هى ،وانتشهرت ةمهها
ظواهر تص مات ةلسرمنم – ةلسرمنم .

 -1بشههم المنظمه مههن أن تمبههه سههورما ب مهها األمههور وتلعههب بالورقه ال لسههرمنم لصههالحها ،وبهههل
تسحب البسار من تحت أقدامها(.)1

 -2الحصههار السماس ه الههه ةُ هرل علههى منظم ه التحرمههر ،وتههوتر عالقاتههها مههع العدمههد مههن الههدو
العربم  ،وتوقع أشكا الدع االقتصاد .

 -9دبههو بعههل الههدو العربم ه ةه إرههار التسههوم مث ه مصههر ،واظهههار الههبعل اابههر االسههتعداد
لهل (.)2

موقف الدول العربية من اتفاق أوسلو عام :3661
كانههت مواقههع الههدو العربم ه متبامن ه مههن توقمههع ات هها أوسههلو بههمن منظم ه التحرمههر والحكوم ه

اإلس هرائملم

ةمنههها المؤمههد مث ه  :مصههر ودو البلههمر العرب ه  ،بمنمهها كههان علههى رأس الههدو المعار ه

سهورما الته توقعهت بهدورها ال شه لههل االت ها  ،به وأةسههحت المجها للمنظمهات ال لسهرمنم المعار ه

ودعمتههها للنمه مههن سماسه ماسههر عرةههات رئههمس اللجنه التن مهمه للمنظمه  ،كمهها وعههارل كه مههن لبنههان

وقرههر والع ه ار هل ه االت هها  ،بمنمهها تح ظههت األردن ة ه البدام ه علههى االت هها ثه سههرعان مهها عههدلت مههن

موق ها إلى المواة بعد إجراء اتصاالت مصرم أمرمكم إلقناا المل األردن (.)3

وبترور الواقع اإلقلمم له مكهن للعالقهات السهورم ال لسهرمنم ةرصه للتحسهن رالمها أن النظها

السهور ومنظمه التحرمههر لهمها ن هس ال مههاد ال ائمه

ةهالرئمس األسههد معت هد أن ةلسهرمن لمسههت ة هر جه ء

من األم العربم  ،ب ه ج ء أساس من جنوب سورما كما ومؤمن أن ال

م ال لسرمنم ه ق م

 )1محمد حسنمن همكه  ،المفاوضات السرية بين العرب واسرائيل "سالم األوهام" -أوسلو ما قبلها وما بعدها ،ر ،2دار الشهرو
للنشر ،ال اهر  ،2669 ،ك.162

 )2المفاوضات السرية بين العرب واسرائيل "سالم األوهام"المصدرالساب  ،ك.169
 )3أبو نح  ،وآبرون ،مسيرة المتغيرات السياسية ،ك.212
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الشعب السور برمتهه قبه أن تكهون ق هم بعهل المنظمهات ال لسهرمنم ( .)1وبسهبب ابهتالع اإلرادات،
وتناةر المصال بمن حرك ةت وال ماد السورم  ،ة د اتسمت تل المرحل بسوء العالقات والتناةر.

وعلههى إثههر اصههدار السههلر ال لسههرمنم ج هوا س ه ر ةلسههرمن لل لسههرمنمون مههن سههكان ال ه الغربم ه

وقراا غ ،ةان سورما ل تعترع بهل الجوا ال لسهرمن به ومنعهت ال لسهرمنممن مهن دبهو ا ار همها
بس ههبب موق ههع س ههورم اله هراةل الت اقم ههات اوس ههلو ال لس ههرمنم -االسههرائملم  ،الته ه تمب ههل عنه هها إص ههدار

الجوا ال لسرمن

()2

ولتعومل ابتعاد ةت عن أح ان دمش  ،سعى النظا السور إلى دع ةصائ أبرّ ظهرت

علههى السههاح مثه حمههاس والجهههاد اإلسههالم  .ورغه التنههاقل األمههدمولوج بههمن الحههركتمن اإلسههالممتمن
والنظا السور العلمان  :ةه ن الت هارب ت امهد إلهى أن بهدت حمهاس والجههاد جه ءام مهن حل ر
هع غمهر معلهن،

م

ح ب اهلل اللبنان ة الم عن إمران(.)3

 )1دانمم ه لوغهها  ،ســـورية فــي عهـــدة الجنــرال األســـد ،ترجم ه  :د .حصههمع عبههد الغن ه  ،ر ،2مكتب ه مههدبول  ،ال ههاهر ،1119 ،
ك.122-121

 )2سورية وجواز السفر الفلسطيني المصاعب ما زالت كثيرة ،جما المجامد  ،ال دس العرب ،شبك ةولت  6مامو 1119
http://www.voltairenet.org/article138803.html
 )3نصر الدمن اللتوان " ،حديث الثورة ،سوريا وحركات المقاومة" ،الج مر نت1121/2/12 ،
http://www.aljazeera.net/programs/revolutionrhetoric/2012/1/23/%25D8%25B3%25D9%2588%25
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المبحث الرابع

العالقات الفلسطينية السورية من 1002-1000
العالقات الفلسطينية السورية إبان انتفاضة األقصى عام :1000
كان تصور منظم التحرمر أن ات ا اعالن المبهادئ بهمن الجهانبمن ال لسهرمن واإلسهرائمل  ،سهوع

ممهد إلقام الدول ال لسرمنم وعاصمتها ال دس ولكن مها ثبهت الح هام أنهها م او هات ع ممه  ،وله ت ِ
هؤد

إال إلههى تك هرمس االحههتال بمشههكاله العسههكرم واالسههتمرانم والتهومدم ه

حمههث شههعر ال هرئمس عرةههات أنههه

مسهمر نحههو ررمه مسههدود ،وأن السههال المنشههود ههو سههال بمواصه ات إسهرائملم  ،دون

ههمان قمهها دوله

مع ول ه السههماد  ،م اب ه تهدمههد بوقههع دع ه السههلر ال لسههرمنم  ،وقرههع الررم ه علههى المنظم ه  .وببل م ه
ةاقههد للكثمههر مههن الههوهر الثههور ل ه مكههن أمهها المنظم ه إال ت جمههر االنت ا ه الت ه بههدأها عرةههات وبههه

جهودام هائل حتى اشتعلت(.)1
تح ظت سورما وحرك حماس على االنت ا

ة بداماتها ،واعتبرتها مجرد تكتم لتحرم الو ع،

وتبرم ههر الحه ه السماسه ه ال ههاد  .وامتنع ههت حم ههاس ع ههن المش ههارك م ههن بدامه ه االنت ا ه ه ةه ه  18أمل ههو

(سههبتمبر)  1111وحتههى آهار (مههارس)  .1112بمنمهها دعمههت دو البلههمر والع ه ار االنت ا ه بسههباء،
وبههه دعمهام مع هوالم مههن مصههر والههممن والسههعودم والمغههرب ،وتحركههت العدمهد مههن المسههمرات لههدع وتمممههد
االنت ا ه ه ةه ه ص ههنعاء وال ههاهر والرب ههار .وأم هها تله ه المعرم ههات ،وج ههدت س ههورما ةرصه ه لل ههدبو ب ههو
وتصعمد االنت ا

بمشارك ةعال من حماس ،بهدع منسج مع الموقع التارمب وب ناع أن أحدام لن

مسترمع إم اع االنت ا  ،ألن كثم امر من ال وّ تؤمدها .واجتمعت ألو مر مواقع دو البلهمر والعه ار
ك ألسبابه(.)2
وسورما وحماس ومنظم التحرمر على دع االنت ا

ونتمج ه لمواقههع ال هرئمس عرةههات الراة ه لم ترحههات التسههوم السههلمم المن وص ه ودعمههه النت ا ه

األقصههى ،حملتههه الحكوم ه االس هرائملم ومعههها اإلدار األمرمكم ه المسههئولم عههن ةش ه المحادثههات ودع ه

االرهاب واةتعا األحداث ةه انت ا ه األقصهى ،بغمه تح مه أهداةهه الته له تتح ه بالت هاول ةكهان

حصار ة مبنى الم ارع ة ار اهلل(.)3

ة د أعلنت اسرائم ة  8كانون األو (دمسمبر)  ،1112حصار عرةات ة مبنى الم ارع دون

السمال له بم تحر  .ونتمج لتدهور األو اا ة األ ار

المحتل  ،ع دت ال م العربم ة بمهروت

 )1سلمان محمد سلمان" ،العالقة الحائرة بين سوريا وحماس" ،موقع الركن األب ر1122/6/6 ،
http://www.grenc.com/a/smsalman/show_Myarticle.cfm%3Fid%3D23837
 )2العالقة الحائرة بين سوريا وحماس ،مصدر ساب

 )3عبههد االلههه بل مه  ،وآبههرون ،منظمــة التحريــر الفلســطينية الحصــيلة والمســتقبل ،ر ،2مركه د ارسههات الوحههد العربمه  ،بمههروت،

 ،1111ك.11
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ة ه  19آهار (مههارس)  ،1111دون أن مههتمكن عرةههات مههن ح ههورها وأقههرت ال م ه المبههادر السههعودم

الت أصبحت رسممام المبادر العربم للسال  ،والت تعرب عهن االسهتعداد العربه إلقامه عالقهات عادمه
العربم المحتله واقامه الدوله ال لسهرمنم  .وبعهد سهاعات
مع إسرائم بعد انسحابها الكام من األ ار

من انتهاء ال م العربم  ،أرل رئمس الهو راء اإلسهرائمل أرئمه شهارون مها سهم بعملمه "السهور الهواق "

ة كاة أنحاء ال

ة كاة منار ها(.)1

الغربم  ،واعتبر عرةات عدوام له ،واعت ع له كلمام ،ومالح السلر ال لسهرمنم

ةكانت النتمج انهمار همب عرةات وة دانه الكثمر من عوام قوتهه بهال ةتهر حصهار الرومه بهمن

عهام  1111 - 1112بالتههال

حماس والحركات اإلسالمم الراة

هعع وتنههاقك شههعبم حركه ةههت  ،بمنمهها تنهامى وتعهاظ دور حركه

للمشارمع السلمم .

استمر الموقع السور ة دعه حمهاس وال هوّ اإلسهالمم باعتبارهها ممثله للم اومه  ،ولكنهه أظههر

نوع هام مههن التعههارع مههع عرةههات بعههد انع ههاد مههؤتمر ال م ه العربم ه ة ه بمههروت عهها  ،1111وت ههمم
الحصهار علمهه .لكهن هله التعهارع كهان هعم ام وله مهنعكس اسهتراتمجمام لدعمهه ةه معركتهه الكبهرّ ةه

ص هراا الب ههاء .وبوةهها ال هرئمس عرةههات ة ه  22تش هرمن الثههان (نههوةمبر)  ،1111وتههولى محمههود عبههاس
رئاسه ه المنظمه ه والس ههلر ال لس ههرمنم  ،وق ههع األبم ههر ت اهمه هام م ههع حم ههاس وال ص ههائ األب ههرّ م هها م ههدعى
بت اهمات ال اهر عا  ،1112والت تعهد ةمها ب صالل المنظم واشتما ك ال وّ من مظلتها(.)2
وةه ه الع هها ن س ههه أعلنه هت إسه هرائم ع ههن "بره ه ةه ه االرتب ههار أح ههاد الجان ههب" ،والته ه بموجبه هها ته ه

انسحاب إسرائم من  12مستورن من قراا غ  ،وأربع مستورنات مت رق ة شما ال ه الغربمه ،
وانتشار قوات الجم

اإلسرائمل على الشرمر الحدود مع قراا غ (.)3

باركههت جممههع ال صههائ ال لسههرمنم االنسههحاب اإلسهرائمل  ،به واعتبرتههه بعههل ال صههائ إنههه نتمجه

حتمم لجنه ثمهار انت ا ه األقصهى واقممهت االحت هاالت الشهعبم واالستع ار هات العسهكرم الته كهان

مهههن أبر هه هها اسه ههتعرال حرك ه ه حمهههاس ل واتهه هها الت ه ه كانهههت نح ههو عشه ههر آالع م ات ه ه ب ه ه مه العسه ههكر

وسالحه ( .)4وهها إن د على ش ء ،ة نما مد على أن حماس كانت تعد العد لتبول مرحل جدمد
لههها سههماتها ومعالمههها المبتل ه عههن السههاب  ،وهههها مهها سمت ه لنهها بعههد ت صههم وتحلم ه األحههداث ة ه

ةصو الدراس الح ام.

" )1ياسر عرفات االنتفاضة الثانية والحصار" ،م و م اإلعال والث اة 1122/21/8 ،
http://www.fatehmedia.ps/page-8704.html
 (2سلمان" ،العالقة الحائرة بين سوريا وحماس" ،مرجع ساب

 (3ك ههال بههون" ،قلــق فلســطيني مــن إقــدام إس ـرائيل علــى "انســحاب أحــادي" مــن الضــفة الغربيــة" ،جرمههد الشههر األوسههر ،العههدد

1121/1/17 ،21872
http://archive.aawsat.com/details.asp%3Fsection%3D4%26issueno%3D12875%26article%3D7
 )4معت الهدبس ،التطورات الداخلية وأثرهـا علـى حركـة المقاومـة اإلسـالمية حمـاس مـن  ،1006-1000رسهال ماجسهتمر غمهر
منشور  ،جامع األ هر  -غ  ،1121 ،ك.72
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الفصل الثاني

حمددات العالقات السورية  -الفلسطينية ()1031 – 1006
 المبحث األول :المحددات الداخلية السورية:
 العامل الديمغرافي (التركيبة السكانية).
 النخبة السياسية الحاكمة.
 األحزاب السياسية.

 الرأي العام ووسائل اإلعالم.
 المبحث الثاني :المحددات الداخلية الفلسطينية:
 مكونات النظام السياسي الفلسطيني.

 االنتخابات الفلسطينية وانقسام السلطة الفلسطينية.
 حرب تموز (يوليو) ( 1006حزب اهلل واسرائيل).
 العدوانين اإلسرائيليين على غزة (.)1031 ،1006 - 1009

 المبحث الثالث :دور سوريا في دعم حركات المعارضة الفلسطينية:
 حركة حماس.
 حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين.
 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة).

المبحث األول
المحددات الداخلية السورية

تناو ههها المبحهث بعهل المتغمهرات الته أثهرت ةه العالقهات ال لسهرمنم – السهورم  ،مهن بهال
البمئ الدابلم لسورما ،حمث سمترر إلى النبب السماسم الحاكم  ،والعام العسكر واألمنه كمتغمهر

دابل ه  ،وأث هر الكبمههر ة ه تحدمههد السماس ه البارجم ه لسههورما ،وأم هام التركمب ه السههكانم  ،وتههمثمر العام ه

ال ههدممغراة  ،ودور وس ههائ اإلع ههال ةه ه الت ههمثمر عله ه السماسه ه البارجمه ه للدوله ه  ،وكم هها س ه همتناو دور
جماعات ال غر والمصال كمتغمر رئمس ومؤثر ة سماس سورما البارجم .

أوالً -النخبة السياسية الحاكمة:

متمتههع رئههمس الجمهورم ه ة ه سههورما بصههالحمات واسههع  ،حمههث مجمههع بههمن مناصههب األمههمن العهها

لحه ب البعههث ورئههمس الجبهه الورنمه الت دممه  ،ولههه الحه ةه ابتمههار رئههمس الههو راء ،واعههالن الحههرب،

وحال الروارئ ،واصدار المراسم وتعممن الموظ من و بار الجم (.)1

كمهها ومتههولى الهرئمس ةه سههورما مههها السماس ه البارجمه  ،أمهها رئههمس الههو راء ةههال ممههارس ةمههها أ

نشار ملحوظ ةه مجها السماسه البارجمه رغه مسهؤولمته عنهها .وبحسهب الدسهتور السهور ه الن عه

الرئاسم  ،ة نه ال ممكن ع

رئمس الجمهورم عن عملم اتباه ال رار السماس

ةهو رب ام للماد ()61

مهن الدسههتور ،م ههو بو ههع السماسه العامه للدوله  ،ومشههرع عله تن مهههها بالتشههاور مههع مجلههس الههو راء
ةالرئمس بموجب الدسهتور السهور الهدائ منهه عها  ،2672مجمهع السهلرات ومركه كه المسهؤولمات ةه

مد  ،ألن رئمس الجمهورم هو حجر ال اوم ةه النظها الرئاسه  ،ة هالم عهن كونهه األمهمن العها للحه ب

ال ائد ة الدول (.)2

ومنتبب الرئمس لسبع سنوات قابل للتجدمد مر واحد ومح للرئمس التشرمع بار دورات انع اد

مجلههس الشههعب ،وهههو أمههر شههائع ة ه الحمهها السماسههم السههورم  .كمهها أن الحكوم ه مبتارههها ال هرئمس دون

مواة البرلمان .وتمث المحكم الدستورم العلما السهلر ال

هائم ةه الهبالد ،وتبتهار مهن قبه الهرئمس

" )1سياسة سوريا" ،الموسوع الحر (ومكبمدما)https://ar.wikipedia.org/wiki ،
 )2عبد الع م شحاد المنصور ،المسألة المائية في السياسة السورية تجاه تركيا ،ر ،2مرك د ارسهات الوحهد العربمه  ،بمهروت،

 ،1111ك.98
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أم هام دون أن مههتمكن مههن عه

أع ههائها حتههى انتهههاء والمههته  .ومجلههس الشهعب هههو السههلر التشهرمعم

المنتبب  ،ومن ح ها سن التشرمعات واقرار الموا ن  ،واعالن الحرب(.)1

ومنتم الرئمس للرائ العلوم المتحكم  -حمث تتمرك الرائ ه العلومه ةه محهاةظت الالهقمه

ورررههوس  -ةه م اصه الحمهها السماسههم واألمنمه  ،وبههالرغ مههن قله عههددها بالنسههب للشههعب السههور ،

ة نهه هها المه ههتحك ال ه هرئمس ة ه ه م المه ههد النظه هها بمركانه ههه المبتل ه ه  .ة ه هرئمس الدول ه ه  ،وال مه ههادات العسه ههكرم ،
والمبابرات المبتل  ،واألجه األمنم  ،وقمادات حه ب البعهث ،التنظهم السماسه للنظها جمهمعه منتمه

للرائ العلوم  .ومجدر بنا اإلشار هنها إله أن اإلرهار السماسه السهور قهد تهمثر بالبمئه البارجمه إلهى
حد بعمد ةهو نتا لح ب قوم وجم

ع ائد بسبب الصهراا مهع إسهرائم ( .)2وقهد ترهور ههها اإلرهار

لمجع من سورما دول تسمرر علمها مؤسس الرئاس ال وم  ،الت تستند إلى أعمد سماسم ه  :حه ب

البع ههث ،والجبهه ه الورنمه ه الت دممه ه  ،والمؤسسه ه العسه ههكرم  ،والبمروقرارمه ه الو ارمه ه  ،ومش ههك ق ههاد ههههه
المؤسسات الرلمع أو النبب الت م ودها الرئمس(.)3

ثانياً -المؤسسة العسكرية:

راة الهاجس األمن سورما منه االست ال  ،وهو هاجس تداب مع بوع الهوم والتكومن للدوله

الولمد  ،األمر اله أعرى المؤسس العسكرم  ،وه األكثر تنظممهام ةه دوله حدمثه االسهت ال  ،ةرصه

التدب ةه الحمها السماسهم  -باصه بعهد حهدوث االن البهات الته سهب ت االسهت ال  -لدرجه أةسهدتها
وأةسههدت حهها ال هبالد بههال ةتههر مهها بعههد االسههت ال  .وهكههها عج ه ت عموم هام عههن تح م ه األهههداع الت ه

رسمتها لن سها ،ومنه آهار (مارس)  2692تدب الجم
والعسكرم والسماسم (.)4

بشك منتظ ة السماس عبر قمادته الح بم

" )1سياسة سوريا" ،مرجع ساب .
 )2سم  ،األسد الصراع على الشرق األوسط ،ك.169

 )3مختارات اسرائيلية (مرك الدراسات السماسم واالستراتمجم باأله ار ) ،السن  ،2العدد  ،6ال اهر  ،2662 ،ك.2
 )4ع م سعمد مح ول ،سوريا وتركيا الواقع الراهن واحتماالت المستقبل ،مرك دراسات الوحد العربم  ،ر ،2بمهروت،1116 ،
ك.197
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وتمتله سههورما قههدرات عسههكرم معتههد بههها ،ةلههدمها آله حههرب عسههكرم كبمههر بال مههاس إل ه حجمههها،

حمههث مل ههى علههى عههات الجههم

عبئهام امنمهام واسههتراتمجمام كبمه امر نظه امر للظههروع الجموسماسههم الته تعمشههها

سورما والتغمرات اإلقلممم المحمر بها(.)1

وتعتمد سورما على ثالث ركائ إقلممم للتسل أبر هها إمهران الته تمله قهدرات تسهلمحم وصهناع

عسكرم مترور والثانم دو البلهمر الته تسهاه ةه تمومه صه ات السهالل مهن عوائهدها الن رمه (،)2
والثالث مصر الت تمث الث

السماس للنظا العرب ولها صهالت تحال مه  ،والته كانهت بهدورها تلعهب

دور الوسار بمن سورما والغرب(.)3

الجيو:

منه تسل الرئمس حاةظ األسد سد الحك  ،و ع ج همه لتكومن مؤسس عسهكرم وجهم

قهو ،

أبعههد عههن ببههر االن البههات واالن البههات الم ههاد  ،لمح ه هدةههه األكبههر ،وهههو تح مه األمههن ال ههوم ةه
مواجه أعداء سورما وبصومها ،وارتمّ أن المؤسس العسكرم والجم

مجب أن مكونا تحت إمر قماد

قوم ه واحههد مههن أج ه تح م ه االسههت رار ة ه سههورما الت ه أنهكتههها الن اعههات واالن البههات المتعههدد الت ه

أعاقههت عملمه الترههور االقتصههاد والسماسه واالجتمههاع ةه الههبالد .ولبنههاء جههم
الرئمس حاةظ األسد على استبعاد االن سا الت لمد والتسمس ة ص وع الجم
تح ههت إمرت ههه ك ائ ههد ع هها للج ههم

ورن ه قههو  ،عم ه

السور  ،ووحد الجم

وال ه هوات المس ههلح بحكه ه الدس ههتور .كم هها أدر األس ههد أن س ههورما كدوله ه

محارب  ،مجب أن مكون جمشها على أهب االستعداد والجاه م العالم ة مواجه إسرائم أو أ أعداء
وبصههو محتملههمن ةه المنر ه  ،علههى أن تكههون المهمه األساسههم للجههم

المحتل ه وة ه م ههدمتها مرت عههات الج هوالن ،وابعههاد الجههم

هه تحرمههر األ ار ه العربمه

عههن المعههار الهامشههم

()4

للح ههاظ علههى قههو

ووحههد الجههم  ،ةحههاةظ األسههد كههان دائمهام مههدر أن وصههوله للحكه وتمكنههه مههن السههلر  ،مجههب أن مكههون

 )1مورتههون اب ارمههوةمت " ،تركيـــا بعـــد أوزال" ،ترجم ه  :غسههان رمههالو  ،جرمههد شههؤون األوسههر ،العههدد  ،12تش هرمن األو  /أكت ههوبر

 ،2662ك.91

 )2جريدة الوسط ،لندن ،2667/8/22 ،ك.22

 )3محمههد سههعد أبههو عههامود" ،العالقــات المصــرية الســورية والبحــث عــن نقطــة تـوازن" ،مجله المسههت ب العربه  ،السههن  ،21العههدد

 ،221كانون األو  /دمسمبر  ،2662ك.79-72

 )4المنصور ،المسألة المائية في السياسة السورية تجاه تركيا ،ك.72
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من مبرر روم األج  ،م من ةمه والء المؤسس األه ة البالد وه الجم

له ولمن مبل ه من

النظام  ،وهو جم

عرم لدمه تارمبهه

أبنائه من بعد (.)1

تن س المؤسس العسكرم ة سورما إلى قسممن :الجم
المشرع وهنا أم ام ما ُمعرع بالحرس الجمههور وال ِهر الباصه الته مهمتهها حمامه النظها  ،وهه

غمههر مكل ه بحمام ه الدول ه  .وم س ه ههههمن الجمشههمن إلههى عههد ةههر أم هام مث ه  :ال هوات الباص ه وق هوات
المدرعات وأمن الدول وجهها األمهن الهدابل وقهوات الشهرر والمبهابرات العسهكرم وقهوات وجهها أمهن

الدول ه وغمرههها ،وجمههمعه متبعههون ل مههادات علمهها تتبههع لل هرئمس مباشههر  .ومههن هنهها مت ه صههعوب تحدمههد
مس ههئولم وح ههد بعمنه هها ع ههن ةعه ه م هها ،ةه ه ظه ه ه ههه التركمبه ه المع ههد ةهن هها ت ههداب كبم ههر به همن عمه ه

الوح ههدات ،سه هواء دابه ه وح ههدات المؤسسه ه العس ههكرم وبع ههها ،أو ب ههمن بع ههل وح ههداتها وأجهه ه األم ههن

الشررم (.)2

وتجههدر االشههار هنهها إلههى تركمب ه ال هوات المسههلح ة ه سههورما الت ه تعكههس الربمع ه الرائ م ه ة ه

المجتمع السور ةالرائ العلوم الت منتم إلمها الرئمس الحال بشار األسد تُشك نحهو%21-22
السن نحو  .%72-71وعلى الرغ من كون الرائ العلومه أقلمه  ،ةه نه مت لهدون الم اركه
بمنما ُمشك
ُ
العلمهها ،ومشههغلون قمههاد الص ه وع العسههكرم واألجه ه األمنم ه علههى نحههو ال متناسههب مههع نسههب
السماسههم ُ
تمثمله ة المجتمع.

وال ت وتنا اإلشار إلى أن التجنمد االل ام ةه الجهم

السهور لكه شهاب بلهغ سهن الثامنه عشهر،

المجنههدمن ةه المؤسسه العسههكرم مههن الرائ ه السههنم  ،لكههن علههى الجانههب اابههر ةه ن العلههوممن
ومعظه ُ
محتلون نحو  %61-81من المناصب ة سل ال بار ،ومعود السبب ة هل إلى أنه بعهد االن هالب

اله قا به ح ب البعث ة عا  ،2692وص تمثم العلهوممن بهمن ال هبار المعمنهمن الجهدد إلهى 61

 ،%وههؤالء ممهن أصههبحوا المهو كبهار ال ههبار .وتشهمر بعهل الد ارسههات إلهى أنهه حتههى ةه حها سههمرر
ال و العددم لرائ السن ة الوحدات العسكرم  ،ة نه مظلون مب عون إلهى الرائ ه العلومه  .والهدلم

السههنم  ،ة ه نه
علههى هل ه  ،إنههه علههى الههرغ مههن أن معظ ه رمههار ال هوات الجوم ه السههورم مههن الرائ ه ُ
ومالحهظ أن النظها اسهتبد التهوترات
مب هعون للمبهابرات الجومه الته تسهمرر علمهها الرائ ه العلومه ُ .
الرائ م للح اظ على سمررته على ال وات المسهلح ةثمه عهدد آبهر مهن األقلمهات الموالمه للنظها الته
 )1حسمن شبكش " ،الجيو السوري والطائفية" ،موقع جرمد الشر األوسر1121/7/21 ،
http://www.aawsat.com/leader.asp?sectio
 )2ر وّ عمار" ،مأزق األسد :االنشقاقات المتصاعدة في المؤسسة العسكرية السورية" ،مجل السماس الدولم .1121/1/2 ،
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تشغ مناصب عسكرم رئمسم  ،مث  :الدرو والمسمحممن والشركس( ،)1أما بالنسب لن ات الجم

تمث أكثر من نصع مصروةات الدول كلها(.)2
وترّ الباحث هنا ،أن الجم

ةه

مها بنه إال لمكهون موالمهام للنظها  ،وأن وةهاء المؤسسه العسهكرم ةه

سههورما مههرد ت سههمر واحههد أالا وهههو أن الهههمن مشههغلون المناصههب األساسههم منتمههون إلههى الرائ ه العلوم ه ،
والب م ه مههن السههن

األسد ،وهل

كمهها أن ال مههاد العلمهها لكاة ه ال ههر العسههكرم الهام ه متوالههها أة هراد مههن أسههر ال هرئمس

من الوالء التا للنظا الحاك .

ثالثاً :األحزاب السياسية

من المالحظ أن دور األح اب ة معظ الدو النامم مندر تحت إرار التعبئ الجماهمرم  ،مما

مههؤثر علههى إ ههعاع ةاعلمتههها ،ومهم ه

البارجم ه

دورههها ة ه صههماغ السماس ه العام ه للدول ه

وبالتههال السماس ه

ولع ه مههرد هل ه مكمههن ة ه هممن ه السههلر التن مهم ه ة ه تل ه الههنظ السماسههم  .وم تصههر دور

األح اب على جلهب التمممهد العها للسماسهات الدابلمه والبارجمه  ،الته ت هعها وتن ههها السهلر التن مهمه

الت تسمرر علمها المؤسس الرئاسم .

وسورما شمنها كشمن سائر الدو النامم  ،إه اتسمت الحما السماسم ةمها بغماب ال عالم السماسم

والح بم  ،ومرك م السلر وبرو دور ال عام السماسم علهى حسهاب المؤسسهات ،وغمهاب ت المهد العمه

المؤسس ومحدودم المشارك السماسم  ،وشكلم المؤسسات التمثملم  ،وعد االست رار السماس  ،وتعهدد

التغمرات واالن البات(.)3

وهذا عرض سريع ألبرز األحزاب السياسية في سوريا:

حزب البعث العربي االشتراكي:

نشم ح ب البعث العرب االشتراك كحرك سماسم قومم

وت تمسمسه بصور رسمم عند انع هاد

مؤتمر األو ة دمش ةه  7نمسهان (أبرمه )  ،2617كمها أصهدر مجله "البعهث" ،وكانهت أهه أههداع
الح ب م اومه االستعمار وتح م الوحهد العربمه ( .)4وشهعار الحه ب ههو "أمه عربمه واحهد هات رسهال

 )1مأزق األسد :االنشقاقات المتصاعدة في المؤسسة العسكرية السورية،مصدر ساب
 )2لوغا  ،سوريا في عهدة الجنرال األسد ،ك.222

 )3مح ول ،سوريا وتركيا الواقع الراهن واحتماالت المستقبل ،ك.76

 )4صبر محمد بلم صبر " ،البعث ق ار ة نقدية ألصوله الفكرية" ،موقع د .صبر محمد بلم صبر 1121/6/22 ،
https://drsabrikhalil.wordpress.com/2012/09/15
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بالههد " ،وهدةههه "العمه علههى تح مه الوحههد والحرمه واالشههتراكم " ،واتبههه مههن عله الثههور العربمه الكبههرّ
علمه هام ل ههه .ومحكه ه الحه ه ب س ههورما من ههه ع هها  ،2692حم ههث ش هههدت ةت ههر س ههتمنمات ال ههرن الما ه ه ع ههد
صراعات وان سامات بمن ال ماد ال ومم وال ماد ال ررم  .وة  29تشرمن الثان (نوةمبر)  ،2671قها

حاةظ األسد بحرك ان البم داب الح ب سممت بحرك تصحمحم تسل على إثرها قمهاد الحه ب .ومع ُهد
دسههتور الح ه ب أه ه وثم ه أساسههم صههدرت عنههه ،وهههو الموجههه األساس ه التبههاه ال ه اررات الح بم ه علههى
مبتلع المسهتومات ال مادمه  .وبموجهب هله الدسهتور حهددت منهجمه عمه الحه ب باعتبهار ح بهام قوممهام،

اشههتراكمام ،شههعبمام ،ان البم هام ورس ه الدسههتور سماسههات الح ه ب ة ه مبتلههع المجههاالت الدابلم ه والبارجم ه
واالقتصادم واالجتماعم والث اةم والتربوم والتعلممم (.)1

ومعتبههر ح ه ب البعههث هههو الح ه ب المهههممن والمتن ههه ة ه الدول ه  ،ة ههد أحههار ن سههه بمجموع ه مههن
()2

األحه اب الصهورم الته تهردد برابههه وت امهد علمههه أحمانهام

ةالعدمههد مهن األحه اب الته نشههمت ةه ح به

البمس ههمنمات والس ههتمنمات والته ه تحمه ه ش ههعارات الش ههموعم واالش ههتراكم  ،له ه ت ههتمكن م ههن العمه ه من ههرد
ةحال ت أح اب ،وائتل ت أبرّ ة

جبهات ه الجبه الورنم الت دمم  ،والت تولت بدورها الحك منه

ترسها الرئمس حاةظ األسد ،ث الرئمس بشار
عا  ،2671وم ودها ح ب البعث العرب االشتراك الت أ

األسد منه حومران (مونمو)  1111وتشم إلى جانب ح ب البعث:
 -الح ب االشتراك العرب برئاس عبد الغن كانوت.

 الح ب الوحدو الدمموقرار االشتراك برئاس أحمد األسد. الحرك االشتراكم الوحدوم العربم برئاس سام صوةان. الح ب السور العرب االشتراك برئاس ص وان قدس .-

الح ب الشموع السور برئاس بالد بكدا  ،ث موسع ةمص (.)3

ثانياً -أحزاب المعارضة:

 -3حركة االخوان المسلمين

وه ه ج ه ء مههن التنظههم العههالم لإلب هوان المسههلممن ،وقههد نشههرت تل ه الحرك ه ة ه ةتههر االحههتال

ال رنس  ،وارتبر نشارها بدام م ب رار عم األح اب الت لمدم

كح ب الشعب والح ب الورن  ،دون أن

" )1حزب البعث العربي االشتراكي السوري" ،موقع الج مر نت1122/2/6 ،
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/9
 )2عبد الناصر العامد "،أوان األحزاب السياسية في سوريا" ،جرمد الحما اللندنم 2012/21/16 ،
http://www.alhayat.com/Details/462334
" )3األحزاب في سوريا" ،موقع هؤالء حكموا سورما http://syrianleaders.com/history
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معن ه هل ه عههد ان تاحههها علههى تمههارات كانههت ةاعل ه ة ه سههورما ،أبر ههها الح ه ب الشههموع  ،وال وممههون

السورمون ،وح ب البعث.

ت ههمثرت الحركه ه بمةك ههار السه همد قر ههب ةمصه هبحت منغل ه ه عل ههى ن س ههها ،وق ههادت تم ههردام مس ههلحام

ههد

ال هرئمس حههاةظ األسههد ة ه الثمانمنم هات مههن ال ههرن الما ه  ،وانتهههى التمههرد ببههرو قماداتههها مههن سههورما
وبهل ت ارجهع دورهها علهى السهاح الدابلمه  ،وانحسهر دورهها كحركه معار ه تبلهورت ةه البهار غالبمه

قماداتها ة لندن(.)1

ولكن الحرك بدأت تغمر مهن أمهدمولوجمتها وأةكارهها بشهمن ق هاما الحرمه والدمم رارمه  ،ةبهر ةرمه

منه هها منب ههه العن ههع ومؤم ههد العملمه ه الدمم رارمه ه وص ههنادم االقته هراا ،باعتباره هها م ههدبالم للوص ههو للس ههلر

واحداث التغممر .وبعد انش ا نائب الرئمس السور الساب عبد الحلم بدا وتشكمله "جبه البالك"،
ان وت الجماع تحت لواء الجبه ب مهاد "عله صهدر الهدمن البمهانون " ،ثه مها لبثهت أن انسهحبت عها

 .1116ومههن الجههدمر هكههر  ،أن جماع ه اإلب هوان المسههلممن محظههور ة ه سههورما بموجههب ال ههانون ()16

لعا  ،2681اله نك على الحك باإلعدا على ك منتسب لتل الجماع (.)2
 -1التجمع الوطني الديمقراطي المعارض
وم

مجموع من األح اب االشتراكم والشموعم الت انبث هت عهن انشه اقات ةه تمهارات اشهتراكم

وشههموعم  ،وتتمث ه ة ه أح ه اب الجبه ه الورنم ه الت دمم ه

ومههن أبر ههها االتحههاد االشههتراك العرب ه الههه

تمسس عا  .2691ودب بعل قماداتهه ةه الجبهه الورنمه الت دممه  ،والته سهرعان مها انسهحبوا منهها

بعد إقرار الماد الثامن مهن الدسهتور السهور  ،والته قهنن بموجبهها قمهاد حه ب البعهث للدوله والمجتمهع.
ومن أح اب التجمع ح ب الشعب الهدمم رار  ،الهه كهان مهدعى سهاب ام باسه الحه ب الشهموع السهور ،

أما الح بان اابران ة التجمع ةهما ح ب العما الثور وحرك االشتراكممن العرب(.)3
 -1حزب العمل الشيوعي

تمسهس ةه منتصهع السهبعمنمات مههن ال هرن الما ه تحهت اسه رابره العمه الشهموع  ،وةه بدامه
الثمانمنمات أُرل علمه اس حه ب العمه الشهموع  ،وكهان مناه هام لسماسه جماعه اإلبهوان المسهلممن،
 )1الخاص والعام في االنتفاضة الشعبية السورية الراهنة ،سلسهل تحلمه سماسهات ،المركه العربه للد ارسهات وتحلمه السماسهات،
الدوح  ،أبرم  ،1122ك11

 )2الخاص والعام في االنتفاضة الشعبية السورية الراهنة ،مصدر ساب .
" )3قائمة األحزاب السياسية في سوريا" ،موسوع المعرة

http://www.marefa.org/index.php
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حم ههث ك ههان مناصه ه امر وداعمه هام لمرال ههب األحه ه اب الكردمه ه الته ه ترال ههب ب ههالح و الث اةمه ه ليكه هراد ،ورغه ه
محدودم نشاراته إال أنه مرالب بالتغممر الجهر ة سورما(.)1
 -4المعارضة الكردية
وتتكههون مههن العدمههد مههن األح ه اب السماسههم هات الممههو المسههارم  ،ومههن أبر ههها الح ه ب الههدمم رار

الت ههدم الكههرد "البههارت " ،والحه ب المسههار الكههرد  ،ونشههم عههن هله الحه ب جنههال سههم باسه "حه ب
الوحد الدمم رار الكرد " (اللمكمت ) ،ومن األح اب الكردم أم ام الح ب الدمم رار الت هدم الكهرد

والههه انههدمر مههؤب امر مههع ح ه ب المسههار تحههت اس ه ح ه ب "أ اد " الكههرد  ،إ ههاة إلههى بعههل األح ه اب

الكردمه ه المعار ه ه  ،منه هها الحه ه ب الكردس ههتان الس ههور ب عامه ه ج ههان ك ههورد ،وحه ه ب الم ههؤتمر ال ههورن

الكردستان اله مت عمه جواد المال( .)2وتلعب هه األحه اب دو امر بهار ام ةه توجمهه الشهارا الكهرد  ،كمها

ولها قدر على التواص والت اع مع قاعدتها الشعبم  ،والت تتراول مرالبها ما بمن المرالب باالعتراع
بالح و الث اةم واالجتماعم ليكراد ،وبمن ةمدرالم كردم ة سهورما علهى نمهر كردسهتان العه ار  ،بمنمها

ترالهب بعههل أصهوات المعار ه الكردمه ةه البههار باالن صها عههن سههورما ،ناهمه عههن بعههل ال ههوّ

المتجمع ة البار  ،منها على سبم المثا " :التجمع ال وم الموحد" الهه مت عمهه رةعهت االسهد (عه

ال هرئمس األسههد) ،وح ه ب اإلصههالل الههه مت عمههه ةرمههد الغههادر  ،إ ههاة إلههى بعههل التجمعههات الصههغمر
الت أرل علمها ة سورما اس "أح اب الممكروباك"(.)3

أن الحمها الح بمه ةه سهورما عله الهرغ ممها م ها بوجهود تعددمه

بناء على ما سب  ،ةمن الوا
م
ح بمه وسماسههم  ،ونههوا مههن المشههارك ةه الحمهها السماسههم  ،لكههن هله مكههون تحههت هممنه الدوله وتحههت
ناظرها ،وال تسم بم حا من األحوا بوجود حه ب معهارل وبالتهال ةه ن مها م ها عهن وجهود تعهدد

ح به وسماسه ةه سههورما لههمس إال تعههدد شههكل ال مرت ه إله المشههارك ال عاله  ،وتههداو السههلر أسههو
بالدو الغربم

وال ممكنه أم ام صنع عالقات بارجمه سهواء مهع دو الجهوار أو دو بارجمه  ،إال عهن

ررم الدول وبموجب ال انون المعمو ةمه.

" )1أحزاب المعارضة السورية" ،سورم الغد ،دمش  ،شبك ةولتمر1117/22/17 ،
http://www.voltairenet.org/article153267.html
 )2هوشن أوس " ،الكردستاني ونظام األسد :حكاية خصام ووئام على وقع أحالم المؤسس" ،جرمد الحما 2015/1/7 ،
http://www.alhayat.com/Articles/8427411
" )3الخاص والعام في االنتفاضة الشعبية السورية الراهنة" ،مصدر ساب .
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رابعاً :العامل الديمغرافي (التركيبة السكانية)
مسكن سورما نحو  11ملمون نسم

وبهالرغ مهن عهد تهواةر مصهادر موثوقه ومعتمهد تحهدد بشهك

وا ه ه مع ههال التركمبه ه الس ههكانم ةه ه س ههورما ،إال أن المعلوم ههات العامه ه تش ههمر إل ههى وج ههود ع ههرب وأكه هراد
وشههركس وأرمههن وداغسههتان وتركمههان وشمشههان وغمههره أمهها مههن ناحمه األدمههان والروائههع ةتوجههد أغلبم ه

مسلم من السن والعلوممن والشمع  ،واألغلبم ه السن ومسمحمون ودرو وأقلمه مهودمه  .ومعهود سهبب
هههها التنههوا السههكان الشههدمد إلههى اعتبههار سههورما مههن أكثههر المنههار حمومه ةه التههارم ال ههدم  ،ومههن أقههد
األ ار

الت ت اكتشاع آثار اإلنسان ةمها كما كانت سورما األرل الته عبرهها أبهو األنبمهاء إبهراهم

علمه السال قب ظهور المهودم بعد قرون ،وكانت المسرل الرئمس لمواجهات كبرّ له تن رهع ل هرون
كثمههر بههمن اإلمبرارورمههات ال دممه  ،مههن ال منم مههمن وااشههورممن واإلغرمه وال ههرس والرومههان وال راعنه  .ثه

كانت بعد است رار اإلسهال مسهرحام رئمسهمام لمواجهه الغه وات المغولمه والصهلمبم

باإل هاة إلهى تمهارات

الهجرات التارمبم ( ،)1على الرغ من أن الدستور منك على أن سورما هه دوله علمانمه  ،ومسهود ةمهها

النظا االشتراك منه ع ود ،إال أن هنا بلمرام ةرمدام من نوعه ة البالد .واها ما استثنمنا لبنان ةممكن
اعتبار سورما بمنها الدول األكثر تع مدام مهن الناحمه الرائ مه والعرقمه ةه سهائر أنحهاء الشهر األوسهر
وهها عرل م ص ومبتصر ألبر ةئات المجتمع السور :

أوال:المسلمون ويشكلون مانسبته %60من السكان وموزعون حسب اآلتي:

 -3السنة :ممت "أه السن والجماع " ة المرتب األولى ةه ممثلهون حهوال  71إلهى  %71مهن
السههكان ،وتترك ه األغلبم ه السههنم ة ه المحاةظههات الرئمسههم ( :دمش ه  ،حمههك ،حمهها  ،حلههب،
الرق  ،درعا)(.)2

 -1الــدروز :وممثلههون مهها نسههبته بههمن  ،%2-1والكثاة ه األعلههى له ه ة ه المنر ه الجنوبم ه بالجب ه
بمحاةظ ه السههومداء وة ه مدمن ه جرمانهها الواقع ه جنههوب ش هرق دمش ه ومعههم

بههها الكثمههر مههن

السههورممن العلمههانممن المنتمههمن لروائههع إسههالمم مبتل ه  ،ة هالم عههن وجههود أكثههر مههن  11ألههع

در

ة ه ب الجوالن المحت (.)3

سنية" ،العربم نت1122/2/19 ،
" )1التوزيع الطائفي بسوريا ..أقلية علوية تحكم أكثرية ُ
http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/26/143052.html
" )2التركيبة السكانية في سوريا" ،الج مر نتhttp://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/4/19 1122/1/26 ،
سنية" ،مرجع ساب
" )3التوزيع الطائفي بسوريا ..أقلية علوية تحكم أكثرية ُ
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 -1العلــويين :والهههمن معرةههون أم هام بالنصههمرممن ،وهه منتمههون اسههممام لرائ ه الشههمع وممثلههون نسههب
 % 22من السكان ،وه الرائ الدمنم الت منتم إلمها الرئمس األسد .ومنتشر العلومون ةه

سههورما بشههك أساسه ةه الجبهها السههاحلم مههن الههبالد ،مههن عكههار جنوبهام ،إلههى رههوروس شههماالم،
ومنتمون للرائ الشمعم االثن عشرم  ،ومتو ا بع هه ةه محاةظهات حمهك وحمها ودمشه

وحوران ولواء اإلسكندرون .

 -4الشيعة :وممثلون ما نسبته  ،%1.2-1وأبر المنار الت متواجد ةمهها الشهمع بسهورما ةهه :
ة العاصم دمش  :من العابدمن والجور واألممن ،ومعتبر حه األمهمن أهه مركه للشهمع ةه
سورما(.)1

 -2االســماعيليين :وتمث ه نسههته  ،%2واإلسههماعملم ه ه إحههدّ أةههرا المههههب الشههمع  ،وتعتبههر
السههلمم " الت ه ت ههع علههى بعههد ثالثههمن كملههومت امر إلههى الشههر مههن مدمن ه حمهها ة ه وسههر سههورما،
" ا
عاصم الرائ اإلسماعملم ة سورما ،والشر األوسر(.)2
 -6التركمههان :وتبلههغ نسههبته  %2وه ه مسههلمون سههن  ،ومتههو ا تركمههان سههورما ة ه سههورما بههمن ال ههرّ
والمدن ،وأه تجمعاته ة حلب ودمش والالهقم وحمك.

 -7األكراد :وتبلغ نسهبته مها بهمن  21و ،%22ومسهكن األكهراد المنهار الشهمالم الشهرقم مهن سهورما
المحاهم للع ار وتركما باص محاةظ الحسهك وال امشهل والشهمالم  .وكانهت الحكومهات السهورم

المتعاقب تمم تممم ام وا حام

د األكراد ،بوةام من احتما أن مجنحوا نحو االن صا  .وقد حر

كثمههرون مههنه حتههى مههن الحصههو علههى الجنسههم السههورم  ،رب هام ل ههانون صههدر ةه أوائه سههتمنمات

ال رن الما

(.)1

-9الشراكسة :وم در عدده ب  211ألع نسم ومترك ون ة دمش  ،وه أح اد أولئ الهمن رهرده
الروس من ورنه ة شما ال وقا إلى السلرن العثمانم ة النصع الثان

من ال رن التاسع عشر.

ثانياً:المسيحيون :ويمثلون ما نسبته %30

ومنتشر المسمحمون ة ك أنحاء البالد ،وةه بعهل المهدن متركه ون ةه أحمهاء معمنه  ،أو ةه

قرّ بمكملها كمنر باب توما ،وه منر مسمحم ة مدمن دمش ال دمم .

 )1حسا سالم " ،العلويون ..ثاني أكبر الطوائف في سورية" ،جرمد الشر األوسر.1122/2/18 ،
تعرف أكثر على فسيفسا الشعب السوري"https://sycitizen.wordpress.com/ 2011/9/5 ،
ّ " )2
 )2الخريطة البشرية الدينية داخل سوريا" ،موقع السكينة ،مركز البحوث حركات وأحزاب4254/7/47 ،؛
http://www.assakina.com/center/parties/18329.html#ixzz3nV3bUV3
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 -2األرمــن :وتبلههغ نسههبته  ،%1وهه ةئه مسههمحم متركه وجههوده ةه مدمنه حلههب ورمههع الالهقمه
ومدمن ال امشل شما شر سورما.

 -1اآلشوريين اآلراميـين (السـريان والكلـدان) :وم هدر عهدده بنحهو  111ألهع ،ومتواجهدون بشهك
ملحههوظ ة ه أقصههى شههما شههر سههورما بمدمن ه ال امشههل وال ههرّ التابع ه لههها ،وكهههل ة ه حلههب
ودمش .

()1

ثالثاً:أقليات قومية وعرقية:

كما موجد بعل األقلمات األبرّ ،مث  :الداغستان والشمشان والمهود وغمره  ،كما توجهد أم هام

أقلم م مدم ة منر جب سنجار على الحدود مع الع ار (.)2

ومالحههظ ممهها أسههل نا ،أن المجتمههع السههور مجتمههع متمههام دمنم هام وعرقم هام رغ ه محاول ه ح ه ب

البعههث ةههرل العلمانمه مههن أجه عههد إظهههار هههها التنههوا ،وحههرك بههال حكمههه لسههورما ألكثههر مههن 11
عامام أن ال مكون هنا إشار أل تمام دمن أو عرق  ،وهل على الرغ من اعتبار سورما دوله هات

رابع إسالم تحكمها األقلم العلوم ألسباب أسل ناها ساب ام ة الدراس .

رابعاً :الرأي العام ووسائل اإلعالم

أصب اإلعال المو بوسائله المترور مهن أقهوّ أدوات االتصها العصهرم الته تعهمن المهوارن

على معامش العصر والت اع معه ،كما أصب له دور ها ة شرل ال
من أج تهمئته إعالممام ،وبص باص تجا ال

اما وررحها على ال أر العا

اما المتعل باألمن الورن وسماسات الدول .

ومعد ال أر العا أحد األمور الت متمثر بها النظا السماس ة مجا السماسه البارجمه

ةههو

ممث أحد الموارد السماسم للنظا السماس  ،ومتحدد هل بحسب ربمع قو ال أر العا  ،وربمع النظها
السماس ونوعم ال

اما المثار (.)3

هر العهها الجمههاهمر  ،والرغب ه ال ههمنم لل مههاد
ومههن الجههدمر هكههر ،أن وجههود اتجاهههات لههد اله أ

السههورم السماسههم ة ه بن ههاء جههم

ع ائههد ق ههوّ مسههل بمحههدث األسههلح  ،وك هههل بنههاء قاعههد دةاعمه ه

جماهمرمه  ،قههد أمههد صههانع السماس ه ب رههار واسههع مههن البههدائ واالبتمههارات ولهههها نجههد أنههه كلمهها اسههتند
النظ هها السماسه ه إل ههى قاع ههد عرم ه ه م ههن التممم ههد االجتم ههاع لسماس ههته ا دادت قدرت ههه عله ه تن م ههه تله ه

 )1التركيبة السكانية في سوريا ،مصدر ساب

 )2جور كدر" ،سوريا وديمغرافية ما بعد الثورة" ،مرك الج مر للدراسات1121/8/8 ،
https://alossaily.wordpress.com
المصرم  ،ال اهر  ،2668 ،ك112
 )3محمد السمد سلم  ،تحليل السياسة الخارجية ،ر ،1مكتب النه
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السماسات .وممكننا ال و  ،أن ال ماد السورم استراعت أن ت و بجمع تمممد ال أر العا السهور واله أر

العا الجماهمر بل ها روعام أو كرهام تبعام لمصهالحها الباصه  ،وبههل تمكهن النظها السهور مهن تتبمهع

اإلعههال لسماس ه الدول ه ( ،)1بههالرغ مههن أن ال هرئمس بشههار األسههد منههه تولمههه السههلر عهها  ،1111رةههع
شههعارات الدمم رارمه  ،ووعههد ب صههالحات جهرم ه  .وقههد سههاه هله ةه بههرو حه ار نببههو علههى السههاح

الس ههورم قادتهههه المنت ههدمات وبعهههل الشبص ههمات السهههورم المعار ه ه م ههن مبتل ههع األرم ههاع بمههها ةمهههها

شبصمات من ح ب البعث ،واصهرل علهى هله الحه ار اسه "ربمهع دمشه " ،ولكهن هله الربمهع سهرعان
مه هها بهههدأ منحسه ههر وت ه ه تجممه ههد نشه ههارات المنتهههدمات ال كرم ه ه والث اةم ه ه والسماسه ههم مهههن قب ه ه ق ه هوات األمه ههن

السورم (.)2

وتههرّ الد ارس ه  ،أنههه وبههالرغ ممهها هكرنهها سههال ام ة ه ن ال ه أر العهها ل ه معههد مغمب هام وهامشههمام نظ ه ار إلههى

الترهور العلمه والتكنولهوج الهائه الهه انتشهر ةه العههال والهه جعه ههها العهال قرمه كونمه صههغمر،

وهل ه مههن بههال شههبكات التواص ه المتعههدد حههو العههال وهههها بههدور كههان سههببام رئمسههمام ة ه الح اركههات

الشههعبم الته حصههلت ةه بعههل الههدو العربمه أوابههر عهها  1121ومنههها سههورما وبالتههال أصههب مههن

الصههعب بمكههان السههمرر علههى ال ه أر العهها ة ه سههورما ،والههه ك هان سههببام مباش ه امر ة ه انههدالا األحههداث

األبمر ةمها.

خامساً :جماعات الضغط والمصالح

جماعات ال غر والمصال موجود ة سهورما ،إال أنهها غمهر منظمه ةه اتحهادات أو مجهالس ةه

الوقت الحا ر ،تظهر بشك ع و للدةاا عن مصال آنم ومهن ثه تبت ه بوصهولها للههدع المنشهود

األم ههر اله هه م ههم م ههن ة ههرك المن ههاور أمامه هها ،مم هها مت ههم للحكومه ه ةرصه ه أكب ههر للمن ههاور واحته هواء
التهدم ههدات وال ههغور الته ه ممارس ههها أص ههحاب رأس الم هها باس ههتمالته واستر ههائه عب ههر ت ههدم بع ههل

التنا الت ،أو التسهمالت وشراء الهم (.)3

وسمت هنا استعرال ثالث جماعات مصال ة سورما حسب قوتها ودورها ال اع :

 )1عبد الع م شحاد المنصور ،المسألة المائية في السياسة السورية تجاه تركيا ،ر ،2مرك د ارسهات الوحهد العربمه  ،بمهروت،

 ،1111ك.88

" )2الخاص والعام في االنتفاضة الشعبية السورية الراهنة" ،مصدر ساب  ،ك.29

 )3ماد عربم " ،جماعات الضغط والمصالح في سوريا" ،جرمد قاسمون االلكترونم
http://www.kassioun.org/index.php?mode=archeivebody&id=204055
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االتحاد العام لنقابات العمال
منه صدور الدستور السور وال وانمن المنبث عنه منه عا  2671ت تع م دور الرب العامل ،

وبلور صماغ المشارك الن ابم العمالم ة مواقع ال رار والمسهؤولم السماسهم واالقتصهادم  ،مهن بهال

مشارك االتحاد العا لن ابات العما ةه مجلهس الشهعب ،ومجهالس اإلدارات المحلمه وع هوم الهمئهات
ه ههاما التبره ههمر والتنمم ه ه االقتصه ههادم واالجتماعم ه ه

واللجه ههان الورنم ه ه  ،والو ارم ه ه واإلدارم ه ه المعنم ه ه ب

والث اةم (.)1

لهل ممكن ال و  ،بمن االتحاد العا لن ابات العمها م تصهر دور علهى المشهارك ةه مناقشه ورسه

البرههر التنموم ه  ،عبههر مشههاركته ة ه مجلههس التبرههمر األعلههى ،ومشههاركته ة ه مناقش ه السماس ه العام ه

للدول من بال المشارك المباشر لممثل االتحاد العا للعما ةه مجلهس الشهعب ،ومناقشه المشهارمع

التنموم ة ر ،دون التمكن من التدب ة السماس البارجم الم صور على مؤسس الرئاس (.)2
نقابة المهندسين:

تمسست ن اب المهندسمن ة سورما ة عا  ،2622ومنه تمسمسها حتى بدام السبعمنمات تجنبهت

ال ما بم دور مبر عن مهمتها األساسم  ،أ الدةاا عن المهن واألع اء ،غمر أنه ت إعاد تنظم
مهن الهندسه بموجهب ال هانون رقه ( )27لعها  ،2672ومهنك علهى

هرور مسهاهم ن ابه المهندسهمن

ةه دعه ال رههاا العهها ك رههاا قائههد لالقتصههاد الههورن ب راعمههه البههاك والمشههتر  ،والمسههاهم ال اعله

ة ه مشههارمع التنمم ه  .ومههع تعههاظ عههدد المهندسههمن ة ه سههورما وا دمههاد أهمم ه ن اب ه المهندسههمن ،صههدر
ال انون رق ( )19لعا  ،2682الت أصهبحت بموجبهه ن ابه المهندسهمن بمثابه تنظهم اجتمهاع  ،مهؤمن
بمهههداع األم ه العربم ه والوحههد واالشههتراكم  .أمهها ةممهها متعل ه بههدور ن اب ه المهندسههمن ،ة ههد اقتصههر علههى

المسههاهم ة ه مناقش ه البرههر التنموم ه األساسههم

ألن المشههارك ة ه أ نشههار أو مههؤتمر س هواء كههان

داب أو بار البلد ،مترلب مواة وتنسم مع المكتب المبتك ة ال ماد ال ررم لح ب البعث(.)3

 )1منشـــورات حـــزب البعـــث العربـــي االشـــتراكي ،ســـوريا القيـــادة القطريـــة ،الحركـــة التصـــحيحية المجيـــدة فـــي الـــذكري الخامســـة
والعشرين ،ك.262–261

 )2عمسى رة عمسى" ،تطوير عمل االتحاد العام لنقابات العمال في سورية" ،الحوار المتمدن ،العدد 1112/9/18 ،2111
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=4016
 )3المنصور ،المسألة المائية في السياسة السورية تجاه تركيا ،ك.81-82
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جماعات رجال األعمال:
بدأت رب رجا األعمها تتبهوأ مكانه متممه ومت امهد ةه إرهار المشهارك ةه السماسه التنمومه م،

ب والمشارك ة اتباه ق اررتها.

وبمههر دلم ه عل ه هههها التوجههه الجدمههد لل مههاد السماسههم السههورم  ،ت رمبههها رجهها األعمهها وتوسههمع

ال راا الباك رغب ا منها ة االست اد من موارد وامكانمات رجا األعمها وال رهاا البهاك كهمدوات
لتح مه االقتصههاد السههور

ةكثههر ظهههور رجهها األعمهها السههورممن ة ه المناسهبات واالحت ههاالت الرسههمم

والعامه  ،وا داد تمثهمله بنسهب كبمهر ةه مجلهس الشهعب ،وأصهب لهه دور ةاعه ةه ال ه اررات التنمومه ،
وورههدوا عالقههاته مههع السههلر التن مهم ه بشههك بههاك ،ورجهها الدول ه بشههك عهها  ،بمهها مسههم لرجهها

األعما تسهم أمر أعماله الباص  ،وا ال العوائ اإلدارم أو حتى ال انونم (.)1
ومت

مما سب  ،أن المحددات الدابلم الت تؤثر ة السماس البارجم للحكوم السورم والت

تحكه العالقه مههع الههدو األبههرّ ،هه مههؤثرات

ههعم لوجههود نببه سماسههم واحههد متمثله ةه الهرئمس

ة ر ،ووسائ إعال ون ابات مبتل وجماعات

غر جممعها تحت سمررته وبالتال لن تكون ق اررتها

أو مرالبههها

ههد رغبتههه ،وال م وتنهها هنهها التنومههه أن العالقههات ال لسههرمنم – السههورم ال تت ههارب وتتباعههد

وة العام الدابل ة ر ،وانما ثم مؤثرات إقلممم أثرت على عالق الررةمن ببع هما البعل.

 )1المسألة المائية في السياسة السورية تجاه تركيا  ،مصدرساب  ،ك.89
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المبحث الثاني
المحددات الداخلية الفلسطينية
مكونات النظام السياسي الفلسطيني

نشمت السلر ال لسرمنم ة عا  ،2661على بل م توقمع ات ا أوسلو ،وقد حرصت "إسرائم "

بههههابها إلههى الم او ههات علههى الههتبلك مههن إدار ال ه الغربمه وقرههاا غه  ،بصوصهام بعههد البسههائر
البشهرم والمادمه والمعنومه الته تكبههدتها ةه أثنههاء االنت ا ه األولههى ةه ال تههر  ،2662-2687حمههث

تكونههت السههلر ال لسههرمنم وة هام لل هرار الصههادر عههن المجلههس المرك ه

ال لسههرمن ة ه دورتههه المنع ههد

بتههونس ة ه تش هرمن األو (أكتههوبر)  ،2662مههن أعمههد ثالث ه تش هرمعم وتن مهم ه وق ههائم  .وهههه ه ه

المكونات الت تتملع منها أ دول مست ل ة العال :

أوالً -السلطة التنفيذية :السلر التن مهم تتملع من مؤسس الرئاس واألجه التابع لها:
 -3مؤسسة الرئاسة:

تبوأ الرئمس ال لسرمن ماسر عرةات أو رئاس للسهلر ال لسهرمنم  ،وشهغ منصهب رئهمس اللجنه

التن مهمه ه لمنظمه ه التحرم ههر ال لس ههرمنم  ،ورئمسه هام لمجل ههس الس ههلر ال لس ههرمنم

()1

وهله ه بع ههد ة ههو ةه ه

االنتبابات الت جرت عا  ،2669واستمر ة منصبه حتى وةاته عا  ،1111بعدها جرت انتبابات
رئاسهم ةه كههانون الثهان (منهامر)  ،1112ةهها ةمهها محمههود عبهاس بنسهب  %12مههن أصهوات النههاببمن

ال لسرمنممن(.)2

معتبههر ال هرئمس ال لسههرمن هههو أرس الهههر ة ه السههلر  ،حمههث لل هرئمس صههالحمات حههددها ال ههانون

األساس

ةم و الرئمس بتعممن المدع العها  ،ومبتهار رئهمس الهو راء ،ومكهون مسهؤوالم عهن قهوات األمهن
ال لسرمنم (ال

والشرر ال لسرمنم  .وم و ال لسرمنمون ة األ ار

الغربم وقراا غ ) بانتباب

رئمس السلر ال لسرمنم وأع اء المجلهس التشهرمع  ،وم هو رئهمس الهو راء بابتمهار مجلهس الهو راء(،)3

لكن الساح ال لسرمنم حالمام تشهد تنا عام ة السلرات ،وابتالةام علهى الصهالحمات ،وتبامنهام ةه الهرؤّ
بمن مؤسس الرئاس والحكوم .

" )1منظمة التحرير الفلسطينية" ،الهمئ العام لالستعالماتwww.pic.gov.ps 1121/1/22 ،

" )2قرار المجلس المركزي الفلسطيني المتعلق بإقامة السلطة الفلسطينية" ،كتاب ال اررات ال انونم الصادر عن المجلس الورن
ال لسرمن ( ،)2662-2692المجلس الورن ال لسرمن  ،دائر الدراسات والتوثم  ،2669 ،ك.69

" )3السلطة الوطنية الفلسطينية" ،ومكبمدما الموسوع الحر https://ar.wikipedia.org/wiki/ ،
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 -1الحكومة (مجلس الوز ار ):
وههو الهركن الثهان للسهلر التن مهمه  ،وكهان الهرئمس ماسهر عرةههات قبه اسهتحداث منصهب رئههمس

ال ههو راء م ههو بمعم هها رئ ههمس الحكومه ه  ،ومه هرأس االجتماع ههات الو ارمه ه  ،لكن ههه أجب ههر أثن ههاء حص ههار ةه ه

الم ارع على إدبا تعدمالت على بنم النظا السماس ال لسرمن  ،كان مهن بمنهها اسهتحداث منصهب

رئمس للو راء ،وتبل عرةات عن بعل صالحماته ،وابتمر آنها محمود عباس من حرك ةت رئمسهام

للو راء .وة االنتبابات التشرمعم الت جرت ة كانون الثان (منامر)  ،1119حصدت حرك حماس
غالبم األصوات الت مكنتها من تشكم الحكوم  ،وأصب إسماعم هنم أحهد أبهر قادتهها ةه الهداب

رئمسام للو راء .ومعاون السلر العدمد من األجه األمنم  ،ومن أهه ههه األجهه  :قهوات حهرس الرئاسه
وقوات األمن الوقائ  ،وجها االمن الورن  ،وجها المبابرات العام (.)1

ثانياً -السلطة التشريعية

معتبههر المجلههس التش هرمع ال لسههرمن بمثاب ه الهمئ ه التش هرمعم أو البرلمههان إه تشههك أو مجلههس

تش هرمع ةلسههرمن ة ه األ ار ه المحتل ه عهها  ،2669وكانههت ةههت تسههمرر علههى أغلههب م اعههد (21

م ع ههدام م ههن أصه ه  88م ع ههدام) ،بع ههدما قارع ههت العدم ههد م ههن ال ص ههائ تله ه االنتباب ههات .وم ههو المجل ههس
التشرمع بمن الث لرئمس الو راء ومجلس الو راء ،كما م و بانتباب مكتب رئاس المجلس التشرمع

اله مشم متحدث باس المجلس ونائبمن له وأممن عا (.)2

ممههارس المجلههس مهامههه المنصههوك علمهها ةه ال ههانون األساسه  ،باصه ةه مجهها الرقابه علههى

أعما الحكوم ومؤسساتها الرسمم

ةم و بمن الث وحجبها ،كما ومشار ة و هع السماسه العامه

للسههلر ومراجع ه البرههر واالت اقمههات واقرارههها .ومههن المههها السماسههم كهههل  ،بحههث الو ههع السماس ه

بصهههور عام ه ه  ،واله ههدةاا عه ههن ح ه ههو الش ه هعب ال لسه ههرمن  ،ودع ه ه جهه ههود السه ههلر التن مهم ه ه والم ه ههاول

ال لسرمن ة ق اما ال دس والالجئمن واالستمران وارال سرال األسرّ من السجون اإلسرائملم .

 )1محمد عبد العار " ،مكونات السلطة الوطنية الفلسطينية" ،الج مر نت1119/7/7 ،
www.aljazeera.net/.../9036FE32-B2A0-4B6E-AB6B-49CB990AFE3F.ht
" )2السلطة الوطنية الفلسطينية" ،ومكبمدما الموسوع الحر https://ar.wikipedia.org/wiki ،
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مناطق السلطة:
ةههور مج ه ء السههلر ال لسههرمنم إلههى ال ه الغربم ه وقرههاا غ ه  ،كانههت تمههارس سههمادتها بموجههب
آنها إلى ثالث منار (:)1

ات ا عا  ،2662الموقع مع إسرائم وقسمت ال
منطقة (أ) :وت

كاة المراك السكانم الرئمسم وتب ع لسهمرر ةلسهرمنم أمنمهام وادارمهام كامله ،

وتبلغ مساحتها نحو  %28من مساح ال

الغربم البالغ نحو  811،2كل مربع.

منطقة (ب) :وتب ع لسمرر مدنم ةلسرمنم وأمنم إسرائملم  ،وتبلغ مساحتها  %12من مساح

ال

 ،وهها ال معر السلر الح بممارس مهامها بالشك الربمع ة تل المنار  ،مما أدّ إلهى

بل ة تكام بناء السلر وت سم المنار إلى ةئات ،وع لها ة كانتونات تغل وت ت حسب الحاله

األمنم أو الم ا اإلسرائمل .

منطقــة (ج) :وهه المنههار الوحمههد المتالصه وغمههر المت رعه ةه ال ه الغربمه  ،وت ههع تحههت

الس ههمرر اإلسه هرائملم الكامله ه أمنمه هام وادارمه هام ،وتش ههك نح ههو  %92م ههن مس ههاح ال ه ه الغربمه ه  ،وتح ههت ظ
إسرائم بسمررتها على الحدود واألمن البارج وال دس والمستورنات.

منطقة (د) :تت من المستورنات اإلسرائملم الت مبلغ عددها  211مستورن ة هل الوقهت،

وقواعدالجم  ،و عت تحت السمرر اإلسرائملم إ اة إلى منر الموانه الساحلم ( 28كل مربع)
المحاهم لمجموع مستورنات غو

قرمع جنوب قراا غ .

()2

ثالثاً :السلطة القضائية

أص ههدر رئ ههمس الس ههلر ال لس ههرمنم ماس ههر عرة ههات أو قههرار ل ههه بت ههارم  11آم ههار (م ههامو) ،2661

ق ههى باسههتمرار سهرمان التشهرمعات وال هوانمن الته كانههت سههارم الم عههو قبه  2ح مهران (مومههو) 2697
ة ه ه ال ه ه الغربم ه ه وقره ههاا غ ه ه  .ومنه ههه صه ههمع  ،2661ته ههولى مجله ههس السه ههلر ال لسه ههرمنم إصه ههدار
التشهرمعات المنظم ه لمبتلههع جوانههب الحمهها العام ه  ،وهههدةت تل ه التشهرمعات إلههى تنظههم الحمهها  ،وبلههور

وحههد ال ههانون بههمن محاةظههات ال ه الغربم ه وقرههاا غ ه  .وكههان مههن نتائجههها أم هام ،إلغههاء الكثمههر مههن

األوامر العسكرم الت أصدرها االحتال اإلسرائمل ة ال

 )1محمد عبد العار " ،مكونات السلطة الوطنية الفلسطينية" ،مرجع ساب .

الغربم وقراا غ (.)3

 )2جواد الحمد ، 5771 ،عملية السالم في الشرق األوسط وططبيااطاطا علطى المسطارين الفلسططيني األرد طي ،ط .5عماا  ،مركاز
دراسات الشرق األوسط ،.ص24
" )3مكونات السلطة الفلسطينية" ،مصدر ساب .
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ث تشك مجلس ال

اء األعلى بموجب قانون السلر ال

ائم رق ( )2لعا  ،1111من رئمس

المحكم العلما رئمسام ،وأقد نواب رئمس المحكم العلما نائبام ،وقا ممن من أقد ق ها المحكمه العلمها،
ورؤسه ههاء محه ههاك اسهههتئناع ال ه ههدس وغ ه ه و ار اهلل ،والنائهههب العه هها ووكم ه ه و ار الع ههد  .ونه ههك ال ه ههانون

األساسه علههى أن السههلر ال

ال

هائم مسههت ل  ،وأن ال

ههاء أو ة ه شههؤون العدال ه  ،وممههارس مجلههس ال

هها مسههت لون ،وال مجههو أل سههلر التههدب ة ه

ههاء األعلههى بعههل صههالحماته من ههردام ،والههبعل

اابر بحاج إلى مصادق رئمس السلر  ،وج ء منها بمشارك مجلس الو راء (و مر العد )(.)1

ثانياً -االنتخابات الفلسطينية عام  1006وانقسام السلطة

اوالً :االنتخابات التشريعية الثانية عام:1006

جهرت االنتبابهات التشهرمعم الثانمه ةه 1119|2|12بعهد عهها مهن إجهراء االنتبابهات الرئاسههم

ةمم هها ص ههدر ق ههانون االنتباب ههات العامه ه لس ههن  1112ةه ه 1112|8|22بع ههد ش هههر م ههن مص ههادق المجل ههس

التش هرمع علمههه بههال ارء الثالث ه  ،وشهههد ال ههانون ن اشهها وجههدالم واسههعام ة ه مسههتومات عههد بههال م ارح ه

إق ه ارر  ،ة ه حههمن أصههر العدمههد مههن ن هواب حرك ه ةههت ة ه المجلههس التش هرمع علههى اإلب ههاء علههى النظهها
االنتبه ه ههاب الموجه ه ههود ة ه ه ه قه ه ههانون االنتبابه ه ههات العام ه ه ه لسه ه ههن ( ،2662النظه ه هها ال ه ه ههرد ال ه ه ههائ عله ه ههى
األغلبم البس ههمر ) ةمم هها رال ههب ع ههدد م ههن النه هواب المس ههت لمن اعتم ههاد التمثمه ه النس ههب الكامه ه النتب ههاب

أع هاءالمجلس التشهرمع  ،ممها عمه علهى صهدور قهانون االنتبابهات العامه لسهن  1112بتحدمهد عههدد
م اعه ه ههد المجله ه ههس التش ه ه هرمع 221م عه ه ههد ام وتحدمه ه ههد والمته ه ههه بمربع ه ه ه سه ه ههنوات واق ه ه هرار قه ه ههانون االنتبه ه ههاب

المبههتلر(%21ةههرد %21،تمثم ه نسههب ) حمههث مههت انتبههاب  99دوائههر تت ههمن  9ن هواب للمسههمحممن
و 99مت انتبابه على أساس التمثم النسب ال وائ .

()2

وهنا نجد أن االنتبابات التشرمعم الثانم جرت وة ها ل هانون جدمهد ههو قهانون االنتبهاب رقه ()6

لعهها  1112وبههال أو ههاا سماسههم مبتل ه وةه مرحله ما الههت انت ا ه األقصههى ةمههها قائمه ةظهههر

 )1جهاد حرب ،وآبهرون ،إشكاليات الفصل بين السلطات في النظام السياسي الفلسـطيني ،االئهتالع مهن أجه الن اهه والمسهاءل

(أمان) ،ار اهلل ،1117 ،ك1
http://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/fed8e6f5c8ced652e8912ef557333b52.pdf
 )2خلي ل الشللقي  ,جهلليح ب ل :االنتخاباااا السطيااة ن ث الةان ااث ال واي ا ث يالتا ا ث يال ا الم ط ا , 5002-5002الم كللا السلي ل ي
للببوث الييييية والميبية ,ام هللا ,فلي ين, 7002 ,ص72-72

54

ال ههانون االنتبههاب الجدمههد ثمههر ت اهمههات ةلسههرمنمه بههمن مبتلههع ال ههوّ واألح ه اب السماسههم ووة ه نظهها
انتباب مبتلر مبتلع عن النظا االنتباب لعا .2669

()1

المشاركة في االنتخابات التشريعية الثانية عام :1006
معتبر المو البامس والعشرمن من شهر منامر من العا  1119بدام لمرحله جدمهد مهن العمه

السماسه ال لسههرمن  ،حمههث تممه ت االنتبابههات التشهرمعم الثانمه ببرو التعددمه السماسههم وبارت ههاا نسههب
المشههارك ة ه عملم التصههومت والت ه بلغههت %77اسههتنادام ليرقهها الت ه أعلنههها رئههمس لجن ه االنتبابههات
المرك م  ،حمث شار نحو 681ألع نابب من جمل الناببمن المسجلمن وعدده 2.2ملمون نابب()2

وشاركت حماس للمر األولى ة االنتبابات التشرمعم الثانم  ،وقد شهدت االنتبابهات التشهرمعم الثانمه

تنههاةس  129مرشههح ا علههى نصههع م اعههد المجلههس التش هرمع ( 99م عههدا) ة ه إرههار ت سههم األ ار ه

ال لسرمنم إلى 29دائر انتبابم  ،دائر ال هدس 26مرشهحام ودائهر جنهمن 21مرشهحام ودائهر جنهمن 21ودائهر

رههولكر  27مرشههحام ،ودائههر روبههاس 6مرشههحمن ،ودائههر نههابلس 22مرشههحام ودائههر قل ملمه  21مرشههحمن،
ودائر سل مت 29مرش  ،ودائر البلم  22مرشحام ،ودائر شما غ 18مرشح ا ،ودائهر 22غه مرشهح ا،

ودائر دمر البل 11مرشح ا،ودائر بانمونس 11مرشحام ،ودائر رة 22مرشح ا.

مههن جه ه أبههرّ تناةسههت ( )21قائمه تمث ه أح ابهام وقههوّ سماسههم علههى نصههع م اعههد البرلمههان

األبه ههرّ وعه ههددها()99م عه ههدا ،واشه ههتملت ال ه هوائ عله ههى قائم ه ه ةلسه ههرمن المسه ههت ل (مصه ههر ى البرغه ههوت

والمسههت لون 12مرشههحا) ،قائمه البههدم (ائههتالع الجبهه الدمم رارمه وحه ب الشههعب وةههدا ومسههت لون12:

مرشههح ا) قائم ه الشهههمد أبههو علههى مصههر ى 22:مرشههح ا) ،قائم ه الشهههد أبههو العبههاس22 :مرشههحام ،قائم ه

الحرم والعدال االجتماعم 22 :مرشحام ،قائم التغمر واإلصهالل91 :مرشهحام ،قائمه االئهتالع الهورن

للعداله والدمم رارمه وعهد 7 :مرشهحمن ،قائمه الررمه الثالهث  29 :مرشهحام ،قائمه الحرمه واالسههت ال :
()3

21مرشحمن ،قائم العدال ال لسرمنم 8 :مرشحمن ،قائم حرك ةت  17:مرشحام

 )1جهلليح بل  ,تااية النمااا االنتخاااب دطااا اقاا ال اااب لطمجطااا التاا
لبقوق الموا ن ,ام هللا ,فلي ين ,7002 ,ص32-31
 )2لج ة اال خيبيت الم كاية ,تر

 )3لج ة اال خيبيت الم كاية ,تر

االنتخاباا التا

 ,يطيااطث ترااا

انين ا ( ,)52الهيئللة السليل ي ية الميل قلة

ث الةان ث ,ام هللا ,فلي ين,7002 ,ص772-311

االنتخاباا التا

ث الةان ث ,مصح ييبق ,,ص722-772
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نتائج االنتخابات التشريعية الثانية عام:1006
أةر ت نتائر االنتبابات التشرمعم الثانم مجلسام تشرمعمم مكونام من قوتمن رئمسمتمن همها حركه

حم ههاس وحركه ه ة ههت م ههع غم ههاب تم ههار ثال ههث ه حجه ه ةع هها  ،حم ههث ة هها ت قائمه ه التغمم ههر واإلص ههالل
التابع لحرك حماس على( )71مع هدا ةه المجلهس التشهرمع منهها ( )16م عهدا وةه التمثمه النسهب و

( )12م عهدا وةه نظها األغلبمه البسهمر ) ال ههرد (  ،ةه حههمن حصهلت حركه ةهت علههى ( )12م عههدا
منها( )18م عداموة التمثم النسب و( )27وةه نظها األغلبمه  ،وحصهلت بهاق ال هوائ علهى  6م اعهد
وة التمثم النسهب مو عه كالتهال ( قائمه الشههمد أبهو علهى مصهر ى التابعه للجبهه الشهعبم لتحرمهر

ةلسههرمن ثالث ه م اعههد ،قائم ه البههدم التابع ه الئههتالع بههمن الجبه ه الدمم اررم ه لتحرمههر ةلسههرمن وح ه ب
الشههعب علههى م عههدمن  ،قائم ه ةلسههرمن المسههت ل التابع ه للههدكتور مصههر ى البرغههوت ومسههت لمن علههى
ههه

م عدمن وقائم الررم الثالث التابع للدكتور سال ةمال ومست لمن على م عدمن حمث ل ت

ال وائ بم م عد من الم اعد وة نظا األغلبم البسمر ( ال رد ) ،وحص المست لون علهى  1م اعهد
وة نظا األغلبم البسمر (ال رد ) ة دائرت مدمن غ مدمن رولكر بدع من حرك حماس)

()1

نشأة حماس:
أُعلههن ةه  21كههانون األو (دمسههمبر)  2687عههن والد حركه الم اوم ه اإلسههالمم (حمههاس)،

وصدر الممثا التمسمس ة آب (أغسرس)  ،)2(2688اله عبر عن توجهه قادتهها نحهو إقامه الدوله

اإلسههالمم  ،وتحرمههر كامه التهراب ال لسههرمن  ،وابتههارت حمههاس لن سههها سههلو ررمه مبههالع للترههورات
السماس ههم واالس ههتراتمجم الته ه س ههلكتها منظمه ه التحرم ههر وبش ههك ب ههاك ةك ههر الحه ه المرحله ه  ،وأظه ههرت

حماس منه نشمتها ت ردها السماس  ،ورة ت الدبو علهى النسهمر الجهامع لل هوّ السماسهم ال لسهرمنم ،
ة د رة ت االن هما إلهى ال مهاد الموحهد لالنت ا ه  ،ورة هت االن هما إلهى منظمه التحرمهر والعمه

مههن دابلههها ،ورة ههت نهههر الحلههو السههلمم  ،وشههكلت تله المواقههع أر ههم بصههب للسههجا ةه السههاح

السماسم ال لسرمنم (.)3

وتههرّ الباحثه أن قمههاد حركه حمههاس بههر المعار ه ل تههر رومله  ،مكنههها مههن تع مه ح ههورها

السماس  ،ومناةس ال و الرئمسم حرك ةت ة الساح السماسم ال لسرمنم .
 )1لج ة اال خيبيت الم كاية ,تر

االنتخاباا التا

ث الةان ث ,مصح ييبق ,ص322

" )2ميثاق حركة المقاومة اإلسالمية (حماس)" ،الماد التاسع .
 )3أحمد بن موسع ،الحركة اإلسالمية خلفيات النشأة وآفاق المصير ،المرك العلم للبحوث والدراسات ،2686 ،ك.11
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موقف حماس من منظمة التحرير:
عر ههت المنظمه ه عل ههى حم ههاس ال ههدبو ةه ه ع ههوم المجل ههس اله هورن ال لس ههرمن  ،وق ههدمت

الحرك مهكر إلى رئمس المجلس الورن ة نمسان (أبرم )  ،2661ت منت شررمن أساسممن لدبو
الحرك ة إرار المنظم  ،وهما:

 أوالم :مههت إعههاد تشههكم أع ههاء المجلههس الههورن إها مهها تعهههر االنتبههاب ،ومكههون تمثملههها ة هالمجلس بنسب  % 11إلى  % 21من مجموا األع اء.

 -ثانمام :أن تتبل المنظم عن العملم السماسم .

رة ت المنظم شرور حماس وأب ت على محاوالت جسر الهو بمنهما قائم  ،ودبلهت العالقه

بمن المنظم وحماس مرحله جدمهد بعهد ع هد مهؤتمر مدرمهد برمهع عها  ،2662إه تبنهت حمهاس موق هام

وا هحام تجهها المنظمه  ،وهههو اعتبهار منظمه التحرمهر إرهها امر مهن أرههر العمه الههورن ال لسهرمن ولمسههت
الكمان الورن ال لسرمن اله ممث ك الشعب ال لسرمن  ،ب وم تصر تمثملها على ةئ من الشعب،

واش ههتركت م ههع ال ص ههائ ال لس ههرمنم المعار ه ه ةه ه تش ههكم ص ههمغ تنس ههم م عرة ههت حمنه هها "بال ص ههائ

العشهر " ،و ادت الهههو بههمن الرهرةمن بعههد توقمههع قمهاد المنظمه علههى ات ها أوسههلو عهها  ،2662ووصههلت
إلى حد التشكم ة شرعم تمثم المنظم (.)1
موقف حماس من العملية السلمية:
تبنهههت حمه ههاس بهههر معار ه ه الحلهههو السه ههلمم والمبه ههادرات والم ههؤتمرات الدولم ه ه لح ه ه ال

ه ههم

ال لس ههرمنم من ههه تمسمس ههها ،وعب ههرت ع ههن موق ه هها اله ه ارةل للحل ههو الس ههلمم وبش ههك صه هرم ةه ه الم هههكر

التعرم م ه بالحرك ه ة ه  21مههن كههانون الثههان (منههامر)  ،2687وة ه ممثاقههها ة ه  28آب (أغس ههرس)
 ،2688حمث إنها تتعارل وع مهد الحركه الته ت هو علهى أن الت هرمر ةه أ جه ء مهن ةلسهرمن ،ههو
ت رمر ة ج ء من الدمن ،وأن ورنم الحرك ه ج ء من الدمن(.)2

 )1عبد اهلل أبو عمد ،وآبهرون ،دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حمـاس ،تحرمهر :جهواد حمهد وامهاد البرغهوث ،
مرك دراسات الشر األوسر ،المكتب الجامعم  ،نابلس 2668 ،ك.11

 )2جواد الحمد ،وآبهرون ،دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حمـاس ( ،)3666-3697ر ،1مركه د ارسهات
الشر األوسر ،عمان ،2668 ،ك.92
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موقف حماس من السلطة الفلسطينية:
بعههد توقمههع ات هها أوسههلو ومهها نجه عنههه مههن إقامه السههلر ال لسههرمنم  ،دبلههت السههاح السماسههم

علههى محههددات ومعرمههات جدمههد ةر ههت ن سههها علههى العالقههات ال لسههرمنم الدابلم ه  ،وعكسههت المرحل ه
الجدمههد ن سههها أم هام علههى المعادل ه السماسههم ال لسههرمنم

ةمصههبحت السههلر ال لسههرمنم أحههد ررة ه

المعادل ه  ،وتصههدرت حمههاس قمههاد الرههرع اابههر .وحم ه الواقههع السماس ه الجدمههد براب هام سماسههمام مبنم هام
علههى دع هوات الح هوار الههورن مههن كههال الر هرةمن .وظهههرت مو ههوعات السههجا الت ه تشههمر إلههى تجههاو

إسه ار ات هها أوسههلو ،وتههدل علههى تحههو ةه موقههع المعار ه باتجهها المعار ه الرسههمم دابه النظهها

السماس ال لسرمن  ،عندما أقرت حركه حمهاس التوجهه نحهو تجهاو شهرعم السهلر السماسهم  ،واإلقهرار
بالتعام مع السلر باعتبارها سلر األمر الواقع(.)1

وا داد التوتر بمن حماس والسلر ال لسرمنم على بل مه سلسهل الت جمهرات الته قامهت بهها حمهاس

ة ه العم ه اإلس هرائمل  ،للثههمر لعملم ه اغتمهها مهندسههها محمههى عمهها  ،ة امههت السههلر بحمل ه مههداهمات
واعت ههاالت رال ههت الصه ه وع ال مادمه ه لحم ههاس ،واس ههتمرت األ مه ه ب ههمن حم ههاس والس ههلر حت ههى ان ههدالا

انت ا ه األقصههى ة ه أملههو (سههبتمبر)  ،1111حمههث ت ه اإلة ه ار عههن جممههع معت ل ه حمههاس والجهههاد
اإلسالم  ،وبدأت مرحل جدمد من العالقات مع السلر ال لسرمنم  ،ت و على أساس م اوم المحت ،

ولعه وجههود شبصههم ماسههر عرةههات ةه تله المرحله  ،أل ههى بظههال إمجابمه علههى ربمعه العالقههات بههمن

الررةمن(.)2

عمدت اسرائم بعد اندالا انت ا

األقصى إلهى ت همم البنها علهى السهلر ال لسهرمنم سماسهمام

واقتصادمام وأمنمام ،ةمنعت تحوم عوائد ال رائب ،وقامهت بتهدممر منهجه لمعظه البنهى األمنمه البشهرم
والمادم للسلر  ،ودمرت العدمد من مؤسسهات السهلر المدنمه ةه االجتماحهات المتتالمه  ،وعرقلهت تن ه

الب ههائع واألشههباك مههن والههى منههار السههلر وبههمن أج ائههها المبتل ه  ،كمهها أوق ههت إسهرائم أ تعامه

سماس ه مههع ال مههاد ال لسههرمنم  ،ث ه حاصههرت رئمسههها -ماسههر عرةههات -ة ه م ههر ة ه السههنوات الههثالث

األبمر من حماته(.)3

 )1إب هراهم أب ه ار " ،المشـــاركة السياســية فـــي منظمـــة التحريـــر علـــى قاعـــدة االلتـــزام بالوطنيــة الفلســـطينية" ،موقههع الص صههاع
االلكترون http://www.safsaf.org/word/2013/nov/129.htm 1122/22/29 ،

 )2غسان البرمب" ،مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية في ضو التطورات األخيرة"( ،ندو سماسم ) ،مجل ةلسرمنمات ،عدد،2
 ،1117ك.21
 )3جهاد حرب ،وآبرون" ،إشكاليات الفصل بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني" ،االئتالع من أج الن اه والمسهاءل
(أمان) ،ار اهلل ،1117 ،ك1
http://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/fed8e6f5c8ced652e8912ef557333b52.pdf
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وترّ الباحث ة هها الصدد ،أن الترورات السماسهم واالقتصهادم واألمنمه بعمهد انت ا ه األقصهى

ع هها  ،1111ق ههد س ههاعدت حركه ه حمه هاس كثمه ه امر ةه ه ص ههعود نجمه هها السماسه ه  ،وتمل ه هها عل ههى الس ههاح
ال لسههرمنم ة ه ممههادمن الم اوم ه والعم ه السماس ه واالجتمههاع
السلر ال لسرمنم بعد

ةهها دادت شههعبمتها وقوتههها أمهها

ههعع

رب مؤسساتها ،وةش برنامجها وبمارها السماس  ،وةسادها اإلدار والمهال .

أمهها بالنسههب للعالق ه بههمن الر هرةمن ،ة ههد تمرجحههت مهها بههمن التههوتر والهههدوء ،وكههان التههوتر مرتبر هام بمههدّ
تربم وتن مه السلر ال لسرمنم الت ا أوسهلو ،وكنتمجه لسهلو حمهاس العسهكر

هد إسهرائم  ،وكهان

متجههه إلههى الهههدوء ةه مرحله انت ا ه األقصههى ،وأبهههت العالقه بعههد وةهها الهرئمس ماسههر عرةههات منحههى
آبر ة

عهد الرئمس محمهود عبهاس دبلهت العالقه م ارحه تهوتر وصهدا  ،كهان مهن أبهر تجلماتهها مها

حههدث بعههد ةههو حركه الم اومه اإلسههالمم (حمههاس) ةه االنتبابههات التشهرمعم عهها  ،1119وسههمررتها

العسكرم على قراا غ ة منتصع ح مران (مونمو) .1117

موقف حماس من النظام السياسي الفلسطيني بعد المشاركة السياسية:
رة ههت حرك ه حمههاس المشههارك ة ه االنتبابههات ال لسههرمنم عهها  ،2669وجههاء هل ه علههى لسههان
ممثلها رئمس المكتب السماس (بالد مشع ) لحرك حماس" :ل د أعلنها منهه البدامه رة هنا الت اقمه غه

وأرمحا أوالم ،وك ما قد متمبل عنها من نتائر ،كما أعلنا أننا لسنا مل ممن بهه االت اقم الت ال تمث

شعبنا ،ةهنحن لهن نشهار ةه أمه انتبابهات مرتبره بههه االت اقمه  ،وسهن ارع كاةه األجهه والمؤسسهات

السماسم واإلدارم المسئول عن تن مه هه االت اقم  ،وندعو جممع أبناء شعبنا لم ارعتها"(.)1

جرت انتبابات سماسم عام ة ةلسرمن ةه  11كهانون الثهان (منهامر)  ،2669انتبهب بموجبهها

الشه ههعب ال لسه ههرمن ة ه ه ال ه ه الغربم ه ه وقره ههاا غ ه ه  ،رئه ههمس السه ههلر ال لسه ههرمنم وأع ه ههاء المجله ههس

التشهرمع ال لسهرمن ( ،)2وته انتبهاب الهرئمس عرةهات وح هت حركه التحرمهر الهورن ال لسهرمن (ةههت )

ةههو ام كبم ه امر ة ه هههه االنتبابههات ،إه حصههلت علههى بمسههون م عههدام بمنمهها حص ه المسههت لون علههى بمههس
وثالثون م عدام ،وح

لك منه (.)3

كال من ح ب ةدا واالئتالع الورن الدمم رار وكتله الحرمه واالسهت ال م عهدام

 )1فلسطين المسلمة( ،لندن) ،العدد  ،22تشربن الثان  /نوةمبر  ،2662ك.21-22
 )2حمدر عبد الشاة  ،أهميـة االنتخابـات فـي مسـيرة الشـعب الفلسـطيني ،مركه البحهوث والد ارسهات ال لسهرمنم  ،نهابلس،2661 ،
ك.7

" )3نتائج االنتخابات العامة  ،"3666لجن االنتبابات المرك م ال لسرمنم
http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=27&sndx=5
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تغمهر موقههع حركه حمههاس بعههد اعالنههها المشههارك ةه االنتبابههات التشهرمعم  ،بعههد شهههرمن ة ههر مههن

ةو محمود عباس ة االنتبابات الرئاسم الت جرت مرلع عا  ،)1(1112وبعد بو هها االنتبابهات
ة  12كانون الثان (منامر)  ،1119بحصولها على  79م عدام من مجموا م اعهد الههمجلس ال ه ،221
م ابه  12م عهد لحركه ةهت ( .)2وشههكلت حركه حمهاس الحكومه وحمهد بعههدما رة هت حركه ةهت وب مه

ال صههائ الت اس ه معههها ة ه حكوم ه وحههد ورنم ه  .وبههدا البههالع وا ههحام عنههدما رالههب ال هرئمس محمههود
عبههاس حرك ه حمههاس بههمن مت ههمن البمههان الحكههوم اعت ارة هام بمرجعم ه منظم ه التحرمههر ،وااللت ه ا بكاة ه
االت اقات الت وقعتها ،ة حمن شددت حرك حماس علهى

هرور إعهاد بنهاء المنظمه وت عملهها لت ه

مبتلههع ال ههوّ ال لسههرمنم  .ورة ههت حرك ه حمههاس اإلقهرار بشههرور اللجن ه الرباعم ه  ،واالعت هراع بات هها

أوسههلو ،واالعت هراع ب س هرائم  ،ة ر ههت إس هرائم والوالمههات المتحههد والمجتمههع الههدول حصهها امر مالم هام علههى
حكومتها .أدّ الحصار الم هرول علهى حكومه حمهاس إلهى أ مه مالمه بان ه  ،وق هت حهائالم أمها دةهع
روات ههب الم ههوظ من المحس ههوبمن ةه ه غ ههالبمته عل ههى حركه ه ة ههت  ،ورة ههل ع ههدد م ههن الم ههوظ من وقم ههادات

مؤسسهات السهلر ال لسههرمنم  ،وبشهك بهاك األمنمه منهها التعههاون مهع حكومه حمههاس ،ةشهكلت حركه
حماس ال و التن مهم الت منتم أةرادها للحرك (.)3

وة  8شبار ( ةبرامر)  ،1117وقعت حركتها ةهت وحمهاس ةه مكه ات اقهام م

ه بتشهكم حكومه

وحد ورنم  ،كلع على إثر الرئمس محمود عباس مجددام إسماعم هنمه تشهكم حكومه وحهد ورنمه ،
والشروا ة اتباه اإلجراءات الدستورم لتكرمسها ،وتمكمد مبدأ الشراك السماسهم  ،وأكهد ات ها مكه علهى

حرم الد ال لسرمن  ،واتباه كاة اإلجراءات والترتمبات الت تحهو دون االقتتها ( ،)4وو عهت الح ائهب
الو ارم  ،وت تسمم الو راء ة حكوم الوحد الورنم المت

على تشكملها(.)5

وعلههى الههرغ مههن تشههكم حكوم ه الوحههد الورنم ه تن مهههام الت هها مك ه  ،إال أن االشههتباكات الممدانم ه

تر ههورت وتص ههاعدت ب ههوتمر ح ههاد  ،واتس ههعت لتش ههم كاةه ه من ههار قر ههاا غه ه  ،وب هههلت جه ههود مصه هرم
للتوصه الت اقههات هدنه لكههن دون جههدوّ ،إلهى أن ةر ههت حركه حمههاس سههمررتها المرل ه علههى قرههاا
" )1حماس تقرر المشاركة في االنتخابات البرلمانية" ،الحما الجدمد 1112/2/22 ،
http://www.alhaya.ps/newsite/details.php?opt=2&id=604&cid=13
" )2زلزال سياسي يهز المنطقة" ،جرمد ال دس ،العدد  ،1119/2/17 ،22188ك.2
" )3صراع الصالحيات وغياب المسـؤوليات فـي السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية" ،ت رمهر المهؤتمر السهنو الثالهث لالئهتالع مهن أجه
الن اه والمساءل (أمان).12 ،1117/2/1 ،

" )4اتفاق مكة حكومة وحدة وشراكة سياسية" ،جرمد األما  ،العدد  ،1117/1/6 ،2671ك.2
" )5نص اتفاق مكة" ،مرك المعلومات الورن ال لسرمن

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4883
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غه  ،وحههددت مهله لعناصههر األجهه األمنمه حتههى مسههاء الجمعه المواةه  22ح مهران (مونمههو) 1117

لتسلم أسلحته ( .)1وأعلن الرئمس عباس حال الروارئ ،وأصدر مرسومام ب قال حكوم الوحد الورنمه ،
وشهك حكومه جدمهد ةه ال ه الغربمه برئاسه "سهال ةمهال" ،بمنمهها رة هت حركه حمهاس االعتهراع

ب هرار ال هرئمس ،وأعلنههت أن حكوم ه الوحههد برئاس ه إسههماعم هنم ه شههرعم وستواص ه عملههها ،وقمعههت

أنصههار حرك ه ةههت وحههدت مههن تحركههاته  .وسههادت مظههاهر دموم ه

وتجهههر االن سهها بههمن أبنههاء الشههعب

الواحد ،وترس االن صا السماس واالقتصاد والمؤسسات على جانب الورن الواحد(.)2

وترّ الباحث أن رغ جممع الجهود الت بهلت من أج انهاء االن سا بهدءام مهن ات ها مكه ومهرو امر

انتهاء بتوقمع ات ا الشاره عا  1121باءت بال ش  ،وأنه مما
بالجهود المصرم وال ررم والسورم  ،و ا
ال ش ه ةمههه أن العوام ه اإلقلممم ه والدولم ه كههان لههها دو امر وا ههحام ة ه تغهم ه االن سهها ال لسههرمن وارال ه

أمد  ،بما انعكس سلبام على مست ب ال

م ال لسرمنم والشعب ال لسهرمن  ،كمها أ هر بمكانه وشهعبم

الح بمن ال لسرمنممن األكبرمن ،ومن المستبعد أن مت تح م مصالح ح م م بمن حركت ةت وحماس،

إال ة ه حال ه االت هها علههى البرههور العرم ه للبرنههامر السماس ه ال لسههرمن  ،بمهها مسههم بح ه جممههع
المل ههات العال ه

كملههع األمههن ،ومنظم ه التحرمههر ،واالنتبابههات بت رعاتههها ،وتسههوم مسههمل المههوظ من،

وتسلم المعابر ،وح أ م العائالت الت ة دت أبناءها بال عملمات االقتتا الدابل .

ثالثا :حرب تموز (يوليو) ( 1006حزب اهلل واسرائيل)
ب ههدأت إسه هرائم ع ههدوانها عل ههى لبن ههان إث ههر عملمه ه أس ههر جن ههدممن م ههن جمش ههها ةه ه  21تم ههو (مولم ههو)

 ،1119ارتمتهه حاجه لهها منهه عهها ( 1111ثهم امر له ممتهها واعهاد اعتبهار لجمشههها) ،قهد بررهت لهه منههه
ثبههت عج ه المحههور األمرمك ه المتشههعب االمتههداد دابلم هام وعربم هام ودولم هام عههن تن مههه ق هرار ن ه لبنههان مههن

محور الممانع والرةل لمشروا الوالمات المتحد إلهى محهور التبعمه لهها .ل هد حاولهت الوالمهات المتحهد

أن تستثمر احتاللها للع ار  ،وت رل على ك دو المنر الب وا ةاصردمت بثالث ع بات:

األولههى :ة ه إم هران الت ه رة ههت التبل ه عههن برنامجههها النههوو  ،كمهها رة ههت مههد الوالمههات المتحههد

بالتسهمالت الال م الستمرار احتاللها للع ار .

" )1قتل غزة يتواصل بال رحمة" ،جرمد األما  ،العدد  ،1117/9/21 ،1167ك.2

" )2الورقة المصرية للمصالحة" ،مرك المعلومات الورن ال لسرمن
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4922
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الثانم  :ة سورما الت رة هت نه ا سهالل حه ب اهلل ةه لبنهان ،كمها أنهها له ت هد للوالمهات المتحهد

البههدمات األمنم ه والعسههكرم ة ه الههداب الع ارق ه  ،لتجع ه االحههتال ةمههه أم ه أر مسههم امر ،كمهها رة ههت رههرد
ممثل الم اوم ال لسرمنم من أ ار مها(.)1

الثالث ه  :ة ه ح ه ب اهلل الههه ه ه إس هرائم عهها  ،1111واسههتمر ة ه بنههاء قههدر عسههكرم ةرمههد مههن

نوعها ت ع بمن ال و الت لمدم النظامم (جم ) وغمر النظامم  ،حمث تشك تهدمد جهد إلسهرائم ممكهن
الح ب من ش قدراتها ،إها شاءت العم بسماس "الهراا الرومل " ال ادر علهى التهمثمر ةه كامه الشهر
األوسر ،لبدم المصال األممركم اإلسرائملم المشترك (.)2

وال مب ههى علههى أحههد أن التحههالع مهها بههمن إم هران وسههورما والحركههات االسههالمم ةه ةلسههرمن (الجهههاد

االسالم وحماس) وصوالا إلى ح ب اهلل ،أ عر واشنرن وت أبمب وأهداع الررةمن كانت وا ح من

رب ال وس الممتد من إمران ولبنان وةلسهرمن وت رمعهه .ومهن هنها ،ت هاةرت مصهلح الهدولتمن ل هك

ال ههوس الشههمع ة ه حههد الجنههوب (لبنههان) ،علههى أن متبعههه ت رمههع ب مه ال ههوس (سههورما ثه إمهران) مههرو امر
بال

اء على حماس(.)3

وتههرّ الباحث ه أن ل تههور العالقههات العربم ه  -السههورم

إثههر اغتمهها رئههمس الههو راء اللبنههان السههاب

رةمه ه الحرم ههر ع هها  ،1112وانس ههحابها م ههن لبن ههان ،وت ههرد عالقاته هها بالوالم ههات المتح ههد إث ههر الح ههرب
العراقم  ،وشعورها بالع ل الدولم ة المنر العربمه

دةهع النظها السهور إلهى ت ومه عالقتهه مهع إمهران

كمحور قو ة الشر األوسر وبهل تبعت سورما ة والئها ب م التنظممات اإلسالمم الت ت م على

أرل سورما اللت اء المصال واألمدمولوجما ال كرم للررةمن.

العالقات السورية الفلسطينية إبان االعتدا ات اإلسرائيلية على قطاع غزة :1034-1009

أوالً :شههك محههور الممانع ه الههه متكههون مههن سههورما وام هران وح ه ب اهلل اللبنههان وةصههائ الم اوم ه

ال لسرمنم  ،متمثل أبر ها ة حركت  :حماس والجهاد اإلسالم  ،وأحمانام ما كانت تمتد ظالله للسودان
والج ائههر ،وكانههت قرههر ت ههع علههى م ربه مههن محههور الممانعه  ،تلمههها تركمهها .تممه ت مواقههع دو محههور

" )1حرب  1006على لبنان ..خلفية وأدا ونتائج" ،الج مر نت1119/8/22 ،
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2006/8/15
" )2حرب  1006على لبنان ..خلفية وأدا ونتائج"،المصدر الساب .
 )3عبههد الههرؤوع سههنو" ،الحــرب االســرائيلية –اللبنانيــة  ،1006الخلفيــات والمواقــف واألبعــاد" ،ح هوار العههرب ،بمههروت،1119 ،
كhttp://www.abdelraoufsinno.com/periodicals/docum_44.pd 26
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الممانعه بههالج أر السماسهم  ،ةههدعمت وأرسهلت مسههاعداتها ةه أثنههاء العهدوان اإلسهرائمل علهى قرههاا غه ،
وهو ن س المواقع الشعبم .

أرسههلت الحكومه السههورم  -إبههان انههدالا االعتههداءات االسهرائملم علههى قرههاا غه ةه -1118

دةعه مههن األربههاء إلههى غه للمشههارك ةه عملمههات العنامه الربمه  ،كمهها أرسههلت منظمه الهههال األحمههر
العربه السهور أربهع قواةه مههن المهواد الغهائمه والربمه واإلغاثمه  ،وشههار الهرئمس السهور بشهار األسههد

ة ال مه العربمه بالدوحه وأل هى كلمه حماسهم  ،دعها ةمهها إلهى إغهال السه ارات اإلسهرائملم ةهو امر ،وقرهع
أ عالقات مباشر أو غمر مباشر مع إسرائم  ،كما شهدت مدن سورم مظاهرات ت هامنام مهع غه (.)1

كمهها اعترةههت سههورما بههالجوا الس ه ر ال لسههرمن  ،وسههمحت لل لسههرمنممن بههدبو أ ار ههمها بههدون تمشههمر

دبههو مكاةههم لحكومه حمههاس اثههر قمهها الههدكتور محمههود ال هههار بههمو
نمسان/ابرم .)2(1119

مههار رسههمم اله دمشه مههو 11

بعد نجال الحراكات العربم ة تونس ومصر والممن ولمبما ةه اإلراحه باألنظمه الحاكمه هنها ،

تهدمت المحاور ال دمم  ،وبدأت مالم محور جدمد متشك ،

 :مصر وتونس وتركما وقرر ،وأحمانام

ما كان ممتد لمشم لمبما والممن ،وبدت مواقهع ههه الهدو أقهرب إلهى موقهع محهور الممانعه ال هدم ةه

التعامه مههع ال

ههم ال لسههرمنم  ،وانعكههس هله الموقههع مههن العههدوان علههى قرههاا غه ةه عهها .1121

بمنما غمبت األحداث ة سورما الموقع السور  ،كما أ ع ت موقع ح ب اهلل وامران بسبب انشهغالهما

ة ه دع ه حلههم ه بشههار األسههد ،ة ههد اتسههمت تل ه ال تههر بجمههود العالقههات بههمن حمههاس والنظهها السههور
الحاك (.)3

وأل هت أحهداث األ مه السهورم بظاللههها علهى العالقههات ال لسهرمنم السههورم ةه تله ال تهر ،وباصه

بع ههد االتهام ههات م ههن النظ هها الس ههور لالجئ ههمن ال لس ههرمنممن الم مم ههمن ةه ه المبمم ههات ال لس ههرمنم عل ههى

األ ار ه السههورم بم هؤا رته ب ه ومشههاركته لههدع الث هوار ،رغ ه حههرك السههلر ة ه ار اهلل وال صههائ

وال وّ ال لسرمنم بشك عا على إبداء موقهع حمهاد تجها األحهداث ةه سهورما ،غمهر أن معظمهها له
مبه ِ
هع تعار ههه مههع الشههعب السههور ومرالبههه المح ه ة ه الحرم ه والدمموقرارم ه  ،مههع التركم ه علههى عههد
تورمر المبممات بصوصهام ةه النه اا المسهل بهمن الرهرةمن .غمهر أن التهداب الواسهع بهمن ال لسهرمنممن
" )1ثالثة حروب على غزة ..عدو واحد ومواقف إقليمية متغيرة" ،شبك اإلعال العربم (محمر)1121/8/1 ،
http://moheet.com/2014/08/04/2115299
 )2سورية وجواز السفر الفلسطيني ..المصاعب ما زالت كثيرة  ،جما المجامد ،ال دس العرب  ،شبك ةولتمر  6 ،أمار (مامو)
http://www.voltairenet.org/article138803.html،1119

" )3ثالثة حروب على غزة ..عدو واحد ومواقف إقليمية متغيرة" ،مرجع ساب .
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والشعب السهور  ،والت اعه المهوم ةه مبتلهع جوانهب الحمها اجتماعمهام واقتصهادمام وحتهى سماسهمام ،أدّ

علههى األق ه إلههى مشههارك ال لسههرمنممن بههدور إغههاث وانسههان واسههع إلب هوانه السههورممن .كمهها أن بعههل
ال لسرمنممن أبهوا مدعمون بشك سماس وعسكر المعار ه المسهلح أو قهوّ النظها  ،وههو مها أدبه

الو ع ال لسرمن بشك تهدرمج ةه تشهابكات وتهداعمات األو هاا .ثه إن السهلو األمنه والعسهكر

وال مع للنظا اد بشك واسع من دع وتعارع معظ ةئات الشعب ال لسرمن داب سورما وبارجها

مع قوّ التغممر والمعار

(.)1

" )1انعكاسات األوضاع في سورية على الالجئين الفلسطينيين" ،مرك ال متون للدراسات واالستشارات ،بمروت ،أبرم 1122
http://www.alzaytouna.net/permalink/39365.html
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المبحث الثالث
دور سوريا في دعم حركات المعارضة الفلسطينية
أوالً -حركة حماس

اتبهت حماس من دمش م امر لنشاراتها السماسم وحتى العسكرم منه منتصهع تسهعمنمات ال هرن

الما ه  ،وتحولههت إلههى حلمههع أساس ه ةه المحههور الههه أرل ه علمههه اسه محههور الممانعه الممتههد مههن
ره هران مههرو امر بدمش ه وص هوالم إلههى لبنههان وحصههلت حمههاس علههى دع ه واسههع مههن النظهها السههور الههه

حاو توظمع هه العالق ة سما صراعه مع ال هوّ اإلقلمممه وا هعاع السهلر ال لسهرمنم  ،إ هاة

إلههى تع م ه موقعههه الت او ه مههع الجانههب اإلس هرائمل  ،وقههد اسههتغلت حمههاس تل ه التسهههمالت ة ه تع م ه

موقعههها ،وتههدعم دورههها علههى البارر ه السماسههم ال لسههرمنم واإلقلممم ه ة ه مواجه ه السههلر ال لسههرمنم

ومنظم التحرمر ال لسرمنم ( .)1واحت نت سورما الم اوم ال لسرمنم شعبام وقماد بشك جل وصرم ،

وةتحت أبوابها ل اد الحرك بعد قرار اإلبعاد من األردن(.)2

كهان مهن الوا ه تمممهد سهورما لحركه حمههاس منهه تمسمسهها  -رب هام لنظرمه عهدو عهدو صههدم -

ولكههن ا داد هل ه التمممههد والههدع منههه تسههلمها السههلر  ،وجههاء هل ه وا ههحا وص هرمحام علههى لسههان ال هرئمس

السهور بشهار األسههد ةه برههاب مرهو أمها مههؤتمر األحه اب العربمه قهائالم :إن ةهو حركه حمهاس ةه
االنتبابات التشهرمعم ال لسهرمنم ههو انتبهاب لهنهر الم اومه  ،وعلمنها جممعهام ةهه ههها ال هو مهن منرله

أن ههه ن ره ه ق ههو منبغه ه اس ههتثمارها لت ومه ه الموق ههع العربه ه " .ول ههت األس ههد إل ههى أن "حه ه ع ههود الالجئ ههمن
ال لسرمنممن هو أحد أه أوجه ال

م ال لسرمنم  ،وأن االعتراع ب سرائم مرتبر بعود الح و كامل ،

وال ممكن أن مكون مجانام وهب إلسرائم "(.)3

ولكههن شهههر العسه هههها له مسههتمر رههومالم بههمن الرهرةمن ،ة ههد هبههت رمههال الحه ار السههور  ،وحههاو

النظهها السههور ال ههغر علههى حمههاس لم ه

بههها ة ه معركتههه مههع ث هوار سههورما وبصههومه ة ه المعار ه

السماسم أوالم ،وتمممد ة مواجهته مع السعودم وقرر ثانمام ،وحملته ثالثام على جماع اإلبوان السورم
" )1األمن السوري يغلق مكاتب حماس في دمشق بالشمع األحمر" ،العربم 1121/22/9 ،
http://www.alarabiya.net/articles/2012/11/06/247877.html
 )2موسههع أبههو ور ه " ،هنيــة يعلــن رســمياً مغــادرة قــادة حركــة حمــاس للعاصــمة الســورية دمشــق" ،صههحم الشههر  ،العههدد ،71

http://www.alsharq.net.sa/2012/02/12/121138 1121/1/21

 )3صحيفة الثورة السورية1121/2/11 ،
http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=28899773420060304175556
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وامتداداتها العربم  ،به وتمهادّ الهرئمس بشهار األسهد ومهندسهو سماسهته ومسهاعدو بمرالبه بالهد مشهع

ال مهها بجوله ه ةه ه المحاةظ ههات الس ههورم  ،لح ههث النههاس عل ههى التوق ههع ع ههن الث ههور واالحتج هها  ،ونص ههحه
ب ههالوقوع بل ههع قم ههاد اله هرئمس بش ههار األس ههد ،ةه هرةل مش ههع التكلم ههع الرئاسه ه به ه ونصه ه المس ههؤولمن

السورممن عن

رور التجاوب مع مرالب اإلصالل الت مرةعها المحتجون السورمون ،وأدركهت حمهاس

ة تل األثنهاء أن بروجهها مهن دمشه أصهب قهاب قوسهمن أو أدنهى ةكثهع مشهع

ما ارتهه إلهى الدوحه

لشههعور أنههه قههد أ ع الرحم ه ( .)1ة ه ادت ن م ه األسههد ورجاالتههه علههى حرك ه حمههاس ،ة ههرروا توجمههه رسههال
تحهههمر وا ههح ال تحتمه ت سههمرمن ،ة امههت أجهه االمههن السههورم باعت هها بعههل مسههؤول حمههاس ة ه

دمش ه والتح م ه معه ه ة ه ته ه تتعل ه بمههوق ه مههن ترههورات الشههارا السههور وعالقههته بههها ،وقام ههت
االستببارات السورم بمداهم عدد من مكاتبها وت تمشها بما ةمهها مكتهب بالهد مشهع هاتهه ،كمها عمهت

االستببارات السهورم أن ال مهاد الحمسهاو كمها غناجهه متهورر ةه عملمه ن ه أو ت هدم أمهوا للثهوار
الس ههورممن ،وناش ههرمن م ههن اإلبه هوان المس ههلممن .وةه ه  18ح مه هران (مونم ههو)  ،1121ته ه اغتم هها غناج ههه

بررم ه بشههع ة ههررت قمههاد الحرك ه رسههممام مغههادر سههورما واغههال مكاتبههها ة ه دمش ه  .وبهههه الررم ه

الدموم الشنمع  ،انتهت تجرب وجود رجا حماس على األ ار
عامام من بدامتها عا .)2(2666

السورم ب ماة نظا األسهد بعهد 22

ة حمن صرل الرئمس األسد ة اجتمهاا مهع رؤسهاء الجالمه ال لسهرمنم ةه أوروبها ،علهى ههام

المههؤتمر الثالههث للجالمههات الههه ع ههد ةه دمش ه  ،عههن ت اصههم التههوتر الههه تعمشههه عالقههات سههورما مههع

حرك ه حمههاس وال رمع ه الت ه انتهههت إلمههها" ،إن حمههاس حاولههت التوسههر بههمن الدول ه السههورم واإلب هوان

المس ههلممن ،وأن الحكومه ه الس ههورم رة ههت الوس ههار  ،م ههم ام :قل ههت لمش ههع " :أن ههت ةلس ههرمن وم ههاو ،
وأرلب منك بمال تتدبلوا ة الشئون الدابلم أل بلد عرب  .مشكلتنا مع اإلبوان شهمن دابله سهور ،

ال ت جوا بمن سك به"(.)3

 )1محمد بلم " ،عالقات حماس والنظام السوري"2013/01/21 ،ArabNyheter ،
http://arabnyheter.info/ar/archives/28068
" )2عالقات حماس والنظام السوري"،المصدرالساب .

" )3عقب تصريحات متبادلة" ..سوريا" و"حماس" طالق نهائي" ،موقع بواب الحركات اإلسالمم 1121/21/11 ،
http://www.islamist-movements.com/13361
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ثانياً -حركة الجهاد االسالمي في فلسطين:

نشمت حرك الجهاد اإلسالم أوابر السبعمنمات من ال رن الما

 ،وقادته مجموع من الشهباب

ال لسههرمن ةه أثنههاء وجههوده للدارسه الجامعمه ةه مصههر ةه أوائه الثمانمنمههات ،وبعههد عههود الههدكتور
ةتح الشه اق وعهدد مهن إبوانهه إلهى ةلسهرمن ،ته بنهاء ال اعهد التنظمممه لحركه الجههاد اإلسهالم ة ه

ةلسههرمن ،وبههدأ التنظههم لبههول غمههار التعبئه الشههعبم والسماسههم ةه الشههارا ال لسههرمن بجانههب الجهههاد
المسههل

ههد العههدو الصهههمون  ،ح هالم وحمههدام لتحرمههر ةلسرم ههن ،ومههدعى الجنههال العسههكر لحرك ه الجهههاد

اإلسالم (سراما ال دس)(.)1

ومن الجدمر هكر أن الحرك ال تشار ة العملم السماسم  ،حمهث قارعهت االنتبابهات التشهرمعم

عا  ،1119وأممنها العا الحال هو رم ان عبد اهلل شل  ،وتسهعى الحركه إلهى تح مه مجموعه مهن

األه ههداع أهمه هها تحرمه ههر كامه ه ةلس ههرمن ،وتص ه ه م الكم ههان الص هههمون  ،وتعبئ ه ه الجم ههاهمر ال لسه ههرمنم
()2

واعدادها إعدادام جهادمام ،عسكرمام وسماسمام

استمرت العالقات ما بهمن حركه الجههاد االسهالم والنظها السهور مسهت ر ومتوا نه حتهى بهدامات

الحه ار السهور وحاةظهت علهى موق ههها المحامهد وبههل حاةظهت علهى ب ائههها وب هاء قماداتهها ةه دمشه ،
به وأكثههر مههن هله ة نههه حسههب مهها ن لتههه صههحم السه مر اللبنانمه  ،ةه ن قمههاد الجهههاد اإلسههالم رة ههت
عر ام قررمام بمغادر األ ار

السورم والتوجه واإلقام ة الدوح ( .)3ولكن األمر له مهد رهومالم نظه امر

الس ههتمرار وت ههم وت ههدهور األو ههاا إل ههى ح ههد كبم ههر وأب هههت المع ههار ةه ه المنر ه ه منحه هام جدمدام،وبع ههد

مشاورات بمن قماد الح ب وحل ائها ة رهران وح ب اهلل اللههمن شهجعا قمهاد الصهع األو ةه الجههاد

على البرو من سورما للمغادر إلى لبنان ومنار مت رق أبرّ على أثر بالةات سادت بمن الرهرةمن

حمنمهها اعت لههت السههلرات عناصههر مههن الجهههاد بمههنه نج ه األمههمن العهها السههاب الشهههمد ةتح ه الش ه اق
واتهمته بالمشارك ة األحداث الدائر ة سورما ،ةجر هل غ بام داب قاعد الجهاد الجماهمرم ة

مبههم المرمههو  ،ممهها دةههع قمههاد الحرك ه للتحههر قبه تههدهور األمههور(.)4كمهها حاولههت إم هران ال ههغر علههى
حركه الجهههاد للمواة ه علهى المشههارك بعناصههر لل تها بجانههب األسههد ةه سههورما ،إال أن األبمههر رة ههت

" )1حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين" ،ومكبمدما الموسوع الحر http://ar.wikipedia.org/wiki ،
" )2حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين" ،وكال ال أر لإلعال http://alray.ps/ar/post/134284 1112/1/19 ،
 )3أسام أبو نح  ،صعود قوى اإلسالم السياسي ،ك21

" )4حركة الجهاد اإلسالمي تغادر سوريا" ،الج مر نتhttp://www.aljazeera.net/news/arabic 1121/8/2 ،
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هله ه  ،م هها أدّ إل ههى ت ههم األم ههور والته ه أث ههرت ب ههدورها عل ههى ال ههدع الم ههال اإلم ارنه ه ل ص ههائ الم اومه ه
ال لسرمنم (.)1

ثالثاً :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

انرل ههت الجبهه الشههعبم لتحرمههر ةلسههرمن ةه  22كههانون األو (دمسههمبر)  2697أثههر ه ممه

ح مهران (مونمههه) وهه تعتبههر امتههدادام ربمعمهام لحركه ال ههومممن العههرب ،وان ههوت تحههت عباءتههها وانتهجههت
سماس الحرك واألبه ببصوصمتها ح اظا على استمرارها أسسها د .جور حب ( ،)2وتعتبر حه ب
مسههار ةلسههرمن متههمثر بالشههموعم  ،وتعتبههر مههن ةصههائ منظمه التحرمههر ال لسههرمنم حمههث ان ههمت لههها

عهها  2698ولكنههه حههدث انش ه ا ة ه الجبه ه الشههعبم  ،ة ه شههبار عهها  ،2696ب مههاد نههامع حواتمههه
تمسست الجبه الشعبم الثورم لتحرمر ةلسهرمن ،الهه تغمهر ةممها بعهد إلهى الجبهه الدمموقرارمه لتحرمهر

ةلسههرمن( ،)3وحص ه انش ه ا آبههر ب مههاد أحمههد جبرم ه وأسههس الجبه ه الشههعبم لتحرمههر ةلسههرمن ال مههاد
العامه  ،وان صهلت عههن المنظمه ةه عها  ،2671لتشهك وتههدع المعار ه ال لسههرمنم لسماسه منظمه
التحرمر والت سممت بجبه الهرةل ال لسهرمنم
ال صائ ال لسرمنم الراة

غمهر أنهها عهادت المهها ةه عها  ،2678بعهد تصهال

والمتواة مع سماس منظم التحرمر ال لسرمنم

()4

وقد عار ت بشد ةه

ةتر السبعمنات ات اقم كامب دم مد الت أجراها الرئمس المصر الراح أنور السادات مع إسهرائم  ،كمها
عار ت وبشد االت اقمات الموقع بمن منظم التحرمر ال لسرمنم واسرائم المتمثل بات اقم أوسلو وما

تمبل عنها(.)5

تههؤمن الجبهه الشههعبم بههمن ةلسههرمن جه ء ال متجه أ مههن الههورن العربه  ،وان الشههعب ال لسههرمن

ج ه ء مههن األم ه العربم ه  ،وان حرك ه التحههرر الههورن ال لسههرمن ه ه ج ه ء مههن حرك ه التحرمههر الههورن

العربم ه  ،تههرّ أن ال

ههم ال لسههرمنم سههتظ ق ههم قومم ه عربم ه مرك م ه  .رغ ه ك ه محههاوالت النظهها

 )1ر وان األبرس" ،عالقة ايران بالفصائل في غزة الى أين وما الجديد ،"،كتاب العرب1122/9/2 ،
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=178061
 )2الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (النشأة والتكوين) ،موقع الجبه الشعبم لتحرمر ةلسرمن
http://pflp.ps/ar/index.php?act=page&id=1
 )3ويكيبديا الموسوعة الحرة ،الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين https://ar.wikipedia.org/wiki
 )4الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،موقع م ات من الصحراء
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Monazma-Ta/sec07.doc_cvt.htm
 )5الجبه الشعبم لتحرمر ةلسرمن" ،جيفا ار النصيرات" ،ملت ى النسر األحمر1121/1/2 ،
http://redeagle.ahlamontada.com/t20950-topic
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العرب التنص من الت اماته ومسئولماته ال ومم المترتب علمه ،وتحوم الصراا إلى صراا ةلسرمن –

إسرائمل (.)1

تتل ى الجبه الشعبم لتحرمر ةلسرمن الدع اللوجست والتشكم العسكر من النظها السهور ،

وت هع موق ه ا مسههاندا للنظها السههور وظههر هله جلمهام ةه أحهداث الصهراا بهمن النظهها السهور ومنظمه

التحرمهر ال لسهرمنم علهى مها مسهمى "الورقه ال لسهرمنم وةه أحهداث الجنهوب اللبنهان لت هارع المصهال
بمن الررةمن السور وال لسرمن (كما اسل ت هل بالهكرساب ا) .

أما بالنسب لموقع الجبه الشعبم لتحرمر ةلسرمن مهن األحهداث السهورم ة هد تجلهى ةه الهدع

والمشارك للنظا السور ومعتبر موق ها حال استثنائم رغ أنها ةه بهدامات الثهور أعلنهت عبهر قمهادات

ة ه اللجن ه المرك م ه أنههها ت هرةل االن ه ال ة ه المجرمههات السههورم  ،لكههن المجرمههات ت لبههت ودبلههت ة ه
م اتل المعار

السورم إلى جانب النظا وح ب اهلل(.)2

رابعاً :الجبهةالشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة):

الجبه الشعبم لتحرمر ةلسرمن (ال ماد العام ) ،تنظم ةلسرمن أسسهه أحمهد جبرم تشهكلت ههه

الجبه ه عهها  2691وحملههت ة ه حمنههها اس ه "جبه ه التحرمههر ال لسههرمنم "،ث ه دبلههت ة ه إئههتالع الجبه ه
الشههعبم عهها ،2697ولكنههها سههرعان ماان صههلت عنههها عهها  ،2698وأرل ههت علههى ن سههها اس ه "الجبه ه
الشعبم لتحرمر ةلسرمن ال ماد العام ).

تتبنههى الجبه ه التوجههه الههورن ال ههوم المسههار  ،رغههى الجانههب العسههكر علههى عم ه الجبه ه رغ ه

حجمها الصغمر نسبمام م ارن بال صائ األبرّ .قامت بعد عملمات نوعم مهن ال لسهرمنممن ةه سهورما
ولبنان ،كما أنها با ت معار

هارم

هد العهدو الصههمون ةه لبنهان بالتعهاون مهع الجبهه اللبنانمه

أثناء الحرب األهلم اللبنانم  .وما ا لها مواقع عسكرم ة لبنان ،وة سورما تتمرك ة معسكر ةه

السومداء جنوب دمش قرب الحدود األردنم  ،وهه تعتبهر حلم هام وثم هام للحكومه السهورم  ،ومعتبهر مجمهع
البالص التربو والتعلمم ة قلب مبم المرمو م ر قمادتها السماسم (.)3

وقد حهاو جبرمه الوحهد مهع تنظهم ةهت غمهر أن ههها االنهدما له مصهمد سهوّ ب هع أشههر.

وبتمثمر ه مم عا  ،2697تداعت ثالث ةصائ ةلسرمنم ه  :شباب الثمر الت كانت بمثاب التنظم
 )1الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،الموسوعة الفلسطينية

http://www.palestinapedia.net

 )2باسم من يقاتل أحمد جبريل في سوريا ،،الج مر نت ،الواقع العرب  ،حل 1122/8/2
http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/8/3
" )3الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة" ،ومكبمدما الموسوع الحر https://ar.wikipedia.org/wiki
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العسههكر ال لسههرمن لحركه ال ههومممن العههرب ب مههاد جههور حههب  ،وتنظههم أبرهها العههود  ،وتنظههم جبهه
التحرمر ال لسرمنم لمشكلوا معام ائتالع الجبه الشعبم لتحرمر ةلسهرمن ،وتسهل جبرمه مسهؤولم العمه

العسههكر ةمههه .غمههر أن مسههمر هههها االئههتالع قههد تعثههرت نتمج ه بالةههات تنظممم ه وسماسههم  ،ةانسههحب
جبرم مع مجموعته ة  21تشرمن األو (أكتوبر)  ،2698غمر أنه تمس باالس م م ام إلمه ال مهاد

العام لمصب الجبه الشعبم لتحرمر ةلسرمن (ال ماد العام ) .ومتل ى جبرم الدع المهال واللوجسهت

م ه ههن قبه ه ه الحكومه ه ه الس ه ههورم وم ه ههن الحكومه ه ه اإلمرانمه ه ه ن س ه ههها عب ه ههر هراعه ه هها األساسه ه ه ةه ه ه المنر ه ه ه
"ح ب اهلل"(.)1

وة كانون األو (دمسمبر)  ،1121أعلن الجم

السهور الحهر سهمررته علهى مبهم المرمهو

بعد اشتباكات عنم مع عناصر الجبه  ،وة شبار (ةبرامر)  1122ن هت الجبهه تعهرل أممنهها العها

أحمد جبرم لمحاول اغتما ة العاصم السورم دمش  .وة سما آبر ،برجت الجبه عن إجماا
ال صائ ال لسهرمنم ةه لبنهان ،ال ا ه بعهد االنبهرار ةه الصهراعات العسهكرم والسماسهم ةه لبنهان.
وأعلنهت الجبهه مشهاركتها ةه العمه العسهكر المباشهرعلى الحهدود اللبنانمه السهورم إلهى جانهب الجههم

اللبنان وم اتل ح ب اهلل ،لصد محاوالت تسل بعهل ةصهائ المعار ه السهورم عبهر الحهدود باتجها
لبنان(.)2

" )1الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة" ،ومكبمدما الموسوع الحر  ،مصدرساب .

" )2الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)" ،الج مر نتhttp://www.aljazeera.net 1122/2/2 ،
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الفصل الثالث
أثر املتغيّرات اإلقليمية العربية على العالقات
السورية – الفلسطينية

المبحث األول
المحددات الداخلية
خصائص اإلقليم العربي:

إن الحدمث عن نظا اإلقلم العرب بالمعنى المحدد ظههر بعهد الحهرب العالممه الثانمه  ،بحصهو

أغلب الهدو العربمه علهى اسهت اللها ،أمها قبه هله ة هد ارتههن قهرار الهدو العربمه لهإلدارات االسهتعمارم

الت ه كانههت حاكم ه ةمههها ةههالوالد األولههى للنظهها تراة ههت مههع اسههت ال بعههل الههدو العربم ه  ،ومههع والد

اإلرار المؤسس له ممثالم بجامع الدو العربم عا  .)1(2612وقهد تعاملهت الهدو الكبهرّ مهع أرهراع

النظهها اإلقلممه العربه بوصه ها جه ءام مههن الشههر األوسههر لمشههم الههدو العربمه ودوالم أبههرّ مجههاور ،
لههها أهمم ه جموسماسههم وتههمثمر مباشههر ة ه المنر ه

()2

ك س هرائم باعتبارههها ت ههع ة ه النرهها الجغ ارة ه

العرب  ،وه غمر عربمه  ،وكههل دولتهان مهمتهان مهن دو الجهوار الجغ ارةه  ،همها :تركمها وامهران ،نظه امر

للتههمثمر المت امههد لسماسههتهما ةه المنر ه  ،ول مههاد تههدبلهما ةه اإلقلههم العربه  ،سهواء بعالقههات مباشههر أو
غمر مباشر مع الدو العربم (.)3

وقد هدةت الدو الكبرّ إلى توصمع اإلقلم العرب بمنه ج ء من الشر األوسر لتح م ههدةمن

أساسهممن ،أولهمهها رةهل م هههو ال وممه العربمه والوحههد العربمه الته منههاد بههها العهرب ،وثانمهمهها تبرمههر
شههرعم الوجههود الصهههمون ة ه المنر ه  .ةالمنر ه – رب هام لهههها التصههور – ه ه بلههمر مههن ال وممههات
والشعوب واللغات المبتل  .ومن هنها ةه ن قمها وحهد بهمن ههه ال وممهات ههو

هرب مهن المحها  ،ومهن

ث ةالنتمج المنر م هو أن تكون لك قومم من تل ال وممات دولتها الباص بها(.)4

منه والد النظا االقلمم العرب شهد العدمد من الن اعات بمن أرراةه ،والت له تحه عله قاعهد

التجاو وانما ت معالجتها عل قاعد التجممد ،وهو ما قد مجعلها مدعا الشتعا ةتملها ة أ لحظه ،
وقههد عملههت هههه الن اعههات علههى تشههتمت النظهها وت كمكههه وهههها مهها سههم بنجههال ال ههغور الدولم ه عل ه

أر ارةههه ةمنههه أ م ه البلههمر الثانم ه  2662-2661الت ه ع ه ت االبههتال ة ه النظهها العرب ه  ،أبهههت
الن اع ههات العربمه ه – العربمه ه رابعه هام تص ههاعدمام أدّ لم م ههد م ههن ت ههدهور األو ههاا ب ههمن أره ه ار ع النظ هها

 )1سممر أحمد ال بن ،النظام العربي ماضيه ،حاضره ،مستقبله ،ر ،2مرك اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتمجم  ،أبو ظبه ،

 ،1112ك.22

 )2جمم مرر ،على الدمن هال  ،النظـام اإلقليمـي العربـي :دراسـة فـي العالقـات السياسـية العربيـة ،ر ،2مركه د ارسهات الوحهد
العربم  ،بمروت ،2689 ،ك.91

 )3دال محمود السمد" ،مقومات مفقـودة :معضـالت "الدولـة القائـد" فـي الـنظم اإلقليميـة والدوليـة" ،مجله السماسه الدولمه  ،العهدد

 ،111أكتوبر http://www.siyassa.org.eg 1122
 )4مرر ،هال  ،النظام اإلقليمي العربي ،ك.91
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العرب ه  ،وعم ه عل ه اسههتن اع راق ه أر ارةههه ،وأصههب االحتكهها واالسههتعان بههمرراع مههن بههار النظهها

مشههروعام ومرلوب هام ،ممهها جع ه ال رص ه مهمههم السههت با مشههروعات تعمههد ترتمههب عالقههات المنر ه عل ه

أسههس جدمههد  ،ةالتههدهور الحاص ه ةه العالقههات بههمن أرهراع النظهها العربه  ،شههجع اابهرمن عل ه م ه ء

ةراغ ح م

أو م تع (.)1

سمات النظام اإلقليمي العربي:
إن من أبر سمات نظا اإلقلم العرب

عع بنم المجتمع العرب والدو العربمه  ،ومرجهع ههها

ال هعع ةه كثمههر مههن األحمههان إلههى تمكه إرادتههها ةالمجتمعههات العربمه بسههبب التحهوالت الته ب ههعت
لها تعان من بنم ث اةم هش  ،ولوال قاعدتها الدمنم وتجانسها الث اة والتارمب المشتر لههبت أد ار

الرمال ،هه الهشاش الث اةم ولدت لدمها ال ابلم لالبت ار وت تمت اإلراد  ،ومن أه هه الظواهر:

 -2ته ههرد األو ه ههاا السماسهههم العربم ه ه وعج ه ه النظه هها السماس ه ه العرب ه ه ع ههن مواجه ه ه األو ه ههاا
المستمر والمتالح ه علهى السهاح الدولمه والمحلمه  ،وظههور بمظههر غمهر ال هادر علهى مجابهه
تله التحههدمات( ،)2لعههد ةاعلمه األرههر المؤسسه اإلقلمممه لحه األ مههات والمشههاك الرارئه ةه

االقلههم مث ه  :جامع ه الههدو العربم ه  ،ومجلههس التعههاون البلمج ه  ،وهل ه ل ههعع إمكانماتههها ،أو
الرتبارها بالنظ ال رعم  ،أو البتالع المصال ال ررم للدو األع اء.

 -1متمتع اإلقلم العرب بموقع استراتمج ها بالنسب لل وّ العظمى سواء لموقعه ة قلب العهال ،
أو لم هوارد وامكانماتههه الربمعم ه  ،أو لتحكمههه ة ه برههور الن ه والمواصههالت العالمم ه إلههى حههد

كبمر ةكان هل مدعا ا التساا مجا التدب البارج ة اإلقلم لل و الكبرّ.
 -2التواص الجغراة  ،والتجانس الث اة  ،والتارم المشتر بمن الدو العربمه  ،كلهها عوامه مهمه
إلمجاد نظا إقلمم عرب قو ومتماس .

 -1الدور اإلقلمم المت امد لك من إسرائم  ،وتركما ،وامران حدمن تمثمر دورها ةه األقهالم والعهال ،
باص مع غماب اإلراد السماسم العربم (.)3

 -2تبههارؤ معههدالت عملم ه اإلص ههالل السماس ه الت ه وعههدت به هها الههنظ العربم ه شههعوبها ،وش ههعور
قراعات عدمد ة المجتمعات العربم باتجا ال وّ المهممن إلهى التحامه علهى وعهود التغممهر،
لتمرم ههر العاص ه ه دون أن تس ههعى إله ههى التجه ههاوب م ههع مرالبهه هها المش ههروع ب ههالتغممر والمشهههارك

السماسم .

 )1ال بن ،النظام العربي ماضيه ،حاضره ،مستقبله ،ك.12-12
 )2أحمد بهاء الدمن شعبان" ،الحراك السياسي في المنطقة المظاهر ..المبررات ..االتجاهـات ..األبعـاد ..اآلفـاق" ،شهؤون عربمه ،
العدد  ،212برمع  ،1112ك.21

" )3مقومات مفقودة :معضالت "الدولة القائد" في النظم اإلقليمية والدولية" ،مصدرساب .
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 -9اسه ههتمرار النظه هها العرب ه ه بوحداته ههه السماسه ههم المبتل ه ه دون تغممه ههر ح م ه ه ة ه ه بنم ه ه النظه هها
وت اعالت ه ههه ،واس ه ههتمرار ه ه ههها النظ ه هها عل ه ههى حال ه ههه ب ه ههدون تغمم ه ههر ن ه ههوع ةه ه ه درجه ه ه االعتمادمه ه ه

االقتصه ههادم  ،أو التوحه ههد السماس ه ه أو تبن ه ه مشه ههروا نه ه ههو  ،وعه ههد قه ههدر النظه هها عله ههى إدار

العالقات البارجم  ،ة ظ ابت اء دور الدول ال ائد إلدار النظا العرب  ،وتعبئه مهوارد تجها
تح م أهداع قومم واقتصادم تحل بها الشعوب العربم ( ،)1مما اد من ةئ البراله  ،وت هب

االقتصههاد ،و مههاد المدمونم ه للعدم هد مههن الههدو العربم ه -عههدا دو مجلههس التعههاون البلمج ه -
وأدّ هله إلههى تبههارؤ حركه النمههو االقتصههاد وتراجعههه وت ههبمه وت امههد ال شه ( .)2هههها وتتسه

العالقه ههات االقتصه ههادم العربم ه ه البمنم ه ه بمحه ههدودمتها ،عله ههى اله ههرغ مه ههن وجه ههود ات اقم ه ه الوحه ههد
االقتصههادم العربم ه  ،إال أن التبههادالت االقتصههادم العربم ه ل ه تتجههاو نسههب  % 8.2مههن حج ه

التبههاد االقتصههاد العرب ه الههدول ر هوا الع ههد الما ه  ،ومشههمر هههها إلههى عههد وجههود رغب ه
ح م م ة دع العم العرب المشتر .

 -7مكتم المشهد على ساح اإلقلم العرب بمظهر التسلر ،وترك السهلر ةه مهد ال ئه الحاكمه ،
وغم ههاب المظه ههر ال ههدمم رار

ةص ههور الو ههع السماسه ه مكمهه دائ ههر الحرم ههان ومحكه ه ال ب ه ه

الحدمدم ه  ،حمههث التسههلر وغمههاب المشههارك السماسههم وانعههدا الحرمههات ،ةههال متههم لهههه ال ئههات
االجتماعمه المحرومه أ ةرصه للتعبمهر ،ب هدر مها معمه علهى م مهد مهن ال ههر واإلقصهاء لهههه

ال ئ ههات ،مم هها معه ه

مش ههاعر الغ ههب والرغبه ه ةه ه التم ههرد ،ومك ههون العن ههع أكث ههر ردود األةع هها

احتماالم ة مث هه الظروع(.)3

 )1جما

هران" ،تداعيات الشرق األوسط الكبير على النظام العربي واحتماالت تحالفات إقليمية جديد" ،بحث م د إلى المؤتمر

السههنو التاسههع عشههر للبحههوث السماسههم "مشههروا الشههر األوسههر الكبمههر" جههد الههداب والبههار ومسههت ب المنر ه العربم ه  ،جامع ه

ال اهر  ،كلم االقتصاد والعلو السماسم  ،مرك البحوث والدراسات السماسم  ،دمسمبر  ،1112ك.2

 )2مهموب غالب" ،العرب والعولمة ،مشكالت الحاضر وتحديات المستقبل" ،المست ب العرب  ،عدد  ،129بمروت ،مونمهو ،1111
ك.97

 )3حسههن توةم ه إبه هراهم  ،ظـــاهرة العنـــف السياســـي فـــي الـــنظم العربيـــة ،ر ،1مركه ه د ارسههات الوح ههد العربم ه  ،بم ههروت،2666 ،
ك.182
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المبحث الثاني
المحددات الخارجية
خريطة التحالفات العربية:
مرت برمر التحال ات العربم واإلقلممم بمربعه م ارحه رئمسهم ممكهن االنرهال منهها ةه تع فهرع

برمره ه التحال ههات المرنه ه والمتغم ههر ةه ه منر ه ه الش ههر األوس ههر( :)1المرحله ه األول ههى ةت ههر الس ههتمنمات
والسبعمنمات من ال رن الما

( .)2والمرحل الثانم ه مرحل مامسمى بهالربمع العربه منهه أوابهر عها

 .1121والمرحل ه الثالث ه ه ه مرحل ه صههعود تمههار اإلسههال السماس ه وجماع ه اإلب هوان المسههلممن إلههى

الحك ة عدد من الدو  ،قب أن تتهاوّ تجربته سرمعام بعد س وره الههرمع ةه مصهر وتهراجعه ةه

دو أبرّ ،مث  :تونس ولمبما .والمرحل الرابعه هه مرحله الترهورات الراهنه الته مشههدها اإلقلهم ةه
سورما والع ار وتونس والممن.)3( ،

المرحلة األولى :فترة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين:
تارمبمام ،قامت مصر بدور الدول ال ائد للمنر بما امتلكته من م ومات ربمعمه ومكتسهب لل مها

بههه ،ووص ه الههدور ال مههاد لمصههر إل ه أقصهها ة ه السههتمنمات بتمكمههد ال ومم ه العربم ه ك

ههم مرك م ه

للعرب( ،)4ولكنها ل تن رد ب شهدت تل المرحل التجاهبات ال وم ةه النظها اإلقلممه العربه  ،والته
ترك ه ت ة ه المثلههث العرب ه المصههر والسههور والع ارق ه كرمههو لل ههو العسههكرم العربم ه الههدو

ةك ههان

التساب وا حام لمن ال ماد ال هادر علهى امهتال قهو الجاهبمه ةه النظها  ،والته ملتحه بهها بهاق ال هوّ
األبرّ .وقد مر الو ع السماس العرب ةمهها بحاله كانهت تبهد دوله مهن دو المثلهث العربه األكبهر

على صعمد ال درات العسهكرم  .وقهد لعهب الصهراا العربه اإلسهرائمل دو امر مرك مهام ةه التحهوالت لمهوا من

ال ههوّ داب ه التجاهبههات بههمن ال ههوّ ،والت ه كانههت مصههر تحته ةمههه ال ههو المرك م ه األولههى ،والبههاق كههان
مؤد الدور المرلوب منه ة حدود الوةاء بالت اماته ال ومم  ،واستمرت التحوالت داب النظا اإلقلمم

العرب رب ام لمعادل التهدمدات الجمو سماسم  ،وانت الها حسب التهدمدات الت تستهدع دو النظا (.)5

" )1توافقــات مصــلحية :لمــاذا تغيــرت طبيعــة التحالفــات فــي الشــرق األوســط ،"،مرك ه الههروابر للبحههوث والد ارسههات االسههتراتمجم ،
http://rawabetcenter.com/archives/10514 1122/8/9
 )2توافقات مصلحية ،مصدرالساب .
" )3مقومات مفقودة" ،مصدرساب .

 )4ما ن ع الدمن" ،تحوالت استراتيجية"،مصدر ساب .
 )5ما ن ع الدمن" ،تحوالت استراتيجية"،مصدر ساب
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وقد استمرت مصر قائد للنظا العرب حتى قمامها بحرب عا  ،2672والت شار ةمهها جممهع

دو النظا حسب دور وقدراته ،وتمم ت ة تله الحهرب سهورما كرهرع رئهمس وك هو عسهكرم أساسهم ،
وتمم ه ت السههعودم كرههرع مههؤثر ة ه الص هراا ،وكههان المل ه ةمص ه لههه دور برههول ومشههرع ة ه تل ه

الحههرب ألنههه أبههر ال ههو االقتصههادم العربم ه الت ه نجحههت كنجههال ال ههو العسههكرم العربم ه ة ه الحههرب،
بمنع ههه لتورم ههد البت ههرو للغ ههرب( .)1ثه ه ت ارج ههع دور مص ههر اإلقلممه ه بع ههد اتجاهه هها للتس ههوم السماس ههم م ههع

إسه هرائم  ،وس ههعت بع ههل ال ههو اإلقلمممه ه للحص ههو عله ه ال ههدور ال م ههاد ةه ه اإلقل ههم  ،أهمه هها :العه ه ار ،
والسعودم  ،ول تتمكنا من اإلحال مح ال ماد المصرم

()2

ةعندما هددت الثور اإلمرانم  -ة مرحل

اإلمها آمه اهلل البممنه  -النظهها اإلقلممه العربه وأعلنههت أنهها ستصههدر الثهور لههدو الجهوار ،بههر هنهها

دور العه ار ك ههو أساسههم ةه النظهها اإلقلممه العربه  ،الههه وقههع جممعههه مسههاندام ل ههدرات العه ار الههه

مواجه بجمشه العرب العدوان اإلمران على الجبه الشرقم ليم  .ورمله مهد الحهرب العراقمه اإلمرانمه ،
والع ار م ود النظا العرب ب واته الت تجاو ت الملمون جند  ،وامكانماته العسكرم غمر المسبوق  ،ول

مشه عن البر ال وم العرب ة دع الع ار  ،سوّ الرئمس األسد اله وقع إلى جانب إمران(.)3

وعادت مصر ج ئمام لمكانتها ال مادم بعد عود العالقات العربم معها ،وبعد التمكمد الدول عله

مكان مصر اإلقلممم أثناء حرب البلمر الثانم  ،وم او ات عملمه التسهوم السهلمم مهع إسهرائم  .لكهن
هه العود الج ئم لمصر ل ت د قماد ةاعل أو رؤم إقلممم وا ح  ،مما أةس المجها ل هوّ إقلمممه

أبر للعب أدوار مهم ة المنر العربم  ،مث  :إمران وتركما(.)4
المرحلة الثانية:

مرحلة الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين (مرحلة ماقبل مايسمى بالربيع العربي )

وه المرحل الت بدأت ة نهام الثمانمنات وبدام التسعمنمات وقد شهدت تحوالت عد كان

أبر ها انهمار وت كم االتحاد السوةممت الساب  ،مما أةس المجا للهممن األمرمكم على المؤسسات
والمنظمات الدولم كاألم المتحد  .واتسمت هه المرحل بالتراجع الشدمد لدور المنظوم االشتراكم
ودو العال الثالث ،لمس ة ر ة

مم ان ال اعلممن السماسممن وحسب ،ولكن أم ام االن الب على

المنج ات االقتصادم والمكاسب االجتماعم الت ح تها شعوب تل البلدان ،وأ حى الدور الرئمس

" )1مقومات مفقودة" ،مصدر ساب .

 )2ع الدمن" ،تحوالت استراتيجية" ،مصدرساب .
" )3مقومات مفقودة" ،مصدر ساب .

 )4محمد السمد سلم  ،تحليل السياسة الخارجية ،ر ،1دار الجم  ،بمروت ،1112 ،ك.196-197
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للوالمات المتحد باستبدامها أهرا العولم  :الشركات المتعدد الجنسم  ،وصندو الن د الدول  ،ومنظم

التجار العالمم  ،وال و العسكرم الم رر للناتو بتوجمهات البنتاغون(.)1

أما بالنسب لبرمر التحال ات ة تل المرحل ة د اتسمت بالسهول والو ول ،إه ان س اإلقلم

العرب إلى محورمن رئمسممن هما:
أ -محور االعتدال :وم

كالم من مصر والسعودم واألردن واإلمارات العربم المتحد والكومت،

باإل اة إلى المغرب وتونس وأرراع لبنانم  .وكان هها المحور ُم ربام من الغرب ،داعمام
للسلر ال لسرمنم ب ماد الرئمس محمود عباس ،ومؤمدام لتسوم سماسم مع إسرائم .
ب -محور الممانعة :و هها المحور كالًّ من إمران وسورما وحرك حماس ة ةلسرمن وح ب
اهلل اللبنان  ،باإل اة إلى الج ائر والسودان .وكان هها المحور على عالق متوتر مع الغرب،
ومعتبر التسوم السماسم مع إسرائم تنا الم واستسالمام .وعلى مساة قرمب من هها المحور،

كانت قرر وتركما ة عهد رجب رمب أردوغان ،اللتان احت ظتا بعالقات محدود أم ام مع

محور االعتدا وأع اء ة حلع الناتو األمرمك األوروب (.)2

المرحلة الثالثة :مرحلة تفجر الحراكات العربية وصعود االسالم السياسي .
إثر ت جر الحراكات العربم  ،بدأت برمر التحال ات والمحاور تتبد
الحراكات بلبل داب محور "االعتدا والممانع " ،وهو ما تبلور ة اات :
 -2برو مصر من "محور االعتدا " بعد س ور نظا الرئمس حسن
(منامر) .1122

 -1اندالا الح ار

السور

حمث أحدثت هه

مبار ة

كانون الثان

د نظا الرئمس بشار األسد ،دةع بحرك حماس بار محور

الممانع بعد برو قماداتها من سورما.

 -2ابتعاد تركما وقرر عن ت اربهما الساب ة محور الممانع  ،وات
المعلن للح ار السور
ُ
 -1حدوث تغمر كبمر ة
الشمع

د الرئمس األسد(.)3

محور الممانع

هل

من بال دعمهما

حمث تحو هها المحور إلى محور للن وه اإلمران

ممتد من رهران إلى بغداد ،مرو امر بنظا األسد ة

اللبنان  ،والممن عبر جماع الحوثممن.

" )1توافقات مصلحية" ،مصدرساب .

دمش  ،وصوالم إلى ح ب اهلل

 )2عل ماد" ،التوازن المفقود وخريطة التحالفات اإلقليمية والدولية في الشرق األوسط" ،جرمد ال دس العرب 1122/2/11 ،
http://www.alquds.co.uk/?p=346496
" )3توافقات مصلحية" ،مصدرساب .
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 -2صعود تمارات اإلسال السماس  ،إه استغلت تمارات اإلسال السماس  -وعلى رأسها جماع
اإلبوان المسلممن -
واستراعت تح م

عع وهشاش التمارات السماسم المناةس ة دو الحراكات العربم ،

عد نجاحات أوصلتها إلى رأس السلر ة

الحك ة دو أبرّ(.)1

م

دو  ،ة

حمن قربتها من

ع ب انتباب محمد مرس رئمسام لمصر ة عا  ،1121ظهرت مالم تحالع إقلمم جدمد
كالًّ من تركما وقرر ومصر وتونس ،تمث ة الدع المال والسماس من جانب الدوح وأن ر

ة تونس ،ة الم عن
للحكوم المصرم ب ماد اإلبوان المسلممن ،وكهل لحكوم ح ب النه
ت ارب الرؤّ والتوجهات السماسم بمن الدو األربع إ اء المل ات اإلقلممم األبرّ(.)2
ومن الجدمر هكر  ،أنه رغ توتر عالقات دو "محور االعتدا " مع جماع اإلبوان المسلممن

وحل ائها اإلقلممممن ،غمر أن هها التحالع الرباع (تركما وقرر ومصر وتونس) ل م رع عالقاته به

"محور االعتدا " ة د كانت ال مار األولى للرئمس مرس إلى الرمال ،وشكلت قرر والسعودم وتركما

لجن لتنسم الدع لثوار سورما ،وان مت اإلمارات واألردن إلمها الح ام.
وباإلراح بحك الرئمس مرس ة مصر ة  2تمو (مولمو)  ،1122كان لهل أكبر األثر
كالًّ
ة التغمر على برمر التحال ات االقلممم  ،حمث عادت مصر إلى محور االعتدا اله م

من (السعودم  ،واإلمارات ،والكومت ،والبحرمن ،واألردن) .ة د قدمت الدو البلمجم ح م من
المساعدات المالم للنظا المصر الجدمد ة مواجه التحدمات االقتصادم ال بم الت عانت منها

مصر بال السنوات األبمر (.)3

بمنما شهدت العالقات بمن مصر من ناحم  ،وقرر وتركما من ناحم أبرّ ،ةتو امر وص إلى
حد ال رمع بعد اإلراح بحك الرئمس مرس حمث تشن الدوح عبر آلتها اإلعالمم المتمثل ة
قنا الج مر حمالت م اد

د النظا المصر الجدمد ،ةمما مرةل الرئمس الترك

االعتراع باإلراح بحك مرس  ،مرالبام ب رال سراحه.

أردوغان

المرحلة الرابعة :التطورات التي يشهدها اإلقليم في سوريا والعراق واليمن وتونس
وعلى وجه العمو  ،تبلورت عد محاور رئمسم ة منر

مرس ة مصر ه :

الشر األوسر بعد اإلراح بحك

" )1التحوالت االستراتيجية في النظام اإلقليمي العربي  ،"1031 – 1033أببار العربم  ،الحدث1122/2/6 ،
http://www.alarabiya.net/ar/arabic-studies/2013/03/09/
" )2توافقات مصلحية" ،مصدر ساب .
" ) )3توافقات مصلحية" ،مصدر ساب

78

أ .مح ههور ( ،)1+1وه ههو تح ههالع بلمجه ه (س ههعود  ،إم ههارات  ،ك ههومت  ،بحرمنه ه ) م ههع كه ه م ههن مص ههر
واألردن( ،)1شههك هههها التحههالع بشههك س هرمع نتمجه سههمرر الحههوثممن علههى م المههد الدوله ة ه الههممن،

والههه مشههك بههدور تهدمههدا إلمههداد الههن ر عبههر بههاب المنههدب ،الههه معن ه سههمرر ام هران علههى من ههه

اسههتراتمج وعههالم مههتحك بتههدة ن ههر البلههمر ،حمهث ممكههن اعتبههار هههها التحههالع امنمهام بامتمهها  ،ة ههد
شههك ن له اسههتراتمجم ة ه ممه ان ال ههوّ االسههتراتمج لصههال ال ههوّ البلمجم ه وعلههى أرسههها السههعودم
د امران الصاعد ة المنر

()2

كالًّ من (إمران ،وسورما ،والع ار  ،وح ب

ب .محور شمع ت ود رهران لبسر ن وهها ة اإلقلم  ،وم

اهلل ة لبنان ،والحوثممن ةه الهممن)(، )3حمهث شهك ههها التحهالع محهو ار هامه ا ةه صهناع االحهداث
ة المنر ألنه م الدو الت تعارل السماسهات االمرمكمه وحل اءهها ةه المنر ه  ،كمها م ه

أح ابا وجماعات غمر منظم كبعل ال وّ الشمعم  ،ةالرابع المصلح هو الجامع لههها التحهالع ،
ومههن اجه تع ههمد قههوّ هههها التحههالع تسههتبد امهران االحه اب الشههمعم لمههد مههدها ةه بعههل المنههار

من اقلم البلمر وشر المتوسر.

()4

ج .تحههالع (قرههر – ترك ه ) داع ه لتمههارات اإلسههال السماس ه وعههدد مههن ال ههاعلمن مههن غمههر الههدو ة ه
المنر  ،وة م دمتها جماع اإلبوان المسلممن ،وحركه حمهاس ةه قرهاا غه

التحههالع ن ره جوهرمه ةه صههلب الصهراا االقلممه ةه المنر ه

()5

حمهث شهك ههها

ةهههو م ه ال ههوّ االسههالمم الته

اتسههع ة ههاءها نتمج ه التغم هرات الت ه عص ه ت بالمنر ه  ،ةسههمررت علههى م المههد السماس ه ة ه مصههر

ولمبمهها واج ه اء مههن سههورما والع ه ار  ،األمههر الههه شههك تهدمههدا ةعلمهها لينظم ه الملكم ه (الت لمدم ه ) ة ه

البلمر ،ونتمج لإلراح باإلبوان المسلممن ة مصر تصاعدت حد الصراا لمشم لمبمها وسهورما،

ة رر دول داعمه لإلبهوان مهن جهه  ،وع هو ةه تحهالع الحه ةه الهممن ،وبالتهال مها مجمهع ههه

ال وّ هو المصال والهاجس األمن من التهدمد اإلمران

()6

د .المحههور الترك ه البلمج ه  :ممث ه هههها المحههور ن ر ه المواجه ه الثانم ه ة ه وجههه التمههدد االم ارن ه ة ه

المنر  ،ةتركما رغ بالةاتها االستراتمجم مع اإلمارات والسعودم  ،إال أنها تؤمد توجهات هه ال وّ

لصههد الن ههوه اإلم ارن ه ة ه المنر ه  ،ولكههن بمسههلوب لوجسههت واسههتببارات ودبلوماس ه
لبول مواجه

او االصردا مباشر ب مران العتبارات استراتمجم واقتصادم (.)7

 )1توافقات مصلحية ،مصدرساب .
 )2عله ه

دون اللجههوء

م ههاد" ،التــــوازن المفقــــود وخريطــــة التحالفــــات اإلقليميــــة والدوليــــة فــــي الشــــرق األوســــط" ،ص ههحم ال ههدس العرب ه ه ،

/http://www.alquds.co.uk/?p=346496 1122/2/11
 )3توافقات مصلحية ،مصدر ساب .
 )4التوازن المفقود وخريطة التحالفات ،مصدرساب .
 )5توافقات مصلحية ،مصدر ساب .

 )6التوازن المفقود وخريطة التحالفات ،مصدرساب .
 )7التوازن المفقود وخريطة التحالفات ،مصدرساب .
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الفصل الرابع
املوقف الفلسطيين من الصراع السوري الداخلي املسلح وتداعياته على
مستقبل القضية الفلسطينية
 المبحــث األول :المواقههع الرسههمم وغمههر الرسههمم ال لسههرمنم مههن الص هراا السههور
الدابل المسل .
 المبحـــــث الثـــــاني :ت ه ههداعمات الصه ه هراا ال ه ههدابل الس ه ههور عل ه ههى مس ه ههت ب ال
ال لسرمنم .

ه ههم

المبحث األول
المواقف الرسمية وغير الرسمية الفلسطينية
من الصراع السوري الداخلي المسلح

أوالً -الموقف الرسمي الفلسطيني:
الحمادمه

حرصت السلر ال لسرمنم – رغ ةتور العالقات السورم ال لسرمنم ة تل المرحل  -علهى
ة ههد أدركههت ح م مه المهؤامر الته تعههد لسههورما والته رأت أن مهها محههدث له مكههن هدةههه النظهها

وانما الهدع هو تدممر سورما انتصا امر إلسهرائم  ،كمها أدركهت حجه ههه المهؤامر ،وأن سه ور سهورما ههو

س ه ور لل

ههم ال لسههرمنم ( .)1ومبههدو أن ال مههاد ة ه السههلر ال لسههرمنم أدركههت أبراءههها ة ه الما ه

واستبلصههت العبههر ةلرالمهها دةههع ال لسههرمنمون أثمههان أ مههات له مكههن لهه ةمههها أ مصههلح

ةكثمههر هه

الم هرات الت ه دةههع ال لسههرمنمون أثمههان المواقههع السماسههم ل مههادته ومنههها ة ه األردن أع هوا – 2671

 ،2672وة ه لبنههان إبههان الحههرب األهلم ه عهها  ،2672وة ه موقههع منظم ه التحرمههر مههن غ ه و الع ه ار
للكومت عا  ،2661وة مبم نهر البارد ة لبنان عا .1117

ومنه بدام األحداث ةه سهورما ،ةه ن هاكهر ال لسهرمنممن المشهبع بتله الحهوادث قرعهت نهاقوس

البره ههر مبك ه ه امر إ اء اسه ههتعداد رسه ههم لجعله ه ه ك ه هب

ةهههداء المرحل ه ه

باص ه ه بع ههد االتهه هها الرسه ههم له ه ه

بالمسؤولم عهن أحهداث درعها والالهقمه  ،مهع بدامه الحه ار الشهعب السهور علهى لسهان بثمنه شهعبان -

المستشه ه ههار اإلعالمم ه ه ه ل ه ه هرئمس النظه ه هها السه ه ههور  -ة ه ه ه  19آهار (مه ه ههارس)  1122به ه ههال مؤتمرهه ه هها

الصح (.)2

وةه السههما ن سههه صههرل مسههؤو العالقههات البارجمه ةه حركه ةههت وع ههو لجنتههها المرك مه

عباس ك ة مؤتمر صحاة بالس ار ال لسرمنم ةه بمهروت ":أن السهلر ال لسهرمنم تنظهر إلهى أ

صراا ة أ دول عربم نظر مبتل  ،مو حام أنها تهرّ األ مه السهورم شهمنام دابلمهام ،ةل لسهرمن 72
ألع ةلسرمن ة سورما ،مشددام على أن من مرمد أن متهدب ةه الشهمن السهور  ،ةمقلهه مجهب أن تكهون

لههه قههدر علههى أن مبههر رعامهها دولتههه مههن سههورما ،وهههها مهها ال ن ههدر علمههه ولهههل لههن نكههون ةرم هام ةه أ
ن اا ،ومصلحتنا ه أمن واست رار سورما"(.)3

 )1أحمد جمع " ،بشار األسد يكشف تدخالت "حماس" في شئون بالده" ،المو السابع1121/21/29 ،
http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/1991527#.Vk7NAnarRdg
 )2رار حمود" ،في الموقف الفلسطيني من الثورة السورية" ،الجه نت
http://laji-net.net/arabic/default.asp?contentID=12697
" )3عباس يعمم على القيادة الفلسطينية عدم انتقاد بشار األسد أو تأييد الثورة السورية" ،إن المت برس1121/1/12 ،
http://inlightpress.com/ar/index.php/9554.html
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ومن جانبه كشع أحمد قرمع ع و اللجن التن مهم لمنظم التحرمر ،أن الرئمس محمود عباس

أوع ه لل مههاد ال لسههرمنم ة ه اجتماعههات سههاب  ،بعههد الترههر لي م ه السههورم  ،وعههد توجمههه انت ههادات
مباشر للنظا السور والرئمس بشار األسد.

وقهها قرمههع" :إن هههها ال هرار مههرّ ةمههه الهرئمس عبههاس ممارسه نههوا مههن السماس ه المتوا نه حمهها

الثههورات (الح اركههات) العربمه  ،ال سههمما وأن هههه الههدو بههها الجئههون ةلسههرمنمون وبههها مصههال ةلسههرمنم

وبالتال ة ن الموقع نابع من حمام الموارنمن ال لسرمنممن بالدرج األولى ،ومن ث المصال التجارم

واألعما وغمرها من األمور"(.)1

وكههان ال هرئمس محمههود عبههاس قههد أعلههن ة ه م ابل ه متل ه  ،الت ه ا ا الحمههاد ة ه األ م ه الههدائر ة ه
سورما ،وأن ال لسرمنممن موع ة هه البلد(.)2

وهله بههالربع أدّ الههى تحسههن العالقههات بههمن سههورما وبههمن السههلر الورنمه ال لسههرمنم وانعكههس

باالمجاب بمن الررةمن.

ثانياً -المواقف غير الرسمية الفلسطينية:

• موقف حركة حماس:

اعلنت حماس وقوةها إلى جانب الشعب السهور ةه ثورتهه

السور المسل موق ام مؤمدا لح ار الشعب السور

هد النظها " ،ووق هت مهن الصهراا

وبدا هل وا حام ة بمانها من األ م ة ( )3نمسان

(أبرم )  ،1122واله د أو إس من ة عالق حماس مع النظا السهور  ،الهه كهان مممه باسهتمال
موق ها كلمام لصهالحه ،ممها دةهع كوادرهها الرئمسهم لمغهادر سهورما .ونتمجه لموق هها ،أغله النظها السهور

م هرات المكتههب السماسه للحركه ةه دمشه وأعلههن مصهادرتها وبهههل وقعههت ال رمعه ةه العالقههات مهها
بمن الررةمن( .)4وبررت هل

باممانها واحترامها لترلعات الشعوب وأهداةها المشروع .

ومعود موقع حمهاس إلهى عهد عوامه مهؤثر مها دةعهها النتهها هله الموقهع ،منهها علهى سهبم

المثا ال الحصر:

" )1عباس يعمم على القيادة الفلسطينية عدم انتقاد بشار األسد أو تأييد الثورة السورية"،مصدر لساب .

" )2مقابلة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس" ،قنا "العربم "http://www.alarabiya.net/programs 1121|/1/|7 ،
 )3قحي اي ا يج ( :)22ان اياا اقيضاع ف يي ث دطا الالجوا السطياة ن
أب ي 7031؛http://www.alzaytouna.net/2013/04/02/null-6
 )4مبمح أبمح أبو يعحة" ,ترا ُ مي فَ :ن يث المن يب ف يي ا" ,معهح بيت البكمة  -وبحة الح اييت7032/3//31 ,؛

" ,م كلا الاي و لة للح ايليت واالي شلي ات القي و يلة,

http://www.howgaza.org/Arabic
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 -2إن حركه ه اكتس ههبت احت ارمه هام وتممم ههدام ش ههعبمام عربمه هام عارمه هام باعتباره هها حركه ه تح ههرر ورنه ه م اومه ه
للمشههروا الصهههمون ة ه المنر ه  ،ةكمههع ت ههو بتمممههد نظهها م ت ه شههعبه وممههارس

دمومام؟ بسبب مرالبته بح وقه المشروع بالحرم والكرام .

ههد اسههتبدادام

 -1إد ار حماس أنها ستبسر تمممد الشعب السور ة حا اتبهت موق ام مؤمهدام للنظها  ،وهه تهدر
أن الشعوب ه األب ى ،وأن النظا مهما اد برشه ة نه ائ ال محال (.)1

كم هها وغ ههادر أع ههاء المكت ههب السماسه ه لحركه ه حم ههاس العاصه هم الس ههورم ةه ه ك ههانون األو
(دمسمبر)  ،1122وتعتبر هه المغادر تحو ها ة عالق حمهاس بالنظها السهور  ،به وكهان ةاتحه
لمرحل جدمد ة عالقات الحرك البارجمه  ،وتمو هعها
الت تشهدها الدو العربم .

همن محهاور المنر ه  ،باصه مهع التحهوالت

ورغ ه حال ه ال رمع ه بههمن النظهها السههور وحرك ه حمههاس ،وبعههد إغههال النظهها السههور مكاتههب

حرك حماس بالشمع األحمهر ،ب ه اإلعهال المرئه والمكتهوب واإللكترونه التهابع لحركه حمهاس ،منهمّ
بن سه عن شن هجو م اد على نظا الرئمس األسد ،باص ة العا األو بعد الح ار (.)2

ثانياً :موقف حركة الجهاد اإلسالمي من الصراع السوري المسلح:

ناد امر ما تتحدث حرك الجهاد اإلسالم عن موق هها ممها مجهر ةه سهورما ،وهه ترهرل الحهوار

بما امر وحمدام لح األ مه المتصهاعد هنها  ،مهع رة هها للتهدب البهارج تحهت أ وصهع كهان حمهث
تعت ههد الحرك ه أن تههدممر سههورما واب ارجههها مههن الصهراا العرب ه اإلسهرائمل مصههب ةه مصههلح إس هرائم ،
ومجعلها قو مهممن ة المنر .

بمنمهها مرتئ ه الكاتههب والمحل ه السماس ه ةتح ه صههبال" :أن لحرك ه الجهههاد (اإلسههالم ) موق هام

إمجابمام من األ م السورم  ،حمث تنمّ بن سها عن الصراا الدائر هنا " ،لكنه أشار إلهى وجهود أرهراع
تحاو ال

بالجهاد اإلسالم ة الصهراا ،لكهن ال لسهرمنممن تعلمهوا مهن تجهارب سهاب أال متهدبلوا ةه

الشؤون الدابلم للغمر ،وقا إن ال صائ ة سورما ات ت على عد االنحما إلى النظا أو المعار
هنا "(.)3

 )1رار عثمان" ،حماس والربيع العربي :جدل المكسب والخسارة" ،مرك نماء للبحوث والدراسات1122/2/1 ،
http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=223
" )2خروج حماس من سوريا :اتخذت الموقف الصحيح حتى ولو جا متأخ ارً" ،موقع النشر االلكترونم اللبنانم 1121|/1/18 ،
www.sooryoon.net/archives\48726
 )3ماء الكحلوت" ،الجهاد اإلسالمي الفلسطينية واألزمة السورية" ،الج مر نت1122/2/9 ،
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews
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ومن جهته ،أو

أستاه العلو السماسم بجامع األ هر ة غ مبممر أبو سعد للج مر نت

"أن الجهاد مرتبر عار مام بمواقع ممكن أن ت أر على أنها قرمب من النظها السهور  ،لكنهه اسهتبعد وجهود
أ دور للحرك إلى جانب النظا ة األحداث الدائر على األ ار

السورم "(.)1

كما وأو حت الحرك عبر ص حتها االلكترونم "شهبك حهوار بوابه األقصهى" ،موق هها الوا ه

والصهرم مهن الح ه ار السههور " :إننهها مههع ح ه الجمههاهمر الكام ه ةه المرالب ه بحرماتههها ،ومههع ح ههها ة ه

التظاهر واالعترال ،ب والثور والتمرد على ك من محاو ابتراع قرارها ومصادر حرماتها"(.)2
ونتمج لمواقع الحرك

ا ررت قماداتهها ةه سهورما إلهى مغهادر دمشه الهى إمهران تحهت ورهم

األحداث األبمر  ،والموقع المحر الهه جعلهها أمها بمهارات صهعب  ،بهمن تمممهد نظها الممانعه وحمامه

شعبها الالجه ة مبممات سورما ،أو على األق الت امن معه ولكن دون أن ت رع عالقاتها بالنظها

ة سورما (.)3

وتههرّ الباحث ه  ،بههمن النههاظ األساس ه الههه احك ه الموقههع ال لسههرمن العهها المتبههه علههى أعلههى
مسههتوماته بالنسههب للموقههع مههن الو ههع السههور الههدابل وترو ارتههه ،تمثه ةه الحمههاد اإلمجههاب  ،وتاجنههب

الدبو ة متاهات المشكل الدابلم ة سورما ،انرالقام من رؤم ورنم وقومم بالص ة آن واحد،
وتجنمب هام لل لسههرمنممن مههن مغب ه الههدبو ة ه مغههامر قههد ال تحمههد ع باههها ونتائجههها السههلبم علههمه وعلههى

ق مته الورنم نهام المراع .ومما مجب التنبمه له ،أن ال لسرمنممن ة سورما ه ة موقع المت ر

على األ م السورم الدابلم  ،ب إن عبار الحماد اإلمجاب تت من ة جوهرها موق ام نبمالم ،عنوانه أن

دور الش ههعب ال لس ههرمن ةه ه س ههورما متمثه ه ةه ه م ههد م ههد المس ههاعد الممكنه ه لس ههورما والش ههعب الس ههور ،
والمساعد على بلسم الجرال ،ووقع ن مع الدماء حمثما أمكن.
ثالثاً :موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:

ة بدام الح ار السهور تبنهت الجبهه الشهعبم مواقهع داعمه للنظها مهن حمهث المبهدأ ،ةكانهت

مؤمههد لتعاملههه األمنه الشههرس مههع المظههاهرات السههلمم  ،ولكههن هله الموقههع كههان بجهوالم بسههبب مبال تههه

إلجمههاا ال صههائ ال لسههرمنم علههى سماس ه النههم بههالن س .أمهها ة ه الوقههت الحههال بعههد أن اسههتُنبتت-
الجماعات اإلسالمم المتررة والمسلح والمسمئ للشعب السور وحراكه ،والته أ هاةت مشهكل وتحهد

جدمههد للشهعب السههور ُم ههاع إلههى الهه الرئمسه المتمثه ب اله النظهها  ،شههكلت هههه الجماعههات مبرجهام
" )1الجهاد اإلسالمي الفلسطينية واألزمة السورية ،مصدر الساب .

" )2موقف الجهاد اإلسالمي من الثورات العربية وثورة سوريا على وجه الخصوص" ،شبك حوار بواب األقصى1122/9/21 ،
" )3الجهاد اإلسالمي غادرت دمشق" ،الجه نت1122/8/2 ،
http://laji-net.net/arabic/default.asp?contentID=9932
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تسههترمع مههن باللههه الجبه ه الشههعبم الجهههر بموق ههها الح م ه واألوله مههن الح ه ار السههور  ،وكهههل مههن

النظهها السههور

ةوجههدت الجبه ه

ههالتها ة ه هههه الجماعههات ،ه ه ال رص ه األنسههب لتجهههر بموق ه هها

المبرر بوجود هؤالء المتررةمن ،بالصام إلح ار ر تارمب للجبه كما للمسار العرب إجماالم(.)1

بمنما أدلى كامد الغو  -ع و المكتب السماس للجبهه الشهعبم لتحرمهر ةلسهرمن  -ب أرمهه ةه

موقع الجبه من الصراا السور المسل  ،ة ل اء باك نشر على الموقهع الرسهم للجبهه الشهعبم :
"منه البدام وحتى اان موقع الجبه الشهعبم
بدام األحداث بشك معلن إلى

شهدمد الو هول ممها محهدث ةه سهورما ،حمهث دعهت منهه

رور أن ممارس الشعب العرب السور ح ه ة الحرمه والدمم رارمه

والحما الكرمم وة تداو السلر  ،ولكن ته االنحهراع عهن ههه األههداع ،واعتمهاد العنهع وسهمل شهبه

وحمد ة الصراا الدابل  ،ة الم عن تدب قوّ بارجم معادم لسورما ومصال األم العربمه قامهت

بههدع جماعههات مسههلح متررة ه  ،س هواء مههن داب ه سههورما أو قادم ه إلمههها لتح م ه أهههداع ال عالق ه لههها
برموحات وآما الشعب السور  ،وهو ما جع موقع الجبه مرك على رةل هه التدبالت ،ومدعو

لالسههتجاب لمرالههب وح ههو الشههعب العربه السههور الته عبههر عنههها ة ه الحرمه الك ارم ه  ،وادانه جممههع

األرراع الت تسعر من البالع"(.)2

بمنمهها ارتههمت بالههد ج هرار  -ع ههو المكتههب السماس ه للجبه ه الشههعبم لتحرمههر ةلسههرمن – أن

ال صائ ال لسرمنم أكدت ة أكثر من مناسهب

هرور الوقهوع علهى الحمهاد ،وتجنمهب أكثهر مهن 911

ألع ةلسرمن م ممون ة سورما تبعات الصراا ،باص ة ظ تجارب ساب بعدد مهن الهدو العربمه

دةهع ةمههها ال لسهرمنمون أثمانهها باهظه  .كمهها أكهدت جممههع ال صهائ علههى حه الشههعب السهور ةه الحرمه
وتحدمد مصمر ة ظ السما الورن السور  ،ولكهن بتغمهر مجهرّ األحهداث أصهب الههدع ههو دمهار
وتبرمب سورما من قب مجموعات مسلح مدعوم من جهات بارجم

لتن مه أجندات دبمل  ،وتعهرل

س ههورما لهجمه ه شرسه ه عل ههى كه ه الص ههعد للنمه ه م ههن مكانته هها وانه ههاء وجوده هها ودوره هها ةه ه المنر ه ه  ،وأن
المجموعات المسلح المرتبره ب رهر والسهعودم والوالمهات المتحهد وال هوّ الغربمه ههدةها تهدممر سهورما.

واعتبرت جرار أن الهجم الت تتعرل لها المبممات من قب المجموعات المسهلح  ،ال تصهب إال ةه
صال إنهاء ق م الالجئمن عبر ت رمغ المبممات الشاهد على ممسا اللجوء ال لسرمن (.)3

 )1سلم البم " ،يوم خدعتنا الجبهة الشعبية ..عن التناقضات األخالقية في الجبهة وخداع قيادتها ألبنائها" ،موقع سلم البم
نوت بو http://horria.net/2013/08/22/yawmakhada 1122/8/11 ،

" )2حوار مع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق كايد الغول" ،موقع الجبه الشعبم لتحرمر
ةلسرمنhttp://pflp.ps/ar/post/9301 1121/2/11 ،

 )3وسا نصر اهلل" ،ليلى خالد :سورية مستهدفة ..وزج المخيمات بالصراع يمهد للتوطين" ،موقع البواب 1121/21/26 ،
http://www.albawaba.com
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رابعاً :موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة):
من المعروع أن ال ماد العام للجبه الشعبم لتحرمر ةلسرمن متمرك جغراةمام ةه سهورما منهه
ع هود ،وهه مههن حمهث الهدع اللوجسههت والتشهكم العسهكر تتل ههى كه هله مههن النظها السهور ولهههل
نههرّ براههها متواة ه مههع البههر السماس ه لمسههار النظهها السههور ةعلمههها أن تناصههر وتحههالع أتباعههه،
وت ار من مناهل سماساته.
ومعتبههر تغرمههد الجبهه الشههعبم (ال مههاد العامه ) بههار السههرب ال لسههرمن حاله اسههتثنائم حمههث
إنههها ة ه بههدامات الح ه ار السههور أعلنههت عبههر قمههادات ة ه اللجن ه المرك م ه  ،أنههها ت هرةل االن ه ال ة ه
المجرمات السورم  ،لكن دارت األما ودبلت ة م اتل المعار السورم إلى جانب النظا (.)1
وأكههد مسههؤو الجبه ه الشههعبم لتحرمههر ةلسههرمن (ال مههاد العام ه ) ة ه قرههاا غ ه المهنههدس لههؤ
ال رمههوت  ،ة ه ل ههاء بههاك له ه “مؤسس ه بملسههت الورنم ه للد ارسههات والنشههر واإلعههال  ،وله ه ”موقههع بملسههت
اإلببار ” ،عندما سئ كمع تنظر الجبهه الشهعبم الهى األحهداث ةه سهورما؟ ةمجهاب" :إننها ةه الجبهه
نرةل التهدب ةه الشهؤون الدابلمه أل دوله عربمه والشهعب ال لسهرمن الهه معهم ةه سهورما ممله
ح ههو له ه ت ههوةر أل ةلس ههرمن ةه ه أ دوله ه عربمه ه ل هههل علمن هها أن نك ههون وةم ههمن له ههه الدوله ه بكه ه
مؤسسههاتها ولههها الشههعب .ول ههد كههان لنهها ةه الجبهه الشههعبم ال مههاد العامه ت ههدمر موقههع لهههه األحههداث
بمنها مدعوم من جهات بارجم  ،والهدع منها النم من الموقع السماسه للجمهورمه العربمه السهورم
الهراةل لسماسه الهممنه والسههمرر األمرمكمه والصههمونم والغربمه علههى المنر ه  ،وكههل موق هها الههداع
للح و والثوابت ال لسرمنم  ،باإل اة إلى موق ها الداع للم اوم ال لسرمنم واللبنانمه والعراقمه  .وقلنها
من ههه البدامه ه بمنن هها م ههع اإلص ههالحات السماس ههم وتع مه ه الدمم رارمه ه والحرمه ه م ههن منرله ه تمت ههمن الجبهه ه
الدابلم ة مواجه المؤامرات البارجم وكنا نعل بمن ما مجهر علهى األرل ههو أبعهد مها مكهون عمها
()2
رةع من شعارات ،وما تمر به سورما المو بمر دلم على صواب موق نا"
وعندما سئ ال رموت عن تمثمر األحداث على الشعب ال لسرمن ؟ أجاب" :نحن نعتبر أن ج ء
ممهها برههر السههتهداع سههورما كههان مههن أج ه تص ه م ق ههم الالجئههمن الت ه ه ه جههوهر الص هراا العرب ه
الصههمون  ،ةكهان هنها اسههتهداع ممهنهر للمبممهات ال لسهرمنم مههن قبه المجموعهات المسهلح إلجبههار
ال لسرمن على الهجر والتشتت ة أصه اا العهال  ،وق هم مبهم المرمهو هه بمهر شهاهد علهى هله
ةك ه المحههاوالت الت ه بهههلت مههع هههه المجموعههات مههن أج ه االنسههحاب والسههمال للعههائالت بههالعود إلههى
منا له  ،كانت تجابه بالتسومع والممارل والرةل من قب هه المجموعات الت تبترع المبم  ،مما
دةع بالعائالت للهجر إلى مبتلع دو العال برر وسائ  ،دةعت بع ها حماتها ثمنام لهل ة البحار
والصحار "(.)3
" )1باسم من يقاتل أحمد جبريل في سوريا ،"،حل ( )1122/8/2من "الواقع العرب " ،الج مر نت
http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation
 )2القريوتي :أساس تحقيق المصالحة الشراكة الحقيقية والبرنامج السياسي بتوافق الجميع" ،شبك شر لإلعال ،
http://shrq.ps/?p=4122 1122/2/8
 )3ال رموت  ،مصدرساب .
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خامسا :موقف حركة فتح :
أعلنت حرك ةت منه بدام الح ار السور  -شمنها شمن سائر التنظممات ال لسهرمنم  -تبنه

سماس النم بالن س حمث أعرب قاد الحرك عن عد التدب ة الشمن السور  ،والتركم ة هر علهى
مصههمر نصههع ملمههون الجههه ةلسههرمن معمشههون ة ه سههورما ،ومهها مهههدد الشههعب ال لسههرمن ة ه سههورما

مسههت بالم( ،)1وتحممههد الشههعب ال لسههرمن والمبممههات ال لسههرمنم وعههد جههه ة ه أتههون األ م ه السههورم ،
ونههادت بالح ه السماس ه لي م ه  ،وهل ه حرص هام علههى ح ههن الههدماء ،واسههت رار وحمام ه الشههعب السههور ،

وتجنب ها لتك هرار ممسهها الشههعب ال لسههرمن الههه سههب وها ومههالت التشههرد الههه حههدث ة ه األردن وة ه

لبنههان وة ه الكومههت وة ه الع ه ار وة ه لمبمهها سههاب ام ،نتمج ه لههبعل مواقههع لمنظم ه التحرمههر مههع األنظم ه

العربم (.)2

بمنما وص ت حرك "ةت " ح ار الشعب السور به "العدوان البهارج " علهى نظها الهرئمس بشهار

األسد ،مشبه م ما محدث ة سورما به "عدوان  "2618على ةلسرمن من جانب االحتال اإلسرائمل (.)3

معهها" ،عههن عبههاس ك ه ع ههو اللجن ه المرك م ه للحرك ه  :إن
ون لههت وكال ه األنبههاء ال لسههرمنم " م
" 81دول أجنبم تشار ة العهدوان البهارج علهى سهورما" ،الةتهام إلهى أن "حركه ةهت لهن ت هع مكتوةه
األمههد " ،ومبمنهام أن "هههه الههدو تسه تهبر كه إمكانماتههها وعصههاباتها ومبابراتههها ومجرممههها وابههداعاتها ةه
اإلرهاب من أج تدممر سورما" .وأكد ال ماد ال تحاو  ،أن ما مسمى "جم

للحرك  ،سمشار إلهى جانهب "الجهم

التحرمر ال لسرمن " التهابع

السهور النظهام " ةه ال تها بمبهم "المرمهو " ،وأ هاع أن "ههه

المشارك ه دةاا عن سورما وعن مبممات الالجئمن ال لسرمنممن".

ومنهههه بدام ه ه انهههدالا الح ه ه ار السه ههور  ،أبهههدت حرك ه ه ة ههت موق ه هام داعم ه هام للنظه هها السه ههور عبه ههر

التصرمحات وال مارات الت بادرت بها شبصمات من قمادات المنظم والسهلر ال لسهرمنم إلهى دمشه ،
واإلشاد بالرئمس بشار األسد ،ومن الجدمر هكر هنا أن السهلر ال لسهرمنم الته بسهرت غه بعهد ةهو

حرك حماس ة االنتبابات التشرمعم عا  ،1119وموقع حماس من الح ار السور وانسهحابها مهن
دمش  ،وجدت منظم التحرمر ةرص ههبم لتح مكانها ة أح ان النظا السور  ،وك هله م ابه

ههمان عههد مشههارك ال لسههرمنممن ة ه صههع الح ه ار الشههعب السههور  ،واتبههاه موقههع هههو أقههرب إلههى

النظا منه إلى الحمادم (.)4

 )1أمان السنوار" ،فتح" والنظام السوري ..من رفع السالح إلى ترميم العالقات" ،البلمر أونالمن1121/21/27 ،
http://alkhaleejonline.net/articles/1418810007985985000
 )2حسن ترشمحان " ،ق ار ة في أوراق األلم واألمل فصائل المقاومة الفلسطينية واألزمة السورية" ،مجل العود  ،العدد  ،71مولمو
http://alawda-mag.com/default.asp?issueID=71&contentID=2770&menuID=58 1122
" )3حركة "فتح" الفلسطينية تصف الثورة السورية بـ "العدوان الخارجي" ،موقع الدرر الشامم 1122/1/21 ،
http://eldorar.com/node/74137
 )4نصر حجا " ،فلسطينيو سوريا بين "يا وحدنا" و"الدم الفلسطيني السوري واحد" ،صحم العرب1121/2/12 ،
http://www.alarab.co.uk/m/?id=13691
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المبحث الثاني
تداعيات الصراع السوري المسلح على مستقبل القضية الفلسطينية
مقدمة:
ال ممكههن ةص ه األ م ه السههورم الحالم ه عههن الص هراا العرب ه اإلس هرائمل  ،وعههن مههم

التسههوم

علههى المسههار ال لسههرمن  ،حمههث كانههت دمشه داعمه م لل ههوّ ال لسههرمنم الراة ه لهنهر "أوسههلو" واة ار اتههه
السماسم واألمنم ثه كانهت دمشه – ومها ته ا – غمهر موقعه علهى معاه ر
هدات مهع إسهرائم  ،كمها جهرّ
على الجبهات المصرم واألردنم وال لسرمنم  ،ةب مت سورما  -ومعهها لبنهان -ةه حها االسهتهداع مهن

أج ةرل "التربمع العرب " مع إسرائم  ،وال ممكهن نسهمان أن مئهات األلهوع مهن الالجئهمن ال لسهرمنممن
م ممون ة لبنان وسورما والع ار  ،وبمن ما حدث ،وما محدث ة هه البلدان سهمؤثر كثمه امر علهى مصهمر
ر
انعكاسات برمر على "قهوّ الم اومه " مهن
ملع الالجئمن ال لسرمنممن( ،)1وهل بالربع معكس حدوث
جههراء تههداعمات األ مه السههورم ونتائجههها السماسههم واألمنمه  .ةمبرههه مههن معت ههد أن التغممههر المنشههود ةه

سههورما هههو ة ه نظامههها السماس ه الههدابل ة ههر ،ب ه الهههدع الكبمههر الههها هههو ةص ه العالق ه بههمن سههورما

وامهران مههن جهه  ،ورسه برمر ه شههر أوسههرم متغمههر ةمههها مم ه ان ال ههوّ والتحال ههات ةه المنر ه لتبههد

المصال األمرمكم واإلسرائملم ة آن واحد(.)2

تداعيات الصراع السوري المسلح على مستقبل حركة حماس:

وق ههت حمههاس مههن الصهراا السههور المسههل موق هام مؤمههدا لحه ار الشههعب السههور

وبهههلت بهههل

ترلعههات النظهها السههور الههه كههان ممم ه باسههتمال موق ههها كلم هام لصههالحه ،ممهها دة هع كوادرههها الرئمسههم

لمغادر سورما .ونتمج لموق ها ،أغل النظا السور م رات المكتب السماس للحرك ةه دمشه وأعلهن
مصادرتها وبهل وقعت ال رمع ة العالقات ما بمن الررةمن (.)2

أما بالنسب لما سمتعل بتمثر هل الصراا علهى مسهت ب حركه حمهاس ةههل منهور بمها محملهه
مصمر الصراا السور  ،وما تحمله السمنارموهات المتوقع ال ادم لمست ب هل الصراا.

أولوي ٌة أمريكية" ،شبك المعلومات السورم ال ومم االجتماعم 1122/8/9 ،
 )1صبح غندور" ،سوريا اآلن
ّ
http://www.ssnp.info/index.php?article=104208
أولوي ٌة أمريكية" ،مصدرساب .
")2سوريا اآلن
ّ
" )2تقدير استراتيجي ( :)22انعكاسات األوضاع في سورية على الالجئين الفلسطينيين" ،مصدر ساب
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وتههرّ الد ارس ه أن السههمنارموهات ال ادم ه تههتلبك ة ه أربع ه مشههاهد مبتل ه

ولك ه مشهههد منههها

مست ب مبتلع لحرك حماس تبعام للتغمرات الت ستر أر على السهاح السهورم  ،وحسهب معرمهات هله

المشهد ونستعرل تل السمنارموهات ،واستشراع التوقعات لمست ب الحرك تبعام لتل المشاهد.
السناريو األول:

سيناريو سيادة الفوضى:
إها دبت ال و ى ة سورما جهراء اسهتمرار ال تها وامتهداد وتصهاعد مهن دون إمكانمه التوصه
إلى تسوم سماسم  ،ةسمت من هل المشهد ة ثناما ةو ى مرل تجتال المنر  ،انرالقام من ح م

أن السمنارمو األبر إلنهاء تل الحرب هو ت سم البالد ،واحت اظ ك ررع من أرراع الن اا بمنار هه

الت مسمرر علمها ،هل السمنارمو المظله الهه ابتكرتهه ولعبهت عله أوتهار الوالمهات المتحهد لمصهرل

وشههمع

"ال و هى البالقه " ،والهه م ههو عله اللعههب عله العامه الرهائ دابه سهورما – مثه  :س اهن
وأك ه ارد وعل ههوممن وغم ههره  -مم هها مههؤد ةه ه النهامه ه إله ه ت تم ههت الههبالد له هدومالت ص ههغمر  ،مس ههه عله ه
الوالمههات المتحههد وحل ائههها ة ه المنر ه حكمههها ،ةتصههب قنبل ه موقوت ه تن جههر ة ه أ لحظ ه

()1؛

أمهها

احتماالت الت سم ةتتلبك ة تج مه سورما إلى عد دومالت ،من بمنها "دومله علومه " محكمهها نظها

"األسد" وتمتد من "دمش " وحتى ساح البحر المتوسر غربام ،و"دومل كردم " ةهى أقصهى شهما الهبالد،
إ اة إلى "دومل إسالمم معتدل " تتحك ةى المنار على أرراع "دمشه " وعلهى الحهدود اإلسهرائملم ،
وأبم امر "دومل داع " وتمتد من "حلب" حتى الحدود العراقم (.)2

وترّ الباحث  ،إنه ةه ظه هله السهما سهمكون مسهت ب حركه حمهاس ههو التحهالع مهع اإلقلهم

الهه مسههمرر علمهه السههن  ،وقههد تهتمكن مههن إقامه قواعههد للتههدرمب العسهكر لههها ومشهارك الجههم

التههابع

لإلقلههم بببراتههها وتههدرمبها العسههكر ةه هله اإلقلههم  ،مههن أجه ت ومه التحههالع السههن  ،ولرعامه مصههال
حل ائها السنممن ة المنر كالسعودم وتركما وقرر وستعمد إلعاد ةت مكاتبها ة هل اإلقلم .
السناريو الثاني:

احتمال انتصار النظام على المعارضة:
بعد تمكن النظا السور من السمرر  ،وبعد التجرب ال اسم الت استن ةت ج عناصر وقدراته
 )1رم

المنماو  ،الفوضى الخالقة "الربيع العربي بين الثورة والفوضي ،دار الكتاب العرب للنشر ،دمش – ال اهر ،1121 ،

ك .112

 )2عبد الع م الشرةى 4" ،سيناريوهات إلنها المأساة ..أقربها الحل السياسى" ،الورن ،العدد 1122/8/16 ،2127
http://www.elwatannews.com/news/details/7946
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ونتمج لمواقع بعل ال صائ ال لسرمنم من النظا  ،ةسمكون لدّ النظا رمب مهن بعهل

العسكرم

ال لس ههرمنممن ال هههمن ان ههموا إل ههى المعار ه ه

وم ههن المتوق ههع أن متش ههدد النظ هها الس ههور وته ه داد قب ههته

األمنمه  ،ومتشههدد كهههل علههى صههعمد المعههامالت واإلج هراءات اإلدارم ه الوظههائع العام ه

وسههتعلو وترت ههع

نداءات ونغم "سورما أوالم" ،وه معاكس للث اة العام ة سهورما هات المحتهوّ العروبه الته له مكهن
تثم ههر أ حساس ههم

ههد ال لس ههرمنممن ال هههمن متبه هوأون وظ ههائع ةه ه إدارات الدوله ه  ،لك ههن الح ههرب األهلمه ه

ستؤد مست بالا إلى برو الن ع الورنم على حساب الن ع ال ومم (.)1

وترّ الباحث  ،أنه ة ظ حهدوث هله السهمنارمو ةه ن موقهع حمهاس ول هوّ المعار ه سهمكون

صعبام للغام

ةلن مكون لها أ عالقات مع النظا السور ال مهن قرمهب وال مهن بعمهد وسهمنته وجهود

أ ام بالتواجد لمكاتبها أو أ نشار لها مهكر على األ ار

حمههاس وبههمن حل ههاء سههورما ة ه المنر ه

السورم

وستحدث قرمع ما بمن حرك

كههامران وتنظههم ح ه ب اهلل ممهها سههم مد مههن ع ل ه حمههاس ة ه

المنر .
السناريوالثالث:

احتمال انتصار المعارضة السورية على النظام:
تنظر المعار

بعمن االرتماب إلهى الموقهع ال لسهرمن الهه له مصهرل بموقهع مؤمهد ومهؤا ر

ومسههاند وص هرم لل ههوّ المعار ه للنظهها السههور  ،ة ههد كانههت تل ه ال ههوّ المعار ه تمم ه مههن الشههعب
ال لسرمن وةصائله الت هاقت ومهالت الظله وال ههر مهن النظها أن تسهاندها ،ولكهن الموقهع ال لسهرمن

اتس بالحماد ناهم عن بعل ال صائ الت ان مت بشك صرم للنظا السور وقاتلت معه(.)2

وترّ الباحث  ،أنه ة هه الحا سمكون و ع حل اء النظا السور سمئام للغام  ،وسمبر دور

التحالع السن وال وّ اإلقلممم الت رجحت ك تهها ةه تله الحهرب ودعمهت المعار ه بالمها والعتهاد
أما حرك حماس الت أمسكت بالعصا مهن المنتصهع ةسهمل مها ةتهر لمسهت بهالوجم لتمهد جسهور الث ه

مهها بمنههها وبههمن ال ههوّ المعار ه  ،لتههتمكن مههن إقامه عالقههات تههدعمها المصههال المشههترك بههمن الرهرةمن
باص إها ماتدبلت قرر والسعودم وتركما لتحسمن تل العالقات.

 )1صقاا ر أب ههو ةبه ههر" ،أي مصــير ينتظــر الفلســطينيين فــي ســورية ،"،موقههع ةلسههرمننا ،الموقههع الرسههم لحرك ه ةههت ة ه لبنههان،
1122/21/7؛

http://www.falestinona.com/OurPalWebSite/ArticleDetails.aspx?ArticleId=8415
 )2عبد الع م الشرفى 4" ،سيناريوهات إلنها المأساة" ،مصدرسابق.
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السيناريو الرابع:

سيناريو الحل التوافقي:
هههها

ومتههرج هههها السههمنارمو بنشههوء ت ههاه دول ه (روسه  -أمرمك ه ) للههدةع باتجهها ق هراء تواة مه
ُ
الت ههاه س ههوع محت هها ب ههالربع إل ههى تع ههاون أره هراع الصه هراا اإلقلممم ههمن ،سه هواء م ههن أص ههدقاء المعار ه ه

(السههعودم وتركمهها وقرههر) ،أو حل ههاء النظهها (إم هران وتنظههم ح ه ب اهلل) ،لل ههغر علههى أر هراع الص هراا
السورممن لل بو بمث هها الح التواة

وة حا واة األرراع بهها السمنارمو ،ةسوع مكون مدةوعام

بحسابات ع النم لمبتلع الالعبمن البارجممن ة األ م السهورم  ،ونهابع بالدرجه األولهى مهن مبهاوع

مههن ان ه ال سههورما نحههو ال و ههى ،وتحولههها إلههى بههؤر إقلممم ه إلنتهها الترههرع واإلرهههاب( .)1وسههوع مههت
الدةع باتجا تشكم حكوم من النظا والمعار

إعاد همكل أجه األمن والجم

تح ظ ما تب ى من مؤسسات الدول السورم (وتشهم

تحدمدام ،واستمعاب ةصائ المعار

المعتدل

محارب تنظم الدول وربما غمر من الجماعات الجهادم هات التوجهات األممم (.)2

منها) ،والتوجه نحو

وترّ الباحث  ،أنه ة حا ت االت ا والتواة ما بمن أرراع الصراا السور وال وّ اإلقلممم

الداعمه ه والمس ههاند لته ه األره هراع وةه ه ح هها التوصه ه إل ههى تس ههوم دولمه ه تؤس ههس لنظ هها حكه ه جدم ههد
ودمم ارره  ،ةمهن المتوقههع إعهاد النظهر ةه بعهل التسهههمالت السهورم الته كانههت ال صهائ ال لسههرمنم

تحص علمها ،مث  :حرم العم السماس ة المبممات ،وحرم حمه السهالل لهبعل المنظمهات الته

كانه ههت تتمرك ه ه ة ه ه سه ههورما كمه هها أن الدول ه ه السه ههورم الت ه ه كانه ههت ت ه ههد المعونه ههات المالم ه ه للتنظممه ههات

ال لسههرمنم ومههن بمنههها حرك ه حمههاس ،سههتمتنع عههن هل ه تمام هام ،وسههتحر الحرك ه مههن أ تواجههد علههى
األ ار

السورم

ألن الدول الجدمد لن تكون مل م ب عانه ههه المنظمهات ،وسهمكون الشهغ الشهاغ

لها إعاد بناء واعمار ما ت تدممر ة األ ار

السورم

وسمستغر هل سنوات رومل كما حدث ة

دول الع ار ساب ام بعد بو ها للحروب مع إمران واجتماحها للكومت وما تال تل المرحل من انشهغا
بشمنها الدابل  ،و عع وت ك وانهمار.

تداعيات الصراع المسلح السوري على القوى الفلسطينية المعارضة:
كما أسل نا الهكر ة ن مسهت ب ال هوّ ال لسهرمنم المعار ه (الجبهه الشهعبم لتحرمهر ةلسهرمن،

والجبه ه الشههعبم ال مههاد العام ه  ،ومنظم ه الصههاع  ،وجههم

التحرمههر ال لسههرمن ) ،شههمنها شههمن حرك ه

 )1ص هر أبهو ةبههر" ،أي مصير ينتظر الفلسطينيين في سورية ،"،مصدر ساب .
 )2مبر التسوم  :تداعيات انقالب الموازين العسكرية بسوريا ،موقع جبه الن ا الشعب ال لسرمن  ،شؤون عربم ودولم ،

1122/9/17؛ http://www.nedalshabi.com/?p=57528
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حمهاس منههور بمهها سههتؤو إلمههه سههمنارموهات مسهت ب الصهراا الههدائر ةه سههورما ،وسنسههتعرل احتمههاالت
مست ب تل التنظممات:

السيناريو األول:

سيناريو سيادة الفوضى:
وة ه تل ه الحال ه سههمت ت سههم األ ار ه السههورم الههى كنتون هات صههغمر بحمههث تسههمرر أر هراع

الن اا على المنار الت تمكنت السمرر علمها بال و

()1

ةس ههتتمرك تنظمم ههات المعار ه ه ال لس ههرمنم ةه ه الدومله ه

هاء عل ههى هله ه
وت ههرّ الباحثه ه  ،أن ههه بن ه ا
العلوم الت سمسمرر علمها نظا األسد وأسرته العلوم

وستكون مساند وداعم له ة الحك لترسم

وبناء قدراته من جدمد ةالنظا السور محتها لتعهومل بسهائر مهن ال هوات الم اتله  ،ومحتها إلهى دعه

تل التنظممات الت أبدت له التبعم والوالء بال الح ار السور المناهل لحك األسد.
السناريو الثاني:

احتمال انتصار النظام على المعارضة:
ببرو النظا السور منتص امر ة تل المعرك  ،ةمن البدمه بمكان تصور أربع نتائر رئمسم

له ههها الس ههمنارمو س ههت رل ن س ههها ب ههو عل ههى الس ههاح الس ههورم واإلقلممه ه ؛ أواله هها أن إمههران ستص ههب دوله ه
عظمى هات تهمثمر ةهى المنر ه  ،مهن واقهع أنهها سهاهمت ةهى حه األ مه السهورم بشهك أو بهمبر ،بمنمها
النتمج الثانم تترك حو أن التوص إلى مث هها االت ها  ،معنهى

هرب قا هم للتنظممهات اإلرهابمه

وسر احتماالت بوجود قوّ دولم مستعد للدبو إلى "دمش " ومكاةح اإلرهاب ةمهها ،وعلهى المسهتوّ

السههورّ الههدابلى سههتكون هنهها تحههدمات تتعل ه بتو مههع الههن ر علههى ال صههائ المبتل ه  ،واعههاد تههورمن
الالجئمن السورممن ،بمنمها علهى المسهتوّ اإلقلممه سهتكون هنها مرالبهات لهبعل الهدو البلمجمه الته

توررت ة دع اإلرهاب ،للتوقع عن هها الدع (.)2

وتهرّ الباحثه  ،أنههه ةه حهها حههدوث هله السهمنارمو ةسههمكون بمثابه انتصههار وعلههو شههمن لل ههوّ

ال لسههرمنم المعار ه والته دعمههت وآ رت النظهها ةه صهراعه

ال صائ من تواجدها على األ ار

الث الت أثبتت أنها أه لها ،وستع

السورم

ههد المعار ه السههورم  ،وسههتع

وسمكاةئها النظها السهور ومعه

تله

وجودهها بعهد أن منحهها

عالقاتها بحل اء نظا األسد ة االقلم العرب والدول .

 )1مرك الج مر للدراسات" ،مخرج التسوية :تداعيات انقالب الموازين العسكرية بسوريا"1122/9/12 ،
http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2015/06/201562592056134726.htm
 )2عبد الع م الشرة  ،أربع سناريوهات ،مصدر ساب .
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السناريو الثالث:

احتمال انتصار المعارضة السورية على النظام:
وسههمتبع هل ه السههمنارمو انهمههار للنظهها السههور

وسههمكون نتمجتههه اسههتن اع كاة ه ال ههو البش هرم

العسكرم الت متحك ةمها النظا على مدار أشهر رومل  ،ولهن متح ه ههها السهمنارمو بهالربع سهوّ مهن
بههال حصههو المعار ه السههورم علههى أسههلح مترههور  ،أهمههها ال اهةههات الم ههاد للرههائرات .وسههمؤدّ

انهمار النظا السور إلى ظهور ت لبات رائ م عنم داب الدول السورم  ،وسمؤدّ تباعام إلى اندالا
حال عنع راحن بمن ال صائ السورم المبتل على أسس رائ م

وسمكون هها السمنارمو هو األسوأ

بالنسههب لره هران وح ه ب اهلل ،حمههث إن هههها السههمنارمو معنههى ت ارجههع الن ههوه اإلم ارن ه ة ه المنر ه  ،بسههبب

بسههارتها الحههرب بالوكاله الته تبو ههها ةه سههورما ،كمهها أنههه سمتسههبب ةه إ ههعاع حه ب اهلل إلههى حههد
كبمر

()1

وترّ الباحث  ،أنه ة حا حدوث هل السهمنارمو ةه ن مصهمر ال صهائ ال لسهرمنم المعار ه

هههو ال ه وا والت ك ه واالنههدثار ،ةلههن تجههد لههها مسههاندام أو حلم هام ة ه المنر ه بع هد انهمههار النظهها وحل ائههه،
وباصه بعهد تغلهب محهور التحههالع السهن الهه ت هود قرهر وتركمهها والسهعودم

األ ار

السورم م رر إلمجاد مكان بدم لإلقام علمه.

وسهتغادر تله ال صههائ

سيناريو الحل التوافقي:

مههن الممكههن حههدوث هله السههمنارمو ةه حهها تمكههن الوالمههات المتحههد وروسههما مههن التغلههب علههى

بالةاتهمه هها ،وتهمئ ه ه الظه ههروع إلنهه ههاء األ م ه ه سماسه ههمام بسه ههبب تنه ههام التهدمه ههدات األمنم ه ه والته ههداعمات
الجموسماسههم المترتبه علههى اسههتمرار األ مه السههورم وت اقمههها وةه حهها رغههب الررةههان بمواة ه ال ههوّ

اإلقلممم ال اعل ة األ م السورم ة الوصو إلهى قواسه مشهترك  ،ممكهن أن تشهك إرها امر لحه ت بلهه
جممههع األرههراع المحلم ه السههورم واإلقلممم ه  .وة ه هههها السههما  ،مجههب علههى الههدو البلمجم ه والوالمههات

المتحهد دعه الحكومه ال ادمه ةه سههورما وت هدم معونههات لهها مههن شهمنها إعههاد اإلعمهار واعههاد همكله
الجم

وتموم األولومات الرارئ  ،وتب مع ورهم المعانها اإلنسهانم جهراء األ مه السهورم ( ،)2وتربمه

ما ت االت ا علمه ة مهؤتمر جنمهع األو والثهان

واالنت ها السماسه مهن بهال همئه حكه انت المه

هات صالحمات كامل ووا ح وعادل للجممع بما ةمهها األمهن والجهم  ،كمها ههو منصهوك علمهه ةه

قرار مجلس األمن الدول رقه ( .)3()1228وهله لهن متح ه بمعه

عهن ممارسه

هغور ح م مه علهى

 )1عبد العزيز الشرفي ،المصدر سابق.
 )2مــؤتمر الســالم الســوري "جنيــف"" 1وتحـ ّـديات البيئــة المحلّيــة واإلقليميــة ،ر ،2المرك ه العرب ه للد ارسههات وتحلم ه السماسههات،
الدوح  ،ةبرامر  ،1121ك.22
" )3إطار زمني سريع ...ونصيحة بضبط النفس في االتصاالت الخارجية" ،الحما ،
http://alhayat.com/Details/590819 1121/2/6
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النظا إلبداء الجدم المرلوب إلنجال الم او ات ،إه إنه لمس بوسع المعار

السورم أن تستمر ة

هاء للم ه ه قُ ههدمام ةه ه محاوالت ههه ة ههرل إرادت ههه عل ههى المن ههار
م او ههات عبثمه ه مس ههتبدمها النظ هها غر ه م
()1
البارج عن سمررته بال و والحصار والتجومع
المعار

وترّ الباحث  ،أنه ةه حها حهدوث هله السهمنارمو ،ةمهن المتوقهع لمسهت ب ال صهائ ال لسهرمنم

أن مستمر تواجدها ة سورما ،وتستمر ة نهجها الداع والمؤمد لنظا األسد ،ولكن وجودهها

سمكون م ع عام ولمس قومام ،نظ امر النبرار جممع ال وّ السماسم ةه الحكه التشهارك والهدمم رار  ،وأن
دةه الحكه سههتكون متوا نه بتواجههد تمثمه ةه الحكومه والجههم لجممههع ال ههوّ وال صههائ السههورم  .ومههن
جانههب آبههر ،سههمنا ال ههعع واالسههتن اع تله ال صههائ نظه امر ل ههدان الكثمههر مههن عناصههرها إثههر الصهراا
الروم والمنه اله با ته بجوار حلم ها الرئمس األسد وجمشه ونظامه.

 )1مؤتمر السال السور "جنمع"،" 1المصدر الساب  ،ك.22
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المبحث الثالث
تداعيات الصراع المسلح السوري على المفاوضات
وتسوية القضية الفلسطينية
مقدمة:

إن ربمعه ه العالقه ه ب ههمن الش ههعب ال لس ههرمن  -المتمثله ه ب

ههمته ال لس ههرمنم  -ودو الجه هوار

العربه تتسه بالتههمثمر والتههمثر ةههالروابر التارمبمه  ،والواقههع العربه  ،وااال واامهها  ،متالحمه ومترابره
بحك العمه التهارمب والظهروع الجموسماسهم  ،والعهدو المشهتر  ،والشهعوب الته تهرتبر ببع هها بصهل

ال راب والد والنسب.

ومما ال ش ةمه ،ة د تهمثر ال لسهرمنمون وأثهروا سهواء بشهك مباشهر أو غمهر مباشهر ةه الحه ار

الس ههور  ،كه ه حس ههب مش ههاربه ال كرمه ه واألمدمولوجمه ه  ،وتبعمت ههه الح بمه ه والع ائدمه ه  ،وباصه ه ال ص ههائ
ال لسرمنم على ابتالع مشاربها وتوجهاتها ال كرم والتحال م ة المنر ه  ،وكمها أسهل نا وةصهلنا سهاب ام

دور ك ةصم على حدا ،ومدّ تمثمر ة الح ار السور  ،وما تبع هل الموقع مهن تهداعمات مرحلمه
ومست بلم .

أوالً:تداعيات الحراك المسلح السوري على القضية الفلسطينية:

تله ه ال

أما عن تمثمر الح ار السور على الصراا العرب  -اإلسرائمل  ،وال
ههم هه ه الش ههغ الش ههاغ  ،وله ه تع ههد تتص ههدر ال

ههاما ال وممه ه كم هها كان ههت س ههاب ام ل ههدّ الش ههعب

الس ههور  ،به ه أص ههب مناةس ههها ق ههاما أب ههرّ كب ههرّ جعل ههت ال

ههم ال لس ههرمنم تت ارج ههع وتهمه ه

وشعبمام ،وهل ة ظ التحدمات الدابلم المتنوع الت تواجهها الحكومه والجهم
ررع وقوّ المعار

السورم

م ال لسرمنم  ،ةل تعد
رس ههممام

والنظها السهور مهن

ة الررع اابهر  ،ممها جعه كه رهرع منشهغ بهمومهه ومصهالحه

الدابلمه  ،عههن همههو ومصههال دو الجهوار( ،)1كمهها واثههر هله بشههك سههلب علههى تعثههر ملههع المصههالح
ال لسرمنم بمن ال رقاء  ،ة

ظ تراب دول وعرب واقلمم ملحوظ(.)2

ومههن جانههب آبههر ،ة ههد انشهغلت ال ههوّ الدولمه والتحال ههات اإلقلمممه بمسههارات الح اركههات العربمه

بشك عا والصهراا السهور بشهك بهاك ،وكه هله كهان لهه آثهار سهلبم  ،واهمها لل

هم ال لسهرمنم

حمث وجهت تل الدو التركم  ،وج اهتمامها نحو متابع ومحاول امجاد حلو تتماشى مع المصال

 )1بركات ال را" ،انعكاسات البيئة العربية على القضية الفلسطينية" ،مجل السماس الدولم  ،العدد 68
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/112/4943
 )2أسههام أبههو نح ه " ،صــعود قــوى اإلســالم السياســي" ،ك  12وليــد القططــي" ،الواقـــع العربـــي البائـــس وأثــره علــى القضيـــة
الفلسطينيــة".1034/1/6 ،
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اإلقلممم والدولم  .ومن الجدمر هكر ة هها الصدد ،هو أن ح الصراعات األبهرّ ةه منر ه الشهر

األوسر لن مؤد إرالقام لالست رار حتى لهو ته امجهاد الحلهو لكاةه ههه الصهراعات ،حمهث إن الصهراا
ال لسههرمن اإلس هرائمل سههب هههه الص هراعات تارمبم هام ،وأحههدث عههد اسههت رار ة ه المنر ه  ،ونتجههت عههن
هل حروب كثمر ومتعدد  ،وال الت المنر تنهر بوقوا حروب أبرّ( ،)1وباعتبار أن الحه ار السهور

هو ج ء ال متج أ مما أرل علمه الحراكات العربم .

ة ه السههما هاتههه ،حهههر سماسههمون ةلسههرمنمون مههن أن الح اركههات المتالح ه ة ه العههال العرب ه ،
وانشغا هه الدو بم ماتها الدابلم قد مرم االن سا ال لسهرمن  ،ومؤجه المصهالح إلهى أم رهد بعمهد(.)2
ةبههال ورش ه عم ه نظمههها مرك ه ار اهلل لد ارسههات ح ههو اإلنسههان ة ه مدمن ه غ ه  ،بعن هوان (المتغم هرات
اإلقلمممه ه وأثره هها عل ههى النظ هها السماسه ه ال لس ههرمن ) ،ح هههر ال ههدكتور إبه هراهم أبه ه ار

م ههن أن المص ههالح

والمشهروا الهورن ال لسهرمن  ،قهد مهدةعان ثمهن الح اركههات العربمه ( .)3أمها تمسهمر محمسهن ة هد رسه ثالثه

سههمنارموهات محتمله للمسههت ب ال لسههرمن ةه

ههوء المتغمههرات اإلقلمممه  ،وهه

األو  :اسههتم ارر الحهها

على الساح ال لسرمنم على ما هو علمه إلى أمد غمر محدد .والثان  :اإلجها والتبدمد بمعنى البرر

ال مرا النظا ةحسب ،وانما الوجود ال لسرمن هاته .والثالث :السمال بانبثا كمان ةلسرمن من صه

إمهها ةه غه موسههع  ،وامهها ةه دول ه مؤقته ةه غه وأج ه اء مههن ال ه الغربم ه  ،ودائمهام بتواةه وغرههاء

إقلممه  .وبههدور نههو الههدكتور عههدنان أبههو عههامر إلههى أن االنظمه الت ه تشههكلت ةه دو الحه ار العرب ه ،
سههتكون مشههغول بهمههها الههدابل أكثههر ممهها مههدور علههى السههاح ال لسههرمنم  ،أو مهها سههمئو إلمههه مسههت ب

ال

ه ههم ال لسه ههرمنم  ،وهه ههو مه هها قه ههد مه ههنعكس سه ههلبام عله ههى ال

ال لسرمن (.)4
وتت

الباحث ة تحللمها لمست ب ال

ه ههم ال لسه ههرمنم  ،وعله ههى مله ههع المصه ههالح

م ال لسرمنم لما عر ته من آراء المحللمن السماسممن

الهمن سب استعرال آرائه  ،وترّ أن هل الصهراا سهمنعكس بالسهلب والت ارجهع والتجممهد لمها هه علمهه
الحال ه ال لسههرمنم لسههنوات قادم ه

ةالشههعب السههور والحكوم ه والجههم

محتههاجون لسههنوات مههن إعههاد

اإلعمههار والتههرمم  ،ودم ه الجههرول ،واعههاد التمهم ه االجتمههاع والن س ه واالقتصههاد بع هد حههرب رومل ه

استن ةت الراقات واألموا  ،وأ ه هت األن هس ،وتحتها الهى سهنوات السهتنهال الهمه والبنهاء مهن جدمهد،
وحهها دول ه الع ه ار بمههر شههاهد  -بعههد بروجههها مههن الحههروب اإلقلممم ه الت ه با ههتها  -وهل ه بربمع ه

الحا سمنعكس بالتراجع والت ه ر للبلع بمها مبهك الشهمن ال لسهرمن  ،وأن تعثهر ملهع المصهالح بهمن

 )1سممر عباهر " ،تغييب واضح ومتعمد للقضية الفلسطينية" ،شبك ةلسرمن االببارم http://pnn.ps 1122/21/2 ،
 )2أبو نح " ،صعود قوى اإلسالم السياسي" ،ك.11

" )3محللون :الربيع العربي قد يطيل االنقسام الفلسطيني ويؤجل المصالحة الي أمد بعيد" ،موقع غ اان1121/6/7 ،
http://www.gazaalan.ps/%D9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7
%D9%85/
")4محللون :الربيع العربي قد يطيل االنقسام الفلسطيني ويؤجل المصالحة الي أمد بعيد"،المصدر السابق.
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ال رقاء ال لسرمنممن سمظ ة رور التجممد ةهو نهاج عهن وجهود ةاعه بهارج وقهوّ عربمه واقلمممه

منش ههغل بم هها مج ههرّ عل ههى الس ههاحات العربمه ه م ههن تغمه هرات وصه هراعات ،تعت ههد بمنه هها أهه ه وأن ههع له هها م ههن
االنشههغا إلمجههاد حلههو مرحلمه ل

ههم لرالمها أشههغلت ن سههها بههها دون جههدوّ ،وهله مههن شههمنه تكهرمس

االن سا وتوسمع الهو ما بمن الررةمن ،وأما الم او ات ما بهمن الرهرةمن ال لسهرمن واإلسهرائمل بشهمن
التسوم النهائم لل

م ال لسرمنم  ،وامجاد ح عاد وشام لجممع ال

أث ههر هله ه الصه هراا الس ههور عل ههى ال

اما العال ه بهمن الرهرةمن ة هد

ههم ال لس ههرمنم بش ههك كبم ههر ،بتوج ههه اهتمام ههات ال ههوّ الدولمه ه

واألوروبم لما مدور ة سورما بشك باك والساح العربم بشك عا .
تداعيات الصراع المسلح السوري على الالجئين الفلسطينيين:

منههه انههدالا الحه ار الشههعب السههور الههه ت جههر ةه منتصههع آهار (مههارس) مههن عهها ،1122

واله تسبب بم م م ورنم عاص رالت شتى مناح الحما السورم  ،وانبث عنه صراعام م توحام بات

من ال رور بمكان تبمن مكان ال لسرمنممن ة سورما ،وكم م تمثره بالترورات الحاصل على التراب

السور (.)1

كههان لوجههود وانتشههار الالجئههمن ال لسههرمنممن ة ه أغلههب المههدن السههورم  ،وانب هراره علههى امتههداد

أكثر من ست وستمن عامام ،أن جعه مهنه مكونهام ها بصوصهم هوماتمه مهن مكونهات النسهمر السهور ،
بسبب التشاب والتداب الوثم من بهمن ال لسهرمنممن والسهورممن بحكه العالقهات االقتصهادم واالجتماعمه

الت ه سههاهمت ة ه ترومرههها تش هرمعات قانونم ه متعاقب ه  ،وةههرت لالجئههمن ال لسههرمنممن ة ه سههورما سهههول
االنبرار واالندما ة مبتلع المجاالت والممادمن السورم  .ولكن هها ال ملغ معانا ال لسرمنممن ةه

ظ النظها ال هائ  ،حمهث عهانى آالع ال لسهرمنممن االعت ها السماسه ألسهباب تتعله بهالبالع السهور
ال لسرمن ة الثمانمنمات ،إ اة إلى عدد من المعت لمن ال لسرمنممن الهمن انبرروا ة أح اب سورم

معار ه ( .)2وقههد اشههتهر نظهها األسههد باالسههتبداد وترسههم الظل ه حتههى علههى أبنههاء شههعبه ،ةحههو الههبالد
والعبهاد إلهى م رعه باصه متوارثههها األبنهاء مهن اابههاء ،والهه نههتر عنهه إغهال مسههار الترهور السماسه
واالقتصاد واالجتماع والث اة للمجتمع السور .

منههه بدامه األ م ه اتبههه الالجئههون ال لسههرمنمون ة ه سههورما بههر تجنمههب مبممههاته االنبهرار ة ه

ت اعالت الصراا الجار ة سورما ،م

هلمن النهم بالمبممهات عهن ههها الصهراا ،علهى اعتبهار أن مها

 )1أممههن أبههو هاش ه " ،تـــداعيات الثـــورة الســـورية علـــى فلســـطينيي ســـوريا" ،شههئون ةلسههرمنم  ،مرك ه األبحههاث ،منظم ه التحرمههر
ال لسرمنم  ،عدد http://www.shuun.ps/page-128-ar.htm 122

")2تداعيات الثورة السورية على فلسطينيي سوريا"،المصدر السابق.
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مج ه ههر ش ه ههمن مب ه ههك الس ه ههورممن ،رغه ه ه مواق ه ههع الكمان ه ههات السماس ه ههم ال لس ه ههرمنم ال ه ههه اتسه ه ه بالتب ه ههامن

واال رراب ،ة د قدر الالجئون محدودم دوره بحك أسباب عدمد  ،أهمها:

 -2التجههارب الممسههاوم لالجئههمن ة ه األردن ولبنههان والع ه ار والكومههت مهها الههت مح ههور ة ه هاكههر
ةلسههرمنم سههورما لحساسههم مهها مجههر ( ،)1باتههت تث ه علههمه  ،بحمههث نمههت عنههده مشههاعر ال له
والحهر من أ مدابالت قد تهدد وجوده واست راره .

 -1ت هه ال لسهرمنممن لمكهانته ةه سهورما باعتبههاره مجهرد الجئهمن ،أ أنهه بهار إرهار الموارنه
السورم .

 -2إد ار الالجئمن ة سورما بغماب مرجعمه ورنمه لهه  ،بباصه مهع حها االن سها الحاصهل ةه
حههركته الورنم ه  ،وتهم هم

منظم ه التحرمههر ،وهههو و ههع منم ه عنههده سههلوكمات انك ائم ه ة ه

التعار مع أ حراكات سماسم .

 -1تبامن مواقع ال صائ ال لسرمنم من الحه ار السهور وباصه ال صهائ الته محت هنها النظها
الس ههور

جعلهه ه مص ههرون عل ههى سماسه ه الن ههم ب ههالن س والتمسه ه بتجنم ههب المبمم ههات ت ههداعمات

الصراا ة سورما(.)2

ورغ هل منه األما األولى لي م السورم  ،اتهمت صحم الورن السورم الم رب من النظا

ة  11آهار (مارس)  ،1122ةلسرمنم مبهم درعها بالمسهؤولم عهن أحهداث العنهع الته حهدثت كمها
وكررت الدكتور بثمن شعبان  -مستشار رئمس الجمهورم  -بعدها بمربع أمها االتهها ن سهه ل لسهرمنم

مب ههم الرمه ه ةه ه الالهقمه ه  ،بالمس ههؤولم ع ههن أح ههداث مش ههابه هن هها

بغ ههرل تص ههدمر األ مه ه باتج هها

المبممات ال لسرمنم الت الت مت عمومام دو امر إنسانمام رهوا عها ونصهع عها ت رمبهام مهن األ مه

أن التحو األبرر ة واقع مبممات سورما ،بدأ مع ابتراع  21مجندام من جم

غمهر

التحرمر ال لسرمن

مع بدام شهر تمو (مولمهو)  1121علهى ررمه حمها – حلهب ،ثه إعهدامه جممعهام بعهد أسهبوعمن مهن

ابتراةه  .ةكانت تل الشرار الت سجلت بدام م ل ومرحل مبتل لترور األحداث داب المبممات
ال لسرمنم  ،وباص مبم المرمو اله ان جر بتظاهرات تندمدام بالجرمم (.)3

وُمشههك الالجئههون ال لسههرمنمون ة ه سههورما نحههو  211ألههع الجههه ةلسههرمن  ،لكههن هههها العههدد
انب ل بعد اشتعا الصراا السور  ،إه تشهرد نحهو  %92مهن ههؤالء الالجئهون ال لسهرمنمون وأصهبحوا

مهج هرمن داب ه سههورما وبارجههها .ومنتشههر الالجئههون ال لسههرمنمون ة ه اثنههى عشههر مبمم هام تشههرع علههمه

 )1ماجد كمال " ،ثورة السوريين وأثرها على مجتمع الالجئين الفلسطينيين في سوريا" ،شئون ةلسرمنم  ،عدد 121
http://www.shuun.ps/page-352-ar.html
" )2ثورة السوريين وأثرها على مجتمع الالجئين الفلسطينيين في سوريا"،المصدر الساب .
" )3انعكاسات األوضاع في سورية على الالجئين الفلسطينيين" ،مجل العود  ،العدد  ،98السن السادس ( ،مامو) 1122
http://alawda-mag.com/default.asp?issueID=69&MenuID=147
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رسممام وكال الغوث (األونروا) ،ومعتبر مبم المرمو من أكبر المبممهات ال لسهرمنم ةه سهورما ،حمهث
مسههكنه نحههو أكثههر مههن  211ألههع الجههه ةلسههرمن  ،وقههد شهههد سههكان هههها المبههم أحههداث عنههع ةظمع ه
وحصار مشدد جراء االقتتا السور الدابل (.)1

أزمة مخيم اليرموك:
مشههك مبههم المرمههو ال لههب النههابل للوجههود ال لسههرمن ة ه سههورما ،حمههث تتمرك ه ةمههه م ارك ه

النشار وال ع السماس واالجتماع والث اة ال لسرمن  ،وم رنه النبب من ال ئات الوسرى من أرباء
ومهندسههمن وم ههاولمن ورجهها أعمهها وصههمادل وصههاغ ومث ههمن وأكههادممممن ،كمهها ومشههك ن ره مرك مه

المتداداتههه المجههاور مههن ال لسههرمنممن ة ه منر ه الحجههر األسههود ،وح ه الت ههامن ،وبلههدات ببههمال وملههدا،
ودع الشو وال اهر وح الممدان .وبالتال  ،متجهاو حهدود كمبهم لالجئهمن لمشهك محهو امر مرك مهام ةه

حما الوجود ال لسرمن ة سورما(.)2

بدأت األحداث ةه مبهم المرمهو  ،تتبهه منحهى مبتل هام ،عنهدما سهمررت مجموعهات المعار ه

المسههلح علههى المنههار المجههاور لهههها المبههم  ،ة ه الحج هر األسههود والت ههامن وملههدا ،وهههاج عناصههرها
مراك الدول ة المبم (مب ر شرر المرمو  -مب ر شرر الت امن  -البلدم ) ،األمر اله ألح

بههها دمهها امر كبم ه امر .ومنههه صههمع عهها  ،1121بههدأت تظهههر حال ه مههن ال هراغ األمن ه  ،تبللههها العدمههد مههن
عملمات البرع واالعت ا وال ت أو االغتما  ،وأصهب المبهم مههددام ،وتعاظمهت مبهاوع سهكانه علهى

حمههاته ومنهها له وأر اقهه األمههر الههه دةههع بعههل ال صههائ ال لسههرمنم المن ههوم ةه إرههار "التحههالع

الههورن ال لسههرمن " ،إلههى تسههلم المئههات مههن الشههباب ال لسههرمن  ،واقامه حهواج علههى مههداب المبههم
وقههد نههتر عههن هههها الترههور تههوترات واشههتباكات شههبه موممه مههع المسههلحمن ةه منههار الجهوار

قرر قاد المعار

()3

إلههى أن

اقتحا المبم والسمرر علمه ،بحج حمام باصرته المهدد من اللجان واألجهه

الموالم والتابع للدول  ،وأن من واجب ال لسرمنممن أن م وا إلى جانبه  ،وبدأوا باقتحا البموت واعت ا

المرلهوبمن لهدمه  ،بتهمه انتمهائه إلهى اللجهان الشهعبم المسهلح  ،أو التعهاون مهع األجهه السهورم

وةه

الوقههت هاتههه قامههت رههائر ممههغ ب صههع مههوقعمن ة ه المبههم  ،األمههر الههه أدّ إلههى س ه ور العش هرات مههن

ال تلهى والمئهات مههن الجرحهى ،وانه ا دمهار كبمههر باألبنمه المجهاور  ،وقامههت وحهدات مههن الجهم

السههور

ب رل حصهار شهام علهى المبهم وقهد تسهببت ههه األحهداث كلهها ةه نه ول جمهاع لعشهرات ااالع

 )1رها عود " ،الالجئون الفلسطينيون بسوريا والمصير المجهول" ،ق اما الشر األوسر1121/21/12 ،
https://rehamowda.wordpress.com
 )2معتص حماد " ،الالجئون الفلسطينيون في سوريا الواقع والتحوالت واالحتماالت" ،مجل الحرم 1122/2/27 ،
http://alhourriah.org/article/30342
 )3مصر ى الهر " ،مخيم اليرموك :معاناة ودمار وأزمة مستعصية" ،مؤسس الدراسات ال لسرمنم  ،ك2-1
www.palestine-studies.org/sites/default/.../Al%20Harsh%20Yarmouk.pdfw
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من ال لسرمنممن .ل م تصر األمر على مبم المرمو ب تكرر المشهد ةه مبممهات ةلسهرمنم أبهرّ،
مث ه  :بههان الشههم وسههبمن والسههت منههب والحسههمنم ( ،)1ناهم ه عههن آالع الالجئههمن ال لسههرمنممن الهههمن
هجروا من منا له ة مدن جوبر ،ودوما ،وحرستا ،والملمح  ،وحجمر  ،ودارما ،والحجر األسود ،وال د .

أمهها ة ه الشههما  ،ة ههد شهههد مبههم حنههدرات ن وح هام كههامالم مههن السههكان لوقوعههه ة ه منههار االشههتباكات
ونتمج لهل ن ل حوال  %91من الالجئمن  -ال م

عن  211ألع الجه  -ة دوا منا له وممومه ،

ومصههادر ر قهه وأمالكهه ورؤوس أمهواله ومههدبراته كامله  ،وم ل هه كثمه امر سهؤا المسههت ب إلههى جانههب

سهؤا الحا ههر ،باصه ةه ظه

ههبابم تربه بظاللههها علههى الو ههع وال تؤشههر لحلههو قرمبه  ،ب ه وال

تبشر حتى لحلو آتم حتى لل

اما المومم المباشر  ،ةمما مبك أبسر االحتماجات المعمشم لالجئمن

النهها حمن المشههردمن عههن مبممههاته وأمههاكن سههكناه  .وبهههل  ،عههاد ال لسههرمنمون الههى رحله التمههه والتشههرد
واللجوء مر أبرّ( ،)2بحث ا عن س ع آمن ،وبع هه مهن ا هرر للنه ول عهد مهرات ةتعر هوا لصهنوع
من المعانا والتمممه ةه البلهدان المجهاور الته لجهموا إلمهها مؤقتهام .وغهامر بع هه بحماتهه وحمها أر الهه

ة قوارب الموت وعلى المعابر الدولم  ،بحثام عن حما آمن  ،ةمهنه مهن وصه إلهى بهر األمهان ،ومهنه

مههن ابتلعتههه األم هوا ول ه مبلههغ غامتههه( .)3بمنمهها تشههتت مههن تمكههن مههن ال هرار الههى الههدو العربم ه المجههاور

ك ههاألردن ولبن ههان ومص ههر وتركم هها ،وع ههادت م ههنه نس ههب بس ههمر إل ههى قر ههاا غه ه مم ههن محمل ههون الوث ههائ

المصرم أو حمل الجوا ال لسرمن .

وةه ظه الواقههع ال ههائ الههه ةر ههته األحههداث ةه سههورما ،أصههب السه ر هاجسهام لكه ةلسههرمن

محل ه بمغههادر جحههم ال ت ه وال مههع إل ه مكههان مت هواةر ةمههه الحههد األدنههى مههن األمههن واألمههان ونظ ه امر إل ه

صعوب حصو ال لسرمن على تمشمر دبو إل أ دول

ة ن معاناته ت و معانا الموارن السور

ةه هههها المجهها  ،لهههل وجههدنا عههددام مههن العههائالت تمكنههت مههن الوصههو إل ه لمبمهها وبع ههها وص ه إل هى
الدو اإلسكندناةم ودو أوروبم أبر  ،ووص ج هؤالء برهر غمهر قانونمه لرلهب اللجهوء اإلنسهان
هنا (.)4

تداعيات األزمة السورية على الالجئين الفلسطينيين:
 إن أحههداث الح ه ار السههور أدّ إلههى تش هرمد الالجئههمن ال لسههرمنممن مههن مبممههاته  ،ةتشههتت مهها

م ارب  21.987الجه ةلسرمن إلى األردن ،ونحو 22.211إلى لبنان .كمها أن هنها ت هارمر

" )1مخيم اليرموك :معاناة ودمار وأزمة مستعصية"،المصدر الساب .
 )2حماد " ،الالجئون الفلسطينيون في سوريا" ،المصدرالساب .

 )3هشا منور ،الالجئون الفلسطينيون في سورية ،النكبة الثانية ،مؤسس الدراسات ال لسرمنم  ،بمروت ،1121 ،ك.2

 )4إماد شناع  ،أوضاع الالجئين الفلسطينيين في ظل األزمـة السـورية ،بحهث غمهر منشهور (المهو الد ارسه  :الهومه ال لسهرمنم –

 99عامام على النكب ) ،جامع ال دس الم توح  ،غ  ،1121 ،ك.27
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ليونروا ت مد بوجود  9.111الجهه ةه مصهر ،و 2.211ةه لمبمها ،و 2.111ةه غه
آبر ة تركما ومالم ما وتاملندا وأندونمسما والدو اإلسكندناةم

األ ار

وعهدد

وأن تعداد الالجئهمن ال هارمن مهن

السورم م داد مومام بعد مو ةهل أعاد ليههان التهداعمات اإلنسهانم المحبره للنكبه

األولى قب  97عامام.

 إن تشرمد الالجئمن مشك بره امر علهى الرمه الوجهود لالجئهمن ال لسهرمنممن وللمبممهات ،حمهث
إن اةهراغ المبممههات وتههدممرها منته ه البصوصههم السماسههم للوجههود ال لسههرمن علههى األ ار ه

السههورم  ،ومهها تمثلههه المبممههات مههن رم م ه ألحههد ثوابههت الشههعب ال لسههرمن  ،مههن بمنههها مبههارر

تالشمها وانهدثارها ،ة هالم عهن إنههاء رم مه حه العهود الهى الهورن األ  ،ومها مترتهب علهى هله

من تداعمات سلبم على ق م ةلسرمن وثوابتها(.)1

 إن هجهر ال لسهرمنممن إلهى بهار األرال السهورم رها بشهك واسهع عنصهر الشهباب مهن أبنهاء
الشههعب ال لسههرمن  ،العنصههر ال ت ه الههه علههى أكتاةههه مههت بنههاء الجم ه الالح ه
واقتصادم واجتماعم  ،مصعب والها بال السنوات ال لمل ال ادمه

ألسههباب أمنم ه

مها منبهه بهمن هجهر ههؤالء

الشباب سهوع تهدو رهومالم ،مها معنه بلهالم ةه البنمهان العمهر والسهكان لالجئهمن ال لسهرمنممن
ة ظ

ة سورما ول متب ا سوّ الكهو  -الهمن ما الوا حتى اان مكابدون صعوب العم
األ م ه ال ائم ه  -ولهههها األمههر انعكاسههاته االجتماعم ه واالقتصههادم والدممغراةم ه  ،بمهها ة ه هل ه
انعكاسه على حرك ال وا  ،ة ظ ابتال واسع لعدد ال تمات م ارن مع عدد الشبان(.)2

 مههن تههداعمات النكب ه علههى الالجئههمن ة ه سههورما ة ه ظ ه الص هراا المسههل السههور  ،أن الدول ه
السههورم عل ههت بعههل ال هوانمن الت ه كانههت لصههال ال لسههرمنممن ،منههها علههى سههبم المثهها ال

الحص ههر ،وق ههع توظم ههع ال لس ههرمنممن ةه ه الوظ ههائع العامه ه  ،وحص ههرها ب ههالموارنمن الس ههورممن،

وكهل وقع بعل البدمات االجتماعم األبرّ كالعال ة بعل مؤسسات الهال األحمر
السهور

()3

كمهها ومنههع اللجئههمن ال لسههرمنممن مههن تسهل األمهوا مههن هومهه المغتهربمن عههن ررمه

مراك التحوم المال بموجب قانون صدر(.)4

 علهى الهرغ مهن موقهع الحمههاد الهه اتبهتهه ال صهائ ال لسههرمنم مهن الصهراا المسهل السههور ،
إال أن غالبم ه ال لسههرمنممن المتواجههدمن علههى األ ار ه السههورم بشههك عهها  ،والمتواجههدمن ة ه

 )1محمود العلي" ،تداعيات األزمة السورية على الالجئين الفلسطينيين وعلى حق العودة" ،مركز حقوق الالجئين (عائدون)؛
http://www.aidoun.org/ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
 )2حمادة" ،الالجئون الفلسطينيون في سوريا" ،مصدر ساب .
")3الالجئون الفلسطينيون في سوريا" ،المصدر الساب .

 )4واقــع الالجئـــين الفلســـطينيين فـــي ســـوريا  ،1032-1033ت رمههر معلومههات ( ،)19مرك ه ال متون ه للد ارسههات واالستشههارات،
بمروت ،1122 ،ك.16
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المبممات ال لسرمنم بشك باك ،تعر وا ألقسى أنواا المعانها مهن قته وتهجمهر وتجومهع
وتعر ههت معظ ه المبمم ههات للتههدممر والحص ههار والتش هرمد والتهجمههر ون ههك البههدمات والمه هواد

الغهائم األساسم  ،و هاعع غمهاب التمثمه السماسه ال لسهرمن الح م ه ةه سهورما مهن حجه
ممسا الالجئمن و اد من وتمر استهداةه على كاة الصعد ول تحظ ق مت بتغرمه إعالممه

كاةم تتالء مع حج ممساته ونكبته (.)1

 ل مر تعام السلر ال لسرمنم مع ق م الالجئمن ال لسرمنممن ةه سهورما الههمن ن حهوا إلهى
الههدو العربم ه المجههاور المسههتوّ المرلههوب ،ةل ه تعم ه علههى حمههامته أو ح ههظ ك هرامته ول ه

تتصد للحكومات العربم الت حرمهت أولئه الالجئهمن مهن اللجهوء إلهى أمهاكن آمنه بعهد تعهرل

حماته للبرر أسو ب بوانه الالجئمن من الشعب السور الههمن سهمحت لهه تله الحكومهات

بالمكوث على أ ار مها لحمن انتهاء األسباب الت ا ررته للجوء(.)2
توصيات خاصة بقضية الالجئين في سوريا:
إن ق م الالجئمن ة سورما تعتبر واحد مهن أهه ال

هاما الورنمه الكبهرّ ،والته مجهب علهى

ال ماد السماسم ال لسرمنم أن ت عها على ن س السوم مهع ق هم ال هدس ،واعهاد إعمهار قرهاا غه ،
وغمرههها مههن ال

ههاما المهمه والموممه الته م تههرل أال تغمههب عههن جههدو أعمهها الهمئههات المعنمه  .ومههن

هنها ،متحههت علههى ال مههاد السماسهم وال صههائ ال لسههرمنم ومؤسسههات المجتمهع المههدن األبههه بالتوصههمات

التالم :

 )2ال غر على األم المتحد ممثل باألونروا ،والتواص مع الدول السهورم ممثله بالهمئه العامه

لشههؤون الالجئههمن العههرب ،لتههوةمر الحمام ه األمنم ه والمعمشههم لل لسههرمنممن الم ممههمن ة ه سههورما،
والعمه علههى إعههاد المبممههات كب ههع آمنه ةه سههورما بعمههد عههن جممههع أشههكا الن اعههات الههدائر
هنال  ،والتمكمد على رم م المبم كمرحل انت الم قب العود إلى ةلسرمن.

 )1العم مع كاة ال وّ الورنم على محارب مشارمع التورمن ورةهل الهدعوات إلهى الهجهر وأن
تمكمههد الحههدمث عههن تههورمن الالجئههمن ودةعهه إلههى الهجههر الجماعم ه هنهها أو هنهها  ،مبههالع أه ه
المبادئ وال واعد الت مت منها ال انون الدول  ،وهو مبدأ ح العود وت رمر المصمر.

 )2تشههكم همئه ورنمه علمهها مههن أع ههاء ةه اللجنه التن مهمه تكههون لههها امتههداداتها ةه سههورما مههن
ممثله ه ال ص ههائ  ،والناش ههرمن ةه ه المجتم ههع المحله ه لل ههدةاا ع ههن حه ه المبمم ههات ةه ه األم ههان

اإلنسهان واالجتمهاع ةه جممهع المنههار الته ا هرر ال لسههرمنمون إلهى اللجههوء إلمهها وبحههث
" )1الالجئون الفلسطينيون في سوريا" ،مصدر ساب  ،ك.11
" )2الالجئون الفلسطينيون في سوريا" ،مصدر ساب  ،ك.91
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المل ات الناشئ عهن نكبه اللجهوء والتشهتت ال لسهرمن المتعله باأل مه السهورم  ،وو هع برهر

عم لها ،ومتابع ك ملع باالتجاهات المرلوب .

 )1تمسههمس صههندو ورن ه بههاك بالحال ه ال لسههرمنم ة ه سههورما ،تمولههه الههدو العربم ه والجهههات
المانحه ه  ،ت ههدمر همئه ه ورنمه ه ولج ههان مبتصه ه  ،م ههن أص ههحاب الك ههاء والشبص ههمات المعروةه ه

بن اهتها ونظاة ك ها ،بعمدام عن أم محابا أو عصبم أو ح بم أو تنظممم .

 )2ال غر على وكال الغوث (األونهروا) لتكثمهع جهودهها وتحومه مسهاعداتها المت رعه والته ال
ت

باحتماجات الالجئمن ،وال تتناسب مع حجه معانهاته إلهى مسهاعدات شههرم وثابته  ،بحمهث

تهؤمن دبهالم شههرمام للحهاالت المعهو ولمهن ة هدوا مصهادر ر قهه  ،وتكثمهع عهدد مراك هها لتههتمكن
مههن توصههم بههدماتها لجممههع الالجئههمن سهواء كههان علههى األ ار ه السههورم  ،أو المهجهرمن مههنه

إلى الدو المجاور .

 )9توةمر آلم قانونم لبحث ق اما الموقوةمن لدّ الدول  ،واحالته إلى ال
بالسرع الممكن  ،وارال سرال األبرماء منه .

هاء والبهت بمو هاعه

 )7إمجاد آلم لمتابع جاد للبحث ة ح سلم لمبم المرمو  ،م ود إلى إبالئه من المسهلحمن،
ورجوا سكانه إلمه ،واستعادته ليمهن واألمهان ،و همان تحممهد كتحممهد بهاق المبممهات ،وةهت

مل ات إعاد اإلعمار والتعومل على المت ررمن.
 )8اعتم ههاد

ههحاما الح ههرب ش هههداء ةه ه اله هدوائر المعنمه ه ةه ه منظمه ه التحرم ههر ،واعتم ههاد الجرح ههى

والمعوقمن والبحث ة حلو بعمد األج لرعام أسره المنكوب جراء األ م السورم .

 )6مجب على المؤسسات ال لسرمنم والمراك البحثم والمهتممن عمومام إمالء اهتمها أكبهر بو هع
الالجئههمن ال لسههرمنممن ةه سههورما ،والعمه علههى توثمه مهها متعر ههون لههه كمهها علههى المؤسسههات
اإلعالممه ال لسههرمنم ووكههاالت األنبههاء متابعه أو ههاعه  ،وهههها بالتمكمههد سمشههك عامه حمامه

له .
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خاتمة:

ظهر جلم امماررحته ساب ا أن الح ار السور المسل أثر سلب ا على تراجع االهتما العرب واالقلمم
والدول بال

م ال لسرمنم

وأظهر ابتالة ا وا ح ا وصرمح ا ة موقع ال صائ ال لسرمنم وتمثرها

بهل الح ار مابمن مؤمد بشك وا

آبر وا

وصرم لجانب الشعب السور وحراكه الشعب

وبمن موقع

أم ا وصرم بتمممد النظا السور ودعمه ،بمنما أظهرت السلر ال لسرمنم موق ا محامدا

من الصراا السور المسل ،ولكن الباسر االكبر ة هل الب
التشرد والهجر وال ت والدمار من جراء هها الح ار

ررةام ة الن اا ولكنه

هو الالجه ال لسرمن اله أصابه

ةالمبممات ال لسرمنم حاولت جاهد اال تكون

بها ب صد أو بغمر ال صد ولكن مامهمنا هنا أن ومالت الصراا السور

المسل اعاد الى هاكر ال لسرمنمن ومالت ومعانا هجر مابعد حرب النكب ة عا  0948والنكس

ال لسرمنم ة عا .0967
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النتائج والتوصيات

أوالً :نتائج الدراسة

بعد االنتها من الدراسة التي بين أيدينا ،باإلمكان الوقوف عند أهم المحطّات التالية:
•

إن المحددات الدابلم واإلقلممم والدولم لك من ةلسهرمن وسهورما ،لعبهت دو امر كبمه امر ةه ترهور

•

سههورما احت ههنت الجئ ه الشههعب ال لسههرمن بعههد تهجمههره علههى أثههر حرب ه 2697 ،2618

وتغمر العالقات بمن البلدمن سواء سلبام أو إمجابام.

وأسكنته ة ثالث عشر مبممها كههل احت هت العمه ال هدائ ال لسهرمن
ال دائم ه مههن بههال األ ار ه السههورم

لممارسهوا أعمهاله

وبههدأت باسههت راب حرك ه ةههت ة ه بدام ه عهها ،2692

واعتبرت الشعب ال لسهرمن جه ء مهن الشهعب السهور  ،ومنحهت الالجئهمن ح وقهام م اربه لح هو
الموارن السور

•

واعتبرت ال

م ال لسرمنم ق م قومم عربم .

ساندت ال ماد السورم الوجهود ال لسهرمن ةه كه مهن األردن إبهان أحهداث أملهو األسهود ،وةه

لبنه ههان إثه ههر اغتمه هها ثالث ه ه مه ههن أشه هههر عمه ههاء منظم ه ه التحرمه ههر ،وتصه ههاعد البه ههالع وحه ههدوث

االشهتباكات المسهلح بهبن الجهم

اللبنهان وقهوات الم اومه ال لسهرمنم عها  2672ةكهان موق هام

حاسههمام ومش هرةام للحكوم ه السههورم ب غالقههها الحههدود السههورم اللبنانم ه أمهها الصههادرات اللبنانم ه ،
ومنع الموارنمن اللبنانممن من الدبو إلى أ ار ها ،وسمحت ب رسا تع م ات من سورما.

•

و عت سورما لن سها هدةام استراتمجمام متمث ة تشكم كتل سهورم كبهرّ ،ت ه سهورما ولبنهان
واألردن ومنظمه ه التحرم ههر ،ته ههممن علمه هها س ههورما ،مم هها مع ههول تم ههاد اله هرئمس المص ههر أن ههور
السادات ة التوجه نحو الح السهلم للصهراا العربه اإلسهرائمل  ،وكههل عه

المناةس ة العه ار بغهرل الوصهو إلهى تكهاةؤ اسهتراتمج أمها إسهرائم

النظها البعثه

وبههل تصهب سهورما

قههو ال ممكههن تجاو ههها عنههد أ تسههوم مسههت بلم  ،غم هر أن منظم ه التحرمههر أصههرت علههى رةههل
الوص ههام باس ههت اللم قراره هها وم ههن هن هها ب ههدأت األ مه ه به همن النظ هها الرس ههم الس ههور ومنظمه ه

•

التحرمر.

ت ارعت المصال بمن منظم التحرمر والنظا السور ة لبنان ولهل وق ت موق هام سهلبمام مهن

منظم ه التحرمههر إبههان الحههرب األهلم ه اللبنانم ه عهها  2672ب ه وسههاهمت ال مههاد السههورم ة ه

تش ههدمد الحص ههار الواق ههع عل ههى المبمم ههات ال لس ههرمنم وباصه ه مب ههم ته ه ال عت ههر ولك ههن ال م ههاد

السورم عادت ودعمت منظم التحرمر بهال االجتمهال اإلسهرائمل لجنهوب لبنهان عها ،2678
وتار أبهرّ عهادت وتبلهت إبهان الغه و اإلسهرائمل للبنهان ةه عها  ،2681والته كهان مهن أهه

نتائجه هها ب ههرو عناص ههر منظمه ه التحرم ههر م ههن لبن ههان ،م ههن أجه ه تصه ه م الم اومه ه ال لس ههرمنم ،
وابعادههها عههن برههور التمههاس مههع إسهرائم

المصال .

وهنهها مت ه التهبهههب ةه العالقههات نظه امر البههتالع
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•

شههكلت ات اقم ه كامههب دم مههد عهها  2678صههدم مؤلم ه للعم ه السماس ه ال لسههرمن  ،وللرمههول
السور أم ام ةاعتبرها النظا السور وصهم عهار ةه جبهمن األمه العربمه

ورة هت منظمه

التحرمر االت اقم جمل م وت صمالم ،وقهد انعكهس هله امجابمهام علهى العالقهات السهورم ال لسهرمنم ،

•

مما أدّ إلى تحسنها بعد قرمع وتحارب.

تنههاةرت العالقههات ال لسههرمنم السههورم إثههر توقمههع منظم ه التحرمههر الت هها أوسههلو عهها 2662
ونتمج لهل ولتعومل ابتعهاد حركه ةهت عهن أح هان دمشه  ،سهعى النظها السهور إلهى دعه

ةص ه ههائ أب ه ههرّ ظه ه ههرت عل ه ههى الس ه ههاح  ،مثهه ه  :حم ه ههاس والجه ه ههاد اإلس ه ههالم  ،ورغه ه ه التن ه ههاقل
األمههدمولوج بههمن الحههركتمن اإلسههالممتمن والنظهها السههور العلمههان  ،سههمحت لهه ب قامه مكاتههب

•

لتمثمله ة سورما ،ودعمته مادمام وعسكرمام.

ك ههان ل ههدبو حركه ه حم ههاس االنتباب ههات التشه هرمعم ع هها  ،1119وةو ه هها بمغلبمه ه الم اع ههد ةه ه
المجلهس التشهرمع  ،أدّ إلهى مباركه سهورما لهههل ال ههو  ،ة ومهت العالقههات بهمن الرهرةمن لتن ه

ب ه هههل حم ه ههاس لمح ه ههور الممانعهه ه ال ه ههه م ه ه ه إمهه هران وس ه ههورما وحه ه ه ب اهلل وأح ه ه اب المعار ه ه ه
ال لس ههرمنم

حراكه المسل

ولك ههن العالق ههات س ههرعان م ههاتوترت إث ههر تممم ههد حركه ه حم ههاس للش ههعب الس ههور ةه ه

د الرئمس األسد وصدمت بهل نظا األسد اله كان متوقع منها االصهر اع

لجانب ههه كن ههوا م ههن رد الجممه ه الحت ههانه له هها بع ههد بروجه هها م ههن األردن ،وت دمم ههه العدم ههد م ههن
•

المساعدات وبهل توترت العالقات وغادرت قمادات حرك حماس دمش .

أدركههت منظم ه التحرمههر وسههائر ال صههائ ال لسههرمنم أن مهها مجههر علههى األرل السههورم هههو
ح ار شعب

د نظا حك مستبد ،ولكنها أم نت أن الهدع الرئمس هو إسه ار الدوله السهورم

وهمبتها ،وتدممر الجم

السور كمبر جم

ع ائهد ةه المنر ه العربمه  ،وأن مها مجهر اان

ة سورما ال عالقه لهه بهم مشهرورا إصهالح أو تصهحمح مهن قرم ر
هب أو بعمهد ،به ههو برهر
وجود ال على سورما وحدها ،ب على األم العربمه برمتهها ،وعلهى ال

•

هم ال لسهرمنم بشهك

باك ولها اتبهت موق ام محامدام ،لتجنمب المبممات ال لسرمنم ومالت هل الصراا.

ح ههدوث الح ارك ههات الش ههعبم المتالح ه ه ةه ه الع ههال العربه ه  ،واس ههتمرار الحه ه ار الس ههور المس ههل

وانشغا هه الدو بم ماتها الدابلم قد مرم االن سها ال لسهرمن  ،ومؤجه المصهالح إلهى أم رهد

بعمد.
•

الحه ار السههور المسههل أثههر علهى الالجئههمن ال لسههرمنممن ،وأعههاد تشههتمته ونه وحه إلههى الهههاكر

•

الو ههع المس ههت بل لالجئ ههمن ال لس ههرمنممن مره ههون بمس ههت ب األح ههداث عل ههى الس ههاح الس ههورم ،

ال لسرمنم  ،ومالت التشتت واللجوء ال لسرمن األو بعد حرب عا  ،2618و.2697

وبالررع المنتصر ،وكم م حدوث التغممر ة حا حدوثه ،ومن اله سم ود هها التغممر.
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•

معانهها الالجئههمن ال لسههرمنممن مههن سههورما اله الههدو المجههاور ت ههو معانهها الالجئههمن السههورممن،

•

الصراا ة سورما ال معتبر حربام أهلم ةحسب ،ب هو أم ام حهرب بالوكاله حهو ممه ان ال هوّ

بسبب صعوبات قانونم وحساسمات سماسم .

الم سه األكبهر
اإلقلممم ةك ررع محاو حس المعرك لصهالحه وتعتبهر ههه الحهرب الهدائر ُ
للشر األوسر إه أن إمران وحه ب اهلل ،جنبهام إلهى جنهب مهع روسهما ،تسهعى ب هو إلن هاه الهرئمس

األسد ،ة الوقت الهه تصهم ةمهه كاةه ال هوّ السهنم الرئمسهم بهدع أمرمكه ومسهاند كه مهن
السعودم ودو البلمر العرب وتركما على اإلراح به.

•

ةه حهها سه ور النظهها السههور الحههال  ،سههوع تبسههر ال

وعسههكر لههها ةه المنر ه العربمه والعههال  ،وسههمكون النظهها الجدمههد ةمههها مرشههحام لتوقمههع معاهههد

سال مع إسرائم  ،ومن ث االبتعاد كلم م عن ال

•

ههم ال لسههرمنم آبههر داعه لوجسههت

المتعمد لل

م ال لسرمنم وهمومها أما التهمم

العرب

م ال لسرمنم  ،وتساو ال ماد ال لسرمنم مع الحلو السلمم المتوا ع .

النظا السور الجدمد ،أما كان شهكله وربمعتهه ،سهمحتا علهى األرجه لوقهت مسهت رع ،أو ةتهر

انت المه ه مرت ههب ةمه هها أو ارق ههه ،قبه ه أن مصه ه إل ههى ص ههمغ مس ههت ر لربمعه ه العالقه ه م ههع ال ص ههائ

ال لس ههرمنم الته ه ت اوت ههت وتناق ههت مواق ه هها م ههن الحهه ار الس ههور ونظ هها الههرئمس األس ههد عل ههى

السواء.

ثانياً :التوصيات:

 .2العم على تغلمب المصلح العام للنظا اإلقلمم العرب على المصهلح ال ررمه  ،مهع األبهه
بعمن االعتبار عد اإل رار بالمصال ال ررم لك بلد.

 .1اإلس هراا ةه ه اإلص ههالحات السماس ههم الشههامل دابه ه ال ههنظ العربمه ه  ،بمهها متناس ههب م ههع ترلع ههات
الشعوب العربم  ،ووقع التدبالت األجنبم ة الشمن العرب الدابل .

 .2المساهم بشك جد وةاع إلنصاع ومساعد الشعوب المترلع للحرم واالنعتا من الظل
للعم

بكرام  ،وعد االكت اء بالتصرمحات واالجتماعات من قب النظا االقلممى.

 .1تربم الماد ( 2د) من ات اقم الالجئهمن لعها  2622علهى الالجئهمن ال لسهرمنممن بهار أقهالم
عم األونروا ،لك متمتعوا بالحمام الت تك لها له االت اقم .

 .2تكثمع الجهود العربم واإلقلممم والدولم إلنهاء األ مه السهورم  ،لكه ال تصهب سهورما نموهجهام
مكههر امر للع ه ار  ،وال تصههب مثههاالم محتهههّ بههه وموصههى بتكهرار ة ه بههاق الههدو العربمه  ،مههن أج ه
تربمه ه ه مه ه هؤامر أمرمكمه ه ه لبرمره ه ه ش ه ههر أوس ه ههر جدم ه ههد ،متماش ه ههى م ه ههع السماس ه ههات والمص ه ههال

الصهموأمرمكم .
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أوالً – الرسائل العلمية غير المنشورة:


حم الصماد  ،تجربة م .ت .ف .من المقاومة المسلحة إلى التسوية السلمية (- 3664



سامر عبد المنع أبو رجمل  ،العالقات الفلسطينية اللبنانية وأثرها على الوجود الفلسطيني في



سممر موسع أبو الحصمن ،الموقف السوري من الوجود السياسي والعسكري الفلسطيني في



عماد جمم عود  ،إشكالية العالقة بين حركة فتح وحركة حماس وأثرها على عملية التحول

1006م) ،رسال ماجستمر ،جامع النجال الورنم  ،نابلس.1116 ،

لبنان ( ،)3691-3666رسال ماجستمر ،جامع األ هر  -غ  ،غ .1121 ،
لبنان ( ،)3697-3672رسال ماجستمر ،جامع األ هر -غ  ،غ .1122 ،

الديمقراطي في فلسطين ( ،)1030-1004رسال ماجستمر ،جامع النجال الورنم  ،نابلس،
.1122



ك ال حرب عود  ،أحداث حزيران  1007في قطاع غزة وتأثيرها على المشروع الوطني



معت الدبس ،التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة اإلسالمية حماس من -1000

الفلسطيني (استراتيجياً وتكتيكياً) ،رسال ماجستمر ،جامع النجال الورنم  ،نابلس.1116 ،
 ،1006رسال ماجستمر غمر منشور ،جامع األ هر  -غ  ،غ 1121 ،

ثانياً – الوثائق العلمية غير المنشورة:



"اتفاق مكة حكومة وحدة وشراكة سياسية" ،جرمد األما  ،العدد .1117/1/6 ،2671

"البيان السوري – الفلسطيني" ،شؤون فلسطينية ،العدد  ،72 ،71كانون الثان (منامر) /
شبار (ةبرامر) .2678



"بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حول اتفاق كامب ديفيد" ،مجل شؤون ةلسرمنم ،
العدد  ،81تشرمن الثان .2678 ،



الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  ،3673ر ،2مؤسس الدراسات ال لسرمنم  ،بمروت،

2672


"قرار المجلس المركزي الفلسطيني المتعلق بإقامة السلطة الفلسطينية" ،كتاب ال اررات
ال انونم

الصادر عن المجلس الورن

ال لسرمن

( ،)2662-2692المجلس الورن

ال لسرمن  ،دائر الدراسات والتوثم .2669 ،




لجن االنتبابات المرك م  ،تقريراالنتخابات التشريعية الثانية ،ار اهلل ،ةلسرمن1119 ،

المعاهدة المصرية  -االسرائيلية (نصوص وردود أفعال) ،ر ،2مؤسس الدراسات ال لسرمنم ،
بمروت.2676 ،
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الوثائق الفلسطينية العربية لعام  ،3679وثيقة رقم ( ،)179الجامع اللبنانم  ،مؤسس
الدراسات ال لسرمنم  ،بمروت.2681 ،





اليوميات الفلسطينية ،مجلد  ،12ر ،2مرك منظم التحرمر ال لسرمنم  ،بمروت.2682 ،

يوميات ووثائق الوحدة العربية  ،3691وثم رق ( ،)1188مرك دراسات الوحد العربم .
يوميات الغزو اإلسرائيلي ،وثائق وصور ،ر ،2بمروت( ،ب ،ت).

ثالثا – المراجع العربية:



أب مونس ،المؤثرات العربية في الحرب اللبنانية ،ج ،3المنشورات الشعبم  ،بمروت.2679 ،

أحمد الش مر  ،على طريق الهزيمة مع الملوك والرؤسا العرب ،الربع االلكترونم األولى،
المؤسس العربم الدولم للنشر والتو مع.1112 ،




أحمد الش مر  ،الهزيمة الكبرى ،2 ،ر ،2دار العود  ،بمروت،2672 ،

أحمد الش مر  ،من القمة إلى الهزيمة مع الملوك والرؤسا العرب ،بمروت ،دار العود ،
.2672




أحمد العلم  ،حرب  ،3649ر ،1دار األسوار ،ال اهر2686 ،

أحمد بن موسع ،الحركة اإلسالمية خلفيات النشأة وآفاق المصير ،المرك العلم للبحوث
والدراسات.2686 ،



المتغيرات السياسية وأثرها على سياسات منظمة التحرير
أسام أبو نح  ،وآبرون ،مسيرة
ّ
الفلسطينية من النشأة إلى أوسلو :ق ار ة تحليلية ،ر ،2دار الجند للنشر والتو مع ،ال دس،
.1121



أسام أبو نح ِ ( ،
الحراك العربي المعاصر :دراسة سياسية سوسيولوجية) ،مرك

باحث

للد ارسات ال لسرمنم واإلستراتمجم  ،بمروت.1122 ،


أسعد عبد الرحمن ،منظمة التحرير الفلسطينية جذورها وتأسيسها ومساراتها ،ر ،2مرك

دراسات الوحد العربم  ،نم وسما2682 ،




أكر عمتر ،القضية الفلسطينية ،دار المعارع ،ال اهر 2622 ،
باترم

س  ،األسد الصراع على الشرق األوسط ،ر ،21شرك المربوعات للتو مع والنشر،

بمروت1117 ،



جمم مرر ،علي الدين هالل ،النظا اإلقلمم العرب  :دراس ة العالقات السماسم العربم ،
ر ،2مرك دراسات الوحد العربم  ،بمروت2689 ،

000



جواد الحمد ،عملية السالم في الشرق األوسط وتطبيقاتها على المسارين الفلسطيني األردني



جواد الحمد ،وآبرون ،المدخل إلى القضية الفلسطينية ،ر ،2مرك دراسات الشر األوسر،

ط ،3مركز دراسات الشرق األوسط ،عمان.2669 ،
عمان2667 ،


حسن توةم إبراهم  ،ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية ،ر ،1مرك دراسات الوحد

العربم  ،بمروت.2666 ،


حسمن ابراهم العرار ،مصر والقضية الفلسطينية في كامب ديفيد ،ر ،2شرك ناس



حسمن حجا  ،محمد العل  ،الحرب على المخيمات من الواقع إلى الدالالت ،إصدار االعال

للرباع  ،ال اهر.1119 ،

الموحد ،منظم التحرمر ال لسرمنم  ،نم وسما.2687 ،


بالد الحسن ،السالم في الشرق األوسط وجهة نظر فلسطينية ،أو ار

سماسم " ،"2دار

الكرم  -صامد ،عمان.2689 ،


بلم

الش اق  ،جهاد حرب :االنتخابات الفلسطينية الثانية الرئاسية والتشريعية والحكم

المحلي ،1006-1002المرك ال لسرمن

للبحوث السماسم والمسحم  ،ار اهلل ،ةلسرمن،

1117



دم مد كمح  ،الخيار األخير  ،3663-3667مكتب بمسان ،بمروت.2681 ،

رحاب كنعان ،تل الزعتر مملكة التنك وجمهورية الثوار ،المرك ال وم للدراسات والتوثم ،
غ 1112 ،



رشمد مهران ،االنتفاضة الفلسطينية تارير وحاضر وعبر ،ر ،2دار النشر للمغرب العرب ،
تونس2686 ،



رم

المنماو  ،الفوضى الخالقة "الربيع العربي بين الثورة والفوضي" ،دار الكتاب العرب

للنشر دمش – ال اهر،1121 ،


اهر كار ،الغزو اإلسرائيلي للبنان  3691بين األهداف والنتائج ،ر ،1مرك اإلشعاا

ال كر  ،غ .1111 ،


ھمر المصر  ،اتجاهات الفكر السياسي الفلسطيني بين الكفاح المسلح والتسوية ،مكتب

الما ج  ،غ 1118 ،


ماد أبو عمرو ،أصول الحركات السياسية في قطاع غزة  ،3667-3649دار األسوار،

عكا.2687 ،
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سممر أحمد ال بن ،النظام العربي ماضيه ،حاضره ،مستقبله ،ر ،2مرك اإلمارات للدراسات
والبحوث االستراتمجم  ،أبو ظب .1112 ،



شم

الحوت ،عشرون عاماً في منظمة التحرير الفلسطينية ( ،)3694-3664دار

االست ال للدراسات والنشر ،بمروت.2689 ،


صال مسعود بومصمر ،جهاد شعب فلسطين خالل نصف قرن ،ر ،1سلسل كتاب ال راء

للجممع ،منشورات و ار الث اة ال لسرمنم  ،غ .1112 ،




صالل الع اد  ،المشرق العربي المعاصر ،ر ،2مكتب األنجلو المصرم  ،ال اهر.2668 ،
صالل بلع ،فلسطيني بال هوية ،ل اءات مع الكاتب ال رنس

أرم

رولو ،ترجم  :نصمر

مرو ( ،د.ر)( ،د.ت).


عاد محمى ،الالجئون الفلسطينيون ( ،)3649-3669المؤسس ال لسرمنم للتباد الث اة ،

ار اهلل.1112 ،



عارع السمد ،من سينا إلى كامب ديفيد ،د .ن ،ال اهر.2687 ،

عبد االله بل م  ،وآبرون ،منظمة التحرير الفلسطينية الحصيلة والمستقبل ،ر ،2مرك

دراسات الوحد العربم  ،بمروت.1111 ،



عبد اهلل محمد الغرمب ،أمل والمخيمات الفلسطينية ،ر( ،1د.ن)( ،د.ر).2688 ،

عبد الحلم بدا  ،الوثائق العربية ،ر ،2مرك الدراسات العربم ودراسات الشر األوسر،

بمروت( ،ب .ت).


عبد الستار قاس  ،وآبرون ،العرب والفلسطينيون في مواجهة إسرائيل الدولة واالحتالل

(المدخل إلى القضية الفلسطينية) ،جواد الحمد (تحرمر) ،ر ،2مرك دراسات الشر األوسر،
عمان.2667 ،


عبد الع م شحاد المنصور ،المسألة المائية في السياسة السورية تجاه تركيا ،ر ،2مرك

دراسات الوحد العربم  ،بمروت.1111 ،

ال لسرمن

للتوثم ،



عبد ال ادر ماسمن ،أربعون عاماً في منظمة التحرير ،ر ،2المرك



عبد المنع سعمد ،منار الشوبك  ،لبنان تحت الحصار ،مأزق السالم في الشرق األوسط،

دمش .1119 ،

ر ،2مرك الدراسات السماسم واالستراتمجم .2669 ،



عصا عدوان  ،الدولة الفلسطينية في فكر ياسر عرفات ،ر ،2غ .1118 ،

عصا الدمن ةر  ،منظمة التحرير الفلسطينية  ،3661-3664ر ،2مرك

للبحوث والتدرمب والنشر ،ال اهر2668 ،
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المحروس



ع م سعمد مح ول ،سوريا وتركيا الواقع الراهن واحتماالت المستقبل ،ر ،2مرك دراسات
الوحد العربم  ،بمروت.1116 ،



غا

السعد  ،الحرب الفلسطينية اإلسرائيلية في لبنان ،أهداع ل تتح  ،ر ،2دار الجلم

للنشر ،عمان2681 ،


غسان حداد ،من تارير سورية المعاصر  ،3666-3646ر ،2مرك المست ب للدراسات

االستراتمجم  ،عمان.1112 ،


غان حبمب اهلل ،عالقة منظمة التحرير الفلسطينية بالنظام األردني  3676-3664بمن

التنسم والصدا  ،ر ،1مؤسس الث اة ال لسرمنم  ،دار األسوار ،عكا.


ةارو

توةم

ال ر غول  ،المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية ودورها في الصراع (العربي-

اإلسرائيلي)  ،3663-3649دار الشؤون الث اةم العام  ،بغداد.2666 ،


ماهر الشرمع ،البحث عن كمان ،دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني ،3661-3639

ر ،2مرك األبحاث والدراسات االشتراكم ة العال العرب المحدود للنشر ،نم وسما.2662 ،




وتحديات البيئة المحلّية واإلقليمية ،ر ،2المرك العرب
مؤتمر السال السور "جنيف"ّ " 1
للدراسات وتحلم السماسات ،الدوح  ،ةبرامر .1121

محمد حسنمن همك  ،أزمة العرب ومستقبلهم ،ر ،1دار الشرو  ،ال اهر.1111 ،

محمد حسنمن همك  ،العروو والجيوو ،ر ،2ال اهر ،دار الشرو  ،ال اهر.2666 ،



محمد حسنمن همك  ،المفاوضات السرية بين العرب واسرائيل ،الكتاب األول :األسطورة



محمد حسنمن همك  ،المفاوضات السرية بين العرب واسرائيل "سالم األوهام"  -أوسلو ما



محمد السمد سلم  ،تحليل السياسة الخارجية ،ر ،1دار الجم  ،بمروت،1112 ،

واإلمبراطورية والدولة اليهودية ،دار الشرو  ،ال اهر.2669 ،

قبلها وما بعدها ،ر ،2دار الشرو للنشر ،ال اهر.2669 ،



محمد ةرمد السمد حجا  ،حرب  3667لماذا ؟ ،دراسة استراتيجية ألسباب قيام حرب يونيو



محمود رمال ،المذكرات  ،3679 -3649البحث عن السالم والصراع في الشرق األوسط،

 ،3667ر ،2الهمئ المصرم العام للكتاب ،ال اهر2662 ،

ر ،2المؤسس العربم للدراسات والنشر ،بمروت.2682 ،


محمود ممدول مصر ى منصور ،الصراع األمريكي – السوفيتي في الشرق األوسط ،ر،2

مكتب مدبول  ،ال اهر( ،ب .ت).



العالقات اللبنانية السورية ( ،2 ،)3649-3692مرك التوثم والبحوث اللبنان  ،بمروت،
.2689
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منمر الحم  ،السالم المدان (من إسرائيل الكبرى إلى إسرائيل العظمى) ،ر ،1مكتب مدبول ،
ال اهر.2669 ،





منمر ش م  ،اتفاق أوسلو وتداعياته ،ر ،2المرك ال لسرمن لإلعال  ،عمان.2661 ،

نامع حواتم  ،أوسلو والسالم اآلخر المتوازن ،ر ،2بمسان للنشر والتو مع ،بمروت2668 ،

نعم األشهب ،مازن الحسيني ،مشروع الشرق األوسط الكبير أعلي مراحل التبعية ،دار
الشرو للنشر والتو مع ،عمان.1112 ،



هشا منور ،الالجئون الفلسطينيون في سورية ،النكب الثانم  ،مؤسس الدراسات ال لسرمنم ،



م مد صامغ  ،األدا العسكري الفلسطيني في حرب سنة  ،3691في االجتياح اإلسرائيلي

بمروت.1121 ،

للبنان  :3691دراسات سياسية وعسكرية ،مؤسس الدراسات ال لسرمنم  ،بمروت ،ر،2
.2681



م مد صامغ  ،الكفاح المسلح والبحث عن الدولة  -الحركة الوطنية الفلسطينية (-3646



موسع كعو  ،الدروس المستفادة من الحروب العربية اإلسرائيلية  ،3696-3647ر،2

 ،)3661مؤسس الدراسات ال لسرمنم  ،بمروت.1111 ،
جمعم المرابع التعاونم .2687 ،

رابعاً – المراجع المترجمة:


آن سممث ،فلسطين والفلسطينيون  ،3691-3976ترجم ( :إلها بشار بور ) ،باممال،

دار الحصاد للنشر والتو مع ،دمش ،2662،ر.2


أمنون كابلو  ،عرفات الذي ال يقهر ،ترجمة( :عصام البطران) ،مؤسس األما  ،ار اهلل،
 1112ر.2



باترم سم  ،األسد :الصراع على الشرق األوسط ،ترجم (دار الساق ) ،شرك المربوعات

للتو مع والنشر ،بمروت.2661 ،



حامم هرت و  ،الحروب العربية – اإلسرائيلية ( ،)3649-3691ترجم  (:بدر الرةاع )،
سمنا للنشر ،ال اهر.2662 ،



دانمم لوغا  ،سورية في عهدة الجنرال األسد ،ترجم ( :د .حصمع عبد الغن ) ،مكتب
مدبول  ،ال اهر، 1119 ،ر.2




روبرت ةمس  ،ويالت وطن  ،شرك المربوعات للتو مع والنشر ،بمروت.1112 ،
ئمع شمع ،أمهود معار  ،حرب الظالل ،بمروت،2682،ر.27
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سمدن د

بمل  ،الحروب العربية اإلس ارئيلية وعملية السالم (،ترجم  :الماس ةرحات) ،دار

الحرع العرب  ،بمروت.2661 ،


شممون بمرس ،الشرق األوسط الجديد ،ترجم ( :محمد حلم

عبد الحاةظ) ،األهلم للنشر

والتو مع ،عمان.2661 ،



نم والس ةان دا  ،الصراع على السلطة في سوريا ،مكتب مدبول  ،ال اهر،2662 ،ر.2

هنر لورنس ،اللعبة الكبرى الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية( ،ترجم  :محمد
مبلوع) ،دار قررب للنشر والتوثم واألبحاث ،قبرك،2661 ،ر.2

خامساً– الدوريات والندوات والمؤتمرات العلمية والصحف:


أحمد بهاء الدمن شهعبان" ،الحراك السياسـي فـي المنطقـة المظـاهر ..المبـر ارت ..االتجاهـات..



"أمل تهجر الفلسطينيين بالقوة" ،شؤون ةلسرمنم  ،العدد .2687 ،71

األبعاد ..اآلفاق" ،شؤون عربم  ،العدد  ،212برمع .1112

 أسام أبو نح  ،مبممر أبو سهعد " ،نشأة منظمة التحريـر الفلسـطينية بـين المصـالح العربيـة
والطمـوح الفلسـطيني :قـ ار ة جديـدة" ،مجله جامعه األ ههر -عهدد ( 2بهاك) ،غه  ،سلسهل

العلو اإلنسانم  ،1116 ،مر .22


إماد شناع  ،أوضاع الالجئين الفلسطينيين في ظل األزمة السورية ،بحث غمر منشهور (المهو

الدراس  :الهوم ال لسرمنم –  99عامام على النكب ) ،جامع ال دس الم توح  ،غ .1121 ،




بال الحسن" ،األهداف الحقيقية للعدوان اإلسرائيلي" ،شؤون ةلسرمنم  ،العدد .2681 ،218

جريدة الوسط ،لندن.2667/8/22 ،

جمهها

ه هران" ،تـــداعيات الشـــرق األوســـط الكبيـــر علـــى النظـــام العربـــي واحتمـــاالت تحالفـــات

إقليمية جديد" ،بحث م د إلى المؤتمر السنو التاسع عشر للبحوث السماسهم "مشهروا الشهر

األوسر الكبمر" ،جد الداب والبار ومست ب المنر العربم  ،جامع ال اهر  ،كلم االقتصاد
والعلو السماسم  ،مرك البحوث والدراسات السماسم  ،دمسمبر .1112



جمم مرهر" ،مستقبل النظام اإلقليمي العربي" ،مجلة المستقبل العربـي ،عهدد  ،228بمهروت،
.2661

 جهه ههاد حه ههرب ،تــــأثير النظــــام االنتخــــابي علــــى األدا الرقــــابي للمجلــــس التشــــريعي ،سلسه ههل
ت ارمرقانونمه( ،) 12الهمئ ال لسرمنم المست ل لح و الموارن ،ار اهلل ،ةلسرمن 1119 ،


جه هواد الحم ههد ،وآب ههرون ،دراســـة فـــي الفكـــر السياســـي لحركـــة المقاومـــة اإلســـالمية حمـــاس

( ،)3666-3697ر ،1مرك دراسات الشر األوسر ،عمان.2668 ،
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"حرب المخيمات حلقة من مسلسل انها القضية الفلسطينية" ،مجل ةلسرمن المسلم  ،العهدد
الثان  ،السن البامس  ،مارس .2687



حس هها س ههالم " ،العلويــــون ..ثــــاني أكبــــر الطوائــــف فــــي ســــورية" ،جرم ههد الش ههر األوسه ههر،
.1122/2/18




حسمن أبو النم " ،شعبياً" ،شؤون ةلسرمنم  ،العدد  ،71كانون الثان (منامر).2678 ،

حمدر عبد الشاة  ،أهمية االنتخابات في مسيرة الشعب الفلسطيني ،مرك البحوث والدراسات

ال لسرمنم  ،نابلس.2661 ،


الخــاص والعــام فــي االنتفاضــة الشــعبية الســورية الراهنــة ،سلسههل تحلم ه سماسههات ،المرك ه
العرب للدراسات وتحلم السماسات ،الدوح  ،أبرم .1122

 دانما بهابمس ،ما مدى أهميـة منظمـة التحريـر الفلسـطينية ،ر ،2مركه التبرهمر ال لسهرمن ،
شؤون استراتمجم .2682 ،

" زلزال سياسي يهز المنطقة" ،جرمد ال دس ،العدد .1119/2/17 ،22188



سمم شبمب" ،العالقات الفلسطينية – السورية" ،شؤون ةلسرمنم  ،العدد .2688 ،181

"ص ـراع الصــالحيات وغيــاب المســؤوليات فــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية" ،ت رمههر المههؤتمر
السنو الثالث لالئتالع من أج الن اه والمساءل (أمان).1117/2/1 ،





ص ر أبو ةبر" ،العالقات الفلسطينية – العربية" ،شؤون ةلسرمنم  ،العدد .1983 ،221

فلسطين الثورة ،العدد .2679/2/29 ،262

"قمـة الصـمود والتصـدي ،ومصـر بعـد السـادات المقاومـة الفلسـطينية – عربيـاً" ،شهؤون
ةلسرمنم  ،العدد .2682 ،211

 عاموس بمر لموتر" ،لغو بيجن وتكتيكات شارون" ،ر ،2شؤون استراتمجم .2682 ،


عبد اهلل أبو عمد ،وآبرون" ،دراسة فـي الفكـر السياسـي لحركـة المقاومـة اإلسـالمية حمـاس"،

(تحرمر جواد حمهد وامهاد البرغهوث ) ،مركه د ارسهات الشهر األوسهر ،المكتبه الجامعمه  ،نهابلس،
.2668


عبههد الع م ه العمههر " ،حـــرب المخيمــات لمـــاذا ولمصـــلحة مـــن" ،مجل ه المجتمههع ،تصههدر عههن

جمعم اإلصالل االجتماع  ،العدد  ،872مولمو .2688


عبههد ال ههادر ماسههمن" ،منظمــة التحريــر الفلســطينية بعــد أربعــة عقــود" ،مجله شههئون ةلسههرمنم ،
بمروت ،العدد  ،229ال اهر  ،أبرم .1111

 عمههاد البرنمج ه " ،التحــالف الســوري – اإليرانــي" ،المجل ه العربم ه للعلههو السماسههم  ،العههدد 12
.1116
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عماد البرنمج " ،النظام السياسي الفلسطيني  ...في أزمة النخب السياسـية" ،مجله السماسه
الدولم  ،العدد .1118/21/1 ،27



غسههان البرمههب" ،مســتقبل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي ضــو التطــورات األخيــرة"( ،نههدو

سماسم ) ،مجل ةلسرمنمات ،عدد.1117 ،2


فلسطين المسلمة( ،لندن) ،العدد  ،22تشربن الثان  /نوةمبر .2662



مجل شؤون ةلسرمنم  ،العدد  ،17بمروت ،تمو (مولمو).2672 ،

" قتل غزة يتواصل بال رحمة" ،جرمد األما  ،العدد .1117/9/21 ،1167


محمههد سههعد أب ههو عههامود" ،العالقـــات المصـــرية الســـورية والبحـــث عـــن نقطـــة تـــوازن" ،مجله ه
المست ب العرب  ،السن  ،21العدد  ،221كانون األو  /دمسمبر .2662



محمهد سهعمد إبهراهم " ،أزمـة الجنـوب اللبنـاني" ،مجله السماسه الدولمه  ،العهدد  ،51ال هاهر ،
.1978



مختـــارات اســـرائيلية ،مركه ه الد ارس ههات السماس ههم واالس ههتراتمجم ب ههاأله ار  ،الس ههن  ،2الع ههدد ،6

ال اهر.2662 ،


مصهر ى بكهر " ،أبعـاد اللعبـة الطائفيـة فـي لبنـان" ،مجله السماسه الدولمه  ،العهدد ، 7أبرمه ،
.2681



سوريا القيادة القطرية ،الحرك التصحمحم المجمد ةه الههكر البامسه والعشهرمن ،منشهورات
ح ب البعث العرب االشتراك .



ماجد الكمال " ،إشكاليات العالقة السورية  -الفلسطينية" ،ةلسرمن ،العدد  ،22السهن الثانمه ،
 22تمو .1121



مهمههوب غالههب" ،العــرب والعولمــة ،مشــكالت الحاضــر وتحــديات المســتقبل" ،المسههت ب العربه ،
عدد  ،129بمروت ،مونمو .1111



مورتهون اب ارمهوةمت " ،تركيـا بعـد أوزال" ،ترجمه  :غسهان رمهالو  ،جرمهد شهؤون األوسهر ،العههدد



كرم ب رادون " ،شهادة في ياسر عرفات والقضية الفلسطينية" ،مجل صامد ،العدد .226

 ،12تشرمن األو  /أكتوبر .2662



لومس ةارس" ،استعداد إس ارئيل للعدوان يقابله استعداد سوري للتدخل" ،مجل المسهت ب  ،العهدد
.2681 ،172



م مد مبلهع" ،حرب  3691وانعكاساتها على أوضـاع وسياسـة منظمـة التحريـر الفلسـطينية"،
مجل شئون ةلسرمنم  ،بمروت ،العدد  ،229ال اهر  ،أبرم .1111
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سادساً :المواقع االلكترونية:


"أبو عمار 72 :كوكباً" ،حرك التحرمر الورن ال لسرمن (ةت ) ،م و م العالقهات الورنمه ،



"األحزاب في سوريا" ،موقع هؤال حكموا سوريا"؛ http://syrianleaders.com/history

http://www.fatehwatan.ps/page-1366.html 1122/9/21



"أحزاب المعارضة السورية" ،سورم الغد ،دمش  ،شبك ةولتمر1117/22/17 ،؛

http://www.voltairenet.org/article153267.html



إب هراهم أبه ه ار " ،المشـــاركة السياســـية فـــي منظمـــة التحريـــر علـــى قاعـــدة االلتـــزام بالوطنيـــة

الفلسطينية" ،موقع الص صاع االلكترون 1122/22/29 ،

http://www.safsaf.org/word/2013/nov/129.htm



إبراهم أبه ار " ،هـل المشـروع الـوطني الفلسـطيني كـبو فـدا وصـول اإلسـالم السياسـي إلـى

السلطة ،"،وكال سما اإلببارم 1121/8/16 ،

http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=136486



أممن أبهو هاشه " ،تـداعيات الثـورة السـورية علـى فلسـطينيي سـوريا" ،شهئون ةلسهرمنم  ،مركه

األبحاث ،منظم التحرمر ال لسرمنم  ،عدد 122؛

http://www.shuun.ps/page-128-ar.htm



"اإلخوان وحماس  -إيران والشـيعة وفـاق أم افتـراق ،"،شهبك ال ارصهد االسهالمم  ،العهدد ،219
ربمع الثان



2122ه http://alrased.net/main/default.aspx

"إطار زمني سريع...ونصيحة بضبط النفس في االتصاالت الخارجية" ،الحما 1121/2/6 ،
http://alhayat.com/Details/590819



أمههان السههنوار" ،فـــتح" والنظـــام الســـوري ..مـــن رفـــع الســـالح إلـــى تـــرميم العالقـــات" ،البلههمر
أونالمنhttp://alkhaleejonline.net/articles/1418810007985985000 1121/21/27 ،



"األمن السوري يغلق مكاتب حماس في دمشق بالشمع األحمر" ،العربم 1121/22/9 ،

http://www.alarabiya.net/articles/2012/11/06/247877.html



"أمــين الجميــل :رســالة الملــك عبــد اهلل مؤشــر خطيــر ونقلــة نوعيــة فــي التعامــل مــع ســوريا"،
العربم http://www.alarabiya.net/ar.html 1122/8/21 ،



آالن غهرم " ،هـل سـقطت فلسـطين مـن حسـاب الثـورات العربيـة ،"،المركه العربه ليبحهاث

ودراس السماسات1121/2/2 ،
http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0d92cbb5dd3e4&resourceId=993c7c5b-61f7-4bf7-8133-ec4d66b0d0ec



"انعكاسات األوضاع في سورية على الالجئين الفلسطينيين" ،مجله العهود  ،العهدد  ،98السهن
السادس ( ،مامو) 1122
http://alawda-mag.com/default.asp?issueID=69&MenuID=147



ادمث س انتو" ،الطائفية والثورة السورية" ،شبك النبم المعلوماتم 1122/1/29 ،؛
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http://www.annabaa.org/index.htm

 باتريك سيل" ،تغيير حقيقي في الشرق األوسط أم أن كل شي على حاله ،"،الحما ،
http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/26/143052.html 1116/2/22

" باسم من يقاتل أحمد جبريل في سوريا ،"،الج مر نت ،الواقع العرب  ،حل 1122/8/2
http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/8/3



بركات ال ار" ،انعكاسات البيئة العربية على القضية الفلسطينية ،مجل السماسه الدولمه  ،العهدد
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/112/494 68



"التـــايمز :الجنـــاح العســـكري لحمـــاس يتـــولى تـــدريب الجـــيو الســـوري الحـــر" ،جرمههد مصههر



"التحـــوالت االســـتراتيجية فـــي النظـــام اإلقليمـــي العربـــي  ،"1031 – 1033أبب ههار العربمه ه ،

الجدمد http://www.art.misrelgdida.com 1122/1/2 ،

الحدثhttp://www.alarabiya.net/ar/arabic-studies 1122/2/6 ،



"التحوالت والثورات العربية بالوطن العربي" ،جرمد مصر الجدمد 112/8/21 ،
http://www.art.misrelgdida.com



"التركيبة السكانية في سوريا" ،الج مر نت1122/1/26 ،؛
ا http://www.aljazeera.net/news/arabic



تعرف أكثر على فسيفسا الشعب السوري"1122/6/2 ،؛
" ّ



"تقدير استراتيجي ( :)22انعكاسات األوضاع في سورية على الالجئين الفلسطينيين" ،مركه

https://sycitizen.wordpress.co

ال متون للدراسات واالستشارات ال انونم  ،أبرم 1122
http://www.alzaytouna.net/2013/04/02/null



"توافقــات مصــلحية :لمــاذا تغيــرت طبيعــة التحالفــات فــي الشــرق األوســط ،"،مرك ه الههروابر
للبحوث والدراسات االستراتمجم 1122/8/9 ،؛

http://rawabetcenter.com/archives/10514



سنية" ،العربم نت1122/2/19 ،
التوزيع الطائفي بسوريا ..أقلية علوية تحكم أكثرية ُ



"ثالثة حروب على غزة ..عدو واحد ومواقف إقليمية متغيرة" ،شبك اإلعال العربم (محهمر)،

http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/26/143052.html

http://moheet.com/2014/08/04/2115299 1121/8/1



الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ،جيفا ار النصيرات" ،ملت ى النسر األحمر1121/1/2 ،
http://redeagle.ahlamontada.com



"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (النشأة والتكوين)" ،موقع الجبه الشعبم لتحرمر ةلسرمن
http://pflp.ps/ar/index.php?act=page&id=1




"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ،الموسوع ال لسرمنم

http://www.palestinapedia.net

"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ،موقع م ات من الصحراء

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Monazma-Ta/sec07.doc_cvt.htm
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"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ،ومكمبدما الموسوع الحر



"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)" ،الج مر نت1122/2/2 ،

https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.aljazeera.net



"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة" ،ومكبمدما الموسوع الحر
https://ar.wikipedia.org/wik



جمم الع م " ،المؤامرة على سوريا" ،جرمد األه ار الرقم 1122/2/7 ،
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=1276552



"الجهاد اإلسالمي غادرت دمشق" ،الجه نت1122/8/2 ،
http://lajinet.net/arabic/default.asp?contentID=9932



جهههاد حههرب ،وآبههرون" ،إشــكاليات الفصــل بــين الســلطات فــي النظــام السياســي الفلســطيني"،
االئتالع من أج الن اه والمساءل (أمان) ،ار اهلل1117 ،

http://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/fed8e6f5c8ced652e8912ef557333b52.pdf



جور كدر" ،سوريا وديمغرافية ما بعد الثورة" ،مرك الج مر للدراسات1121/8/8 ،
https://alossaily.wordpress.com



"حرب  1006على لبنان ..خلفية وأدا ونتائج" ،الج مر نت1119/8/22 ،
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2006/8/15



"حركة الجهاد اإلسالمي تغادر سوريا" ،الج مر نت1121/8/2 ،
http://www.aljazeera.net/news/arabic



"حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين" ،وكال ال أر لإلعال 1112/1/19 ،
http://alray.ps/ar/post/134284



"حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين" ،ومكبمدما الموسوع الحر ،
http://ar.wikipedia.org/wiki



"حركة "فتح" الفلسطينية تصـف الثـورة السـورية بــ "العـدوان الخـارجي" ،موقهع الهدرر الشهامم ،
http://eldorar.com/node/74137 1122/1/21



"حزب البعث العربي االشتراكي السوري" ،موقع الج مر نت1122/2/6 ،
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews



حس ههن ترش ههمحان " ،قـــ ار ة فـــي أوراق األلـــم واألمـــل فصـــائل المقاومـــة الفلســـطينية واألزمـــة



حسمن شبكش " ،الجيو السوري والطائفية" ،موقع جرمد الشر األوسر1121/7/21 ،

السورية" ،مجل العود  ،العدد  ،71مولمو1122؛ http://alawda-mag.com

http://www.aawsat.com/leader.asp?sectio



"حماس تقرر المشاركة في االنتخابات البرلمانية" ،الحما الجدمد 1112/2/22 ،؛
http://www.alhaya.ps/newsite/details.php?opt=2&id=604&cid=13



"حماس والثورات العربية الموقف والتداعيات" ،الج مر نت1121/22/22 ،
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions
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"حمد بن جاسم :حماس انتهت كحركة مقاومة" ،قناة العالم اإلخبارية1031/3/3 ،؛
http://www.alalam.ir/news/921264



"حـوار مــع عضــو المكتــب السياســي للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين الرفيــق كايــد الغــول"،
موقع الجبه الشعبم لتحرمر ةلسرمنhttp://pflp.ps/ar/post/9301 1121/2/11 ،



"خــروج حمــاس مــن ســوريا :اتخـذت الموقــف الصــحيح حتــى ولــو جــا متــأخ ارً" ،موقههع النشههر



"الخريطــة البشــرية الدينيــة داخــل ســوريا" ،موقههع السههكمن  ،مرك ه البحههوث حركههات وأح ه اب،

االلكترونم اللبنانم www.sooryoon.net/archives\48726 1121|/1/18 ،

http://www.assakina.com/center/parties/18329.html#ixzz3nV3bUV3 1121/6/16



دال محمود السمد" ،مقومات مفقودة :معضالت "الدولة القائد" في النظم اإلقليميـة والدوليـة"،
مجل السماس الدولم  ،العدد  ،111أكتوبر http://www.siyassa.org.eg 1122



ر هوان األبههرس" ،عالقــة إي ـران بالفصــائل فــي غــزة الــى أيــن ومــا الجديــد ،"،كتههاب العههرب،
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=178061 1122/9/2



ر وان ماد " ،لبنان والدور اإلقليمي المتغير لسورية" ،موقع م اربات

http://www.mokarabat.com/mo10-13.htm



رههها عههود " ،الالجئــون الفلســطينيون بســوريا والمصــير المجهــول" ،ق ههاما الشههر األوسههر،
https://rehamowda.wordpress.com 1121/21/12



ماد عربم " ،جماعات الضغط والمصالح في سوريا" ،جرمد قاسمون االلكترونم
http://www.kassioun.org/index.php?mode=archeivebody&id=204055




"الساحة العربية"http://www.alsaha.com 1119/9/2 ،

سار

عراب " ،الفلسطيني في سورية شاهد جديد على حقيقة راسخة!" ،دائر شئون

الالجئمنhttp://www.snawd.org/default.aspx 1122/2/1 ،



سلران ناصر" ،ما يحدث في سوريا ثورة وليست "مؤامرة على محور المقاومة والممانعة"

كما تُروج طهران" ،صحم الشر  ،غ  ،عدد 1122/9/2 ،216

http://www.alsharq.net.sa




"السلر الورنم ال لسرمنم " ،ومكبمدماالموسوع الحر https://ar.wikipedia.org/wiki ،

سلمان أبو ست " ،الالجئون الفلسطينيون بين مشاريع التـوطين واإلصـرار علـى العـودة" ،همئه

أرل ةلسرمن ،نوةمبر 1111



http://www.plands.org/arabic/articles/031.htm

سه ههلمان محمه ههد سه ههلمان" ،العالقــــة الحــــائرة بــــين ســــوريا وحمــــاس" ،موقه ههع اله ههركن األب ه ههر،
1122/6/6
http://www.grenc.com/a/smsalman/show_Myarticle.cfm%3Fid%3D23837
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س ههممر عب ههاهر " ،تغييــــب واضــــح ومتعمــــد للقضــــية الفلســــطينية" ،ش ههبك ةلس ههرمن االببارمه ه ،
http://pnn.ps 1122/21/2




"سياسة سوريا" ،الموسوع الحر (ومكبمدما)https://ar.wikipedia.org/wiki ،

"سياسيون عرب يتوقعون ترحيل فلسطينيي سوريا لأل ردن" ،موقع دنما الورن1121/6/1 ،
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/09/02/313561.html



"سيناريوهات ما بعد بشار سوريا ،والفصائل الفلسطينية" ،العربم 1121/9/12 ،
http://www.alarabiya.net/ar.html




أولوي ٌة أمريكية" ،شهبك المعلومهات السهورم ال وممه االجتماعمه ،
صبح غندور" ،سوريا اآلن
ّ
http://www.ssnp.info/index.php?article=104208 1122/8/9

صههبر محمههد بلم ه صههبر " ،البعــث ق ـ ار ة نقديــة ألصــوله الفكريــة" ،موقههع د .صههبر محمههد
بلم صبر https://drsabrikhalil.wordpress.com 1121/6/22 ،



صحم الثور السورم 1121/2/1 ،
http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=28899773420060304175556



ص ههر أب ههو ةبه ههر" ،أي مصـــير ينتظـــر الفلســـطينيين فـــي ســـورية ،"،موقههع ةلسههرمننا ،الموقه هع
الرسم لحرك ةت ة لبنان1122/21/7 ،
http://www.falestinona.com/OurPalWebSite/ArticleDetails.aspx?ArticleId=8415



ماء الكحلوت" ،الجهاد اإلسالمي الفلسطينية واألزمة السورية" ،الج مر نت1122/2/9 ،
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews



رار حمود" ،في الموقف الفلسطيني من الثورة السورية" ،الجه نت
http://laji-net.net/arabic/default.asp?contentID=12697



ر ههار عثم ههان" ،حمـــاس والربيـــع العربـــي :جـــدل المكســـب والخســـارة" ،مركه ه نم ههاء للبح ههوث



"طهران تحذر" :عدوان "اسرائيل" على سوريا لعبة خطرة" ،قنا العال 1122/2/9 ،

والدراساتhttp://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=223 1122/2/1 ،

http://www.alalam.ir



"عباس يعمم على القيادة الفلسطينية عدم انتقـاد بشـار األسـد أو تأييـد الثـورة السـورية" ،إن
المت برسhttp://inlightpress.com/ar/index.php/9554.html 1121/1/12 ،



عبههد الههرؤوع سههنو" ،الحــرب االســرائيلية – اللبنانيــة  ،1006الخلفيــات والمواقــف واألبعــاد"،

حوار العرب ،بمروت1119 ،
http://www.abdelraoufsinno.com/periodicals/docum_44.pd



عبد الع م الشهرةى 4" ،سيناريوهات إلنها المأسـاة ..أقربهـا الحـل السياسـى" ،الهورن ،عهدد



"عقب تصريحات متبادلة" ..سوريا" و"حماس" رال نهائ " ،موقع بواب الحركات اإلسالمم ،

http://www.elwatannews.com/news/details/7946 1122/8/16 ،2127
http://www.islamist-movements.com/13361 1121/21/11
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عب ه ههد الناص ه ههر العام ه ههد "،أوان األحــــــزاب السياســــــية فــــــي ســــــوريا" ،جرم ه ههد الحم ه هها اللندنمه ه ه ،
http://www.alhayat.com/Details/462334 1121/21/29



عدنان بكرم " ،العدوان اإلسرائيلي على سورية ..إشارات ودالالت" ،دنما ال أر 1122/2/9 ،
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/05/06/293259.htm



"عالقات سورية بالـدول غيـر العربيـة فـي المنطقـة" ،موسهوع م اته مهن الصهحراء ،اإلصهدار
الرابع عشرhttp://www.moqatel.com/openshare/index.htm 1122 ،



"العالقات السورية  -اللبنانية واقعها وأفاق تطويرها" ،ح ب البعث العرب االشتراك
http://www.baath-party.org/index.php?lang=ar



"العالقات العراقية الفلسطينية" ،ومكمبمدما ،الموسوع الحر

_http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9

 عل

ماد" ،التوازن المفقود وخريطة التحالفات اإلقليمية والدولية في الشرق األوسـط" ،جرمهد

ال دس العرب http://www.alquds.co.uk/?p=346496 1122/2/11 ،

 عماد غنم " ،السوريون في مصر" ،جرمد األه ار الرقم 1122/2/7 ،

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=1276734



عمههاد البرنمجه " ،ســورية وحمــاس ..السياســة تتجــاوز األيــديولوجيا" ،الحهوار المتمههدن ،العههدد
http://www.ahewar.org/m.asp?i=3062 1116/21/6 ،1797



عمسى رة

عمسى" ،تطوير عمل االتحاد العام لنقابات العمال في سورية" ،الحهوار المتمهدن،

عدد www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=4016 1112/9/18 ،2111



"قائمة األحزاب السياسية في سوريا" ،موسوع المعرة



"القريوتي :أساس تحقيق المصالحة الشـراكة الحقيقيـة والبرنـامج السياسـي بتوافـق الجميـع"،

http://www.marefa.org/index.php
شبك شر لإلعال http://shrq.ps/?p=4122 1122/2/8 ،



"قلق من نزوح فلسطينيي سورية إلى األردن" ،أمد لإلعال 1121/6/2 ،
http://www.amad.ps/arabic/?Action=Details&ID=95058



ك ههال بههون" ،قلــق فلســطيني مــن إقــدام إسـرائيل علــى "انســحاب أحــادي" مههن ال ه الغربمه "،
جرمد الشر األوسر ،عدد 1121/1/17 ،21872

http://archive.aawsat.com/details.asp%3Fsection%3D4%26issueno%3D12875%26article%3D7



"الالجئــون الفلســطينيون فــي ســوريا" ،جرمههد ح ه العههود  ،العههدد  ،71السههن السادس ه  ،أملههو
(سبتمبر) http://alawda-mag.com/Default.asp?ContentID=162&menuID=11 1122



ماجد كمال " ،ثورة السوريين واثرهـا علـى مجتمـع الالجئـين الفلسـطينيين فـي سـوريا" ،شهئون

ةلسرمنم  ،مرك األبحاث ،منظم التحرمر ال لسرمنم  ،عدد 121
http://www.shuun.ps/page-352-ar.html
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"محللون :الربيع العربي قد يطيل اال نقسام الفلسطيني ويؤجل المصالحة إلي أمد بعيد" ،موقع
غ اان1121/6/7 ،

http://www.gazaalan.ps/%D9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%
D8%A7%D9%85/




ـدير موقــف :نكســة المنكــوبين فــي ســوريا" ،معهههد بمههت الحكمه -
محمههد أحمههد أبههو سههعد " ،تقـ ُ
وحد الدراساتhttp://www.howgaza.org/Arabic 1121/2//26 ،

محمد جمع " ،تداعيات فوز مرسي على القضية الفلسطينية" ،األه ار الرقم 1121/7/2 ،

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=959314&eid=1531



محمد بلم " ،عالقات حماس والنظام السوري"2013/01/21 ،ArabNyheter ،
http://arabnyheter.info/ar/archives/28068

 محمد السعيد إدريس" ،مصر والتحالفات اإلقليمية الجديدة" ،جريدة األھرام الرقمي،
http://digital.ahram.org.eg/home.aspx 1122/2/9


محمههد عبههاس (أبههو العبههاس) األمههمن العهها لجبه ه التحرمههر ال لسههرمنم  :برنــامج حكايــة ثــورة،

الحلقة  ،7في بالد اآلرز ،قنا الج مر1122/7/16 ،

https://www.youtube.com/watch?v=_1Q2BlM1XtE



محمد عبد العار " ،مكونات السلطة الوطنية الفلسطينية" ،الج مر نت
www.aljazeera.net/.../9036FE32-B2A0-4B6E-AB6B-49CB990AFE3F.ht



محمود العل " ،تداعيات األزمة السورية على الالجئين الفلسطينيين وعلى حق العـودة" ،مركه
ح و الالجئمن (عائدون)
http://www.aidoun.org/ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA



"مخرج التسوية :تـداعيات انقـالب المـوازين العسـكرية بسـوريا" ،موقهع جبهه الن ها الشهعب
ال لسرمن  ،شؤون عربم ودولم 1122/9/17 ،
http://www.nedalshabi.com/?p=57528



"مخــرج التســـوية :تــداعيات انقـــالب المــوازين العســـكرية بســوريا" ،مرك ه الج مههر للد ارسههات،
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