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ملخص تنفيذي

لي�ص ثمة �سيناريو غري متوّقع يف �سوريا اليوم، فكل الحتمالت قائمة، وكلها تتمتع بقدر من الحتمالية والواقعية، 

ويزداد ذلك مع ازدياد حّدة املواجهة بني النظام وال�سعب، كما ميكن اأن يزداد اأكرث مع احتمال تعر�ص �سوريا لنوع 

من تدخالت خارجية، قد تفتح باب ال�سراع الأهلي على م�سراعيه، الأمر الذي �سيجد فيه الفل�سطينيون اأنف�سهم يف 

دوامة ل ميكن لهم اإدارة الظهر لها، اأو الناأي باأنف�سهم عنها.

لذلك، من ال�سعب التكهن مباآلت الو�سع يف �سوريا، فما زال ذلك مبّكرًا، لأن اأي ت�سور ينبغي اأن ياأخذ يف اعتباراته 

اأو اخلا�سرة فيه.  اأما يف هذا  اأولها، انتهاء حال ال�سراع املحتدم، وتبني اجتاهاته، والقوى الرابحة  ثالثة عوامل: 

الظرف الراهن )�سيف 2012(، فما زال ال�سراع حمتدمًا بني الطرفني، فال النظام قادر على اإنهاء الثورة، ول قوى 

الثورة قادرة على ح�سم الأمر ل�ساحلها، بقواها الذاتية.  وثانيها، اأن ثمة احتمالت جدية لتحول الأمر من �سراع 

يف �سوريا اإىل �سراع عليها، بحيث يفي�ص ما يجري عن اعتباره جمرد ثورة على النظام اإىل نوع من تدخالت دولية، 

تاأخذ الأمور يف اجتاهات اأخرى، تزيد عن م�ساألة اإ�سقاط النظام.  وثالثها، اأن احتدام ال�سراع والعتماد على احلل 

الأمني، يغلق دائرة احللول ال�سيا�سية، ويخ�سى اأن يفتح على ن�سوء نوع من �سراعات اأهلية، �سيكون لها تاأثريها على 

�سكل وحدة ال�سوريني يف امل�ستقبل.

هكذا، يف �سياق احتدام ال�سراع يف �سوريا، وعليها، ل ميكننا اإغفال نوعية التفاعالت الفل�سطينية مع كل ذلك، �سمن 

املخيمات  الفل�سطينيني يف  ا�ستدراج  نحو  تدفع  معّينة  تطورات  تن�ساأ  فقد  اأعاله.   املطروحة  ال�سيناريوهات  كل من 

لالنخراط اأكرث، وب�سورة مبا�سرة، يف ال�سراع الدائر، وقد ياأتي ذلك بدفع من م�سادر عدة، من �سمنها النظام، 

بع�ص  مع  لتجاورها  بالنظر  املخيمات،  بع�ص  ا�ستهداف  خالل  من  متعّمدة،  غري  بطريقة  ذلك  اإىل  يدفع  قد  الذي 

املناطق ال�سورية ال�ساخنة، اأو بطريقة متعّمدة، من خالل ن�سوء م�سلحة له ب�سرورة اإدخال العامل الفل�سطيني اإىل 

�ساحله )بع�ص املنظمات الفل�سطينية، جي�ص التحرير الفل�سطيني(.  كما ميكن اأن ين�ساأ ذلك من خالل �سعي بع�ص 

الدائر يف �سوريا كل حل�ساباته  ال�سراع  اإىل الدخول على خط  املوالية له، يف حلظة معينة،  الفل�سطينية  املنظمات 

ال�سيا�سية.  وياأتي �سمن هذه امل�سادر، اأي�سًا، احتمال انخراط مزيد من ال�سباب الفل�سطينيني يف الثورة ال�سورية، 

ل�سيما يف املخيمات املجاورة لأحياء �سورية �ساخنة، ما ي�ستدرج ردة فعل من النظام ال�سوري �سد املخيمات، الأمر 

الذي قد يدفع مزيدًا من ال�سباب لالنخراط يف الثورة ال�سورية، يف متوالية من الفعل ورد الفعل قد تقحم الو�سع 

الفل�سطيني مبجمله يف قلب ما يجري.
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تمهيد
 من 

1

األفًا من الفل�سطينيني  750 اإ�سرائيل، مّت اقتالع حوايل  اإقامة  1948، ونتيجة النكبة التي جنمت عن  يف العام 

ة �سوريا  اأر�سهم، وت�سريدهم اإىل الدول العربية املجاورة )بالإ�سافة اإىل ال�سفة الغربية وقطاع غزة(، وكانت ح�سّ

 حتّدرت اأغلبيتهم من مدن وقرى �سمايل فل�سطني )�سفد وحيفا وطربية واأق�سيتها(، م�سّكلني 
2

منهم حوايل 85 األفًا،

ما ن�سبته 2 - 3 باملائة من �سكان �سوريا )اآنذاك(، وحوايل 10 باملائة من اإجمايل عدد الالجئني.

العام  النمو الطبيعي، بحيث بلغت يف  نتيجة  الزمن  الفل�سطينيني يف �سوريا تزايدت مع  اأعداد الالجئني  اأن  بديهي 

 وميكن اأن ن�سيف اإليهم ما يقارب 100 األف فل�سطيني، كانوا قدموا من الأردن ولبنان 
3

2011 حوايل 500 األف ن�سمة،

والعراق يف مراحل زمنية خمتلفة، نتيجة بع�ص الأحداث ال�سيا�سية التي �سهدتها تلك البلدان )هذا الإح�ساء ل يلحظ 

اأعداد الالجئني الفل�سطينيني من الذين غادروا �سوريا اإىل عديد من البلدان العربية والأجنبية طوال العقود املا�سية 

لتعّذر ذلك، بحكم عدم وجود بيانات اإح�سائية لهم اأ�ساًل(.

وعمومًا، فقد ترّكزت جتمعات الالجئني ب�سكل اأكرب يف العا�سمة ال�سورية دم�سق و�سواحيها، التي �سّمت ما ن�سبته 

67 باملائة منهم، يف حني توّزع الباقون على النحو التايل: 8 باملائة يف درعا، و8 باملائة يف حلب، و5 باملائة يف حم�ص، 

  وثمة يف �سوريا 12 
4

و2 باملائة يف حماة، و2 باملائة يف الالذقية، والباقي ترّكز يف مناطق تابعة ملحافظة القنيطرة.

خميمًا هي: الريموك، ال�سبينة، خان ذا النون، جرمانا، خان ال�سيح، ال�ست زينب )يف دم�سق(، النريب، حندرات، 

)يف حلب(، الرمل )يف الالذقية(، خميم العائدين )يف كل من حم�ص وحماة ودرعا(.
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أواًل. نظرة تاريخية إلى حيثيات العالقات 
الفلسطينية - السورية

1. املكانة القانونية للوجود الفل�سطيني يف �سوريا

منذ البداية تعاملت ال�سلطات ال�سورية مع الالجئني الفل�سطينيني باعتبارهم »�سيوفًا«، على اأ�سا�ص عالقات الأخوة 

اإقامة  »تذكرة  املدنية  موؤقتة« )مذكور يف هويتهم  »اإقامة  ب�سفة  التعامل معهم  القانونية مت  الناحية  ومن  العربية، 

موؤقتة جمانية«(.  مع ذلك، فقد �ساوتهم ال�سلطات ال�سورية يف احلقوق مع �سائر ال�سوريني، لكن من دون اأن ي�سل 

ذلك اإىل حّد منحهم حّق املواطنة )الذي يت�سمن اجلن�سية واحلقوق ال�سيا�سية(؛ على خالف لبنان الذي انتق�ص 

من حقوقهم الجتماعية والقت�سادية )التعلم والعمل وال�سكن(، واأي�سًا بخالف الأردن الذي منحهم حقوق املواطنة 

الكاملة )حتى فك الرتباط بال�سفة الغربية العام 1988(.

الفل�سطينيون  ا�ستطاع  فقد  وال�ستفادة من اخلدمات،  والتنّقل  وال�سكن  والعمل  التعّلم  اأي مبنحهم حق  ذلك،  على 

الندماج يف املجتمع ال�سوري، الذي رحب بهم واحت�سنهم، من دون اأية ح�سا�سّيات، من اأي نوع.  ورمّبا اأنه لول �سكن 

القطاع الأكرب من فل�سطينيي �سوريا داخل خميمات، تتواجد على اأطراف املدن ال�سورية، لكانت م�سارات الندماج 

بينهم وبني املجتمع ال�سوري اأكرب واأكرث عمقًا.

وقد يجدر لفت النتباه هنا اإىل اأن ثمة عوامل عديدة اأخرى، غري املخيمات، اأ�سهمت يف تعزيز هوية الفل�سطيني، 

املتمايزة عن ال�سوري، على الرغم من كل حديثنا عن الندماج، اأهمها: خ�سوع الأجيال اجلديدة لنظام تعليم خا�ص 

التحّرر  حركة  وظهور  املواطنة،  بحقوق  الفل�سطينيني  متّتع  وعدم  )الأونروا(،  الالجئني  وت�سغيل  غوث  وكالة  تديره 

الوطني الفل�سطينية، ممثلة مبنظمة التحرير، واخلالفات ال�سيا�سية ال�سورية - الفل�سطينية.

لي�ص الق�سد ملا تقدم القول اإن الفل�سطينيني يف هذا البلد كانوا يعي�سون يف نعيم مقيم، اإذ اأن اأغلبيتهم كانت وما 

زالت تعي�ص يف خميمات بائ�سة، اإىل درجة اأن الفقراء ال�سوريني وجدوا فيها بيئة طبيعية ل�سكناهم؛ متامًا مثلما وجد 

ح اأن الالجئ  بع�ص الفل�سطينيني الأغنياء جمالهم يف بع�ص الأحياء الراقية يف املدن ال�سورية.  اأي�سًا، فاإن هذا يو�سّ

الفل�سطيني يف �سوريا يعامل مثل ال�سوريني، واأنه �سمن ذلك يخ�سع ملا يخ�سع ال�سوريون له، اأي�سًا، من كل النواحي 

ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية والأمنية، مع ما يرتتب عن ذلك من اإجحافات اأو تظّلمات.

لكن، وبعيدًا عن ال�سيا�سة، وهو ما �سنتحدث عنه لحقًا، رمبا يجدر بنا التنويه اإىل اأن و�سعية الفل�سطينيني يف �سوريا 

مل تكن على الوترية ذاتها يف كل العقود التي تلت النكبة العام 1948.  اإذ برزت يف ال�سنوات املا�سية، ل�سيما بعد قيام 

كيان ال�سلطة يف ال�سفة والقطاع )1994(، عديد من املوؤ�ّسرات التي قد توؤّثر �سلبًا، يف حال ا�ستمرارها، على عي�ص 

الفل�سطينيني يف �سوريا؛ يف حال متّكن النظام احلايل من ال�ستمرار.

يف هذا الإطار، مثاًل، فقد فوجئ فل�سطينيو �سوريا يف ال�سنوات املا�سية يف �سيف العام )2008( ب�سدور قانون متّلك 

 الذي �سمل اعتبارهم، اأي�سًا، مبثابة »اأجانب«، مثلهم مثل الإماراتيني والقطريني وال�سعوديني والدمنركيني 
5

الأجانب،

وغريهم، يف �سابقة فريدة! وكان من �ساأن ذلك �سع�سعة الأ�سا�ص القانوين ملكانة الفل�سطينيني، امل�ساوية لل�سوريني، 

ال�سكن، وحقه يف توريثه لأبنائه.  وعمومًا، فقد مت و�سع حد لهذه  الفل�سطيني بتملك عقار لأغرا�ص  وتقوي�ص حق 
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املخاوف مع م�سارعة ال�سلطات ال�سورية للتو�سيح باأن القانون املذكور ل ي�سمل الفل�سطينيني امل�سّجلني كالجئني يف 

�سوريا.

مع ذلك، يبقى اأن متّلك الفل�سطيني عقارًا، ولو من دون هذا القانون، يواجه م�ساعب كثرية، حيث ل يحّق للعائلة 

الفل�سطينية )ولي�ص الفرد( متّلك اأكرث من منزل، اأما ال�ساب اأو الفتاة، الذين يتبعون عائلة لديها بيت ملك، فال يحق 

له اأو لها متّلك بيت اآخر )مبوجب طابو( اإل يف حال التقّدم باإثبات عقد زواج؛ اأي يف حال اإن�ساء عائلة جديدة.  وحتى 

يف هذه احلالة، فاإن متّلك الفل�سطيني منزًل يحتاج اإىل موافقة موّقعة من وزير الداخلية، وهذا يحتاج اإىل معامالت 

وفرتة زمنية.  ويتم التعامل مع هذا الإجراء عرب توّجه الفل�سطيني اإىل املحاكم ل�ست�سدار حكم من قا�ٍص يق�سي 

باأنه ا�سرتى البيت من �ساحبه، يف حماولة جل�سر الفجوة بني دفع  مبلكيته بيتًا ما، بعد رفع دعوى )�سكلية( تفيد 

ثمن البيت وبني �سدور قرار وزير الداخلية، الذي يق�سي بامل�ساح بتملكه منزًل ما، بقرار حكم ق�سائي حلماية حّقه!

اأي الندراج يف �سجله املدين  املواطنة؛  فاإنها ل تكت�سب حق  اأي�سًا، يف حال زواج فتاة فل�سطينية من �ساب �سوري، 

ة يف وزارة الداخلية، التي ل تبّت يف الطلب اإل يف حال اإجناب الفتاة،  ك�سوري، اإل بعد تقدمي طلب اإىل اجلهات املخت�سّ

حتى ولو ظّلت من دون اإجناب �سنوات عديدة.

اإىل  ي�سل  اأن  للفل�سطيني  كان ميكن  �سابقًا، حيث  كانت حت�سل  ما  باأنها  يفيد  امل�سائل  اإىل هذه  التنويه  اأن  وا�سح 

مراتب عالية )و�سل فل�سطيني اإىل رتبة وزير مرتني على ما اأذكر( كما اإىل اأعلى الوظائف يف الدولة، واأعلى الرتب 

يف اجلي�ص )ثمة عديد من الفل�سطينيني و�سلوا اإىل رتبة لواء يف اجلي�ص ال�سوري(.  وكان ميكن للفل�سطيني اأن يدخل 

الكلية احلربية، واأن يكون مديرًا للرتبية والتعليم، اأو رئي�سًا جلامعة، اأو مديرًا لـ »الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون«.  

لكن منذ عقدين، بات ذلك �سعبًا، رمبا ب�سبب النمو الب�سري يف �سوريا، كما ب�سبب التحولت ال�سيا�سية فيها، الناجمة 

عن ال�سطدام مع قيادة منظمة التحرير، ومناه�سة عملية الت�سوية، والتوجه نحو تعزيز القب�سة الأمنية، وتوريث 

احلكم.

امل�سارف  اأ�سهم  يف  الكتتاب  من  الفل�سطينيني  ا�ستثناء  )ومعها  الإجراءات  هذه  كل  اأن  اإليه  التنويه  يجب  ما  لكن 

ة يف �سوريا( لي�ص لها م�ستند يف القانون ال�سوري، واإمنا هي اإجراءات يجري اإلزام اجلهات املعنية بالعمل بها،  اخلا�سّ

حيث القاعدة يف ال�سرع ال�سوري تتاأ�ّس�ص على امل�ساواة يف احلقوق بني الفل�سطينيني وال�سوريني )با�ستثناء اجلن�سية، 

وامل�ساركة يف النتخابات الرئا�سية والنيابية(.

 فكانت على النحو 
6

اأما القوانني التي اأ�سدرتها ال�سلطات ال�سورية، وحددت مكانة الالجئني الفل�سطينيني، يف �سوريا،

التايل: القانون الأول )رقمه 450(، وتاريخه 1949/1/25، الذي اأقّر مبوجبه اإحداث »موؤ�ّس�سة الاّلجئني الفل�سطينّيني 

باأ�سماء  ال�ّسوؤون الجتماعّية والعمل ال�سورية«، ومن مهامها تنظيم �سجاّلت  بـ »وزارة  العرب«، التي ترتبط بدورها 

 ،260 )رقمه  الثاين  والقانون  ميار�سونها.   التي  املهن  اأو  والأعمال  ال�سخ�سّية،  واأحوالهم  الفل�سطينّيني،  الالجئني 

كال�سورّيني،  ال�سورية  الأرا�سي  يف  املقيمني  الفل�سطينّيني  يعّد  وا�سحًا  ًا  ن�سّ ت�سّمن  الذي   ،)1956/7/10 وتاريخه 

مع  وذلك  الّتعليم،  وخدمة  والّتجارة  والعمل  الّتوظيف  بحقوق  املتعّلقة  والأنظمة  القوانني  عليه  ت  ن�سّ ما  جميع  يف 

احتفاظهم بجن�سّيتهم الأ�سلّية.  والقانون الثالث، وقد �سدر يف العام 1960؛ اأي يف مرحلة الوحدة بني �سوريا وم�سر، 

)ورقمه 89(، الذي ق�سى مبنح الالجئني الفل�سطينّيني يف �سوريا وثائق �سفر بناًء على طلبهم.  اأما بعد العام 1960، 

فلم ي�سدر اأي قانوٍن يعّزز و�سع الاّلجئني الفل�سطينّيني يف �سوريا، وظّل التعامل معهم وفق القوانني ال�سابقة.
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ويجدر بنا التذكري هنا اأن خميمات الالجئني يف �سوريا، ت�سّكل �ساحة عمل ملنظمة الأونروا )وكالة الأمم املتحدة لغوث 

وت�سغيل الالجئني(، التي تقدم فيها خمتلف خدماتها، ل�سيما التعليمية واملهنية واخلدمية، وت�سطلع بدور مرموق يف 

حتقيق �سالمة البيئة التعليمية مبا يتعلق باملرحلتني البتدائية والثانوية.

2. بع�ص خ�سائ�ص العمل ال�سيا�سي الفل�سطيني يف �سوريا

قبل احلديث عن خ�سائ�ص العمل الوطني الفل�سطيني يف �سوريا، رمبا يجدر بنا، بداية، الإ�سارة اإىل م�ساألة مهمة، 

وهي اأن ال�ستقرار ال�سيا�سي والجتماعي هو من اأهم �سمات »جمتمع« الالجئني الفل�سطينيني يف �سوريا، وذلك على 

الرغم من كل التحولت ال�سيا�سية التي �سهدها هذا البلد، وذلك باملقارنة مع جتمعات الالجئني الفل�سطينيني يف 

خمتلفة  مراحل  يف  ا�سطرابات  �سهدت  كانت  التي  والكويت(،  والعراق،  ولبنان،  )الأردن،  اأخرى  بلدان  اأو  اأماكن 

لكونهم  ا�ستهداف  اأي  اإىل  يتعّر�سوا  الالجئني مل  فاإن هوؤلء  الواقع،  وا�ستقرارهم.  ويف  الالجئني  اأّثرت على وجود 

فل�سطينيني، منذ جلوئهم اإىل �سوريا )1948(، على الرغم من تغرّي حكوماتها، وعلى الرغم من التعار�سات التي 

ن�ساأت بني القيادتني الفل�سطينية وال�سورية؛ منذ الدخول ال�سوري اإىل لبنان )1976(، والتي بلغت حد القطيعة بعد 

الطلب من الزعيم الفل�سطيني )الراحل( يا�سر عرفات مغادرة �سوريا )1983(، وو�سلت ذروتها بعد توقيع اتفاق 

اأو�سلو )1993(.

مع كل ذلك، فقد ظّل فل�سطينيو �سوريا ينظرون بعني القلق واحلذر للخالفات والتجاذبات ال�سورية - الفل�سطينية، يف 

كل املراحل، بل قد ميكن القول اإن هذه التعار�سات غّذت »الوطنية« الفل�سطينية عندهم، وزادتهم مت�ّسكًا بكيانيتهم 

ال�سيا�سية املتمّثلة مبنظمة التحرير، على الرغم من قلقهم من تهّم�ص هذه املنظمة، ومعها تزايد �سعورهم بانح�سار 

مكانتهم يف املعادلت ال�سيا�سية الفل�سطينية بعد اإقامة ال�سلطة يف ال�سفة والقطاع، التي بدت لهم على ح�ساب حقهم 

يف العودة.

اأما يف ما يخ�ّص الن�ساط ال�سيا�سي لالجئني، فيمكن التمييز بني مرحلتني؛ املرحلة الأوىل، وت�سمل بدايات اللجوء، 

التي افتقد فيها هوؤلء الالجئون الفل�سطينيون للكيانات ال�سيا�سية التي متثلهم اأو تعرّب عنهم، اإذ اأن الكيانات التي 

كانت تعمل يف فل�سطني انهارت مع انهيار املجتمع الفل�سطيني ومتّزقه نتيجة النكبة.  ويف تلك الفرتة، عّو�ست النخب 

الفل�سطينية عن هذا الغياب بانخراطها الن�سط يف احلركات والأحزاب ال�سيا�سية التي كانت نا�سطة اآنذاك، والتي 

كان لها طابع اأممي اأو قومي )اإ�سالمية و�سيوعية ونا�سرية وبعثية وقومية �سورية(.

ال�ستينيات،  منت�سف  يف  امل�سلحة،  الفل�سطينية  املقاومة  حركة  ظهرت  اأن  وبعد  الثانية،  املرحلة  يف  اأي  ذلك؛  بعد 

ا�ستطاعت هذه احلركة اأن جتذب معظم النا�سطني ال�سيا�سيني من فل�سطينيي �سوريا لالنخراط يف كياناتها ال�سيا�سية 

املختلفة، من الذين يراودهم الأمل بتحرير فل�سطني وحتقيق حلم العودة؛ مع بقاء جمموعات �سغرية ظّلت تعمل يف 

الإطارات الأممية والقومية التي ذكرناها.

ال�سبعينيات(، مبثابة  اإىل منت�سف  ال�ستينيات  اأن �سوريا ظّلت، ولفرتة زمنية معقولة )ل�سيما من منت�سف  معلوم 

التحرير  »جبهة  با�ستثناء  )رمبا  مبجملها  امل�سلحة  الفل�سطينية  الوطنية  احلركة  لكيانات  وحا�سنة،  رئي�سة،  �ساحة 

فقط  )وهذه  الع�سكرية  وقواعدها  تدريبها،  ومع�سكرات  الرئي�سية،  ولأجهزتها  وملقّراتها  لقياداتها،  اأي  العربية«(، 

انتهت يف اأوا�سط ال�سبعينيات(، ونقاط اإمدادها اللوج�ستية، مع حتول خمّيمات الالجئني يف هذه احلال اإىل �ساحة 

عمل نا�سطة ملنظمات املقاومة.  لكن ن�سبة الفل�سطينيني القليلة يف �سوريا )ن�سبة ملواطنيها ال�سوريني(، وهي ترتاوح 

اأوًل. نظرة تاريخية اإىل حيثيات العالقات الفل�سطينية – ال�سورية
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بني 2 - 3 باملائة، وتواجد خميماتهم على اأطراف املدن فيها، وقّوة موؤ�س�ساتها الدولتية والأمنية، حّد من انفال�ص 

و�سع منظمات املقاومة امل�سّلحة، ومن اإمكان تاأثريها يف املجتمع ال�سوري، وح�سر اأن�سطتها داخل املخيمات، بل اإنه 

اأ�سهم حتى يف اإيجاد نوع من »ال�ستقاللية« بني الكيانات ال�سيا�سية والبني املجتمعية للفل�سطينيني.

يف هذا الإطار، ميكن اعتبار التجّمع الفل�سطيني يف �سوريا، من الناحية التاريخية، الأقل اعتمادية على املنظمة )اأي 

على موؤ�س�ساتها ومواردها املالية(، وذلك بحكم اندماج الفل�سطينيني يف جمالت العمل املتاحة يف �سوريا، وهو ما 

جتّلى بهام�سية ظاهرة التفّرغ يف الف�سائل.  وقد نتج عن ذلك مفارقة متعاك�سة؛ مفادها اأن هذا التجّمع، الذي يعترب 

الأقّل تاأّثرًا بوجود الف�سائل وبالظاهرة امل�سلحة، والأكرث »ا�ستقاللية« عن �سيا�ساتها، بال�سكل الذي ظهرت عليه يف 

الأردن اأو يف لبنان، بدا وكاأنه الأكرث مت�ّسكًا بكيانّيتها؛ لكاأن هذه الكيانية هي مبثابة »وطن« ثان لهوؤلء الالجئني، اأو 

مبثابة رابطة وطنية لهم.

ناحية اأخرى ينبغي لفت النتباه اإليها بالن�سبة خل�سو�سية التجمع الفل�سطيني يف �سوريا، وهي اأن هذا التجّمع ظّل 

يخ�سع لنوع من و�ساية )اأخرى( تفر�سها عليه بع�ص الف�سائل الفل�سطينية، مبعنى اأنه مع الرقابة والت�سّدد الأمنيني 

من قبل ال�سلطات ال�سورية، فاإن هذا التجمع خ�سع اأي�سًا لو�ساية �سيا�سية من بع�ص اجلهات الفل�سطينية، املوالية 

للنظام ال�سوري، التي ترى، بح�سب ادعاءاتها وخطاباتها، اأنها تخدم ال�سيا�سة الر�سمية ال�سورية، الأمر الذي اأّدى اإىل 

ترّبم قطاعات وا�سعة من الفل�سطينيني من هذا الو�سع.

3. الحتكاكات واحل�سابات ال�سيا�سية ال�سورية - الفل�سطينية

مع العرتاف بقيمة الدور الذي مثله احت�سان �سوريا لف�سائل املقاومة الفل�سطينية، وملقرات منظمة التحرير، فاإن 

بالقيادة  ال�سوري  النظام  عالقة  �سابت  وا�سطدامات  وخالفات  وتوّترات  ح�سا�سيات  من  يخُل  مل  الحت�سان  هذا 

الفل�سطينية )وهي قيادة املنظمة »وفتح« وبعدهما ال�سلطة(.

وكان من مظاهر هذه احل�سا�سية والتوّترات واخلالفات وجود نزعة لدى هذا النظام للتدّخل يف ال�سوؤون الفل�سطينية، 

ت�ستمد  ال�ساعقة،  منظمة  وهي  الأقل(،  )على  املقاومة  ف�سائل  اإحدى  وجود  مع  ول�سيما  وال�سيا�سية،  التنظيمية 

مرجعيتها من انتمائها حلزب البعث، كما ت�ستمد م�سادر قوتها ال�سيا�سية من مكانة �سوريا.

القرار  للهيمنة على  �سوريا  نوعًا من حماولة  ال�سورية  التدّخالت  راأت يف  الفل�سطينية  القيادة  فاإن  يف مقابل ذلك، 

الفل�سطيني، واعتبار ذلك مبثابة ورقة يف يدها لأغرا�ص �سيا�سية تخدم مكانة �سوريا الإقليمية.  ومعلوم اأن �سوريا 

كانت طوال العقود املا�سية حتاول اأن ت�سطلع بدور اإقليمي فاعل، خارج حدودها، وتعزيز مكانتها يف معادلت احلرب 

وال�سالم يف املنطقة، واإزاء الفاعلني الآخرين، ومن هنا تتاأّتى روؤيتها لأهمية الإم�ساك بالورقة الفل�سطينية.

وقد ظّلت الحتكاكات ال�سورية - الفل�سطينية تاأخذ طابع التجاذب وال�ستقطاب بالو�سائل ال�سيا�سية، اإىل حني ن�سوب 

احلرب الأهلية يف لبنان )1975(، ففي تلك اللحظة انتقلت اخلالفات بني اجلانبني اإىل مرحلة ال�سدام الع�سكري، 

ل�سيما مع الدخول الع�سكري ال�سوري اإىل لبنان )1976(، وكانت تلك هي اللحظة الأ�سد خطرًا يف تاريخ العالقات 

الفل�سطينية - ال�سورية.

وقد كان من البديهي اأن يح�سل هذا ال�سطدام بالنظر اإىل اأن الوجود الفل�سطيني يف لبنان كان يف مكانة دولة داخل 

التحرير  فاإن قيادة منظمة  الفل�سطينيني، وبدورها  كاأنه على ح�ساب  لبنان  اإىل  دولة، لذلك فقد بدا دخول �سوريا 

اأوًل. نظرة تاريخية اإىل حيثيات العالقات الفل�سطينية – ال�سورية
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تخّوفت من تزايد النفوذ ال�سوري يف لبنان، لأنه يحرمها حرية احلركة يف �ساحة عملها امل�ستقلة.  وبعد اندلع احلرب 

الأهلية اللبنانية، واملداخالت ال�سورية - اللبنانية التي ترّتبت عليها، فقد ازدادت املخاوف املتبادلة بني اجلانبني، ما 

فتح جرحًا نازفًا يف ملف العالقات الفل�سطينية - ال�سورية، وهو الو�سع الذي متت معاجلته حينها، بت�سويات �سيا�سية 

ال�سوري حافظ الأ�سد مع  الرئي�ص  التوّترات �سائدة يف عالقة  اإذ ا�ستمرت  الت�سويات بقيت قلقة،  معينة.  لكن هذه 

الزعيم الفل�سطيني يا�سر عرفات.  ولعل ذلك كان وا�سحًا مع خروج املقاومة امل�سلحة من بريوت )1982(، وذهاب 

زعيمها يا�سر عرفات اإىل تون�ص )بدًل من �سوريا(، الذي كان من تداعياته قيام �سوريا بت�سجيع واحت�سان الن�سقاق 

يف حركة »فتح«، ومن ثم الطلب من يا�سر عرفات مغادرة الأرا�سي ال�سورية )1983(.

تنظيم  منع  �ساحبه  الذي  اخلالف،  هذا  فاإن  الفل�سطينية،   - ال�سورية  اخلالفات  من  املوقف  عن  النظر  وبغ�ّص 

حركة فتح من الن�ساط يف �سوريا، اأّدى اإىل تغذية روح ال�ستقاللية الوطنية عند معظم الالجئني يف �سوريا، الذين 

بدوا عاطفني على »فتح«، التي متثل براأيهم الوطنية الفل�سطينية، من دون اأن يعني ذلك ميلهم نحو التاأييد املطلق 

ل�سيا�ساتها.  وكما بات معلومًا فقد ازدادت اخلالفات بعدها على خلفية امل�ساركة يف عملية الت�سوية، التي انطلقت من 

موؤمتر مدريد )1991(، وقيام القيادة الفل�سطينية بعقد اتفاق اأو�سلو )1993(، الذي مت التو�سل اإليه بطريقة �سرية 

وانفرادية، اعتربتها القيادة ال�سورية خروجًا عن ال�سف العربي وتفريطًا بق�سية فل�سطني.  ومن املعلوم اأن اإ�سرائيل 

الت�سارب  نوع من  اإيجاد  ما متّثل مبحاولتها  وال�سوري،  الفل�سطيني  الطرفني  بني  دخلت لحقًا على خط اخلالف 

والتناف�ص يف فتح التفاو�ص على امل�سار الفل�سطيني عو�ص امل�سار ال�سوري، اأو بالعك�ص من ذلك.

وقد ا�ستمر اخلالف ال�سوري - الفل�سطيني يف الت�ساعد، ل�سيما بعد �سعود التيار الإ�سالمي، بقيادة حركة »حما�ص«، 

التي ظهرت كمناف�ص لفتح على القيادة واملكانة، مع ما لهذه احلركة من اإمكانيات مادية، وح�سور ن�سايل قوي، ودعم 

لها  فتح، فر�سة منا�سبة  �سوريا يف ظهور حركة حما�ص، كنّد حلركة  الواقع، فقد وجدت  �سوريا.  ويف  �سيا�سي من 

لتحجيم القيادة الفل�سطينية، بعد اأن اأخفقت يف ذلك منظمات املعار�سة التي كانت موالية لها يف املرحلة ال�سابقة.

على اأية حال، ففي غ�سون ذلك، باتت املخيمات يف �سوريا مبثابة �ساحة عمل مفتوحة للمنظمات املعار�سة للقيادة 

الر�سمية، لكن ذلك ا�ستغل بطريقة عك�سية، اإذ اأّدى اإىل تاأجيج م�ساعر الغالبية العظمى من الفل�سطينيني املتعاطفة 

تاآكلت  اأن هذه الف�سائل  مع تلك القيادة، واإىل عزل الف�سائل املعار�سة التي باتت تعترب »موالية للنظام«؛ ل�سيما 

مكانتها، ومل يعد لها اأي دور يذكر يف مواجهة اإ�سرائيل، ول ت�سكل بحد ذاتها منوذجًا ميكن اأن ي�ستقطب الأجيال 

اجلديدة من الفل�سطينيني.

اأوًل. نظرة تاريخية اإىل حيثيات العالقات الفل�سطينية – ال�سورية



12

ثانيًا. فلسطينيو سوريا في خضم العاصفة
1. يف مواجهة حلظة احلقيقة

ملا  الفل�سطينيني يف �سوريا،  اإدراكات  التي تقف يف خلفية  العوامل  التي عر�سناها، ميكن قراءة  اإطار اخللفيات  يف 

يجري يف البلد الذي احت�سنهم طوال اأكرث من �ستة عقود، وموقفهم من �سعي ال�سوريني للذهاب نحو نظام جديد 

العام الذي افتتحته ثورات الربيع العربي، كما من حماولة النظام  يتاأ�ّس�ص على احلرية والدميقراطية، يف الإطار 

احلفاظ على �سلطته وهيمنته على املجتمع والدولة ال�سوريني، مبختلف الو�سائل.

وبديهي اأن هذا الأمر و�سع عموم الفل�سطينيني، وكياناتهم ال�سيا�سية، يف موقف �سعب وحرج ومعّقد من جوانب عّدة.  

للف�سائل  دولة حا�سنة  تعترب  �سوريا  اأن  كما  للمقاومة،  وتاأييده  »القومية«،  ُعرف مبواقفه  ال�سوري  النظام  اأن  ذلك 

الفل�سطينية املعار�سة، ويف املقدمة منها حركة حما�ص، ف�ساًل عن وجود كتلة كبرية من الفل�سطينيني الالجئني فيه، 

وهذا كله ما ميّيز �سوريا عن غريها من الدول التي اندلعت الثورات ال�سعبية فيها، مثل تون�ص وم�سر وليبيا واليمن.  

ال�ستثناءات(  عن  النظر  )بغ�ص  عمومًا  ال�سيا�سية  وكياناتهم  الفل�سطينيني  على  �سعبًا  يكن  مل  الدول،  تلك  ففي 

الإعراب عن تاأييدهم لهذه الثورات، ودعمهم لها من الناحية ال�سيا�سية، لكن الأمر يف �سوريا بدا بالغ احل�سا�سية، 

على �سوء العتبارات املذكورة.

ثمة جمموعات  اأن  الأحداث،  بداية  منذ  اأ�ساعت،  النظام  من  القريبة  الأطراف  بع�ص  اأن  النتباه  يلفت  ولعله مما 

فل�سطينية هي التي تقف وراء ما يجري، وهي اّدعاءات جاءت يف �سياق حماولت النظام نفي الطابع ال�سعبي ال�سوري 

للثورة، واإظهارها وكاأنها مبثابة حماولت خارجية معزولة، وكناية عن موؤامرة لإ�سعاف �سوريا والنيل من ا�ستقرارها 

ومن دعمها للمقاومة.  وقد جاءت هذه الّتهامات مّرة على ل�سان ال�سيدة بثينة �سعبان )م�ست�سارة الرئي�ص ال�سوري(، 

 هم وراء ما يجري هناك.  ويف مّرات اأخرى، متت اإ�ساعة 
7

التي ادعت اأن ثمة فل�سطينيني يف خميم الرمل يف الالذقية،

 ومن قناة »العامل« )املوجهة من اإيران(، الأمر 
8

اّتهامات كهذه يف كتابات �سحيفة الوطن ال�سورية املقربة من النظام،

الذي اأثار قلق الفل�سطينيني، وا�ستدعى حترك بع�ص قياداتهم املتواجدة يف �سوريا لطرح الأمر مع امل�سوؤولني املعنيني، 

بحيث متت عملية الرتاجع عن هذه الّدعاءات.

وقد بّينت الأحداث، حتى بعد عام ون�سف تقريبًا، من بدء النتفا�سة ال�سعبية يف �سوريا، اأن املخيمات الفل�سطينية 

مل تنخرط يف الأ�سكال املبا�سرة يف الفعاليات الثورية اجلارية، ومل تتحول اإىل �ساحة لها، على الرغم من ت�ساعد 

معظم  اأن  من  الرغم  وعلى  البلد،  هذا  بها  مر  التي  املاأ�ساوية  الأحداث  كل  من  الرغم  وعلى  ال�سعبية،  التحّركات 

الفل�سطينيني ي�سمرون التعاطف مع املطالبة ال�سعبية بالتغيري والإ�سالح ال�سيا�سيني.  ولعل هذا ال�سلوك الفل�سطيني 

راديكالية  اأية حتّركات  املعروف مب�ساندته  الفل�سطيني  املزاج  اأنه يخرج عن  اإذا  والعفوي، لفت لالنتباه،  ال�سعبي، 

تتوّخى التغيري يف اأي بلد عربي.

ون�ستنتج من ذلك اأن الفل�سطينيني الذين عّدوا، يف مراحل معينة، باعتبارهم مبثابة »طليعة« اأو »بوؤرة ثورية«، ف�سلوا 

هذه املرة، رمبا بطريقة عفوية، جتنيب حتّول خميماتهم اإىل بوؤرة نا�سطة من بوؤر الثورة ال�سورية، على غرار دوما، 

وبرزة، والقابون، وامليدان، واملزة، والزبداين، يف دم�سق، اأو على غرار مدن درعا، واإدلب، وحم�ص، وحماة، مثاًل، 

وم�ستقبلهم  بلدهم  اأمر  وتدّبر  م�سريهم،  لتقرير  لل�سوريني  الأمر  تاركني  وعواطفهم،  مواقفهم  عن  النظر  بغ�ّص 
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وحل�سا�سّية  الوطنية،  خل�سو�سيتهم  الفل�سطيني  الإدراك  من  نوع  مبثابة  الأمر  هذا  تف�سري  ميكن  ورمبا  باأيديهم.  

و�سعهم كالجئني، وقد يكون للدرو�ص امل�ستفادة من جتارب �سابقة يف الأردن ولبنان والكويت والعراق اأثرها يف ذلك.  

ل  اأنهم  يعرفون  معاناتهم،  ويعانون  ذاتها،  ال�سوريني  يعي�سون ظروف  الذين  الالجئني  هوؤلء  اأن  تف�سريه  كما ميكن 

ي�ستطيعون اأن يكونوا �سوريني اأكرث من ال�سوريني اأنف�سهم، كما ل ي�ستطيعون اأن يكونوا بدياًل عنهم، ل�سيما اأن ثمة 

اأحياء اأو مدنًا �سورية كاملة تاأّخرت يف احت�سان فعاليات مناه�سة للنظام.

وكما ذكرنا، فاإن اأثر القيادات الفل�سطينية، التي ناأت بنف�سها عن املو�سوع ال�سوري، يف �سلوك فل�سطينيي �سوريا، كان 

الأقل فاعلية، بالنظر اإىل اأن املجتمع الفل�سطيني يف �سوريا، ولالأ�سباب التي �سبق اأن ذكرناها، يتمّتع بحّيز وا�سع من 

ال�ستقاللية عن مواقف كياناته ال�سيا�سية.

وبالنتيجة، ففي خ�سم الثورة ال�سورية، بدا فل�سطينيو �سوريا متحّررين من مواقف ف�سائلهم، �سواء تلك التي ناأت 

وا�سعة  قطاعات  حّفزت  ال�سورية  الثورة  اأن  اإذ  خندقه،  يف  نف�سها  و�سعت  والتي  للنظام،  املوالية  تلك  اأو  بنف�سها، 

الربيع  ثورات  ملحاكاة  يتوقون  كانوا  الذين  ومن خارجها(،  الف�سائل  املن�سوين يف  الفل�سطينيني )من  ال�سباب  من 

العربي، على التعبري عن ذاتهم من خالل التعاطف معها، واإ�سنادها، اأو النخراط يف فعالياتها املبا�سرة )املظاهرات 

والعت�سامات(، من دون اأن يخّل ذلك باخلط العام، املتمثل بتجنيب خميمات الالجئني الدخول يف املعادلة ال�سورية 

الداخلية.

2. ا�سطراب مواقف الكيانات الفل�سطينية

وهو  الأول،    
9

مواقف. اأربعة  بني  التمييز  الفل�سطينية، ميكننا  ال�سيا�سية  الكيانات  مواقف  لتحديد  فبالن�سبة  هكذا، 

وجبهتي  ال�سعب،  وحزب  »فدا«،  مثل  )من  معها  املتحالفة  املنظمات  وبع�ص  فتح،  وحركة  وال�سلطة  املنظمة  موقف 

الن�سال والتحرير(.  فهذه الكيانات عرّبت عن ناأيها بذاتها عما يجري يف �سوريا، معتربه اأن هذا الأمر �ساأن �سوري، 

ل دخل للفل�سطينيني فيه، وفق مبداأ »عدم التدخل يف ال�سوؤون الداخلية لأي بلد عربي«.  مع ذلك، فاإن اأو�ساط هذه 

الكيانات مل تكن تخفي تعاطفها مع ثورة ال�سعب ال�سوري، ومع تطلعاته امل�سروعة للحرية والدميقراطية، ل�سيما اأنها 

كانت مت�سررة من مواقف �سوريا ال�سيا�سية، يف مناه�ستها لعملية الت�سوية، ويف دعمها لقوى املعار�سة، واأنها عمليًا 

كانت حمرومة من العمل العلني يف اأو�ساط فل�سطينيي �سوريا.

فهذه  حقًا،  التوقف  ي�ستدعي  و»فتح«(  وال�سلطة  املنظمة  قيادة  )وهي  الر�سمية  الفل�سطينية  القيادة  موقف  ولعل 

�سوريا، ومع ذلك فهي  العلني يف  الن�ساط  ال�سوري منذ عقود، وهي ممنوعة من  النظام  القيادة على خ�سومة مع 

ظلت متحفظة، اإذ مل ي�سدر عنها ما يفيد باأي تعاطف مع ثورة ال�سعب ال�سوري.  وحتى اأن البيان ال�سادر عن هذه 

 وكل البيانات ال�سادرة 
10

القيادة بعد جمزرة الريموك )2012/8/2(، مل يحدد بال�سبط من الذي ت�سبب باملجزرة،

كانت تطالب بالناأي عّما يجري يف �سوريا، وعدم اإقحام املخيمات بال�ساأن ال�سوري، واملطالبة بعدم التدخل يف ال�ساأن 

ال�سوري، وهو ما ينطبق على ما ي�سمى ف�سائل منظمة التحرير الفل�سطينية يف �سوريا.

والثاين، وهو موقف حركة »حما�ص«، فهذه احلركة التي كانت �سوريا �ساحة اأ�سا�سية وحا�سنة مهمة لها، وجدت نف�سها 

معنّية بثورات »الربيع العربي«، و�سمنه �سعود نفوذ حركات الإ�سالم ال�سيا�سي يف اإطار الثورات ال�سعبية، ل�سيما اأن 

هذه الثورات اأو�سلت عديدًا منها اإىل ال�سلطة، واأعطتها �سرعية داخلية وخارجية.  ويف ذلك، فقد راأت »حما�ص« اأن 

ا�ستمرار وجود قياداتها يف �سوريا رمّبا ي�سكل اإ�سعافًا لها، وعامل �سغط عليها، وت�سييعًا للفر�سة ال�سانحة التي قد 

ثانياً. فل�سطينيو �سوريا يف خ�سم العا�سفة
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متّكنها من تعزيز و�سعها يف ال�ساحة الفل�سطينية، ل�سيما اأن جناحها يف النتخابات )2006( مل ميكنها من ذلك؛ 

وبالنهاية فقد اّتخذت قرارها ال�سعب ب�ساأن خروج قيادتها من �سوريا.  ومع اأنها خرجت دون �سخب، وبطريقة هادئة، 

فاإن ذلك مل يخفف من حقيقة انتقالها من خندق اإىل خندق اآخر، غري اخلندق الذي تع�سكر فيه ال�سيا�سة ال�سورية.

اجلبهة   - ال�سعبية  )اجلبهة  الفل�سطيني  الي�سار  على  املح�سوبة  املنظمات  بع�ص  عند  تبّينه  وميكن  الثالث،  املوقف 

اإزاء ما يجري، وظلت مواقفها متاأرجحة بني احلديث عن  الدميقراطية(، فهذه املنظمات مل تاأخذ موقفًا وا�سحًا 

القومية وللمقاومة.  لكن هذا املوقف  للق�سايا  املوؤيدة  النظام  اإ�سادتها مبواقف  تاأييدها لالإ�سالح يف �سوريا، وبني 

غري الوا�سح على ال�سعيد الر�سمي، كان يفتح املجال على نوع من البلبلة يف �سفوف هذه الكيانات، وعند املتعاطفني 

معها، وهي بلبلة تنتج مروحة وا�سعة من املواقف املتناق�سة، من تاأييد الثورة ال�سورية، دون ح�ساب، اإىل تاأييد النظام 

ب�سورة مطلقة، واعتبار ما يجري جمرد موؤامرة خارجية.

 - ال�سعبية  واجلبهة  ال�ساعقة،  )ل�سيما  املعار�سة  الف�سائل  جمموعة  مواقف  يف  تبّينه  فيمكن  الرابع،  املوقف  اأما 

وتتبنى  �سوريا،  على  حم�سوبة  ف�سائل  عمومًا  وهي  ال�سغرية(،  الف�سائل  وبع�ص  النتفا�سة،  وفتح  العامة،  القيادة 

مواقفها يف ال�ساحة الفل�سطينية.  ومعلوم اأن معظم هذه الف�سائل تدين ل�سوريا بوجودها، بالنظر اإىل عدم تواجدها 

تقريبًا يف اأية �ساحة اأخرى، وبالنظر اإىل عدم وجود متثيالت �سعبية وازنة لها، وبحكم غياب اأي دور ن�سايل لها يف 

مواجهة اإ�سرائيل.

ومعلوم اأن هذه الف�سائل اتخذت منذ البداية موقفًا معاديًا للثورة ال�سورية، وم�سّككًا مبقا�سدها وب�سرعيتها، معتربة 

اإياها جمرد �سدى ملوؤامرة خارجية، ومن فعل ع�سابات معزولة؛ اأي اأنها تبّنت يف ذلك خطاب النظام نف�سه.  ويف 

الواقع، فاإن هذه املنظمات مل تقّدم ومل توؤّخر يف موقف فل�سطينيي �سوريا، لأنها اأ�ساًل منظمات معزولة على ال�سعيد 

ال�سعبي، بل اإن موقفها هذا رمبا اأثار ردود فعل عك�سية، من �سمنها التذّمر من مواقفها، والغ�سب اإزاء انتهاج احلل 

الأمني من قبل النظام، وقد يكون له دور اأي�سًا يف ميل الفل�سطينيني نحو التعاطف مع ثورة ال�سوريني.

3. الثورة ال�سورية يف مداخالتها الفل�سطينية

مل ت�ستطع خميمات الالجئني الفل�سطينيني يف �سوريا جتنيب نف�سها التداعيات الناجمة عن فعاليات الثورة ال�سورية 

متامًا، لأ�سباب عديدة، اأهمها:

اأوًل. على الرغم من ناأي معظم املنظمات الفل�سطينية بنف�سها عن حتديد موقف وا�سح يتعلق بالثورة ال�سورية، فاإن 

الف�سائل املوؤّيدة للنظام داأبت على اإعالن م�ساندتها لنظام الأ�سد، وبذلت جهودًا حثيثة يف حماولتها حت�سيد الو�سع 

اأن هذه  اإىل  التنويه  ويجدر   
11

املعنى. بهذا  �سيا�سية  اإ�سدارها خطابات  ذلك  اإطار  وياأتي يف  ل�ساحله،  الفل�سطيني 

اجلهات حاولت خلق بيئة موائمة لها يف املخيمات، لتحويلها اإىل بوؤرة للثورة امل�سادة، وعملت على خلق جمموعات 

م�سلحة، بدعوى احلماية الذاتية، كما ا�ستغلت على اإثارة الفنت بني املخيمات وجوارها، الأمر الذي مت التغّلب عليه، 

ومقاومته، وتفويت ا�ستهدافاته، بف�سل وجود قطاعات من ال�سباب الفل�سطينيني اأخذت على عاتقها ذلك.  وقد ح�سل 

 حيث كان يتم ت�سريب اأخبار عن اعتزام جمموعة من 
12

ذلك، مثاًل، يف خميمي الريموك يف دم�سق، والنريب يف حلب،

�سكان حي جماور للمخيم مبهاجمته، بدعوى تلكئه عن امل�ساركة يف الثورة ال�سورية، اأو ت�سريب اأخبار يف ذلك احلي 

يفيد بوجود »�سبيحة« فل�سطينيني ي�ساهمون يف قمع التظاهرات.  وعلى العموم، فقد متت حما�سرة هذه الإ�ساعات، 

يف اأغلب الأحوال، والتنبه اإىل خماطرها وتفويت ا�ستهدافاتها.
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ثانيًا. واقع اأن ثمة خميمات وجدت نف�سها يف معمعان الثورة، لقربها من الأماكن ال�ساخنة، هذا حدث يف خميمات 

الالجئني يف درعا والالذقية وحم�ص وحماة، وبعدها يف خميم الريموك )ل�سيما منذ �سهر متوز 2012(.  ويف ذلك، 

فقد ا�سطّر الفل�سطينيون يف هذه املخيمات اإىل اإبداء التعاطف مع جوارهم من الأحياء املنكوبة، وتقدمي امل�ساندة 

لهم، عرب امل�ساهمة يف اإيوائهم، وتاأمني املواد التموينية والإ�سعافية لهم.  ومثاًل فقد ا�سطلع م�ست�سفى الهالل الأحمر 

الفل�سطيني يف خميم العائدين يف حم�ص بدور متميز يف عالج اجلرحى وامل�سابني يف املدينة، على الرغم من كل 

امل�سايقات التي تعّر�ص لها، من قبل الأجهزة الأمنية.  كما اأن كل املخيمات الفل�سطينية يف دم�سق فتحت ذراعيها 

ل�ستقبال ال�سوريني من اأبناء املدن واملناطق املنكوبة، وقد حتمل خميم الريموك جزءًا كبريًا من هذا العبء، لكونه 

املخيم الأكرب، اإذ بذل �سبابه جهودًا كبرية لطماأنة »الالجئني« اجلدد، وتقدمي اخلدمات لهم.

اأبدت تفهمًا خل�سو�سية املخيمات، ومل تطلب منها �سيئًا  ال�سورية  الثورة  اأن مكّونات  التاأكيد هنا على  ورمبا يجدر 

حمددًا، مبا يتعلق بامل�ساركة ال�ساخنة واملبا�سرة فيها.  ومثاًل، فقد كانت املظاهرات العارمة التي تعّم �سوارع منطقة 

احلجر الأ�سود )جنوب دم�سق( تتجّنب الو�سول اإىل خميم الريموك املجاور لها متامًا، والأمر ذاته ينطبق على جممل 

خميمات مدينة دم�سق اخلم�سة الأخرى، كما على خميمي مدينة حلب )النريب وحندرات(، وغريهما من املدن.

ثالثًا. من املفيد التمييز هنا بني م�ساركة املخيمات، كمخيمات، اأي ب�سورة جمعية، يف الثورة، يف احلدود اجلغرافية 

اأن الأمر مل يخُل من وجود  الفل�سطينيني يف فعالياتها املختلفة.  ومعلوم  ال�سباب  للمخيم، وبني م�ساركة قطاع من 

وبالتايل  ال�سوري،  ال�سعب  مطالب  اإىل  منحازة  و�سيا�سيًا  عاطفيًا  نف�سها  وجدت  الفل�سطيني  ال�سباب  من  قطاعات 

وجدت اأنها معنية بامل�ساركة املبا�سرة يف هذه الثورة، لكن ذلك مل يح�سل كونهم فل�سطينيني، اأو باعتبارهم ميثلون 

ال�سارع الفل�سطيني، بقدر ما ظهر الأمر باعتباره مبثابة مبادرات فردية، نا�سئة من قناعة مفادها باأن ما هو جيد 
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لل�سوريني �سيكون جيدًا للفل�سطينيني، وهو ما تبلور موؤخرًا يف �سعار: »واحد واحد واحد ... فل�سطيني �سوري واحد«.

املظاهرات  يف  اأي  الثورة،  تلك  فعاليات  يف  مبا�سرة  �ساركوا  فل�سطينيني  ثمة  اأن  ذلك  كل  عن  جنم  فقد  وبديهي 

والعت�سامات وم�ساعدة التن�سيقات واإخفاء الن�سطاء ونقل اجلرحى، واإ�سعاف امل�سابني، فثمة منهم من قتل ومن 

والالذقية،  ودوما  والريموك  ودرعا  اختفى، من خميمات حم�ص  ومن  لوحق  ومن  به  نّكل  ومن  اأ�سيب  ومن  اعتقل 

ويف غريها من املناطق ال�سورية ال�ساخنة، هذا غري الذين تعّر�سوا لإ�سابات متفاوتة.  ويقدر اأحد امل�سادر اأن عدد 

  وياأتي �سمن ذلك نزوح مئات من الالجئني 
14

الفل�سطينيني الذين لقوا م�سرعهم حتى 2012/8/2، بلغ 176 �سهيدًا.

الفل�سطينيني يف �سوريا، من �سكان خميم درعا، اإىل الأردن، ومن خميمات حم�ص والالذقية والريموك، مع من نزح 

من ال�سوريني، اإىل مناطق �سورية اأخرى، هربًا من الظروف املاأ�ساوية التي كانوا يعانون منها.

اإذ ثمة تفاوتات بني خميم  اأن �سكل معا�سدة املخيمات الفل�سطينية للثورة ال�سورية مل تكن ذاتها،  ومعنى كل ذلك 

واآخر، متامًا كما ثمة تفاوتات يف م�ساركة مدينة �سورية واأخرى يف هذه الثورة.  واحلال، فاإن خميمات الفل�سطينيني 

يف �سوريا تطّبعت بطابع املدن املوجودة فيها، اإذ وجدت خميمات درعا وحم�ص والالذقية وحماة نف�سها يف خ�سم 

الثورة ال�سورية )كما ذكرنا(، يف حني اأن املخيمات الأخرى، يف مدينتي دم�سق وحلب، تطبعت بحال هاتني املدينتني؛ 

الثورية )كما ح�سل يف خميم الريموك بدءًا من متوز  اللتني جتاوبتا ب�سعوبة وببطء، ويف وقت متاأّخر مع احلالة 

2012(؛ علمًا اأننا هنا نتحدث يف كل الأحوال عن الطابع ال�سلمي وال�سعبي للثورة.

عدا ذلك، فلعله من املفيد التاأكيد هنا على اأن املخيمات الفل�سطينية مل ت�سهد البّتة اأي ظاهرة ت�سّلح، اأو م�ساركة يف 

فعاليات ع�سكرية منا�سرة للثورة، على الرغم من اأن النظام تعامل مع بع�ص املخيمات كما الأحياء ال�سورية املجاورة 

ثانياً. فل�سطينيو �سوريا يف خ�سم العا�سفة



16

لها، بحيث اأنها تعر�ست للق�سف، ونالها ما نال جوارها، من تدمري وتنكيل وتهجري وقتل، وهو ما ح�سل يف خميمي 

درعا والالذقية، وبدرجة اأقل يف خميمي حم�ص وحماة، وموؤّخرًا يف خميم الريموك.

ويف اإطار احلديث عن املخيمات، رمبا من املفيد متييز خميم الريموك، الذي يعترب مبثابة مدينة، ف�ساًل عن كونه 

مبثابة »عا�سمة« خميمات الالجئني، بالنظر اإىل اأنه ي�سم اأكرب عدد من الالجئني يف خميمات الفل�سطينيني قاطبة.  

يعي�ص حالة حراكات  و�سوري،  فل�سطيني  مليون  ن�سف  اأكرث من  ي�سم  الذي  دم�سق،  القائم يف جنوب  املخيم  فهذا 

�سيا�سية وتفاعالت ثقافية، ذات طابع مديني، اأن�سط من املخيمات الأخرى، وثمة راأي عام فيه، يف اأو�ساط قطاعات 

وا�سعة من ال�سباب، يعتقد اأن لي�ص ثمة فرقًا بني فل�سطيني و�سوري يف م�ساألة الن�سال من اأجل احلرية والكرامة.  ومع 

اأن هذا املخّيم حافظ على �سمتي التعا�سد والتفاعل غري املبا�سرين مع فعاليات الثورة ال�سورية، فاإنه رفدها باأكرب 

عدد من النا�سطني بني املخيمات الأخرى، اأي�سًا.

لكن خميم الريموك هذا، ومنذ تظاهرة يوم اجلمعة )2012/7/12(، اأي بعد عام ون�سف من الثورة تقريبًا، بات 

خمتلفًا، مبعنى اأنه جتاوز العتبة، بالتحّول من م�ساندة الثورة، اإىل الدخول على خّط فعالياتها تقريبًا.  ففي اليوم 

املذكور ا�ستخدمت الأجهزة الأمنية الر�سا�ص لتفريق املتظاهرين ال�سلميني، وترويعهم، ما اأدى اإىل م�سرع وجرح 

الع�سرات.  وبديهي فقد جنم عن ذلك تفاقم الو�سع يف اليوم التايل، اإذ �سهد املخيم تظاهرة ثانية عارمة، لت�سييع 

والعادلة،  امل�سروعة  ال�سورية،  للثورة  انحيازهم  وعن  جرى،  مما  غ�سبهم  عن  الفل�سطينيون  فيها  عرب  ال�سهداء، 

وبدورها فاإن هذه املظاهرة ووجهت بوح�سية ل تقل عن �سابقتها.

ولعل امللفت لالنتباه تزامن هذا ال�سعود الفل�سطيني باجتاه الثورة ال�سورية مع ت�ساعد فعاليات الثورة ذاتها.  هكذا 

بات خميم الريموك اأحد عالمات الثورة ال�سورية، وما عّزز ذلك جلوء املنكوبني يف املناطق املجاورة له اإليه، حيث 

احت�سن الالجئون الفل�سطينيون القدامى »الالجئني« ال�سوريني اجلدد، وتفانوا يف تقدمي كل الرعاية والطماأنينة وكل 

اخلدمات الالزمة لهم.  ويف خ�سم كل ذلك، فقد �سهد هذا املخيم يوم 8/2 جمزرة مروعة، نتيجة �سقوط قذائف 

 20 اإىل م�سرع  اأدى  ما  املجاور،  الت�سامن  تق�سف حي  كانت  التي  النظام  قوات  قبل  اأحيائه، من  بع�ص  على  عدة 

15

فل�سطينيًا يف يوم واحد.

ولعله يجدر بنا التنويه اإىل حادثتني اأ�سا�سيتني ح�سلتا عند الفل�سطينيني يف �سوريا، احلادثة الأوىل، وتتمثل بخروج 

جمموعات من ال�سباب اإىل احلدود على جبهة اجلولن، وذلك مبنا�سبة تنظيم »م�سرية العودة«، يف يوم النكبة )15 

48، ومتثلت  والقطاع ومناطق  ال�سفة  والأردن ويف م�سر وكذا يف  و�سوريا  لبنان  التي مت تنظيمها يف   ،)2011 اأيار 

مظاهرها يف اإطالق امل�سريات ورفع الأعالم وترديد ال�سعارات وحماولة اقتحام احلدود.  وفعاًل، فقد اأمكن لبع�ص 

ال�سباب، من خميمات �سوريا، اجتياز احلدود والو�سول اإىل جمدل �سم�ص املحتلة، وحتى اأن اأحدهم و�سل اإىل تل اأبيب 

)ح�سن حجازي(، وقد نتج عن ذلك ا�ست�سهاد ثالثة �سباب من خميم الريموك وجرح الع�سرات.  ويف اليوم التايل 

حتولت م�سرية ت�سييع جنازات ال�سهداء يف خميم الريموك اإىل تظاهرة عارمة، مل ي�سهد لها مثيل، متيزت بالفخار 

والعزة، اإذ �سهد العامل اأن ثمة بع�ص ال�سباب حتّدوا عنجهية اإ�سرائيل واجتازوا احلدود.

ال�سبابية،  احلما�سة  هذه  ا�ستغالل  بالإمكان  اأنه  راأت  �سوريا  يف  للنظام  املوالية  الفل�سطينية  القوى  بع�ص  اأن  ويبدو 

وتوظيفها بطريقة معينة، ما جعلها تعّد العّدة من اأجل القيام مب�سرية عودة ثانية يف ذكرى حرب حزيران )2011(، 

حيث بداأت هذه القوى تن�سط بني ال�سباب م�ستغلة حما�سهم وعواطفهم، ل�سيما على �سوء جناح هذا الأمر يف املرة 

الأوىل.  ورمبا اأن هدف هذه القوى كان يتمثل بجّر ال�سباب الفل�سطيني اإىل اجلبهة، وخلق حالة من املواجهة هناك 



17

مع العدو الإ�سرائيلي يف اجلولن، ل�سرف الأنظار عن حقيقة ما يجري يف �سوريا.

وهكذا ح�سل، ففي يوم 2011/6/5، قامت جمموعات كبرية من ال�سباب، قدمت من معظم املخيمات الفل�سطينية 

يف �سوريا، بالذهاب اإىل اجلولن )على الرغم من املنع الر�سمي الظاهر(، وعلى الرغم من اأن كل الأخبار واملعلومات 

اأعدت للحوؤول دون تكرار جتربة يوم النكبة.  وباملح�سلة، فاإن  اإ�سرائيل تتح�ّسب لهذا اليوم، واأنها  كانت تفيد باأن 

عواطف ال�سباب وحما�ستهم حالتا دون التح�ّسب اإىل خطورة خطوتهم، وكانت النتيجة م�سرع 23 من ال�سباب، وجرح 

 الذي ا�ستمر على امتداد �ساعات يوم بكامله، دون اأن يجد هوؤلء ال�سباب من 
16

املئات، بر�سا�ص القن�ص الإ�سرائيلي،

يهدئ حما�ستهم اأو يفتح اأعينهم لروؤية خماطر ما يقدمون عليه.

املهم اأن ما ح�سل نّبه ال�سباب، واإن ب�سكل متاأّخر، اإىل خطورة ما يجري، اإذ حّلت حمل م�ساعر احلما�سة م�ساعر 

الغ�سب على الف�سائل، ومن لّف لفها، ل�سيما وهم ي�سمعون بع�ص قادة الف�سائل يف دم�سق، يتحدثون عن دور �سوريا 

يف مواجهة العدو، وعن بطولت ال�سباب يف اجلبهة.  وهكذا جتمعت مظاهر الغ�سب على النظام والف�سائل املوالية 

له يف اآن واحد، يف اليوم التايل )2011/6/6(، اأي يف منا�سبة ت�سييع جثامني ال�سهداء.  وبالفعل، فقد اختلفت هذه 

بيوم  اخلا�سة  العودة  م�سرية  �سهداء  فيها  املخيم  �سّيع  والتي  اأ�سابيع،  ثالثة  قبل  جرت  التي  �سابقتها،  عن  امل�سرية 

النكبة، والتي كانت م�سحونة مب�ساعر الفخر والعزة.

يريد  »ال�سعب  نوع:  من  �سعارات  فيها  رفعت  عارمة،  �سعبية  انتفا�سة  من  نوعًا  يومها  الريموك  خميم  �سهد  هكذا 

اإ�سقاط الف�سائل«، و»بدنا نحكي ع املك�سوف .. ف�سائل ما بدنا ن�سوف«.  وما اأثار غ�سب النا�ص ظهور بع�ص القياديني 

ب�سياراتهم، مع مرافقيهم امل�سلحني، وحماولتهم اإلقاء كلمات، يف هذه املناخات غري املواتية، ما ا�ستفّز امل�سيعني، 

الذين عرّبوا عن م�ساعرهم بقذف القياديني باحلجارة، وتوجيه عبارات لذعة لهم.  وقد تفاقم الأمر مع اإطالق 

بع�ص املرافقني الر�سا�ص يف الهواء، ما زاد النار ا�ستعاًل، واأخرج املتظاهرين عن طورهم، وهو ما جتلى بتوجههم 

يف تظاهرة حا�سدة اإىل جممع اخلال�سة )التابع للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني - القيادة العامة(، للتنفي�ص عن 

غ�سبهم هناك.

اأدى اإىل وقوع  اأن هوؤلء قوبلوا، من قبل حرا�سات املجّمع، بالر�سا�ص )بداية يف الهواء وعلى الأر�ص(، ما  امل�سكلة 

اقتحامه وحرقه، وم�سرع عدد من  اإىل  اأدى  الغ�سب �سد »املجمع« ومن فيه، ما  اأّججت بدورها م�ساعر  اإ�سابات، 

املهاجمني واملحا�سرين )من الف�سيل املعني(، يف م�سهد موؤ�سف ا�ستمر �ساعات عديدة، وكان ميكن تفاديه، رمبا 

الب�سرية، ولو حتلى قياديو اجلبهة باحلكمة وال�سرب والتفّهم، لمت�سا�ص غ�سب  لو مت تفريغ املجمع من العنا�سر 

الثائرين.  بديهي اأن هذه احلادثة خلقت جرحًا يف اجل�سم الفل�سطيني، يف خميمات الالجئني يف �سوريا، وهي رمبا 

و�سعت حدًا ملحاولت البع�ص جّر املخيمات وتوظيفها �سيا�سيًا ل�سالح النظام.

ثانياً. فل�سطينيو �سوريا يف خ�سم العا�سفة
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ثالثًا. الثورة السورية وتأثيراتها
1. على النظام الإقليمي

تبواأت �سوريا طوال املرحلة املا�سية اأدوارًا اإقليمية كبرية، وعديدة.  بهذا املعنى، فاإن �سوريا لي�ست جمرد بلد عادي، 

اأو جمرد بلد له حدود مع اإ�سرائيل، وله دور مقرر يف �ساأن الت�سوية اأو ال�سراع معها، فهي فوق هذا وذاك، بلد حموري 

الفاعلني  من  كثري  عليه  اتفق  ما  وهو  الأو�سط؛  ال�سرق  على  الدولية  القوى  �سراعات  ويف  الإقليمية،  ال�سيا�سات  يف 

ال�سوري  الوطني  املجل�ص  رئي�ص  �سيدا  البا�سط  عبد  اإىل  الأ�سد،  ب�سار  ال�سوري  الرئي�ص  �سمنهم  ومن  واملراقبني، 
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املعار�ص، مرورًا بال�سحايف املعروف حممد ح�سنني هيكل.

العقود املا�سية، لالإم�ساك بالعديد من امللفات الإقليمية  ال�سوري جهودًا كبرية، يف  النظام  وكما �سهدنا، فقد بذل 

ال�سرق  الأمريكية  امل�ساريع  ومقاومة  الت�سوية،  عملية  حتّدي  اإىل  لبنان،  اإىل  الفل�سطينية،  الق�سية  من  ال�سائكة، 

اأو�سطية، ودعم منظمات املقاومة امل�سلحة يف فل�سطني ولبنان، اإىل اإن�ساء حتالفات اإقليمية على غاية يف الأهمية مع 

كل من اإيران وتركيا، و�سوًل اإىل دوره يف الإم�ساك بالو�سع الداخلي يف لبنان، ف�ساًل عن تدخالته يف العراق )دعم 

بع�ص جماعات املقاومة امل�سلحة �سد الحتالل الأمريكي(، وحمافظته على عالقات �سيا�سية وع�سكرية متميزة مع 

رو�سيا، و�سعيه اإىل النخراط يف منظومة من التحالفات الدولية املناه�سة للم�سالح الأمريكية.

واإمكانياتها  حجمها  اإىل  بالنظر  كهذه،  �سيا�سات  حتملها  جدوى  اأو  �سوريا،  قدرة  ب�ساأن  للجدل  هنا  �سلة  ثمة  لي�ص 

املحدودة، كما لي�ص ثمة �سلة هنا للجدل ب�ساأن التوظيف احلقيقي لهذه ال�سيا�سات، واإمنا ما يعنينا هنا اأن �سوريا، 

يف و�سعها هذا، باتت متتلك قدرة اللعب يف ملفات عدة، لذا فمن �ساأن اإحداث تغيريات �سيا�سية فيها حترير هذه 

امللفات من التدخالت والتوظيفات ال�سورية، وبالتايل اإحداث تغيريات يف طبيعتها، اأو يف كيفية التعامل معها.  ول 

�سك اأن هذا ينطبق اأ�سا�سًا على ملفات فل�سطني ولبنان والعراق وال�سراع مع اإ�سرائيل والعالقة مع اإيران، وحتجيم 

وجود رو�سيا يف املنطقة.

هكذا، فقد �سهدنا اأن املواجهات الدائرة يف �سوريا �سرعان ما اأدت اإىل ت�سّدع حمور �سوريا - اإيران - تركيا - حزب 

اهلل - »حما�ص«، اإذ باتت تركيا على املقلب الآخر متامًا، بل اإنها اأ�سبحت مبثابة راأ�ص احلربة يف مواجهة �سوريا، يف 

حني اأن حركة »حما�ص« اأعلنت بو�سوح خروجها من هذا املحور، واإن بطريقة هادئة.  ومعنى ذلك اأن حمور »املقاومة 

اأما »حزب اهلل« فقد تراجعت �سدقيته و�سعبيته يف الأو�ساط  واملمانعة«، مل يعد كما كان عليه قبل الثورة ال�سورية، 

ال�سعبية العربية، ول�سيما يف �سوريا، ب�سبب وقوفه مع نظام الأ�سد علنًا، وب�سبب عدم ح�سا�سيته حتى الأخالقية ملا 

اأن اأي تغيري يف �سوريا �سيوؤثر كثريًا على قدرة حزب اهلل الع�سكرية، وعلى دوره يف  يجري يف �سوريا.  ومعنى ذلك 

لبنان، كما يعني ذلك انتهاء التدّخالت ال�سورية يف لبنان، على النحو الذي كانت عليه.

اأما بالن�سبة اإىل اإيران، فيبدو اأنها باتت يف و�سع �سعب وهي ت�سهد احتمالت اختفاء حليفها املتمثل بالنظام ال�سوري، 

الذي ي�سهل عليها �سيا�ساتها الإقليمية، يف العراق، ول�سيما يف لبنان.  ومن الوا�سح اأن اإيران، بعد الربيع العربي، 

ل تبدو يف اأح�سن اأحوالها، على الرغم من كل الت�سريحات العنرتية ال�سادرة عن قيادتها، فهي ا�ستب�سرت بالربيع 

�سعود  اأن  تظن  اإيران  وكانت  �سوريا.   اإىل  رياحه  انتقلت  اأن  بعد  عليه  انقلبت  لكنها  م�سر،  اإىل  تون�ص  من  القادم 

الإ�سالم ال�سيا�سي هو تدعيم ملكانتها الإقليمية، واإذا باأحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي ال�ساعدة تقف موقفًا مناوئًا لها، 
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على خلفية موقفها من الثورة ال�سورية، وبالنظر اإىل الختالف املذهبي، بني هذه وتلك.  هذا يفيد باأن التداعيات 

الناجمة عن الربيع العربي حّجمت كثريًا من طموحات اإيران الإمرباطورية، واأنها بعد التطورات ال�سورية لن ت�ستطيع 

اللعب كما يف ال�سابق يف منطقة ال�سرق الأو�سط، ورمبا يقت�سر جمال نفوذها على العراق وحده، لأ�سباب عديدة، 

لكن هذا لن يكون متاحًا لها، على الأرجح، يف منطقة امل�سرق العربي، كما لن يكون ذلك من دون اأثمان مقابلة منها.

يف مقابل ذلك، رمبا تكون تركيا هي الرابح الإقليمي الأكرب من التطورات الناجمة عن الثورة ال�سعبية يف �سوريا، وهذا 

ما �ستك�سف عنه التطورات املقبلة؛ ل�سيما يف حال ا�ستطاعت القيام بدور موؤّثر وملمو�ص يف ما يجري يف �سوريا.  ويف 

احلقيقة، فاإن تركيا ا�ستطاعت حتقيق هذه املكانة بف�سل قّوتها الناعمة، بتماهيها مع الثورات ال�سعبية، وبالنموذج 

هذا  حاكم،  اإ�سالمي/و�سطي  وحزب  دميقراطي/علماين،  نظام  بني  التعاي�ص  يف  واملتمثل  تطرحه  الذي  ال�سيا�سي 

تتوّخى  م�ستبدة  لدولة  منوذجًا  قدمت  التي  اإيران  مقابل  يف  وذلك  اقت�ساديًا،  �ساعدة  كدولة  منوذجها  عن  ف�ساًل 

ت�سدير الثورة بال�ستناد اإىل ع�سبية مذهبية، وبالعتماد على اّدعاءات القوة الع�سكرية.

2. على ال�سعيد الإ�سرائيلي

بالن�سبة لإ�سرائيل، قد ميكن القول اإن الثورات ال�سعبية، ومن �سمنها يف �سوريا، بالتغيريات التي اأحدثتها، اأتاحت 

اأو�ساعها الداخلية، لكن  نوعًا من ال�سرتخاء، ولو املوؤّقت، بالن�سبة لها، حيث الدول العربية م�سغولة عنها برتميم 

ال�سيء الأكيد اأن اإ�سرائيل هذه لي�ست يف و�سع ي�سمح لها باأن تكون متيّقنة من م�ستقبلها.

ويف احلقيقة، فاإن هذه الدولة تبدو حقًا من بني اأكرث الدول املتوّج�سة من التداعيات التي قد تنجم عن ثورات الربيع 

العربي عليها، ذلك اإنها باتت الآن يف مواجهة واقع �سيا�سي مل تعتد عليه، واأهمه �سعود دور املجتمعات العربية يف 

تقرير �سيا�ساتها وم�ساحلها.

ولعّل من ف�سائل الثورات ال�سعبية اجلارية، على ما فيها من عرثات وما يعرت�سها من م�سكالت، وما فيها من نواق�ص، 

اأنها ح�سرت اإ�سرائيل يف زاوية حرجة جلهة تقوي�ص ال�سورة التي طاملا حاولت ترويجها عن نف�سها باعتبارها مبثابة 

»واحة« للحداثة والدميقراطية، يف »�سرق اأو�سط« يرزح يف ظّل التخّلف والعنف والأ�سولّية وال�ستبداد.  فهذه الثورات 

التي حتّث اخلطى نحو اإقامة دولة مواطنني دميقراطية مدنية، متو�ّسلة الطرق ال�سلمية يف �سبيل ذلك، باتت ت�سّكل 

حتديًا اإ�سرتاتيجيًا جديدًا لإ�سرائيل ي�سعها اأمام العامل واأمام حميطها وحتى اإزاء ذاتها يف دائرة الختبار.

ال�سعبية يف مواجهة ظاهرتني متعاك�ستني يف هذه املنطقة،  الثورات  اأننا رمبا بتنا مع  اإىل  وقد ينبغي النتباه جيدًا 

اأولهما تتمّثل باإ�سرائيل التي باتت، يف �سيا�ساتها وقوانينها واأيديولوجيتها، تبدو مبثابة دولة �سرق اأو�سطية، تنتمي 

اإىل املا�سي اأكرث من انتمائها اإىل احلا�سر؛ اأي منغلقة ومتزّمتة دينيًا وعنيفة ورجعية.  وثانيتهما، وتتمّثل مبحاولة 

جمتمعات البلدان العربية التحرر من اإ�سار املا�سي والدخول يف امل�ستقبل، من خالل حماكاة العامل والإم�ساك باأ�سباب 

احلداثة، وهو ما حتاوله الثورات ال�سلمية والدميقراطية على الرغم من كل التعقيدات وال�سعوبات املحيطة بها.

وينبغي اأن ناأخذ يف هذا العتبار اأن اإ�سرائيل كانت فقدت، منذ زمن، �سورتها باعتبار نف�سها مبثابة �سحّية، وها هي 

مع الثورات ال�سعبية تفقد مكانتها كالدميقراطية الوحيدة، وتبدو مبثابة ظاهرة رجعية يف هذه املنطقة.  وما يفاقم 

من ذلك اأن هذه التحولت حتدث يف حلظة جّد �سعبة وحرجة بالن�سبة لها، اإذ ت�سهد فيها م�سارًا دوليًا لنزع ال�سرعية 

عنها، وانح�سارًا يف مكانة الوليات املتحدة الأمريكية، وهي حليفتها و�سامنة اأمنها وتفّوقها يف هذه املنطقة.  وقد 

ثالثاً. الثورة ال�سورية وتاأثرياتها
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التالية: »الثورات يف العامل العربي هّزت ال�ستقرار  خّل�ص املحلل الإ�سرائيلي ناحوم برنياع هذا الو�سع بالعبارات 

الإقليمي، واأ�سعفت احلكومات، واأطلقت اإىل ال�سارع الكراهية والإحباط، مبا فيها الكراهية لإ�سرائيل اأي�سًا ... هذه 

ي�سهد  �سفلى مل  نقطة  توجد يف  املتحدة  الوليات  العامل.   اإ�سرائيل يف  ملكانة  بالن�سبة  اأي�سًا  بامل�سائر  فرتة حمملة 

لها مثيل منذ الثالثينات من القرن املا�سي.  وهي ل ميكنها اأن توّفر لإ�سرائيل حماية مطلقة ... ال�سرخ مع تركيا، 

ح اأننا و�سلنا اإىل  وال�سطرابات يف م�سر، والعطف الذي لقاه التوجه الفل�سطيني اإىل الأمم املتحدة، كل هذا يو�سّ

18

نهاية ع�سر ... اأ�سرة ال�سعوب، باأغلبيتها ال�ساحقة تدير لإ�سرائيل ظهرها«.

اأما بالن�سبة ملا يحدث يف �سوريا، فقد اأبدت اإ�سرائيل اهتمامًا كبريًا به، لكن يلفت النتباه اأنها تعّمدت جتّنب الإعالن 

بالقلق  م�سوبة  واإن  متناق�سة متامًا،  مواقف  وجود  بل ميكن مالحظة  فيها،  يجري  وحا�سم مما  وا�سح  موقف  عن 

واحلذر ال�سديدين.  هكذا ميكن مالحظة اأن ثمة موقفًا اإ�سرائيليًا يخ�سى من التغيري احلا�سل من �سوريا، على اأ�سا�ص 

ياأتي بقوى  اأو نظام  البديل عنه قد يتمثل بوجود نظام راديكايل  واأن  الراهن هو و�سع مريح لإ�سرائيل،  الو�سع  اأن 

اإ�سالمية اإىل ال�سلطة.  يف حني ثمة يف املقابل موقف ل يرى اأن ثمة خماطرة لإ�سرائيل، من اأي تغيري قادم يف �سوريا، 

بل اإن هذا الجتاه يرى يف اإنهاء النظام القائم فر�سة ل�سرب حمور اإيران - �سوريا - حزب اهلل.  وعلى العموم، فاإن 

رئي�ص احلكومة الإ�سرائيلية بنيامني نتنياهو وّجه، منذ بداية الأحداث يف �سوريا، امل�سوؤولني الكبار اإىل عدم اإطالق 

ت�سريحات ذات مغزى ب�ساأن �سوريا، يف الوقت ذاته الذي عرب فيه عن قلقه مما يجري يف �سوريا، وعلى ال�سعيد 

19

العربي العام.

وكاأمثلة عن هذا التناق�ص، ميكن مالحظة حتذير عامو�ص جلعاد )رئي�ص الهيئة الأمنية وال�سيا�سية بوزارة الدفاع 

الإ�سرائيلية( من اأن »�سقوط نظام الرئي�ص ال�سوري �سيرتتب عليه كارثة تق�سي على اإ�سرائيل، وذلك نتيجة لظهور 

  وي�ساطره بهذا 
20

اإمرباطورية اإ�سالمية يف منطقة ال�سرق الأو�سط بقيادة الإخوان امل�سلمني يف م�سر والأردن و�سوريا«.

  باملقابل 
21

الّراأي رئي�ص املو�ساد ال�ّسابق اأفرامي هليفي، وكذلك جيورا ايالند )الرئي�ص ال�سابق ملجل�ص الأمن القومي(.

�سقوطه  اأن  باعتبار  ال�سوري،  النظام  ل�سقوط  املتحم�سني  الإ�سرائيلّي( من  الدفاع  براك )وزير  اإيهود  اعتبار  ميكن 

الّنظام ي�سّكل �سربًة قوّية لكّل اجلبهة الراديكالّية ويف مركزها  اأّن »�سقوط هذا    موؤّكدًا 
22

»بركة لل�سرق الأو�سط«.

يوؤكد عليه اجلرنال الإ�سرائيلي املتقاعد والباحث يف معهد درا�سات الأمن القومي    وهذا ما 
23

اإيران وحزب اهلل«.

�سلومو بروم، اأي�سًا.

عمومًا، فاإن كل ال�سيناريوهات املتعلقة بهذا املو�سوع تفيد باأن اإ�سرائيل، على املدى القريب، �ستكون يف مناأى عن اأي 

احتكاك ب�سوريا، واأن �سوريا يف ظل هذه الأو�ساع �ستكون غري قادرة على تدعيم مطلبها با�ستعادة اأر�سها املحتلة بنوع 

من اجلهد العملي على الأر�ص، على �سكل �سن حرب، اأو على �سكل اإبداء نوع من املقاومة.  لكن على املدى البعيد، فاإن 

التغيري ال�سيا�سي يف �سوريا قد يفر�ص على اإ�سرائيل حتديات جديدة، من �سمنها اأن و�سع هذا البلد بات خمتلفًا، مع 

احتمال وجود نظام دميقراطي، ما يفيد باأن ال�سيا�سة مل يعد يقررها حاكم معني، واإمنا يقررها ال�سعب، من خالل 

ممثليه املنتخبني.  ومن جهة اأخرى، فاإن �سوريا يف ظل و�سع كهذا، رمبا �ستكون يف موقع قوة اأف�سل مع كل التغريات 

احلا�سلة يف البيئة ال�سيا�سية العربية والإقليمية، يف مواجهة اإ�سرائيل.
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3. على الق�سية الفل�سطينية

ل �سّك اأن الأحداث اجلارية يف �سوريا �ستوؤثر على الق�سية الفل�سطينية من نواٍح عّدة، لكن ما ينبغي النتباه اإليه هو اأن 

اأي تاأثري قادم �سياأتي، بداهة، مبقدار التحولت، اأو التغريات، التي ميكن اأن حت�سل يف �سوريا، وهي اأمور من املبّكر 

التكّهن مبداها وبنوعيتها، يف ظل هذا ال�سراع املحتدم يف �سوريا، وعليها، والذي تتفاعل فيه القوى الداخلية، والقوى 

الإقليمية والدولية.  اأي�سًا رمبا يجدر النتباه اإىل اأن التغيري الذي قد ينجم عن جهود القوى الداخلية، على ال�سعيد 

ال�سيا�سي، ومن �سمنه على �سعيد املوقف من اإ�سرائيل، ل بد اأن يختلف يف نتائجه يف حال ح�سل هذا التغيري بفعل 

مداخالت خارجية )اإقليمية ودولية(، مهما كان حجمها اأو �سكلها.

وا�سح اأن �سوريا تقف يف هذه املرحلة يف مفرتق طرق، ما يعني اأنها بعد الثورة لن تكون كما قبلها، وهذا بدوره ي�سعنا 

يف مواجهة عديد من الحتمالت، اآخذين يف العتبار املالحظات التي �سبق اأن ذكرناها.  الحتمال الأول، ويتمثل 

اأيٍّ من الطرفني على احل�سم ل�ساحله، ويف ظل املداخالت الدولية  بالتو�سل اإىل ت�سوية معينة، يف ظل عدم قدرة 

والع�سكرية،  املدنية  بع�ص متثيالته،  ا�ستمرار  املجموعة احلاكمة، مع  اأو  النظام  راأ�ص  برحيل  ي�سمح  ما  والإقليمية، 

وت�سكيل حكومة ت�سم جزءًا من النظام واملعار�سة، يف مرحلة انتقالية.  وعلى الأرجح، فاإن هذا الو�سع �سيوؤدي اإىل 

اإ�سعاف اأي دور ل�سوريا يف جمال الق�سية الفل�سطينية، ورمبا اإخراجها من املعادلت املتعلقة بذلك، من دون اأن يعني 

ذلك بال�سرورة خلق اأية معادلة �سيا�سية جديدة، على �سعيد ال�سراع مع اإ�سرائيل اأو الت�سوية معها.

ن�سوء جماعات م�سلحة،  احتمال  �سوريا، مع ما يف ذلك من  الفو�سى يف  بن�سوء حالة من  ويتمثل  الثاين،  الحتمال 

موؤتلفة يف اإطار »اجلي�ص احلر«، اأو تعمل بالتوازي معه كجماعات م�سلحة منبثقة من بع�ص تكوينات الثورة ال�سورية 

)رمبا تنتمي حلركة الإخوان امل�سلمني اأو غريها من احلركات الإ�سالمية(.  وبديهي اأن احتماًل كهذا قد يف�سي اإىل 

نوع من عدم ال�ستقرار على احلدود، ورمبا قد يفتح على �سدامات حدودية، ومن �سمنه احتمال ن�سوء جماعات ترّبر 

ذاتها بال�سراع مع اإ�سرائيل.

الحتمال الثالث، ويتمثل باإحداث نظام �سيا�سي جديد يف �سوريا، وحينها، فاإن �سيا�سة هذا النظام �ستكون مرهونة 

بالطريقة التي �سياأتي بها، فاإن كان ذلك ح�سل بف�سل اجلهود اخلا�سة لل�سعب ال�سوري، فمعنى ذلك اأن هذا النظام 

�سيكون من م�سلحته تع�سيد �سرعيته ب�سرعية وطنية، ومن �سمنه تفعيل مطلبه با�ستعادة اجلولن ل�سوريا، وبدعم 

اأما يف حال جاء هذا النظام بف�سل تدخالت خارجية، فاإن هذا الو�سع رمبا يفر�ص  مطالب ال�سعب الفل�سطيني.  

اإيجاد مقاربة �سيا�سية دولية للت�سوية مع �سوريا، مبا ميكنها من ا�ستعادة اجلولن، وفق معطيات يتم التفاق عليها، 

ل�سيما اأننا نعلم اأن املفاو�سات ال�سورية - الإ�سرائيلية ال�سابقة، تو�سلت اإىل حلول حول معظم الق�سايا، واأن النقطة 

الوحيدة التي تبقت هي اخلط الذي ينبغي اأن ي�سكل احلدود املتفق عليها، وبع�ص الرتتيبات الأمنية.

ثالثاً. الثورة ال�سورية وتاأثرياتها
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رابعًا. التأثيرات السورية على الحالة الفلسطينية
1. التاأثريات القريبة

ثورات  لتاأثري  العام  الإطار  ال�سيا�سية من خالل  وكياناتهم  الفل�سطينيني  على  ال�سورية  الثورة  تاأثريات  اإىل  النظر  ميكن 

الق�سية  ب�ساأن  دور  من  ل�سوريا  الرغم مما  على  فقط،  ال�سورية  الزاوية  من  ذلك  روؤية  يتعّذر  اإذ  عليهم،  العربي  الربيع 

الفل�سطينية، وما لها من تدخالت وتاأثريات على الكيانات ال�سيا�سية الفل�سطينية.  وكنا لحظنا اأن الأحداث يف �سوريا مل 

توؤّثر على الفل�سطينيني وكياناتهم ال�سيا�سية، يف املديني الراهن والقريب.  وميكن تف�سري ذلك بعديد من الأ�سباب، اأهمها:

اأوًل. اإن ال�ساحة الفل�سطينية يف �سوريا، والق�سد هنا الكتلة الب�سرية من الالجئني والكيانات ال�سيا�سية، تكاد تكون 

مهّم�سة يف اإطار املعادلت ال�سيا�سية الفل�سطينية ال�سائدة، ف�ساًل عن اأن الالجئني الفل�سطينيني، ومن �سمنهم يف 

�سوريا، باتوا خارج اإطار ح�سابات الفعل يف ال�سراع الفل�سطيني - الإ�سرائيلي.

ثانيًا. اإن القيادة الفل�سطينية، وف�سائلها الأ�سا�سية )وحتديدًا »فتح« و»حما�ص«(، م�سغولة يف هذه املرحلة بو�سعها 

ك�سلطة، وبتعزيز مكانة كيانها ال�سيا�سي يف ال�سفة والقطاع، لذا فهي على الأغلب لن تتاأّثر، ولن تهتم، مبا يجري 

للفل�سطينيني يف �سوريا، على املدى القريب، ولن ت�ستطيع �سيئًا لهم.  وقد �سهدنا اأمثلة على ذلك يف التعاطي ال�سعيف 

للكيانات الفل�سطينية مع ما جرى للفل�سطينيني الالجئني يف العراق )حيث جرى التنكيل بهم وتهجري معظمهم( ويف 

لبنان )حيث مت تدمري خميم نهر البارد وما زال �سكانه يف العراء( ويف الأردن )حيث يجري �سحب اجلن�سية من 

بع�ص الفل�سطينيني، وحيث تعاملت ال�سلطات الأردنية ب�سكل متييزي ومهني مع الالجئني الفل�سطينيني القادمني من 

خميم درعا(.

ثالثًا. اإن خروج قيادة »حما�ص« من �سوريا مل يوؤثر كثريًا على املزاج ال�سيا�سي لفل�سطينيي �سوريا، لأن هذه احلركة 

ظّلت وكاأنها حركة وافدة يف �سوريا، ومل تعمل على اإبراز دورها باعتبارها قّوة تنظيمية بني فل�سطينيي �سوريا، على 

الرغم من كل الإمكانيات وحرية العمل اللتني متّتعت بهما طوال ال�سنوات املا�سية.

رابعًا. اإن ما ي�سمى ف�سائل الي�سار يف �سوريا ل حول لها ول قوة، وهي �سعيفة من كل النواحي، وحتى اأنها تكاد ل جتد 

لنف�سها مكانة يف ما يحدث يف ثورات الربيع العربي، على خالف »حما�ص«، التي ا�ستفادت من �سعود التيار الإ�سالمي، 

بل اإن هذه القوى جتد اأن ما يجري يف �سوريا ل يالئم اأطروحاتها، ول يعّزز من و�سعها، ما يف�سر كل هذه ال�سبابية 

يف مواقفها.

خام�سًا. وبالن�سبة للف�سائل املوالية ل�سوريا، اأو املتطابقة مع �سيا�ساتها، فهي ل تتمّتع بر�سيد جماهريي قوي، وهي 

غري موؤّثرة على كل الأ�سعدة، وتاأثريها الوحيد ناجم عن النفوذ الذي متنحه اإياها ال�سلطات ال�سورية، لذلك فاإن هذه 

الكيانات جتد نف�سها يف موقع ال�ستهداف، ما يجعل حركتها حمكومة حتمًا مب�ساندة النظام ال�سوري اإىل اآخر اخلط.

�ساد�سًا. بالن�سبة اإىل حركة فتح )وهي قيادة ال�سلطة واملنظمة(، فاإن ما يجري يف �سوريا ل ميكن اعتباره يوؤثر يف 

وجودها، بل رمبا يكون الأمر عك�ص ذلك، على �سوء اأن النظام ال�سائد حرمها من حق العمل العلني بني الالجئني يف 

�سوريا طوال قرابة ثالثة عقود.  ويف الواقع، فاإن هذه احلركة على الرغم من التنكيل الذي تعر�ست له )�سجن معظم 

كادراتها ل�سنوات عدة يف اأوا�سط الثمانينيات(، وعلى الرغم من منعها من العمل العلني، وذهاب قيادتها نحو عقد 
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اتفاق اأو�سلو )1993(، بال�سبهات التي اأحيطت به لناحية ا�ستبعاد حق العودة لالجئني، فاإنها ظلت بالن�سبة لالجئني 

الفل�سطينيني احلركة التي اأطلقت الكفاح امل�سلح، ونافحت عن الوطنية الفل�سطينية، وحتّدت بعناد �سيا�سة الو�ساية 

ال�سورية.

الوطنية  اإىل  منحاز  �سوريا  يف  �سيا�سيًا  النا�سطني  الفل�سطينيني  معظم  مزاج  اأن  اإىل  هنا  النتباه  ينبغي  �سابعًا. 

الفل�سطينية، وهو يرى اأن النظام ال�سوري طاملا ا�ستهدف تلك »الوطنية«، وطاملا حاول التقزمي من �ساأنها وتقييدها.  

ومعلوم اأن هذه »الوطنية« تتمثل ب�سكل اأكرث يف حركة »فتح«، اأكرث من اأي ف�سيل اآخر، لكن هذا ل يعني اأن ثمة تطابقًا 

متامًا بني توجهات هوؤلء مع ال�سيا�سات التي تنتهجها قيادات »فتح«.  لكن م�سكلة هوؤلء الفل�سطينيني، من الذين 

من  ميكنهم  وملنابر  منظمة،  عمل  لإطارات  افتقارهم  الف�سائل،  اإىل  املنتمني  غري  لالجئني  العام،  املزاج  ي�سكلون 

خاللها التعبري عن ذاتهم، كما افتقادهم لل�سرعية والإمكانيات الالزمني للعمل يف ظروف ال�ساحة الفل�سطينية، ما 

ي�سعف من تاأثريهم.  لكن من املنتظر اأن هذا القطاع رمبا يكون الأكرث ا�ستفادة من التغيريات التي قد جتري يف 

�سوريا.

هكذا ل يبدو يف املدى القريب، يف ظل احتدام ال�سراع يف �سوريا، ما يفيد باإمكان حدوث تغريات فل�سطينية، على 

ال�سعيد الكياين وعلى �سعيد التوجهات.

2. التاأثريات امل�ستقبلية على اخلريطة ال�سيا�سية الفل�سطينية

على املدى البعيد، فاإن اخلريطة الف�سائلية الفل�سطينية، ل بد اأن تتاأّثر بالتغيريات التي اأحدثتها ثورات الربيع العربي، 

ومن �سمنه يف �سوريا، ذلك اأن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني، مبجمل تكويناته، مبا يف ذلك املنظمة والف�سائل )ومن 

نتاج �سروط عربية ودولية معينة، وهو مدين  واأي�سًا هو  الفل�سطينية اخلا�سة،  نتاج �سروطه  ال�سلطة(، هو  �سمنها 

الكيانات  اإىل تغيريات يف  تاليًا  �سيوؤّدي  العربي والدويل،  الإطارين  اأن تغري  البديهي  ال�سروط، ومن  لتلك  ب�سرعيته 

الفل�سطينية ويف خطاباتها وطبيعة عملها.

يف هذا الإطار، ميكن القول اإن التغيري يف م�سر �سيلعب دورًا اأ�سا�سيًا يف هذا املو�سوع، لكن التغري يف �سوريا هو الذي 

ميكن اأن يقرر احل�سم يف هذا الجتاه بالنظر لتما�ّسها املبا�سر مع الو�سع الفل�سطيني، على اأكرث من �سعيد.

وبغ�ّص النظر عن الربيع العربي، وتاأثرياته، فاإن الزمن الفرتا�سي للكيانات ال�سيا�سية الفل�سطينية، التي تاأ�س�ست 

اأو�سك على النتهاء، بخطاباته واأ�سكال عمله وبناه، مبا له وما عليه،  اأو  يف منت�سف ال�ستينيات، انتهى منذ زمن، 

بح�سب عديد من الباحثني واملراقبني، بدليل تراجع قدرة معظم الف�سائل على القيام بدورها الوطني يف مواجهة 

عدوها، وانح�سار مكانتها التمثيلية عند جمتمعها، وتاآكل بناها، وعزوف الأجيال اجلديدة من ال�سباب عن النخراط 
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يف �سفوفها.

رمبا اأن هذا ال�ستنتاج ي�ستثني و�سع حركتي »فتح« و»حما�ص«، وي�سّب يف �ساحلهما يف ظاهر الأمور، وعلى امل�ستوى 

املنظور، اإل اأنه لي�ص كذلك يف احلقيقة، اإل ب�سبب قدرة هاتني احلركتني على ال�ستقطاب، بحكم النفوذ ال�سيا�سي 

الكبرية  قدراتهما  اإىل  وبالنظر  ال�سفة وغزة(،  املجتمع )يف  املهيمن على  به، من موقعهما  تتمّتعان  زالتا  ما  الذي 

على التوظيف والتفريغ، واأي�سًا بحكم اإمكانياتهما املادية الكبرية وموقعهما يف ال�سلطة، ومبا تتمتعان به من نفوذ يف 

املحيط الإقليمي، ومن العملية ال�سيا�سية اجلارية.

رابعاً. التاأثريات ال�سورية على احلالة الفل�سطينية
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جدير بنا التذكري باأن عهد الكيانات ال�سيا�سة الفل�سطينية بعد قيام ال�سلطة يف ال�سفة وغزة )اإثر عقد اتفاق اأو�سلو 

تهّم�ص منظمة  الف�سائلي، ومن �سمنها  العهد  باأفول  تفيد  املرحلة  موؤ�سرات يف هذه  فثمة  قبلها،  لي�ص كما   )1993

التحرير، التي انبنت على اأ�س�ص ف�سائلية، ووفق نظام املحا�س�سة »الكوتا«، وبحكم اإخراج الالجئني يف ال�ستات من 

املعادلت ال�سيا�سية )بعد قيام ال�سلطة(، وحتول حركتي »فتح« »وحما�ص« )اللتني تهيمنان اليوم على قيادة ال�ساحة 

الفل�سطينية( عن طابعهما كحركتي حترر وطني، اإىل نوع من �سلطة حتت الحتالل )يف ال�سفة وغزة(.

واإذا متّعنا يف التحولت احلا�سلة يف هاتني احلركتني، ميكننا بب�ساطة مالحظة اأننا ل نتعامل مع جمرد ف�سيلني، 

بقدر ما نتعامل مع �سلطتني بكل ما يف هذه الكلمة من معنى.  كما ميكن اأن ن�سيف اإىل ذلك اعتماد التمثيل الن�سبي 

يف النتخابات الت�سريعية الفل�سطينية، وحماولت تعميم ذلك يف اخلارج، ما ي�سع حدًا لنظام »الكوتا«، الذي ي�سمن 

اأو بغ�ص النظر عن  اأي ف�سيل، واحلفاظ على مكانته وامتيازاته، بغ�ص النظر عن فاعليته، وم�ستوى متثيله،  بقاء 

وجوده من عدمه.

اأما ب�ساأن الكيانات ال�سيا�سية الفل�سطينية يف ال�ساحة ال�سورية، فهي �ستظل، على الأرجح، خا�سعة ل�سقف معنّي يحّدد 

تطّورها، بحكم تباعد خميمات الالجئني عن بع�سها، وتوّزعها على املدن ال�سورية، وتبعًا ملحّددات العمل ال�سيا�سي يف 

املجتمع ال�سوري، التي تنطبق على الن�ساط ال�سيا�سي عند الفل�سطينيني، واأي�سًا ب�سبب خ�سوع هذا الن�ساط لتحّيزات 

وح�سابات معينة، تبعًا لل�سيا�سة التي �سيجري انتهاجها يف هذا البلد بعد الثورة.

بناء على كل ذلك، قد يكون ثمة جمال للجزم باأن و�سع الف�سائل الفل�سطينية يف �سوريا، ومن �سمنه ن�ساط منظمة 

التحرير، �سيتحدد بح�سب �سكل النظام ال�سيا�سي الذي �سين�ساأ بعد الثورة.  مع ذلك فمن الوا�سح هنا اأن ثمة ف�سائل 

فل�سطينية عديدة �ستتاأثر اأكرث من غريها مبا يجري يف �سوريا، وهذا ينطبق اأ�سا�سًا على الف�سائل التي يكاد يكون 

وجودها خارج �سوريا حمدودًا، فهذه تدين بوجودها اإىل ال�سرعية والدعم اللذين حتظى بهما من النظام ال�سوري، 

وحيث يوّفر لها النظام الرعاية وال�سرعية واملكانة )مع املكاتب واملقرات وو�سائل الإعالم ومع�سكرات التدريب وحرية 

العمل(.

لذا، وعلى الأرجح اأن ف�سائل كهذه �ستبقى، ب�سكل اأو باآخر، يف حال مت التغيري ال�سوري عرب �سيناريو الت�سوية، اأما يف 

حال اختفى النظام القائم، فاإن الف�سائل املذكورة، على الأرجح، �ستختفي، واإن بقيت فلن يكون بقاوؤها ملحوظًا، 

اأو قانونية اأو جمتمعية، ل�سيما مع التحول من نظام »الكوتا« اإىل نظام  اأنها لن حتظى باأية �سرعية �سيا�سية  ورمبا 

النتخابات، والتمثيل.  بل اإنه قد ميكن القول اإن اختفاء هذه املنظمات )ال�ساعقة - القيادة العامة، فتح النتفا�سة، 

احلزب ال�سيوعي الثوري، جبهتي التحرير والن�سال(، اأو افتقادها لأية �سرعية، قد يعّجل من افتقاد الكيانات املماثلة 

لها )جبهة التحرير العربية رقم 1، ورقم 2 جبهات التحرير والن�سال و»فدا«( يف الداخل ل�سرعيتها، املتاأتية اأ�سا�سًا 

من نظام »الكوتا«، والناجمة عن حماولة حركة فتح الإبقاء على هذه الف�سائل باعتبارها جزءًا من »الديكور«، اأو 

من عّدة ال�سغل، ملواجهة الف�سائل الأخرى املعار�سة، كما ميكن اأن ينجم عن ذلك نوع من الفك والرتكيب يف البني 

الف�سائلية، يف حماولة جتميع الف�سائل املتماثلة �سيا�سيًا وفكريًا.

ظاهرة اأخرى ميكن اأن تنتج عن كل ما يجري، وتتمثل باإمكان وجود ظروف تتيح ن�سوء حركات اأو اأحزاب اأخرى يف 

الداخل ويف اخلارج، بعد التحرر من الرتهان للبني امل�سكلة للنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني القدمي.  وبالتاأكيد، فاإن هذا 

الو�سع �سي�سري على املجتمع الفل�سطيني يف �سوريا، الذي تنامت فيه ظاهرة امل�ستقلني، واملنابر امل�ستقلة، عرب مواقع 

الإنرتنت و�سفحات الفي�سبوك، وعرب عديد من املبادرات والتجمعات ال�سبابية.
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3. ت�سورات حول املوقف الفل�سطيني ب�ساأن �سوريا

كما ذكرت �سابقًا، فاإنه من ال�سعب التكهن مباآلت الو�سع يف �سوريا، فما زال ذلك مبّكرًا، لأن اأي ت�سور ينبغي اأن 

ياأخذ يف اعتباراته ثالثة عوامل: اأولها، انتهاء حال ال�سراع املحتدم، وتبني اجتاهاته، والقوى الرابحة اأو اخلا�سرة 

فيه.  اأما يف هذا الظرف الراهن )�سيف 2012( فما زال ال�سراع حمتدمًا بني الطرفني، فال النظام قادر على اإنهاء 

اأن ثمة احتمالت جدية لتحول  الثورة، ول قوى الثورة قادرة على ح�سم الأمر ل�ساحلها، بقواها الذاتية.  وثانيها، 

اإىل نوع  اإىل �سراع عليها، بحيث يفي�ص ما يجري عن اعتباره جمرد ثورة على النظام  الأمر من �سراع يف �سوريا 

من تدخالت دولية، تاأخذ الأمور يف اجتاهات اأخرى، تزيد عن م�ساألة اإ�سقاط النظام.  وثالثها، اأن احتدام ال�سراع 

والعتماد على احلل الأمني، يغلق دائرة احللول ال�سيا�سية ويخ�سى اأن يفتح على ن�سوء نوع من �سراعات اأهلية، �سيكون 

لها تاأثريها على �سكل وحدة ال�سوريني يف امل�ستقبل.

هكذا ففي غ�سون احتدام ال�سراع يف �سوريا، وعليها، ل ميكننا اإغفال نوعية التفاعالت الفل�سطينية مع كل ذلك، 

الفل�سطينيني يف  ا�ستدراج  نحو  تدفع  معّينة  تطورات  تن�ساأ  فقد  وهكذا  اأعاله.   املطروحة  ال�سيناريوهات  كل  �سمن 

املخيمات لالنخراط اأكرث، وب�سورة مبا�سرة، يف ال�سراع الدائر، وقد ياأتي ذلك بدفع من م�سادر عدة، من بينها 

النظام، الذي قد يدفع اإىل ذلك بطريقة غري متعّمدة، من خالل ا�ستهداف بع�ص املخيمات، بالنظر لتجاورها مع 

بع�ص املناطق ال�سورية ال�ساخنة، اأو بطريقة متعّمدة، من خالل ن�سوء م�سلحة له ب�سرورة اإدخال العامل الفل�سطيني 

اإىل �ساحله )بع�ص املنظمات الفل�سطينية - جي�ص التحرير الفل�سطيني(.  كما ميكن اأن ين�ساأ ذلك من خالل �سعي 

بع�ص املنظمات الفل�سطينية املوالية له، يف حلظة معينة، للدخول على خط ال�سراع الدائر يف �سوريا كل حل�ساباته 

ال�سيا�سية.  وياأتي �سمن هذه امل�سادر، اأي�سًا، احتمال انخراط مزيد من ال�سباب الفل�سطينيني يف الثورة ال�سورية، 

ل�سيما يف املخيمات املجاورة لأحياء �سورية �ساخنة، ما ي�ستدرج ردة فعل من النظام ال�سوري �سد املخيمات، الأمر 

الذي قد يدفع مزيدًا من ال�سباب لالنخراط يف الثورة ال�سورية، يف متوالية من الفعل ورد الفعل التي قد تقحم الو�سع 

الفل�سطيني مبجمله يف قلب ما يجري )وهي الأمور التي جرت موؤخرًا يف خميم الريموك(.

الق�سد من ذلك التنبيه اإىل اأنه لي�ص ثمة �سيناريو غري متوّقع يف �سوريا اليوم، فكل الحتمالت قائمة، وكلها تتمتع 

بقدر من الحتمالية والواقعية، ويزداد ذلك مع ازدياد حّدة املواجهة بني النظام وال�سعب، كما ميكن اأن يزداد اأكرث 

مع احتمال تعر�ص �سوريا لنوع من تدخالت خارجية، قد تفتح باب ال�سراع الأهلي على م�سراعيه، الأمر الذي �سيجد 

فيه الفل�سطينيون اأنف�سهم يف دوامة ل ميكن لهم اإدارة الظهر لها، اأو الناأي باأنف�سهم عنها.

رابعاً. التاأثريات ال�سورية على احلالة الفل�سطينية
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الخاتمة
ق�سارى القول، فاإن الثورة ال�سورية توؤذن بفتح اأفق �سيا�سي جديد يف �سورية، ويف عموم املنطقة، ول بد اأن ذلك �سيوؤثر 

على الفل�سطينيني وعلى ق�سيتهم الوطنية.  اأما بالن�سبة اإىل فل�سطينيي �سوريا، الذين وجدوا اأنف�سهم فجاأة يف خ�سم 

ثورة �سعبية، ل �سابق لها يف جتربتهم، فقد عانوا من خيارين، اإما جتنب تاأثريات هذه الثورة، على الرغم من ميلهم 

للتعاطف معها، واإما تقدمي اأ�سكال امل�ساندة املمكنة لها، مع احلفاظ على و�سع املخيمات كبيئة اآمنة وحا�سنة لأهايل 

كياناتهم  من  مواقف  من  �سدر  ما  خالف  على  ت�سرفوا  الفل�سطينيني  هوؤلء  اأن  ويبدو  املنكوبة.   املجاورة  املناطق 

ال�سيا�سة، على الرغم من ال�سعوبات والت�سحيات املت�سمنة يف ذلك، بناء على �سعورهم بامل�سري امل�سرتك بينهم وبني 

ال�سوريني، وبناء على اإدراكاتهم باأن ق�سية احلرية ل تتجزاأ.  هكذا فقد ح�سل اأن ال�سحايا تعاطفوا مع ال�سحايا، 

واأثبت الواقع اجلاري يف �سوريا اأن الفل�سطينيني الذين عانوا الظلم وال�سطهاد والمتهان ل ميكن اإل اأن يكونوا مع 

احلرية والعدالة والكرامة، مهما حاولت بع�ص اجلهات )الفل�سطينية( بيع مواقف اأخرى مغايرة، فالأمل واحد والأمل 

واحد، كما باتوا يقولون.
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الهوامش:
1  بح�سب عال عو�ص )القائم باأعمال رئي�ص اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني(، يف تقرير عن »اأو�ساع الالجئني 

الفل�سطينيني وخ�سائ�سهم الدميوغرافية«، 2010/06/20، فقد »�سدرت تقديرات ر�سمية عدة حول اأعداد الالجئني 

والإ�سرائيلية  والفل�سطينية  والأمريكية  الربيطانية  التقديرات  منها  خمتلفة،  م�سادر  من  الفرتة  لهذه  الفل�سطينيني 

الالجئني  عدد  اأن  اإىل  ي�سري  الأول  تقديرين؛  املتحدة  لالأمم  اأن  اإل  املتحدة.   الأمم  تقديرات  وكذلك  الر�سمية، 

الفل�سطينيني بلغ نحو 726 األف لجئ، وذلك بناًء على تقديرات الأمم املتحدة العام 1949، والثاين 957 األف لجئ، 

بناًء على تقديرات الأمم املتحدة للعام 1950.  بينما قدر عدد الالجئني ح�سب امل�سادر الإ�سرائيلية الر�سمية بـ 520 

األف لجئ، بفارق 437 األف لجئ عن التقدير الثاين لالأمم املتحدة«:

http://givegaza.org.ps/arabic/main.php?scid=12&type=104&mm=2&id=828&
extra=news&vtitle=&vtype=101&stitle=%CA%DE%C7%D1%ED%D1

لالإح�ساء  املركزي  للمكتب  الفني  )املدير  املا�سي  يو�سف  راجع:  �سورية،  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  اأعداد  حول    2

الفل�سطيني(: »الأو�ساع الدميوغرافية والقت�سادية والجتماعية لالجئني الفل�سطينيني يف �سورية«، ورقة عمل مقّدمة 

اإىل حلقة حوارية اأقامها »جتمع العودة الفل�سطيني« )واجب( دم�سق، املتحف الوطني، القاعة ال�سامية، اخلمي�ص 29 

ني�سان )اأبريل( 2010.

املركزي  اجلهاز  فل�سطني«،  لنكبة   64 الـ  الذكرى  يف  الأرقام  خالل  من  الفل�سطيني  ال�سعب  »اأو�ساع  عو�ص:  عال    3

لالإح�ساء الفل�سطيني، 18/5/2012. اأي�سًا، �سيا اأيوب: »الالجئون الفل�سطينيون يف �سورية«، 29/02/2012 

يف: )املركز الفل�سطيني للتوثيق واملعلومات(:

http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=219&table=studies&CatId=75.

4  نبيل ال�سلهي: »الالجئون الفل�سطينيون يف �سوريا حقائق دميوغرافية وقانونية واقت�سادية«، موؤ�س�سة القد�ص للثقافة 

والرتاث، 2011/05/23:

http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=1527

5  قانون متّلك الأجانب رقم 11، �سدر يف 2008/6/17، ويت�سمن: املادة 1: »حتدد م�ساحة �سكن العائلة غري ال�سورية 

املنوي اقتناءه بـ 2.200م برتخي�ص م�سبق من وزارة الداخلية«.  املادة 2: »اأن ل يت�سرف من اكت�سب ملكية العقار وفق 

هذا القانون قبل م�سي خم�ص �سنوات«.  املادة 3: »يف حال وفاة املالك، فاإن الورثة اأو اإىل من انتقلت اإليهم امللكية من 

غري ال�سوريني، ي�سقط حقهم به، وعليه خالل �سنة اأن يبيع الورثة اأو الأو�سياء اإىل �سوري، واإل ينتقل العقار اإىل اإدارة 

اأمالك الدولة«:

  .)http://www.chamtimes.com/kanonsy/Syr_law/2008/k_11_2008.htm(

اأي�سًا، راجع ن�ص القانون يف امللحق.  اجلدير ذكره اأن ال�سلطات ال�سورية قامت بعد اأ�سبوعني مبراجعة هذا القانون،   
ح ال�سيد وزير الداخلية اللواء ب�سام عبد املجيد اأن القانون اجلديد اخلا�ص بتملك العرب والأجانب قد األغى  اإذ و�سّ

العمل باملر�سوم الت�سريعي /189/ للعام 1952 وتعديالته، واأبقى اأحكامه نافذة ب�ساأن الت�سرفات التي متت قبل نفاذه 

... يعني اأن كافة عمليات التملك التي متت يف ظل املر�سوم امل�سار اإليه، وقبل �سدور هذا القانون، بقيت نافذة املفعول.    

والأهم اأنه اأو�سح اأن اأحكام القانون/11/ للعام 2008 ل ت�سمل الفل�سطينيني الذين هم يف حكم ال�سوريني وفقًا لأحكام 
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القانون النافذ.  ملزيد من التفا�سيل راجع جريدة الثورة 2010/7/10:

)http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileNa
me=52984988320080709230726(

وعلى العموم، فاإن احلكومة ال�سورية اأنهت العمل بهذا القانون املثري للجدل، يوم 2010/12/14، وح�سب وكالة   

رئي�ص  ناجي عطري  برئا�سة حممد  التي عقدها  جل�سته  ال�سوري يف  الوزراء  »اأقر جمل�ص  فقد  ال�سورية،  الأنباء 

املجل�ص م�سروع قانون يق�سي بجواز متلك غري ال�سوريني للحقوق العينية العقارية يف اجلمهورية العربية ال�سورية 

وفق �سوابط واأ�س�ص ناظمة، واإنهاء العمل بالقانون رقم 11 للعام 2008«:

 http://arabic.people.com.cn/31662/7231573.html

6  نبيل ال�سهلي، مرجع �سبق ذكره.

جملة  �سورية«،  يف  الفل�سطيني  ال�سبابي  »احلراك  حممد:  غ�سان  راجع،  ذلك  وعن    .)2011/3/27( رويرتز،    7

الدرا�سات الفل�سطينية، بريوت، العدد 146، �سيف 2012، �ص: 149.

8  جريدة الوطن ال�سورية، )2011/3/27(.

9  ثمة ملحق خا�ص يحتوي على عّينة من البيانات ال�سادرة عن الكيانات ال�سيا�سية الفل�سطينية مبختلف اجتاهاتها.

10  وكالة الأنباء الفل�سطينية »وفا«، 2012/8/3.

11  تربز يف هذا الإطار ت�سريحات ال�سيد اأحمد جربيل الأمني العام للجبهة ال�سعبية - القيادة العامة، امل�ساندة دومًا 

للنظام ال�سوري، والتي ت�سمنت مواقف معادية للثورة ال�سورية؛ راجع امللحق اخلا�ص مبواقف الف�سائل.

2012، �سهد خميم النريب، املجاور لقرية النريب، حالة توتر مع  اأوا�سط حزيران ومطلع متوز  12  يف الفرتة بني 

يف  وال�سوريني،  الفل�سطينيني  من  عدة  اأفراد  م�سرع  اإىل  واأدت  النارية،  الأ�سلحة  ا�ستعمال  حد  و�سلت  جواره، 

الأبرز يف هذا  لكن احلدث  الطرفني.   وال�سبيحة عند  الأمن  وراءها جهات م�سبوهة، من  حوادث مريبة، تقف 

الإطار متثل باختفاء حافلة �سغرية تقل 17 ع�سكريًا فل�سطينيًا من جنود جي�ص التحرير، كانوا متجهني من مع�سكر 

م�سياف للتدريب )غرب حماه( اإىل بيوت ذويهم يف خميمي حندرات والنريب يف حلب، يوم 2012/6/28.  وقد 

فقدت احلافلة طوال اأ�سبوعني، حتى مت العثور على جثث املجندين الفل�سطينيني، يوم 2012/7/11 بعد اأ�سبوعني 

بيانًا اتهمت فيه الع�سابات  اأ�سدرت  اأن قيادة جي�ص التحرير  الغام�سة.  الالفت  على اختفائهم بهذه الطريقة 

امل�سلحة بهذا احلادث، من دون اأن جتري اأي حتقيق، وعلى الرغم من اأن هذه القيادة مل تبذل جهدًا طوال اأيام 

ي عنهم.  وعلى اأية حال، فقد اأ�سدرت عديد من مكونات الثورة ال�سورية، اأثناء اختفاء هوؤلء،  اختفائهم للتق�سّ

وبعد العثور على جثثهم، بيانات اأدانت فيها عملية اخلطف، وعملية القتل، ووجهت اتهامات اإىل ال�سلطة ال�سورية، 

والقوى الفل�سطينية التي تتعامل معها، ب�ساأن وقوفها وراء مثل تلك املحاولت املريبة وغريها، موؤكدة وقوفها مع 

ال�سعب الفل�سطيني، )راجع ن�ص البيانات املتعلقة بذلك يف امللحق(.

اجلدير ذكره اأن ثمة حوادث غام�سة ومريبة ح�سلت اأي�سًا يف خميمات اأخرى، و�سمنها خميم الريموك، و�سمن   

ذلك حادث اختطاف فتاة فل�سطينية )حزيران 2012(، وبث اإ�ساعات تفيد باأن اإحدى جماعات الثورة ال�سورية 

امل�سلحة تقف وراء ذلك، وهي اإ�ساعة جاءت �سمن املحاولت احلثيثة التي كان �سهدها املخيم، منذ بداية الثورة 
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لتوتري الأحوال بينه وبني منطقة احلجر الأ�سود املجاورة له.  وعلى العموم، فهذه كانت �سيا�سة منهجية متبعة 

للنظام لإرباك الثورة، و�سرب التعاطف معها، يف املدن ال�سورية ذاتها.  ولعله يف هذا الإطار من املفيد الطالع 

ال�ّسام - مالمح من خطة حّكام  »الَع�ْسكُر يف  �سليمان، وعنوانها:  على ما جاء يف مادة كان كتبها حممد حيان 

دم�سق لَع�ْسكرة الثورة ال�سورية«، ن�سرت يف مركز الدرا�سات والأبحاث العلمانية يف العامل العربي )2012/6/3(.  

يقول �سليمان: »اأوّد الإ�سارة اإىل روايات متواترة عن نا�سطني ميدانيني و�سهود عيان، عما حدث فجر 19 ني�سان 

2011، بعد ارتكاب قوات الأمن جمزرة ال�ساعة بحم�ص، التي ذهب �سحيتها ما ل يقل عن 200 �سهيد: بعد اأن 

هاجم الأمن واجلي�ص العت�سام بالر�سا�سات لتمزيقه، وذلك قرابة الثانية فجرًا، تبعها بعد ن�سف �ساعة نداءات 

من جوامع و�سيارات ت�سع مكربات �سوت، تدعو ال�سنة اإىل اجلهاد، واأحيانًا تدعو اإىل اجلهاد �سد )... العلوية(، 

اأحيائهم.  لقد �سمعُت هذه النداءات كثريًا، وهي انطلقت يف معظم جهات املدينة.   واأحيانًا تدعو اإىل مهاجمة 

الأمنية.  ودخل عنا�سر  للجهات  تابعة  �سيارات  وبع�سها  ال�سيارات،  اإحدى هذه  اإطفاء كانت  �سيارة  اأن  تبني يل 

ملثمون على اجلوامع، واأجربوا املوؤذنني فيها على اإطالق هذه الدعوات اجلهادية.  واأحيانًا خلعوا اأبواب اجلوامع 

وبثوا دعواتهم« )من ر�سالة بعثها اإيّل النا�سط امليداين يف حم�ص – يامن ح�سني(.  اإن الوقائع التي تنقلها هذه 
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متت ت�سفية الذين حملوا �سالحًا، بعد خروجهم من بيوتهم بوقت ق�سري، اأو فيما بعد.  اأما املجموعات املحر�سة 
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يف املدينة طوال �سهر �سباط.  لقد قدمت هذه املكيدة للنظام حجة وجود مقاومة م�سلحة يف املدينة فجر الثاين 

من �سباط، وذلك كتربير ملا ارتكبته وحدات اجلي�ص تاليًا من جمازر مروعة:

 http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2&aid=310267#.T9eoqcnfJmU.
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13  عن ذلك ميكن مراجعة: ن�سال بيطاري: الفل�سطينيون يف �سورية بني الثورة والقلق، جملة الدرا�سات الفل�سطينية، 

بريوت، العدد 146، �سيف 2012.  واأي�سًا، غ�سان حممد، م�سدر �سبق ذكره.

14  بعد �سهر متوز ارتفع عدد ال�سهداء الفل�سطينيني يف الثورة ال�سورية ب�سكل كبري، وبات يقدر بحوايل ثمامنئة

 http://syrianshuhada.com/default.asp?a=st&st=12

ال�سهداء  اإح�سائيات  على  الطالع  ميكن  للمزيد  ذلك،  اإ�سعاف  اإىل  التالية  ال�سهور  يف  ارتفع  العدد  اأن  علما   

الفل�سطينيني يف الثورة ال�سورية على الرابط التايل:

 https://www.facebook.com/Syrian.Revolution.Statistics/
app_376783492351805

15  لئحة اأولية باأ�سماء �سهداء املجزرة التي ح�سلت يف خميم الريموك، يف حارة اجلاعونة، علمًا اأن ثمة حديثًا على 

و�سول عدد ال�سهداء اإىل 24 �سهيدًا.

16  حول تلك التطورات، ميكن مراجعة: ماجد كيايل، »اأحداث خميم الريموك: »موت« الف�سائل الفل�سطينية«، النهار 
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اللبنانية )2011/6/5(.  وماجد كيايل: »تلك املجازر التي بال طائل مقنع«، يف ملحق »نوافذ« �سحيفة امل�ستقبل، 

2011/6/12.  وغ�سان حممد )م�سدر �سبق ذكره، �ص: 147-149(.  ويف ذلك، فقد بلغ عدد الفل�سطينيني الذين 

لقوا م�سرعهم يف م�سريتي العودة 5/15، و2011/6/5، 42 فل�سطينيًا، بح�سب ملخ�ص »التقرير الإ�سرتاتيجي 

الفل�سطيني«، ال�سادر عن مركز »الزيتونة« العام 2012.

17  يرى الرئي�ص ب�سار الأ�سد اأن »�سورية بلد له موقع خا�ص جدًا من النواحي اجلغرافية واجليو�سيا�سية والتاريخية 

ومن النواحي الأخرى، وهي موقع التقاء كل مكونات ال�سرق الأو�سط، وخط التقاء �سفيحتي الزلزال، واأي حماولة 

لهز �سفائح الزلزال �ستوؤدي اإىل زلزال كبري ي�سر كل املنطقة ومل�سافات بعيدة ... اإذا اهتز ال�سرق الأو�سط فكل 

العامل �سيهتز، واأي تفكري بهذا النوع من ال�سيناريوهات �سيكون ثمنه اأكرب بكثري مما ي�ستطيع العامل اأن يتحمله: 
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1
منظمة التحرير الفل�سطينية تدين ق�سف خميم الرمل بالالذقية

ا�ستنكرت منظمة التحرير الفل�سطينية، ب�سدة، دخول وحدات من اجلي�ص ال�سوري خميم الرمل مبحافظة الالذقية وتعر�سه 

م�سرية  اهلل  رام  مدينة  يف  الفل�سطينيون  نظم  حني  يف  ال�سكان،  من  عدد  وتهجري  �سحايا  �سقوط  عن  اأ�سفر  الذي  للق�سف 

ت�سامنية مع ال�سعب ال�سوري.

ونقلت وكالة الأنباء الفرن�سية )ا ف ب( عن اأمني �سر منظمة التحرير الفل�سطينية يا�سر عبد ربه قوله »اإننا ندين ب�سدة عمليات 

القوات ال�سورية يف دخول وق�سف خميم الرمل الفل�سطيني يف الالذقية وتهجري �سكانه«، داعيًا »كافة الهيئات الدولية املعنية 

اإىل التدخل الفوري لوقف »املجزرة« التي اأدت اإىل �سقوط �سحايا«.

واأ�ساف عبد ربه »نحن نعترب اأن هذا العمل ي�سكل »جرمية« �سد الإن�سانية جتاه اأبناء ال�سعب الفل�سطيني واأ�سقائهم ال�سوريني 

الذين يتعر�سون لهذه احلملة الدموية امل�ستمرة«.

وكانت وكالة غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني )الأونروا( يف وقت �سابق ذكرت اأن اأكرث من 5 اآلف لجئ فل�سطيني فروا 

من خميم الرمل على خلفية الأحداث التي �سهدتها املنطقة.

و�سهدت منطقة الرمل، بالإ�سافة اإىل منطقة ال�سليبة وال�سكنتوري مبحافظة الالذقية، مظاهرات احتجاجية تطالب بحريات 

عامة، وذلك منذ بدء الحتجاجات يف مدن عدة ب�سورية يف �سهر اآذار املا�سي.

من  والنيل  �سورية  يف  ال�ستقرار  زعزعة  هدفها  اأعمال  لتنفيذ  غطاء  املظاهرات  ي�ستخدمون  م�سلحني  اإن  ال�سلطات  وتقول 

مواقفها الوطنية والإقليمية، فيما تتهم جماعات حقوقية و�سكان ال�سلطات با�ستخدام »العنف املفرط« يف »قمع« الحتجاجات 

واعتقال عدد منهم.

بداأت مبطالبات تدعو  �سورية عدة  اإىل مدن  وامتدت  املا�سي يف درعا،  اآذار  �سهر  بداأت يف  �سورية حركة احتجاجية  وت�سهد 

لالإ�سالح والتغيري، وت�ساعدت مع حدة املواجهة من قبل ال�سلطات لتطالب باإ�سقاط النظام.

)2011/8/15(

2
بيان �سادر عن ف�سائل منظمة التحرير الفل�سطينية يف دم�سق

يا جماهري �سعبنا الفل�سطيني

والعدالة  والدميقراطية  باحلرية  املنادية  ال�سعبية  والهبات  العربية،  املنطقة  يف  اجلارية  والأحداث  التطورات  نراقب  ونحن 

الفل�سطيني  اأكيد مل�سرية �سعبنا  ال�ساعية لالنعتاق ملا ي�سكله هذا من دعم  العربية  اأمتنا  ل�سعوب  بالتحية  الجتماعية، نتوجه 

الوطنية، وجتنيد لطاقات الأمة للدفاع عن حقوقها وم�ساحلها الوطنية والجتماعية، نوؤكد ت�سامننا التام مع ال�سعب ال�سوري 

ال�سقيق، املدافع عن اأمن وا�ستقرار �سوريا احلبيبة، واملتم�سك بالدفاع عن امل�سالح الوطنية والقومية، والداعم للمقاومة يف 

فل�سطني ولبنان والعراق، والذي ت�سدى ول يزال لكل اأ�سكال ال�سغوط والتاآمر الأمريكية والإ�سرائيلية التي حتاول النيل من 

مواقفه املبدئية، وحر�سه ال�سديد على وحدته الوطنية يف وجه كل فتنة حتاول النيل منها، و�سعيه اإىل تطوير مناحي حياته 

الأرا�سي  حترير  اأجل  من  بيد  يدًا  �سنبقى  �سوريا  و�سعب  فل�سطني  �سعب  فنحن  كافة.   وال�سيا�سية  والقت�سادية  الجتماعية 

العربية املحتلة كافة، ويف مواجهة كل اأ�سكال التاآمر التي حتاك �سد اأمتنا، وحماولت النيل من اأمنها وا�ستقرارها.

عا�ص يوم الأر�ص اخلالد

املجد لل�سهداء .. و�ستبقى اأمتنا العربية ع�سية على املوؤامرات الأمريكية والإ�سرائيلية

اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني، اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني

حركة التحرير الوطني الفل�سطيني )فتح(، جبهة الن�سال ال�سعبي الفل�سطيني

دم�سق 2011/3/30 حزب ال�سعب الفل�سطيني 
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ف�سائل منظمة التحرير يف دم�سق توجه ر�سالة للرئي�ص حممود عبا�ص حول اأحداث 

3
�سوريا

منذ بدء الأحداث الداخلية يف �سوريا، كنا نحن ف�سائل منظمة التحرير الفل�سطينية يف �سوريا يف حالة لقاء دائم على م�ستوى 

البلد، وعلى م�ستوى كل خميم من املخيمات الفل�سطينية لتخاذ كل ما يلزم من توجهات وخطوات عملية كي جننب الن�سف 

مليون فل�سطينيي املقيمني يف �سوريا من اأي حماولة من اأي جهة اأتت لالجنرار اإىل ال�ساأن الداخلي.  وعملنا بهذا الجتاه مع 

باقي الف�سائل الفل�سطينية.  ون�ستطيع اأن نقول اإننا قد جنحنا يف هذا امل�سعى، فظلت خميماتنا واأبناء �سعبنا مبناأى عن اأي 

فعل ل يحفظ اأمنهم و�سالمتهم، فال تزال يف ذاكرتنا املاأ�ساة الكربى التي حلت باأبناء �سعبنا الذين كانوا مقيمني يف الكويت.  

اأن يجر  اأمام اخلال�سة، الذي كاد ل  ال�ساد�ص من حزيران اجلاري  اإزاء ما وقع يف  وكان هذا املوقف هو الذي وجه موقفنا 

الو�سع الفل�سطيني اإىل الأحداث الداخلية يف البلد فح�سب، بل اأن يتجاوز ذلك لفتح م�سكلة داخلية فل�سطينية ل تطال الف�سائل 

الفل�سطينية فح�سب، بل عموم الفل�سطينيني املقيمني يف البلد.  وبذلنا جهدًا وا�سعًا ودوؤوبًا لحتواء املوقف وتطويق تداعياته، 

و�سعينا بكل جهد ممكن لتهدئة الأمور باعتبار ذلك هو املطلوب الآن وقبل كل �سيء.  ودعونا اإىل التوقف عن كل ما يثري الو�سع 

الداخلي الفل�سطيني كي ل منّكن اأحدًا من العمل على جرنا اإىل الأحداث الداخلية يف البلد.

لقى موقفنا هذا جتاوبًا من اجلميع، وتقديرًا من اأبناء �سعبنا.  ودافعنا الوحيد كان خم�سمائة األف فل�سطيني مقيمني يف البلد.

ويف هذا ال�سياق، �سجلنا مالحظتنا على ت�سريحات �سدرت على �سا�سة قناة تلفزيون فل�سطني، ومن املوؤمتر ال�سحايف الذي 

عقدته ف�سائل التحالف يف دم�سق وغريها من الت�سريحات، وراأينا فيها ت�سريحات ل تقدر بدقة ماهية املوقف الذي يجب اأن 

يتخذ يف حلظة معينة، وما هي وظيفة هذا املوقف.  نحن مقتنعون اأن املوقف الذي يحفظ اأمن و�سالمة خم�سمائة األف فل�سطيني 

يف �سوريا هو الذي يلم املو�سوع يف حينه، اإىل حني وقت املراجعة والتدقيق الذي يجب اأن ل ن�ستعجله.

نكتب اإليكم مبا قمنا به، وما هو املعيار الذي انطلقنا منه من موقعنا امل�سوؤول الوطني الذي يالم�ص احلالة كما يراها بتفا�سيلها 

حتمل  على  قدرتنا  يف  عالية  بنا  ثقتكم  لتكون  وندعوكم  اعتبارات.   اأي  اأو  النطباعات  عن  بعيدًا  ال�سحيحة  ومبعلوماتها 

امل�سوؤولية، واأن يبنى على هذا �سرورة اأن تاأخذوا راأينا وروؤيتنا بعني العتبار يف ما يتعلق بال�ساأن الفل�سطيني يف �سوريا، ليكون 

اأمامنا واأمامكم دومًا م�سلحة واأمن وا�ستقرار خم�سمائة األف فل�سطيني يف �سوريا مل ي�ساوموا على منظمة التحرير الفل�سطينية 

ومكانتها، لأنهم يحتفظون ويدافعون عن دور يفتخرون به يف انطالقة الثورة الفل�سطينية املعا�سرة.  وثقوا باأننا على قدر هذه 

امل�سوؤولية الوطنية، ونحن اأهل لها، فرنجو اأن ت�ستمعوا لنا، واأن تاأخذوا براأينا، فنحن جزء منكم.

وال�سالم عليكم

اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني حركة التحرير الوطني الفل�سطيني – فتح  

اأبو خلدون )ع�سو املكتب ال�سيا�سي( اأبو عماد حمدان )اأمني �سر الإقليم(   

حزب ال�سعب الفل�سطيني اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني   

م�سطفى الهر�ص )ع�سو اللجنة املركزية( عمر مراد )ع�سو اللجنة املركزية(   

جبهة الن�سال ال�سعبي الفل�سطيني جبهة التحرير الفل�سطينية   

قا�سم معتوق )ع�سو املكتب ال�سيا�سي( تي�سري اأبو بكر )ع�سو املكتب ال�سيا�سي(  

دم�سق 2011/6/23
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دم�سق: نداء .. نداء .. نداء .. 

�سادر عن ف�سائل منظمة التحرير الفل�سطينية ...

للجميع حافظوا على وحدة املجتمع الفل�سطيني

يا �سباب فل�سطني، يا اأبناء ال�سعب الفل�سطيني املنا�سل،

قبل عام ون�سف من الآن، ا�ست�سهدت كوكبة من �سباب فل�سطني على تخوم اجلولن ال�سوري املحتل يف م�سرية العودة، موؤكدين 

اأن درب �سعب فل�سطني؛ درب الالجئني من �سعب فل�سطني، هو درب الكفاح املتوا�سل من اأجل العودة اإىل الديار واملمتلكات.  

اأنهم �سيحفظون العهد و�سيوا�سلون الدرب ذاته الذي ق�سى  واأق�سم �سباب فل�سطني يف كل املخيمات الفل�سطينية يف �سوريا، 

يف �سبيله �سهداء م�سرية العودة.  واأن بو�سلتهم وجهدهم �سوف يظل حمفوظًا يف �سبيل انتزاع حقوقنا الوطنية الفل�سطينية.

واليوم، واأكرث من اأي وقت م�سى، ونحن ن�سهد الأزمة التي مير بها القطر ال�سوري ال�سقيق الذي نتمنى له كل اخلري والعافية 

وال�سالمة.  اليوم، مطلوب منا اأكرث من اأي وقت اأن نحفظ و�سية ال�سهداء، واأن نحفظ العهد الذي قطعناه لهم، اأن جهدنا 

وعملنا �سوف يبقى مكر�سًا ل�ساأننا الفل�سطيني ومعركتنا الوطنية، باحلفاظ على اأمن و�سالمة اأبناء �سعبنا وخميماته، واأن ل 

تتجه بو�سلتنا نحو اأي �ساأن اآخر، خا�سة ونحن نتذكر ما حل ب�سعبنا يف الكويت والعراق ونهر البارد.

الوحدة.   على هذه  يوؤثر  اأن  ما ميكن  كل  ولنتجنب  الفل�سطيني،  املجتمع  وحدة  على  للجميع، حافظوا  دعوتنا احلارة  نداوؤنا، 

خميماتنا، اأبناء �سعبنا، يجب اأن تظل وحدة واحدة متما�سكة حول فل�سطني، حول ق�سيتنا الوطنية، حول عهدنا لل�سهداء.  اأن 

م�سريتنا، واأن جهدنا هو ن�سال م�ستمر من اأجل العودة، من اأجل فل�سطني.

لنكن جميعًا كما ال�سهداء، م�سريتنا هي م�سرية العودة، دربنا هو درب حقوقنا الوطنية.

�سنظل على درب  اأننا  ونعاهد اجلميع  الفل�سطيني.   التحرير  و�سهداء جي�ص  املخيمات  �سهداء  لأ�سر  بالتعازي احلارة  نتوجه 

ال�سهداء نحو فل�سطني، متم�سكني بواجباتنا الوطنية من اأجل العودة ودحر الحتالل.

ال�سعب  مع  احلقيقي  الت�سامن  يوؤكد  الذي  هو  هذا  لأن  وخميماتهم،  الفل�سطينيني  ا�ستهداف  عن  التوقف  اإىل  ندعو  كما 

الفل�سطيني ومتكينه من تركيز جهوده على ق�سيته الوطنية من اأجل حقه يف العودة ودحر الحتالل الغا�سم.

ف�سائل منظمة التحرير الفل�سطينية

2012/7/14

4
بيان ف�سائل املنظمة يف دم�سق

اأعقاب اجتماعها ال�ستثنائي .. توقفت قوى التحالف اإزاء الأو�ساع الفل�سطينية وامتداداتها العربية والدولية، وجرت مناق�سة 

معمقة للوقائع والأحداث التي متر بها ق�سيتنا واأمتنا، وبخا�سة احلرب التي ي�سنها العدو ال�سهيوين �سد �سعبنا يف غزة، اإىل 

جانب ال�سيا�سة الت�سفوية التي جتري حتت ظاللها ال�سوداء عمليات ال�ستيطان والتهويد واملخاطر التي تتهدد مدينة القد�ص 

ومقد�ساتها.. مع ما يرافق ذلك من اإجراءات متهيدية لعملية تهجري جماعي لأبناء �سعبنا الفل�سطيني يف اأرا�سينا املحتلة العام 

1948.  وعلى �سوء ذلك، �سدر البيان التايل:

ال�سيا�سي . 1 الفل�سطينية حا�سرة يف امل�سهد  اأهمية تفعيل كل برامج وو�سائل الن�سال لإبقاء الق�سية  اأكد املجتمعون على 

العربي والدويل على اأر�سية التم�سك باحلقوق الوطنية التاريخية، ويف مقدمة ذلك حق العودة املقد�ص، وبذل كل اجلهود 
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لإعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية.

يرى املجتمعون اأن ما ي�سمى بالربيع العربي مل يعك�ص اإرادة ال�سعوب العربية بعد اأن �سادرت قوى التاآمر العاملي جهد . 2

وحراك ال�سعوب العربية، وعملت على احتوائه و�سرقة م�سامينه.

فل�سطني . 3 بو�سلته  تكون  ل  �سعبي  اأي حراك  واأن  املحررة،  فل�سطني  ربيع  العربي احلقيقي هو  الربيع  اأن  املجتمعون  اأكد 

ل ميكن اأن ي�سب يف م�سلحة اأمتنا واأهدافها الإ�سرتاتيجية يف اأن تكون حرة و�سيدة و�ساحبة دور ح�ساري واإن�ساين.

يرى املجتمعون يف حتالف القوى الفل�سطينية اأن النتفا�سة ال�سعبية الثالثة يف فل�سطني يف مواجهة الحتالل هي املقدمة . 4

الفعلية لإعادة ت�سويب بو�سلة ال�سراع، واإعادة الق�سية الفل�سطينية اإىل �سدارة الهتمام ومكانتها يف �سلم الأولويات العربية.

اأكد املجتمعون اأن املوؤامرة اخلارجية التي تتعر�ص لها �سوريا على خلفية مواقفها الداعمة للمقاومة واإرادتها ال�سيا�سية . 5

�سوريا  وحدة  �سرب  غايتها  واملقاومة،  فل�سطني  حتالف  �سد  موؤامرة  هي  ال�سهيوين،  الأمريكي  للربنامج  املمانعة 

الجتماعية وال�سيا�سية وتق�سيمها اإىل دويالت طائفية.  وانطالقًا من معطيات الواقع، فاإن حتالف القوى الفل�سطينية 

ل�سورية  يحقق  الذي  الإ�سالحي  للربنامج  تاأييدها  عن  وتعلن  للموؤامرة،  مواجهتها  يف  �سورية  جانب  اإىل  وقوفها  تعلن 

و�سعبها املزيد من عوامل القوة الداخلية.

يدين املجتمعون نهج التفاو�ص وال�ست�سالم الذي متثله �سلطة رام اهلل ولهاثها خلف وهم دولة على ح�ساب اإنهاء واإلغاء . 6

دور منظمة التحرير الفل�سطينية التي نعمل على اإعادة بنائها.

توقف املجتمعون اأمام التطورات التي جرت يف خميمات �سعبنا يف �سورية ولبنان، وحماولة اإ�سغالها وتوريطها يف م�سائل . 7

جانبية، واأكدوا على ا�ستمرار عملهم و�سرورة معاجلة اأية تداخالت من �ساأنها امل�سا�ص باأمن املخيمات ورف�ص املحاولت 

امل�سبوهة لأخذها اإىل دهليز م�ساريع التوطني بعيدًا عن هدفها من اأجل احلرية والعودة يف الن�سال الوطني الفل�سطيني.

ومعروف  ال�سوري،  النظام  على  ف�سائل حم�سوبة  وهي  التالية،  الف�سائل  با�سم  نوعها  من  فريدة  �سابقة  البيان يف  مهر  ومت 

ولوؤها له.

العامة اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني– القيادة  فتح النتفا�سة. 

جبهة الن�سال ال�سعبي الفل�سطيني منظمة ال�ساعقة 

احلزب ال�سيوعي الفل�سطيني جبهة التحرير الفل�سطينية 

2012/7/27
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بيانات اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني

بيان بخ�سو�ص قرار اجلامعة العربية املتعلق ب�سوريا

ارتباطًا بقرار املجل�ص الوزاري ال�سادر عن جامعة الدول العربية بتاريخ 2011/11/12، والقا�سي بتعليق ع�سوية اجلمهورية 

العربية ال�سورية يف جمل�ص اجلامعة العربية واجتماعاتها وموؤ�س�ساتها، فقد توقف املكتب ال�سيا�سي اأمام هذا القرار اخلطري واملدان 

وتداعياته التي ميكن اأن تنعك�ص �سلبًا على �سوريا وحراكها ال�سعبي الدميقراطي، وعلى املنطقة العربية برمتها واأمنها القومي.

»الناتو«  حلف  ولدول  اخلارجية  للتدخالت  الباب  وفتح  الداخلية،  ال�سورية  الأزمة  تدويل  من  ال�سعبية  اجلبهة  حذرت  حيث 

وبخا�سة، التي تهدد �سوريا دولة واأر�سًا و�سعبًا ودورًا وم�سريًا، وحتول يف الوقت نف�سه دون معاجلة الو�سع الداخلي عرب احلوار 

الوطني والإ�سالحات اجلادة وال�ساملة التي حتقق اأماين وتطلعات ال�سعب بكافة مكوناته وقواه، وت�سون دماء اأبنائه الزكية 

و�سيادته ووحدته الوطنية والدميقراطية وحقوقه يف الكرامة واحلرية والتعددية والعدالة الجتماعية.

اإن اجلبهة ال�سعبية اإذ توؤكد اأن يكون املوقف الر�سمي الفل�سطيني بعدم الت�سويت اإىل جانب هذا القرار، فاإنها ترى فيه خروجًا 

على ال�سيا�سة الر�سمية الفل�سطينية املتبعة، ول يخدم م�سالح ال�سعب الفل�سطيني وال�سعوب العربية، وميكن اأن ي�ستخدم مل�سلحة 

خمططات العدو ال�سهيوين والإمربيالية لإجها�ص التحولت الوطنية الدميقراطية اجلارية يف املنطقة العربية، وت�سويغ �ستى 

اأ�سكال العدوان الإمربيايل وال�سهيوين الهادف لتفتيت املنطقة والهيمنة على �سعوبها ونهب ثرواتها واحتجاز تطورها.

املكتب ال�سيا�سي )2011/11/15(

2011/11/16

بيان �سادر عن اجتماعات للجنة املركزية للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني

انتزاع حقوقها  العربية على  ال�سعوب  قدرة  الربهان على  يقدم  �سعبي،  انتفا�سات وحراك  املنطقة من  ت�سهده  »ما 

والنت�سار على ال�ستبداد والف�ساد والتبعية والتجزئة، واإقامة نظام عربي دميقراطي تعددي جديد يحفظ للمواطن 

حريته وكرامته وحقوقه ال�سيا�سية الدميقراطية والجتماعية والثقافية.  واإن حماولت التدخل والحتواء اخلارجي 

لثمار هذه النتفا�سات والتحولت نحو الدميقراطية، والعبث مبقدرات �سعوبنا، تتطلب رف�ص هذه املحاولت وقطع 

والعدالة  والدميقراطية  واحلرية  التغيري  اأهدافها يف  الثورة من حتقيق  وقوى  ال�سارع  بتمكني حركة  عليها  الطريق 

الأهلية،  احلروب  اأتون  اإىل  والجنرار  الدماء  �سفك  من  مزيدًا  و�سعوبها  املنطقة  يجنب  مبا  الإن�سانية،  والكرامة 

وا�ستجالب �ستى اأ�سكال القواعد الع�سكرية والتدخل الأجنبي.  اإن املوقف من الق�سية الفل�سطينية كان و�سيبقى احلكم 

الفي�سل ملاهية التغيري ولربامج كل القوى والتيارات، وكذلك اأي�سًا من رف�ص التدخل الأمريكي والأطل�سي باعتباره 

الجتماعية،  والعدالة  والدميقراطية  احلرية  نحو  امل�سروعة  وتطلعاتها  �سعوبنا  م�سلحة  باملطلق  يخدم  ل  تدخاًل 

وبخا�سة ونحن نلحظ وندرك اأن الدميقراطية الأمريكية تنكفئ على ذاتها وتتحول اىل غطاء للعدوان والإرهاب حني 

يتعلق الأمر باأمن وتفوق وانتهاكات وجرائم حليفتها الإ�سرتاتيجية دولة الحتالل، اأو بال�سيطرة الأمريكية على نفط 

املنطقة والهيمنة على ثرواتها«. 

اللجنة املركزية للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني

اأوا�سط اأيار- مايو 2012



38

 اجلبهة ال�سعبية تدعو اإىل اليقظة جتاه د�سائ�ص الأعداء التي حتاك

5
�سد ال�سعب الفل�سطيني

رام اهلل - وليد عو�ص: اعتربت اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني، التي تتخذ من دم�سق مقرًا لها، اأن احلل ال�سيا�سي واحلوار 

موارد  وا�ستنزاف  الطاهر  الدم  نزيف  ويوقف  واأر�سها  و�سعبها  �سوريا  يحمي  ما  هو  والغتيالت،  التفجريات  ولي�ص  الوطني 

ومكانة الوطن والدولة.

ويجنب  قياداتهم  وانتخاب  خياراتهم  حتديد  �سوريا  لأبناء  يوفر  لالإ�سالح  طريقًا  ال�سيا�سي  احلل  يف  ال�سعبية  اجلبهة  وراأت 

�سوريا كوارث ا�ستباحة ال�سيادة وتفتيت الوحدة الوطنية والن�سيج الوطني والجتماعي والثقايف، ويقطع الطريق على التدخالت 

اخلارجية املتنوعة والعديدة الأطراف و�سيا�سة الع�سكرة التدمريية التي تقودها دول »الناتو« واأتباعهم يف املنطقة.

ودعت اجلبهة ال�سعبية يف بيان �سحايف اأر�سل لـ القد�ص العربي »اإىل اليقظة والتحوط اجتاه د�سائ�ص الأعداء التي حتاك �سد 

ال�سعب الفل�سطيني والأمة العربية، واإىل حماية الوجود الفل�سطيني املوؤقت يف اأح�سان ال�سقيقة �سوريا على طريق العودة للديار 

التي �سردوا منها اأبناء فل�سطني ق�سرًا بالعنف والإرهاب، هذا الوجود الذي يناأى بنف�سه دومًا عن التدخل يف �سوؤون م�سيفيه، 

ولي�ص له من م�سلحة �سوى يف �سيانة �سيادة وا�ستقالل �سوريا ووحدة وعزة �سعبها العظيم ووحدة ال�سعوب العربية وتقدمها على 

درب احلرية والدميقراطية والعدالة الجتماعية«.

بيانات الف�سائل املعار�سة

6
ف�سائل املقاومة تنفي وجود اأي م�ساركة فل�سطينية يف اأحداث درعا

رف�ست الف�سائل الفل�سطينية يف دم�سق الثنني 2011/3/21 مزاعم عن م�ساركة عنا�سر فل�سطينية يف اأحداث مدينة درعا 

الفل�سطينية يف بيان ح�سبما ذكر موقع العامل الإيراين حر�سها على الأمن وال�ستقرار يف  جنوبي �سوريا.  واأكدت الف�سائل 

�سوريا، معربة عن ت�سامنها املطلق مع دم�سق وقيادتها يف مواجهة اأي خمطط ي�ستهدف النيل من هذا البلد.

ونفت القيادة العامة للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني، ب�سدة، يف بيان، ما تردد عن م�ساركة عنا�سر فل�سطينية يف اأحداث 

درعا، موؤكدة اأن الفل�سطينيني يف �سوريا قوة متحدة مع ال�سعب ال�سوري وقيادته.

وجاء يف البيان اأنه ا�ستنادًا اإىل املعطيات على الأر�ص، وانطالقًا من املتابعة احلثيثة والدقيقة لالأحداث التي جرت يف درعا، 

توؤكد الف�سائل الفل�سطينية يف �سوريا على النقاط التالية:

اأوًل. اإن ال�سعب الفل�سطيني، واإذ يعرب عن حر�سه على الأمن وال�ستقرار يف �سوريا، فاإنه يوؤكد على الت�سامن املطلق مع هذا 

البلد وقيادته يف مواجهة اأي خمطط يهدف اإىل النيل من �سوريا التي كانت وما زالت العمق الإ�سرتاتيجي لثقافة املقاومة وخري 

من دافع عن �سعب فل�سطني وق�سيته.

التي حدثت يف  ال�سغب  واأحداث  التظاهرات  اأ�سيع حول م�ساركة عنا�سر فل�سطينية يف  الفل�سطينية ما  الف�سائل  ثانيًا. تنفي 

مدينة درعا، وتدعو و�سائل الإعالم اإىل التنبه خلطورة زج ا�سم الفل�سطينيني يف هذه الأحداث، نظرًا ملا يرتتب على ذلك من 

تعبئة نف�سية ل تخدم �سوى اأعداء �سعبنا واأمتنا.

كما اأكدت ف�سائل املقاومة يف �سوريا اأن الفل�سطيني يف هذا البلد يتمتع بكامل احلرية وميار�ص حقوقه ال�سيا�سية يف التعبري عن 

انتمائه الوطني والقومي، و�سيظل وفيًا ل�سوريا و�سعبها وقيادتها، وذلك ان�سجامًا مع قناعاته ومبادئه.
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7
طالل ناجي وخالد عبد املجيد يوؤكدان دعم �سورية ورف�ص املوؤامرة عليها

اأ�سهر اأحداثًا داخلية  اأربعة  منذ  »تعي�ص  �سورية  اإن  ناجي:  طالل  العامة  قال الأمني العام امل�ساعد للجبهة ال�سعبية– القيادة 

موؤ�سفة وموؤملة على الرغم من اأن البع�ص يربطها بالربيع العربي، لكنه خريف عربي اأن�ساأ حالة من الفو�سى«، قبل اأن ي�ستدرك 

موؤكدًا: نحن ل ننتق�ص من حق ال�سعب العربي بالدميقراطية.

ومَيّز ناجي بني »عامة النا�ص واملتاآمرين، فهناك مواطنون ب�سطاء وحمقون وطيبون ومطالبهم حمقة والرئي�ص ب�سار الأ�سد 

حتدث عن ذلك، وهناك مغر�سون متاآمرون مرتبطون باأجندات خارجية«.

ناجي: اتقوا اللـه يف بلدكم وقيادتكم ووحدة �شعبكم.

وتوجه ناجي بخطابه لأبناء ال�سعب ال�سوري »ال�سقيق الذين نحبهم ونحرتمهم ونعزهم« قائاًل: اتقوا اللـه يف وطنكم وبلدكم، 

وابحثوا عن حلول حتفظ وطنكم، وادعموا م�سرية الإ�سالح .. اأنا�سدكم واأمتنى عليكم .. واهلل اإن الذين يزعمون دعم ما يجري 

يف �سارعكم يريدون بكم ال�سر ويرتب�سون بكم .. انظروا ملا جرى يف العراق، جاءت اأمريكا والغرب بحجة اإقامة الدميقراطية 

فماذا كانت النتيجة؟ اآخر الإح�ساءات مليون ون�سف مليون �سهيد وخم�سة ماليني م�سرد جراء الغزو، فتتوا العراق وق�سموه 

واملتفائلون يقولون اإن قائمة لن تقوم للعراق حتى بعد ع�سرين عامًا .. اتقوا اللـه يف بلدكم واأر�سكم وقيادتكم ووحدة �سعبكم.

اأبو  ال�سهيد  اإىل تكليف قيادة اجلبهة  واأ�سار  اأحداث �سورية،  الفل�سطيني يف  ال�سعب  وحذر ناجي من وجود »موؤامرة لتوريط« 

العبد الذهاب اإىل درعا والجتماع بالفل�سطينيني هناك »حيث جنح يف جتنيب اأهلنا املوؤامرة وف�سلوا يف جر خميم درعا لهذه 

الأحداث«، مبديًا ثقته باأن »اأهل �سوريا اأدرى بكيفية الت�سدي للموؤامرة واخلروج بها من حمنتها اأقوى مما كانت عليه«.

وو�سف موقف الف�سائل هذا من »حمنة« �سورية باأنه »موقف حمايد لكن اإيجابي«، وقال: نحن ل نتدخل يف ال�ساأن الداخلي لأي 

دولة، ونحب هذا القائد اأو ذاك من خالل موقفه من فل�سطني وهذا مقيا�سنا.

يلقاها  »التي  »املعاملة اخلا�سة واملميزة  اإىل  الفل�سطيني خالد عبد املجيد  ال�سعبي  الن�سال  العام جلبهة  الأمني  بدوره، لفت 

الالجئون الفل�سطينيون من �سورية حكومة و�سعبًا، معتربًا اأن هذه املعاملة تفر�ص على الفل�سطينيني »اأن يكونوا اأوفياء لهذا البلد 

املعطاء وقيادته وللرابطة القومية التي جتمعنا به، ونحن نعتز ونفتخر بتحالفنا مع هذا ال�سعب«.

واأكد عبد املجيد وقوف اأبناء ال�سعب الفل�سطيني وقواه الوطنية اإىل جانب �سوريا »�سعبًا وحكومة وقيادة يف م�سرية الإ�سالح ويف 

مواجهة املوؤامرة«، م�سددًا يف الوقت نف�سه على اأن الفل�سطينيني »ل يريدون التدخل يف ال�ساأن الداخلي ال�سوري«.

وقال: اإن احلكومة وال�سعب يف �سوريا »قادران على حل الق�سايا الداخلية«.

واأ�سار عبد املجيد اإىل »دول غربية واإمرباطوريات اإعالمية« دون اأن ي�سميها ت�سرتك يف املوؤامرة على �سورية »لأن �سورية وقفت 

مع املقاومة يف فل�سطني ولبنان والعراق«.

وراأى يف ا�ستهداف �سورية »ا�ستهدافًا للق�سية الفل�سطينية لت�سفيتها«.  واعترب اأن »خروج �سورية من اأزمتها هو انت�سار للق�سية 

الفل�سطينية واملقاومة اللبنانية«.

28 متوز 2011 
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8
ف�سائل فل�سطينية تدين اأحداث خميم الريموك يف دم�سق

بيان �سحفي حول اأحداث خميم الريموك

العامة يف  القيادة   - ال�سعبية  للجبهة  التابع  العتداء على جممع اخلال�سة  تدين جرمية  الفل�سطينية  القوى  ف�سائل حتالف 

خميم الريموك، وتعترب اأن ما جرى يندرج يف اإطار املخطط الذي ي�ستهدف �سوريا وقوى املقاومة، ويخدم العدو ال�سهيوين – 

الأمريكي واأدواتهم يف املنطقة، وحماولة لالإ�ساءة لنهج املقاومة ووحدة �سعبنا.  وحتمل اأطرافًا فل�سطينيه يف رام اهلل مرتبطة 

باملخطط املعادي بالوقوف وراء اأحداث الريموك.

اأقدمت جمموعات وعنا�سر مد�سو�سة وماأجورة م�ستغلة جنازات �سهداء اجلولن الأبطال الذين �سقطوا يف ذكرى اخلام�ص من 

حزيران، وقامت بتنفيذ خمطط مدبر ومعد له م�سبقًا من قبل دوائر خارجية معاديه ل�سوريا ولقوى املقاومة، مبحاولة العتداء 

على بع�ص القيادات الفل�سطينية امل�ساركة يف الت�سييع، واإطالق هتافات معادية لف�سائل املقاومة و�سوريا.  واأقدمت على حرق 

بع�ص ال�سيارات املتوقفة اأمام مقر اجلبهة ال�سعبية – القيادة العامة.  وا�ستخدم بع�ص املند�سني الأ�سلحة الر�سا�سة، ما اأدى 

اإىل ا�ست�سهاد ثالثة من كوادر اجلبهة وجرح ع�سرات ممن كانوا متواجدين يف املنطقة.  ثم اأقدموا على حرق رو�سة لالأطفال 

تابعة للمجمع، واأ�سرموا النريان يف الطوابق ال�سفلية للمبنى ومّثلوا بجثث بع�ص ال�سهداء.

اإن الف�سائل الفل�سطينية تدين وت�ستنكر هذا العمل الإجرامي املبيت الذي ياأتي يف اإطار املخطط الذي ي�ستهدف �سوريا وقوى 

املقاومة، ويو�سح الأبعاد ال�سيا�سية لهذه الأعمال التخريبية والإجرامية، ومنها ا�ستمرار حماولت اإرباك �سوريا وخلط الأوراق 

مبا ي�ساهم يف حماولت النيل من موقف قوى املقاومة واملمانعة يف املنطقة.

اإن ما جرى ي�ستهدف النيل من وحدة �سعبنا العربي الفل�سطيني، وحماولة الإ�ساءة اإىل م�سرية ن�ساله الطويلة.  ول ميكن اأن 

يخدم اإل العدو ال�سهيوين – الأمريكي وعمالئهم واأدواتهم يف املنطقة.  واإن الأدوات التي نفذت هذه اجلرمية عن وعي اأو بدون 

وعي هي معروفه ل�سعبنا، ول متت لعائالت ال�سهداء ب�سله.  ومعروف ارتباطاتها وحمركوها يف الداخل واخلارج، ولن تفلت من 

العقاب لأنها اأ�ساءت ل�سعبنا وثورتنا ول�سوريا التي احت�سنت اأبناء �سعبنا منذ النكبة وتدعم مقاومته �سد الحتالل ال�سهيوين.

اإن حتالف القوى الفل�سطينية واأبناء �سعبنا الفل�سطيني �سيبقى وفيًا ل�سوريا و�سعبها وقيادتها.  ولن ن�سمح لأي جمموعة مارقة 

وماأجورة بالإ�ساءة اإىل �سوريا اأو النيل من مواقفها القومية امل�سرفة، ول الإ�ساءة اإىل م�سرية ن�سال �سعبنا الطويلة.

ف�سائل حتالف القوى الفل�سطينية

دم�سق: 2011/5/7

بيان اجلبهة ال�سعبية - القيادة العامة بخ�سو�ص اأحداث الريموك

�سرح م�سدر م�سوؤول يف اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني - القيادة العامة، مبا يلي:

اأوًل. ا�ستنادًا اإىل الوقائع واملعطيات الواقعية تبني اأن جمموعة من الأ�سخا�ص امل�سبوهني الذين حتركهم الولءات ال�سيا�سية 

والأمنية املعادية للمقاومة وثقافتها، قد عملت، ومنذ فرتة، على التعبئة والتحري�ص �سد ف�سائل املقاومة الفل�سطينية عرب بث 

ال�سائعات والدعايات املغر�سة، ومنها الإ�ساءة اإىل قيم ومعاين ال�سهادة وال�سهداء الذين ا�ست�سهدوا يف م�سرية العودة يف ذكرى 

النكبة، ويف ال�سياق ذاته عمد اأولئك املاأجورون اإىل الإ�ساءة ملعاين م�سريات العودة ال�سعبية بكل معانيها، واإىل ت�سوير كل من 

�سارك وا�ست�سهد يف هذه امل�سرية باأنهم جمرد اأدوات ل اإرادة لهم.
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ثانيًا. لي�ص خافيًا على اأحد اأن حماولت عدة متكررة قامت بها بع�ص اجلهات املعادية لدور �سوريا القومي الداعم للمقاومة 

اأن وعي �سعبنا ودور الف�سائل  اإل  تاآمر خارجي �سد �سورية،  اأجل الزج باملخيمات الفل�سطينية يف ما يدبر من  وق�سيتنا من 

الفل�سطينية، وب�سكل اأ�سا�سي ما بذلته اجلبهة ال�سعبية –القيادة العامة، قد اأف�سل ذلك املخطط، الأمر الذي اأزعج تلك اجلهات 

العميلة، وجعلها تتخبط يف عمليات التحري�ص والتاآمر، فكان اأن ا�ستغل املتاآمرون موكب ت�سييع �سهداء م�سرية العودة يف ذكرى 

النك�سة يف خميم الريموك، وحاولوا العتداء على الدكتور ماهر الطاهر م�سوؤول اجلبهة ال�سعبية يف خارج فل�سطني، واإيذاءه 

ج�سديًا، وهنا تدخلت عنا�سر احلماية التابعة للجبهة ال�سعبية –القيادة العامة لتاأمني �سالمته، وعلى الأثر قامت جمموعة 

من اأدوات املخطط التاآمري بالتحري�ص على مهاجمة موؤ�س�سة اخلال�سة لل�سوؤون الجتماعية التابعة جلبهتنا، وان�سمت اإليها 

جمموعات من جوار املخيم من الذين يحر�سون �سد الدولة ال�سورية ... وعلى الرغم من الهجوم امل�سلح �سد موؤ�س�سة اخلال�سة 

الجتماعية، فاإن حرا�ص املوقع وحكمة امل�سوؤولني املتواجدين هناك، فوتت على املهاجمني فر�سة اإيقاع جمزرة كانوا يخططون 

اندفعت  التي  الهمجية  الأعمال  لتلك  للت�سدي  املبنى وحرقه وقتل من فيه، ونتيجة  ... وغايتهم يف ذلك ال�ستيالء على  لها 

اللجنة املركزية للجبهة، والرفيق  ال�سهيد نا�سر مبارك ع�سو  الرفيق  اثنان من رفاقنا هما  ا�ست�سهد  مبوجات عدة متتالية، 

ال�سهيد خالد الريان م�سوؤول ال�سوؤون الإدارية، وبعد �ساعات عدة من موجات الهجوم املتتالية، متكنت عنا�سر جبهتنا من طرد 

تلك املجموعات العميلة.

اأطفال  رو�سة  واإحراق  النارية،  بالأ�سلحة  الجتماعية  ال�سوؤون  اأحد مراكز  اأ�سخا�ص م�سبوهني على مهاجمة  اإقدام  اإن  ثالثًا. 

وم�ستو�سف طبي وموؤ�س�سة تقدم خدمات �سبه جمانية لأبناء �سعبنا الفل�سطيني، يعطي دللة وا�سحة على الطبيعة الإجرامية 

التي تهدف اإىل امل�ص باأمن �سعبنا �سمن دائرة ال�ستهداف ال�سيا�سي الذي يدبر لإ�سغال واإرباك قوى املقاومة باأطرافها كافة.

اأعمال  عن  امل�سوؤولية  اهلل  رام  �سلطة  يف  ال�سهيوين  للكيان  عميلة  اأطرافًا  العامة  القيادة   – ال�سعبية  اجلبهة  حتمل  رابعًا. 

التحري�ص والقتل والتخريب التي ارتكبتها املجموعات والأدوات العميلة التي هاجمت موؤ�س�سة اخلال�سة، وتدعو اجلبهة القوى 

الوطنية كافة اإىل �سرورة حما�سبة تلك الفئة اخلارجة عن اإرادة �سعبنا والتي تتقاطع يف دورها وم�ساحلها مع اأعداء اأمتنا.

خام�سا. توؤكد اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني – القيادة العامة، اأن املتلطني واملختبئني خلف ال�سعارات الزائفة ومن يقفون 

اأ�سابعهم، واأن �سعبنا وقواه احلية لن ت�سمح لهم  خلف تلك اجلرائم ال�سيا�سية والأمنية، لن ي�ستطيعوا الختباء كثريًا خلف 

بامل�سا�ص والتطاول على تاريخ ثورته واإجنازاتها للتغطية على برامج البيع وال�ست�سالم وت�سفية ق�سيتنا الوطنية.

اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني –القيادة العامة

7 يونيو، 2011 

ف�سائل حتالف القوى الفل�سطينية تدين “جرمية العتداء” على جممع اخلال�سة يف 

9
خميم الريموك

اأدانت ف�سائل حتالف القوى الفل�سطينية، الأربعاء، ما اأ�سمته »جرمية العتداء« على جممع اخلال�سة مبخيم الريموك التابع 

للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني - القيادة العامة.

املخيم  اأن ما جرى يف  الريموك،  اأحداث خميم  بدم�سق، وبحثت خالله  الذي عقدته  الف�سائل يف ختام الجتماع  واعتربت 

»يندرج يف اإطار املخطط الذي ي�ستهدف �سوريا وقوى املقاومة، ويخدم العدو ال�سهيوين الأمريكي واأدواتهم يف املنطقة«.
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و�سهد خميم الريموك جنوب دم�سق اأحداث عنف عقب ت�سييع جثث 23 �سهيدًا �سقطوا يف م�سرية العودة اإىل اجلولن يوم 5 

يونيو/حزيران اجلاري.  واأدت تلك الأحداث اإىل �سقوط خم�سة قتلى، ثالثة من القيادة العامة بينهم ع�سو اللجنة املركزية 

نا�سر مبارك، واأحد املهاجمني، واآخر من املارة ف�ساًل عن اإ�سابة الع�سرات بجروح.

وو�سفت الف�سائل يف بيان تاله اأمني �سرها خالد عبد املجيد ما حدث اأنه »جرمية تاأتي يف اإطار حماولة الإ�ساءة اإىل نهج املقاومة 

ووحدة ال�سعب الفل�سطيني«، واتهمت »اأطرافًا يف �سلطة رام اهلل بالوقوف وراء املخطط املعادي ووراء اأحداث الريموك«.

افتعلت  التي  املجموعة  بتمويل  �سعودية  »اأطرافًا  العامة  القيادة   - ال�سعبية  للجبهة  العام  الأمني  جربيل  اأحمد  اتهم  بدوره، 

الأحداث التي جرت يف خميم الريموك بدم�سق اأثناء ت�سييع �سهداء م�سرية العودة يف ذكرى النك�سة يوم الثنني املا�سي«.

وا�ست�سهد ثالثة وع�سرون فل�سطينيًا بينهم طفل وامراأة، وخم�سة �سوريني، وجرح نحو 450 يف اجلولن ال�سوري عندما اأطلق 

جنود الحتالل الإ�سرائيلي الر�سا�ص احلي على �سوريني ولجئني فل�سطينيني عزل، كانوا ي�ساركون يف م�سرية العودة يف الذكرى 

الـ44 للنك�سة التي �سادفت اخلام�ص من يونيو/حزيران اجلاري.

واأعلن جربيل اأن الف�سائل �ستدعو قريبًا جدًا و�سائل الإعالم اإىل موؤمتر �سحايف »لعر�ص املغرر بهم الذين مت اإلقاء القب�ص 

عليهم اأمام ال�سحافيني كي يدلوا باعرتافاتهم، وكيف اأر�سل املال لهم من ال�سعودية وجهات اأخرى لفتعال تلك الأحداث«.

وردًا على �سوؤال حول كون اتهامه لل�سعودية موجهًا للنظام اأم لأ�سخا�ص قال جربيل »هم اأ�سخا�ص يف موقع امل�سوؤولية«.  كما اتهم 

جربيل رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ص وحممد دحالن القيادي يف حركة فتح بالوقوف وراء تلك الأحداث بـ»التاآمر 

مع اأمريكا والعدو ال�سهيوين«.

على  الر�سا�ص  اأطلقوا  قد  الريموك-  خميم  يف  املتظاهرون  اأحرقه  -الذي  اخلال�سة  جممع  حرا�ص  يكون  اأن  جربيل  ونفى 

املهاجمني، م�سيفًا »لو اأراد الذين يدافعون عن املجمع اإيقاع خ�سائر ب�سرية يف �سفوف املهاجمني لأوقعوا الع�سرات، لكن كنا 

نعرف اأن هوؤلء مغرر بهم«.

وندد جربيل ببيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية الذي �سدر يف رام اهلل »وزعمت فيه اأن جمموعات م�سلحة 

تابعة للجبهة ال�سعبية - القيادة العامة، قامت باإطالق الر�سا�ص احلي على جموع املتظاهرين الفل�سطينيني من �سباب خميم 

الريموك«.

اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني – القيادة العامة

�سد �سورية قرار حرب اأمريكي – �سهيوين باأدوات عربية”10 “العقوبات 
تنديدًا بقرار العقوبات )القت�سادية ال�سيا�سية( ملا ي�سمى بجامعة الدول العربية �سد �سورية، �سرح م�سدر م�سوؤول يف اجلبهة 

ال�سعبية– القيادة العامة، مبا يلي:

ال�سيا�سي والأخالقي،  العربي ذروة النحطاط  الر�سمي  النظام  التي ينفذها معظم  لقد بلغت احلرب الأمريكية ال�سهيونية 

�ساأن  من  اأن  امل�ستعربني  واحلكام  ال�سهيوين  الأمريكي  املحور  من  ظنًا  عي�سه،  بلقمة  ال�سوري  املواطن  ا�ستهداف  خالل  من 

تلك العقوبات اإركاع �سورية و�سعبها، تلك العقوبات التي ت�سكل مظلة رخي�سة لتربير التدخل الع�سكري الأطل�سي �سد �سورية 

و�سعبها.
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تدين اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني- القيادة العامة، با�سم �سعبنا الفل�سطيني الدور الرخي�ص ل�سلطة عبا�ص، الذي وقف 

العربية، ومن ثم  الت�سويت على تعليق ع�سوية �سورية يف اجلامعة  املتاآمرين على وحدة �سورية و�سعبها من خالل  يف طابور 

امل�سادقة على قانون العقوبات الأمريكي ال�سهيوين �سدها ... وتعترب اجلبهة اأن موقف �سلطة رام اهلل اجتاه �سورية يتناق�ص 

مع اإرادة �سعبنا وموقفه الوطني املتالحم مع �سورية يف مواجهة املوؤامرة التي تتعر�ص لها.

تدعو اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني –القيادة العامة، كل اأحرار و�سرفاء اأمتنا من قوى، واأحزاب، و�سخ�سيات وطنية، اأن 

تبادر لّتخاذ اخلطوات العملية التي تقف عمليًا اإىل جانب �سورية وقيادتها و�سعبها يف مواجه احلرب الأمريكية ال�سهيونية 

�سدها، ونحن على ثقة باأن الرهان على تفتيت قوة اجلبهة الداخلية ال�سورية �سوف ي�سقط اأمام وعي وثبات واإرادة �سورية ومعها 

جماهري اأمتنا العربية والإ�سالمية.

11
الف�سائل الفل�سطينية يف �سورية تنفي وت�ستنكر ت�سريحات الأونروا ب�ساأن خميم الرمل

ب�ساأن  »الأونروا«  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  وكالة غوث  قيادة  الفل�سطينية ت�سريحات  القوى  ا�ستنكرت ف�سائل حتالف 

بيانها الذي حتدث عن ق�سف خميم الرمل لالجئني الفل�سطينيني يف الالذقية.

جهات  مل�سلحة  ذلك  وا�ستثمار  توظيف  وعدم  �سورية،  يف  اجلارية  الأحداث  يف  الفل�سطينيني  زج  عدم  اإىل  الف�سائل  ودعت 

معادية.

واإن  الفل�سطيني مل يق�سف على الإطالق،  »اإن حي الرمل  الفل�سطينية يف دم�سق خالد عبد املجيد  اأمني �سر الف�سائل  وقال 

العمليات الع�سكرية والأمنية جتري يف حي ال�سكنتوري وقنيني�ص املجاورين حلي الرمل الفل�سطيني«.

واأ�ساف عبد املجيد لـ»يونايتد بر�ص اإنرتنا�سونال« »اإن حي الرمل الفل�سطيني هو جزء �سغري من املنطقة التي ت�سهد عمليات 

اأمنية«، م�سريًا اإىل اأن عدد الفل�سطينيني يف خميم الرمل بحدود �ستة اآلف �سخ�ص، بينما يتجاوز عدد �سكان حي ال�سكنتوري الـ 

70 األف �سخ�ص، و»اأن املظاهرة التي خرجت من خميم الرمل يوم اجلمعة من �سارك فيها هم اأبناء حي ال�سكنتوري والأحياء 

املجاورة«.

وقال اإن» �سخ�سًا فل�سطينيًا قتل نتيجة تبادل لإطالق النار بني امل�سلحني يف حي ال�سكنتوري والقوات احلكومية ال�سورية«.

وعلى �سلة، قال الناطق الر�سمي با�سم الف�سائل الفل�سطينية يف �سورية، الثنني، يف بيان »اإن ف�سائل حتالف القوى الفل�سطينية 

والهيئات واملوؤ�س�سات الوطنية الفل�سطينية، تنفي ما ورد يف ت�سريحات قيادة الأونروا حول ق�سف خميم الالجئني يف الالذقية، 

وتعترب اأن ذلك ياأتي يف اإطار املحاولت التي ت�سعى اإىل الإ�ساءة للموقفني ال�سوري والفل�سطيني«.

ودعا قيادة الأونروا وكل اجلهات املخت�سة اإىل عدم »زج الفل�سطينيني يف الأحداث املوؤ�سفة يف �سورية، وعدم توظيف اأو ا�ستثمار 

املوقف الفل�سطيني مل�سلحة جهات معادية ت�سعى اإىل ت�سويه موقف �سورية وقوى املقاومة الفل�سطينية والعربية«.

واأكد »حر�ص ال�سعب الفل�سطيني وكل هيئاته وموؤ�س�ساته على الأمن وال�ستقرار يف �سورية، معربني عن اأملهم باخلروج من هذه 

املحنة باأ�سرع وقت ممكن«.
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12
اجلبهة ال�سعبية - القيادة العامة ت�ستنكر مواقف ال�سلطة الفل�سطينية جتاه �سورية

مواقف  وا�ستنكرت  �سورية،  اأعداء  مع  املتواطئة  العربية  املواقف  العامة،  القيادة   - فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  دانت 

ال�سلطة الفل�سطينية جتاه �سورية يف اجلامعة العربية.

اأف�سل  اأن �سمود �سورية ووعي �سعبها وحكمة قيادتها  ال�سيا�سي:  اأم�ص، يف ختام اجتماع مكتبها  بيان لها،  واأكدت اجلبهة يف 

اأهداف املوؤامرة اخلارجية التي ت�ستهدفها وتعد اأخطر ف�سول التاآمر على الأمن احليوي الوطني والقومي الذي يتهدد الأمة 

العربية والإ�سالمية بتاريخها وهويتها ودورها امل�ستقبلي.

اإ�سالمي  اإىل �سرورة املبادرة للعمل على نهو�ص �سعبي عربي  ودعت اجلبهة القوى املوؤثرة يف ال�ساحتني العربية والإ�سالمية 

دفاعًا عن �سورية وما متثل من نهج مقاوم، كما اأدانت اجلبهة املواقف املتواطئة مع اأعداء �سورية، وا�ستنكرت موقف ال�سلطة 

الفل�سطينية يف اجلامعة العربية جتاه �سورية، موؤكدة اأن تلك املواقف ل متثل اإرادة ال�سعب الفل�سطيني.

انهيار  على  ب�سكل جلي  توؤ�سر  التي  املعا�سرة  التاريخية  الإجنازات  اأهم  اأحد  العراق  اأمريكا يف  اأن هزمية  اجلبهة  واعتربت 

امل�سروع الأمريكي ال�سهيوين يف املنطقة، وبداية انبثاق �سرق اأو�سط جديد مقاوم، ويوؤكد حتمية نهج املقاومة و�سقوط �سيا�سة 

املفاو�سات الذليلة، مهنئة ال�سعب العراقي والأمة العربية والإ�سالمية بهذا النت�سار.

)2011/12/18( 

ت�سريحات اأحمد جربيل الأمني العام للجبهة ال�سعبية - القيادة العامة

ذكرت وكالة �سما الإخبارية، اأن اأحمد جربيل قال اإن حما�ص اأخطاأت كثريًا بقرار نقل مكتبها ال�سيا�سي من دم�سق اإىل الدوحة. 

)2012/4/6(

13
جربيل: �شنقاتل مع اإيران وحزب اهلل اإىل جانب الأ�شد

اأعلن الأمني العام للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني-القيادة العامة اأحمد جربيل يف مقابلة تلفزيونية اأن اجلبهة وحزب اهلل 

واإيران �سيكونون جزءًا من املعركة اإىل جانب النظام ال�سوري يف حال ح�سول »عدوان خارجي« على �سوريا.

وقال جربيل يف مقابلة اأجرتها معه يف دم�سق قناة امليادين الف�سائية التي تتخذ من بريوت مقرًا لها اإن »النظام يف �سوريا قوي 

داخليًا ... اأما اإذا كان ثمة عنا�سر خارجية وعدوان خارجي فنحن بحثنا هذا املو�سوع مع الإخوان )يف �سوريا( ومع )اأمني عام 

حزب اهلل( ال�سيد ح�سن )ن�سر اهلل( ومع الإخوة يف اإيران، نحن جزء من هذه املعركة«.

واأ�ساف: اإذا كانت هناك حماولة لت�سعيد خارجي تركي اأوروبي اأو حلف اأطل�سي، نحن �سننزل اإىل ال�سارع، ونقاتل اإىل جانب 

كل ال�سرفاء واإخواننا ال�سوريني.

واأ�ساف جربيل يف املقابلة: اإن الأمني العام حلزب اهلل اأبلغه �سخ�سيًا اأنه �سيكون جزءًا من املعركة اإذا كان هناك عدوان خارجي.

واأو�سح اأنه التقى ن�سر اهلل والرئي�ص الإيراين حممود اأحمدي جناد والرئي�ص ال�سوري ب�سار الأ�سد.

اأكرث من مرة  الأتراك  اأبلغنا  »نحن  قالت  واأنها  لعدوان،  تتعر�ص  �سوريا  لن ترتك  اأنها  اأبلغته  الإيرانية  القيادة  اأن  اإىل  ولفت 

وحذرناهم اأن ل يلعبوا بالنار، واأي تدخل هو خط اأحمر يف هذا ال�ساأن«.
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واحد«،  »حمور  يف  هم  والإيراين  ال�سوري  والنظامني  اهلل  وحزب  حركته  اأن  اإىل  مقرًا  دم�سق  من  يتخذ  الذي  جربيل  واأ�سار 

م�سيفًا: »�سعرنا اأنه يوجد تطابق بيننا« باأن »ما يدور يف �سوريا لي�ص حراكًا داخليًا حمليًا، بل هو تغيري يف بنية هذه املنطقة 

ل�سالح �سرق اأو�سط جديد«.

وو�سف معركة الدفاع عن النظام ال�سوري باأنها »معركة فا�سلة«.  و�سدد على اأن ل خيار اآخر غري النت�سار قائاًل: »اإما اأن 

اأن  ومعنى هذا  ال�سعادة  منتهى  كفل�سطينيني يف  نحن  ونكون  ننت�سر  اأن  واإما  ال�سهيوين،  الأمريكي  امل�سروع  وينهزم  ننت�سر 

الطريق بداأ يعبد من طهران اإىل بغداد اإىل دم�سق«.

وتابع: »نحن م�سرون اإ�سرارًا كاماًل اأن الطريق اإىل فل�سطني ل ميكن اأن يكون اإل اإذا كان هذا املحور هو املحور املنت�سر«.

)2012/7/4(

بيان قيادة جي�ص التحرير الفل�سطيني

14
حول جرمية قتل جمندين من اجلي�ص

اأعلنت رئا�سة هيئة اأركان جي�ص التحرير الفل�سطيني، اأم�ص، اأن املجزرة التي ارتكبتها جمموعات اإرهابية بحق جمموعة من 

املجندين يف »جي�ص التحرير« لن تثني ال�سعب الفل�سطيني عن مواقفه جتاه ق�سيته العادلة، و»وقوفه اإىل جانب �سوريا جي�سًا 

و�سعبًا يف وجه هوؤلء العمالء القتلة«.

واأدانت رئا�سة هيئة اأركان »جي�ص التحرير«، يف بيان ن�سرته وكالة الأنباء ال�سورية )�سانا(، »قيام جمموعات م�سلحة بخطف 

ثم  وذويهم،  اأهلهم  اإجازة بني  لق�ساء  توجههم  اأثناء  الفل�سطيني على طريق حماه - حلب  التحرير  عدد من جمندي جي�ص 

ت�سفيتهم بدم بارد«.  ويف حني مل ي�سر البيان اإىل عدد القتلى الفل�سطينيني، ذكرت تقارير اأنهم 16 �سخ�سًا.

لهذه  القذر  الإجرامي  الدور  يوؤكد  عزًل،  اأبرياء  ا�ستهدف  الذي  اجلبان  الإجرامي  العمل  »هذا  اأن  التحرير«  »جي�ص  واعترب 

املجموعات، وارتباطها بالأجندات الغربية ال�سهيونية وحقدها الدموي الأعمى«.

واأكد اأن »هذه املذبحة لن تثني ال�سعب الفل�سطيني عن مواقفه جتاه ق�سيته العادلة ووقوفه اإىل جانب �سوريا جي�سًا و�سعبًا وقيادة 

يف وجه هوؤلء العمالء القتلة، املتلطني خلف مطالب اأقل ما يقال اإنها ل ت�ساوي قطرة دم بريء«.

)�سانا، ال�سفري(

ل ينبغي الزج بالفل�سطينيني يف ال�ساأن ال�سوري .. �سوريا ل�سعب �سوريا.. بيان جي�ص التحرير حول ال�سهداء من خميمي النريب 

وحندرات ي�سّر �سعب فل�سطني و�سعب �سوريا ... ويثري الت�ساوؤلت: ملاذا مل ت�سدر قيادة جي�ص التحرير، طوال اأ�سبوعني من 

اختطاف اجلنود اأي بيان، اأو اأي معلومة، ب�ساأنهم؟ وماذا فعلت هذه القيادة من اأجل البحث والتق�سي عنهم خالل اأ�سبوعني؟ 

وملاذا لي�ص ثمة اأي حتقيق ب�ساأن احلوادث املريبة التي جتري يف املخيمات لإ�سعال الفتنة بني الفل�سطينيني وجوارهم ال�سوري؟ 

كيف عرفت قيادة اجلي�ص من هم القتلة حقًا؟ ثم من عرث على جثث اجلنود ال�سحايا؟ وكيف؟ الأجدى للكيانات ال�سيا�سية 

الفل�سطينية احلفاظ على معادلة عدم اإقحام املخيمات يف ما يجري يف �سورية ... وعدم توظيفها لأغرا�ص �سيا�سية �سيقة 

وذاتية ... ت�سر ب�سعب فل�سطني وب�سدقية �سعيه اإىل احلرية والكرامة والعدالة ... وت�سر بالعالقات امل�سريية التي جتمعه مع 

�سعب �سوريا.
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بع�ص بيانات كيانات الثورة ال�سورية - ذات البعد الفل�سطيني

املجل�ص الوطني ال�سوري يدين قتل 16 فل�سطينياً �سورياً ويحذر

من �سعي النظام اإىل بث فتنة بني اأبناء ال�سعبني ال�سوري والفل�سطيني

متامًا كما حاول النظام ال�ساقط بث كل اأنواع الفتنة الطائفية واملذهبية والقومية بني اأبناء ال�سعب ال�سوري دون جدوى، ها هو 

نظام الأ�سد ي�سعى اإىل بث اخلالف بني اأبناء ال�سعب ال�سوري واأ�سقائه و�سركائه يف الوطن من الفل�سطينيني ال�سوريني.

16 �سابًا من اأبناء جي�ص التحرير الفل�سطيني – اأحد األوية اجلي�ص ال�سوري – قتلوا وهم يف طريق عودتهم من مع�سكر تدريبهم 

يف م�سياف اإىل اأ�سرهم يف حلب، واأخفيت جثثهم يف احلافلة التي تقلهم اإىل اأن تك�سفت اجلرمية الب�سعة، اليوم، لين�سموا 

اإىل 170 �سهيدًا من فل�سطينيي �سورية �سقطوا دفاعًا عن تراب �سورية ال�سام الطاهر منذ انطالق ثورة الكرامة واحلرية، واإىل 

األوف ال�سهداء الفل�سطينيني الذين قتلوا على يد نظام الغدر الأ�سدي يف لبنان و�سوريا منذ العام 1970 وحتى اليوم.

ولأن فظاعة النظام احلاقد ل تتوقف عند حد، فاإنه اأ�ساع اأن ال�سهداء الـ16 قتلوا على يد اإخوانهم يف اجلي�ص ال�سوري احلر، 

واأهايل قرية النريب ال�سورية املال�سقة ملخيم النريب قرب حلب، يف حماولة مك�سوفة ومتكررة لإيقاع الفتنة بني اأبناء ال�سعبني 

التواأمني، و�سرف الأنظار عن الثورة ال�سورية املباركة، والنتقام من الأعداد املتزايدة من ال�سباب الفل�سطيني ال�سوري الذين 

ين�سمون اإىل �سفوف الثورة ال�سورية بكل حما�سة وا�ستعداد لل�سهادة.

اإن ما جرى يف حلب �سبق اأن ح�سل مرات عدة يف درعا وحم�ص ودم�سق والالذقية، ويف كل مرة مت واأد الفتنة يف مهدها، وف�سح 

ال�سغار الذين كانوا اأدواتها من عمالء النظام و�سبيحته من كل فئات املجتمع.

يدين املجل�ص الوطني ال�سوري ب�سدة قتل ال�سباب الفل�سطيني ال�سوري، ويعتربهم من �سهداء الثورة ال�سورية املباركة، ويحذر 

النظام املتهالك من ال�ستمرار يف حماولته اليائ�سة لتمزيق الن�سيج الجتماعي يف �سورية.

عا�ست فل�سطني وعا�ست �سورية حرة اأبية

الرحمة واخللود ل�سهداء �سورية وفل�سطني

15

املجل�ص الوطني ال�سوري )2012/07/11( 

بيان جلان التن�سيق املحلية حول جرائم 

16
النظام بحق الفل�سطينيني )2012/6/28(

داأب النظام ال�سوري منذ بداية الثورة ول يزال على حماولته القذرة يف اإ�سعال نار الفنت ودق الأ�سافني يف الن�سيج الجتماعي 

ال�سوري، يف حماولة منه حلرف الثورة ال�سورية عن م�سارها التواق لتحقيق احلرية والكرامة والعدالة �سمن الدولة املدنية 

املن�سودة.

وعلى الرغم من اأن حماولته تلك جلر البالد اإىل اآتون حرب اأهلية قد باءت بالف�سل حتى هذه اللحظة بف�سل الوعي وال�سلوك 

ال�سعبي الرائع الذي مل يخُل من بع�ص التجاوزات التي فر�سها هول العنف والقهر املمار�ص من قبل اأدوات القمع، فاإن النظام 

ل زال يراهن على التفرقة وخلق ال�سراعات ولي�ص اآخرها حماولته املك�سوفة يف اإ�سعال نار الفتنة بني ال�سوريني والفل�سطينيني 
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عرب جتهيز عنا�سر من ال�سبيحة من اأ�سحاب ال�سوابق اجلنائية وجتار ومتعاطي املخدرات؛ بهدف »حماية املخيمات«، وفربكة 

حوادث قتل وخطف �سهدتها املخيمات الفل�سطينية، وكان اآخرها اغتيال ال�سيد كمال غناجة اأحد قيادي حركة حما�ص، املعروف 

بـ »اأبو ان�ص نزار«، حيث قاموا بتعذيبه حتى املوت وحاولوا اإحراق منزله لإخفاء تفا�سيل جرميتهم الب�سعة.

واإذ تتقدم جلان التن�سيق املحلية يف �سوريا باأحر التعازي لالأخوة الفل�سطينيني الذين اثبتوا وحدة ال�سعبيني منذ اندلع الثورة، 

فاإنها ت�ستنكر اأعمال النظام الإجرامية بحق الفل�سطينيني يف �سوريا، وتوؤكد اأن حماولت النظام البائ�سة لن تنال من اأوا�سر 

العالقة الأخوية والآلم والآمال امل�سرتكة بني ال�سعبني.

كما نوؤكد مرة اأخرى اأن ال�سعب احلر هو وحده القادر على ا�سرتجاع الأر�ص واحلقوق امل�سلوبة، واأن املعركة مع الطغيان هي 

واحدة يف �سوريا ويف فل�سطني.

لقد اأثبت الواقع، مبا ل يدع جمال لل�سك، اأن اّدعاءات املمانعة وال�سمود التي اعتا�ص عليها النظام ال�سوري منذ اأربعني عامًا 

مل تكن �سوى مطية ل�ستعباد ال�سعب، كما اأثبتت جتارب الفل�سطينيني مرارًا اأن النظام ال�سوري ل ينظر اإليهم اإل بو�سفهم ورقة 

للمكا�سب يف مراهناته الإقليمية والدولية، واأن نظامًا يقتل �سعبه لن يتورع عن �سفك الدم الفل�سطيني يف �سبيل بقائه وتثبيت 

اأكاذيب »املمانعة« املزعومة التي تبدت جليًا عندما ا�ستغل عواطف الفل�سطينيني الأبطال و�سوقهم لوطنهم ليزجهم ب�سدورهم 

العارية اأمام الر�سا�ص الإ�سرائيلي يف متثيلية م�سطنعة على حدود اجلولن، التي ظلت �سامتة طوال فرتة حكمه الطويلة.

فاإنها  النظام،  ا�ستفزازات  وراء  الجنرار  بعدم  والفل�سطيني  ال�سوري  للجمهورين  دعوتها  املحلية  التن�سيق  جلان  جتدد  واإذ 

حتيي وقفة ال�سعب الفل�سطيني بجانب ثورة الكرامة ال�سورية، التي قدمت حتى هذه اللحظة ما يقارب املائة �سهيد واملئات من 

املعتقلني يف خمتلف املخيمات الفل�سطينية، كما تقدر عاليًا املجهود الإغاثي الفل�سطيني الذي يتجلى باإيواء العائالت املهجرة 

والدعم املادي واملعنوي من داخل �سوريا وخارجها.

بيان عن جلان التن�سيق املحلية حول جرمية خطف

واإعدام جمندين يف جي�ص التحرير الفل�سطيني

ا�ست�سهد، اليوم، �ستة ع�سر �سابًا من جمندي جي�ص التحرير الفل�سطيني يف �سوريا، كانوا قد تعر�سوا للخطف منذ نحو اأ�سبوعني 

لدى قدومهم من مع�سكر م�سياف للتدريب لتم�سية اإجازاتهم يف خميمي النريب وحندرات لالجئني يف مدينة حلب.

لتحييد  فقط  لي�ص  بالعمل  يكتِف  ومل  والفل�سطينيني،  ال�سوريني  بني  الفتنة  لإ�سعال  يتوقف عن حماولته  الذي مل  النظام  اإن 

فل�سطينيي �سوريا عن الثورة والثوار، واإمنا حماولة تاأليبهم وتخويفهم من الثورة وماآلتها.  ولذلك، فاإننا نعترب نظام الفتنة 

الأ�سدي هو امل�ستبه الأول عن هذه اجلرمية الب�سعة.

اإننا يف جلان التن�سيق املحلية، اإذ نتوجه بالعزاء لعائالت ال�سهداء وللمخيمات الفل�سطينية يف �سوريا، ندين هذه اجلرمية النكراء 

من �سمن جرائم النظام اليومية التي ل ت�ستثني اأحدًا على الأر�ص ال�سورية.  ونوؤكد اأن هوؤلء ال�سهداء هم �سهداء �سوريا وفل�سطني، 

�سهداء احلرية والكرامة، ولن ينال من وحدة احللم باحلرية اأيٌّ من حماولت النظام اليائ�سة لزرع الفنت بني ال�سعبني.

17

جلان التن�سيق املحلية يف �سوريا )2012/7/11 ( 
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18
بيان �سادر عن املنرب الدميقراطي ال�سوري

)2012/07/15(

ترتاكم اأحداث مقلقة ت�سري اإىل ت�سميم النظام ال�سوري واأتباعه وعمالئه على زج اإخوتنا الفل�سطينيني يف احلرب التي ي�سنها 

�سد ال�سعب.  قبل نحو اأ�سبوعني، اختطف �سبيحة »جمهولون« فتاة فل�سطينية من خميم قرب دم�سق، وبعد اأيام وجدت جثتها 

وعليها عالمات تعذيب واغت�ساب.  ثم اختطف »جمهولون« يقفون على حاجز �سبيحة �ستة ع�سر جمندًا من جي�ص التحرير 

الفل�سطيني كانوا يف طريقهم اإىل اأهلهم يف خميم النريب بحلب، ما لبثت جثثهم اأن وجدت ممزقة ومرمية يف احلقول القريبة 

من بلدة خان �سيخون.  وبالأم�ص، مت تفجري �سيارة مفخخة يف خميم الريموك بدم�سق، اأودى بحياة �ستة مواطنني اأبرياء.

النظام وبع�ص املنظمات املح�سوبة على فل�سطني، وحتديدًا منها منظمة  نية مبيتة لدى  املتالحقة وجود  توؤكد هذه اجلرائم 

اأحمد جربيل، لزج الفل�سطينيني يف القتال الذي تخو�سه ال�سلطة الأ�سدية �سد �سعب �سوريا، وتوفر رغبة جرمية لدى هذين 

دولة  وبناء  الأ�سد،  اإ�سقاط  يوؤيد  الذي  ال�سوري،  الن�سال  مع  واملت�سامن  املتعاطف  فل�سطني،  �سعب  من  النتقام  يف  الطرفني 

دميقراطية �سورية هي م�سلحة فل�سطينية عليا، واأحد �سروط قيام الدولة الفل�سطينية ال�سيدة وامل�ستقلة.

اإننا، يف املنرب الدميقراطي ال�سوري، اإذ نلفت اأنظار الإخوة الفل�سطينيني يف �سوريا، م�سوؤولني ومواطنني، اإىل خطورة ما يخطط له 

النظام، ونذكرهم مبا فعلته ع�سابات الأمن وال�سبيحة حني ارتدت ثياب »حما�ص«، وو�سعت �سارتها اخل�سراء على روؤو�ص جمرميها 

الذين كانوا يطلقون النار على املواطنني، لإيهامهم اأن »حما�ص« ت�سارك يف قتلهم، نطالبهم ب�سرورة الإ�سراع اإىل قطع الطريق 

على ما يخطط لهم من فتنة، ونطلب من اإخوتنا فل�سطينيي �سوريا اأن يناأوا باأنف�سهم عن اأي عمل ا�ستفزازي، ويف�سحوا املنظمات 

املخابراتية املح�سوبة عليهم، التي يعول النظام على دورها يف الوقيعة بينهم وبني اإخوتهم ال�سوريني، الذين كانت الق�سية الفل�سطينية 

وما زالت حمورًا مهمًا يف حياتهم وحريتهم، وثاروا على نظامهم لأ�سباب كثرية بينها خيانته للق�سية الفل�سطينية، وبط�سه ب�سعب 

فل�سطني يف �سوريا ولبنان والأردن، ومبن وقع من اأبنائه يف اأيدي اأجهزته من اأهل الأر�ص املحتلة.  اإن املنرب الدميقراطي يحيي الروح 

الن�سالية والتفاعل احليوي الذي مار�سه اأبناء خميم الريموك، وذلك من خالل التفاعل وال�سرتاك مبظاهرة اجلمعة، واحليوية 

العالية التي انطلقت، اليوم، باملخيم، و�سمت مئات اآلف ي�سيعون ال�سهداء ويهتفون: واحد واحد ال�سعب ال�سوري والفل�سطيني واحد« 

.. وهذا يدلل على اأن ال�سعب الفل�سطيني ح�سم اأمره �سعبيًا اإىل جانب ال�سعب ال�سوري، وعلينا اللتحام معه واحت�سانه، والتحذير 

من د�سائ�ص النظام ل�سرب هذا التفاعل من خالل �سبيحته فل�سطينيًا و�سوريًا من اأزلم ال�سلطة.

اإف�سال املوؤامرة الأ�سدية/اجلربيلية،  لتبَق الأيدي الفل�سطينية ال�سورية مت�سابكة، ولتبَق القلوب متاآلفة، ولنعمل معًا من اأجل 

التي ل تريد اخلري ل�سعبينا ال�سقيقني، وبخا�سة اأن �سوريا احلرة �سرورية لفل�سطني ال�سيدة وامل�ستقلة، واأن اأي �سقاق اأو قتال 

بينهما لن يفيد منه غري �سهاينة اليهود والعرب!
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القانون رقم 11 للعام 2008  )قانون متلك العرب والأجانب(

19

املتعلق مبو�سوع احلقوق العينية العقارية التي يحق لغري ال�سوريني اكت�سابها يف اأرا�سي اجلمهورية العربية ال�سورية

رئي�ص اجلمهورية 

بناء على اأحكام الد�ستور، وعلى ما اأقره جمل�ص ال�سعب يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 1429/6/13 هـجرية املوافق يف 2008/6/17 

ميالدية، ي�سدر ما يلي:

املادة )1(

مع مراعاة اأحكام كل من املر�سوم الت�سريعي رقم 41 تاريخ 1972/5/14، والقانون رقم 41 تاريخ 2004/10/26، واملر�سوم 

الت�سريعي رقم 8 تاريخ 2007/1/27، والقانون رقم 32 تاريخ 2007/12/14، ل يجوز اإن�ساء اأو تعديل اأو نقل اأي حق عيني 

عقاري يف اأر�ص اجلمهورية العربية ال�سورية ل�سم اأو ملنفعة �سخ�ص غري �سوري طبيعيًا كان اأم اعتباريًا با�ستثناء:

•  متلك الأ�سرة بق�سد �سكنها ال�سخ�سي، وعلى وجه ال�ستقالل، عقارًا واحدًا مبنيًا برخ�سة نظامية وفق نظام �سابطة 	

البناء، وحدة �سكنية متكاملة ل تقل م�ساحتها الدنيا عن 200 مرت مربع، ول يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار يف 

حال قابليته لالإفراز، على اأن يتم التملك برتخي�ص م�سبق ي�سدر بقرار عن وزير الداخلية، ويق�سد بالأ�سرة يف معر�ص 

تطبيق هذا القانون ما هو وارد يف املادة الأوىل من املر�سوم الت�سريعي رقم 26 تاريخ 2007/4/12، على اأن تكون اإقامتها 

يف اجلمهورية العربية ال�سورية اإقامة م�سروعة ودائمة.

• اأو ل�سكن روؤ�سائها 	 متلك البعثات الدبلوما�سية والقن�سلية والهيئات واملنظمات العربية والإقليمية والدولية مقرات لها 

واأع�سائها داخل املخططات التنظيمية للوحدات الإدارية اأو البلديات وفقًا للحاجة.

ول يتم التملك اإل مبوافقة م�سبقة من رئي�ص جمل�ص الوزراء، بناء على اقرتاح وزير اخلارجية، وب�سرط املعاملة باملثل بالن�سبة 

للبعثات الدبلوما�سية والقن�سلية.

املادة )2(

مينع على غري ال�سوري الذي اكت�سب ملكية عقار وفق اأحكام هذا القانون اأن يت�سرف به، باأي وجه من وجوه الت�سرف الناقل 

للملكية، قبل م�سي خم�ص �سنوات على اكت�ساب امللكية.

املادة )3(

اإذا انتقل لغري ال�سوري بطريقة الإرث اأو النتقال اأو الو�سية عقار واقع داخل اأو خارج املخططات التنظيمية للوحدات الإدارية 

والبلديات، ي�سقط حقه فيه، وعليه نقل ملكيته اإىل مواطن �سوري خالل مدة �سنة من تاريخ انتقاله اإليه، واإل ينتقل اإىل اإدارة 

اأمالك الدولة لقاء دفع قيمته املقدرة وفقا لقانون ال�ستمالك.

املادة )4(

يجوز مبر�سوم، بناء على اقرتاح جمل�ص الوزراء يف حالت ال�سرورة، ال�سماح بالتملك لل�سخ�ص غري ال�سوري طبيعيًا كان اأم 

اعتباريًا، دون التقيد باأحكام املادتني 1 و3 من هذا القانون.

املادة )5(

مع مراعاة اأحكام كل من املر�سوم الت�سريعي رقم 41 تاريخ 1972/5/14، والقانون رقم 41 تاريخ 2004/10/26، واملر�سوم 

الت�سريعي رقم 8 تاريخ 2007/1/27، والقانون رقم 32 تاريخ 2007/12/14، يجوز اإجراء عقود اإيجار للعقارات املبنية داخل 

املخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات ل�سم اأو ملنفعة اأ�سخا�ص غري �سوريني طبيعيني كانوا اأم اعتباريني ملدة ل 

تزيد على خم�ص ع�سرة �سنة غري قابلة للتمديد اأو التجديد، ومينع التاأجري خالف ذلك.
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املادة )6(

يف املناطق احلدودية، يخ�سع التملك والإيجار وال�ستثمار املن�سو�ص عليه يف هذا القانون ل�سرط م�سافة البتعاد التي حتدد 

بقرار ي�سدر عن وزير الدفاع.

املادة )7(

•  يبت يف طلبات الرتخي�ص امل�سرتطة مبوجب هذا القانون خالل 60 يومًا من و�سول الطلب اإىل وزارة الداخلية، ويعترب 	

قرار وزير الداخلية بعدم املوافقة على الرتخي�ص قطعيًا ل يقبل طريقًا من طرق الطعن اأو املراجعة.

• يجوز جتديد طلب الرتخي�ص بعد انق�ساء �سنة على تاريخ القرار بعدم املوافقة.	

املادة )8(

• على املوؤجر يف عقود الإيجار املن�سو�ص عليها يف املادة 5 من هذا القانون، اأن يتقدم باإعالم اإىل الوحدة ال�سرطية يف موقع 	

العقار حمل العقد خالل اأ�سبوع من تاريخ العقد على الأكرث.  ويجب تقدمي الإعالم اأي�سًا يف حال متديد اأو جتديد العقد 

خالل اأ�سبوع من تاريخ التمديد اأو التجديد، على اأن ل تزيد مدتها على خم�سة ع�سر عامًا.

• يحدد منوذج الإعالم بقرار ي�سدر عن وزير الداخلية.	

• هذا 	 �سدور  بتاريخ  نافذة  زالت  ما  اإيجار  عقود  مبوجب  �سوريني  غري  لأ�سخا�ص  لل�سكن  املعدة  العقارات  موؤجرو  مينح 

القانون، مهلة خم�سة ع�سر يومًا لالإعالم عن هذه العقود.

املادة )9(

على بائع العقار يف احلالتني املن�سو�ص عليهما يف البندين اأ و ب من املادة 1 من هذا القانون، اأن يتقدم باإعالم اإىل الوحدة 

ال�سرطية يف موقع العقار املبيع مرفقًا بقرار وزير الداخلية بالرتخي�ص، اأو مبوافقة رئي�ص جمل�ص الوزراء ح�سب احلال خالل 

اأ�سبوع من تاريخ العقد على الأكرث.

املادة )10(

•  ميتنع على الدوائر العقارية ودوائر ال�سجل املوؤقت و�سائر اجلهات الأخرى املخت�سة بنقل امللكية العقارية، كما ميتنع 	

اأو املوافقات  القانون، ما مل تربز قرارات الرتخي�ص  باأحكام هذا  العقارات امل�سمولة  بيوع  بالعدل، توثيق  الكتاب  على 

املطلوبة مبوجبه.

• ترد الدعاوى التي تقام بهذا ال�ساأن دون اإبراز القرارات واملوافقات املذكورة، اأما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا 	

اإبراز  عدم  حال  يف  وترد  وتعديالته،   1952/4/1 تاريخ   189 رقم  الت�سريعي  املر�سوم  اأحكام  عليها  فتنطبق  القانون، 

قرارات الرتخي�ص امل�سرتطة مبوجبه.

املادة )11(

اإقرار يجري خالفًا لأحكام هذا القانون، وكذلك كل عقد يجري با�سم �سخ�ص  اأو  اإجراء  اأو  اأو اتفاق   يعترب باطاًل كل عقد 

م�ستعار بغية التهرب من اأحكامه، وتعترب باطلة ال�سروط الفرعية كافة التي يق�سد منها �سمان تنفيذ العقود املذكورة.

على النيابة العامة اإقامة الدعاوى باإبطال العقود املوثقة اأو امل�سجلة خالفًا لأحكام هذا القانون لدى املحاكم املخت�سة، ومتابعة 

تنفيذ الأحكام ال�سادرة فيها.

املادة )12(

يعاقب باحلب�ص من �سنة اإىل ثالث �سنوات، وبالغرامة املعادلة لقيمة الأموال واحلقوق التي تناولها العقد، كل من اأقدم على اإجراء 

عقد مل�سلحة �سخ�ص غري �سوري خالفًا لأحكام هذا القانون، اأو تو�سط باإجرائه اإ�سافة اإىل م�سادرة تلك الأموال واحلقوق.
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املادة )13(

ي�سدر وزير الداخلية التعليمات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

املادة )14(

ينهى العمل باملر�سوم الت�سريعي رقم 189 تاريخ 1952/4/1 وتعديالته، وتبقى اأحكامه نافذة ب�ساأن الت�سرفات التي متت يف 

ظل نفاذه.

املادة )15(

ين�سر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية.

دم�سق يف 1429/6/21 هـ املوافق يف 2008/6/25م

رئي�ص اجلمهورية

ب�سار الأ�سد

التعليمات التنفيذية للقانون/11/ للعام 2008 )قانون متلك العرب والأجانب(

قرار رقم 588 /م/ ن

مبوجب القرار رقم 588 /م/ ن تاريخ 2008/7/10

املادة )1(:

عند اإ�سغال غري ال�سوري عقارًا مبنيًا بطرق التملك اأو الإيجار، يتعني اإعالم الوحدة ال�سرطية املخت�سة يف موقع العقار.

املادة )2(:

• على املوؤجر الذي اأتاح لغري ال�سوري اإ�سغال العقار، اأن يتقدم اإىل الوحدة ال�سرطية التي يقع �سمنها العقار با�ستمارة اأعالم 	

)وفق النموذج املرفق( مل�سقًا عليه �سورة امل�ستاأجر، وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ العقد على الأكرث.

• ت�سري الإجراءات املحددة يف الفقرة /اأ/ ال�سابقة على موؤجري العقارات املعدة لل�سكن لأ�سخا�ص غري �سوريني مبوجب 	

اأن يتم الإعالم خالل خم�سة ع�سر يومًا من  2008، على  اإيجار ما زالت نافذة بتاريخ القانون رقم /11/ للعام  عقود 

تاريخ نفاذ القانون املذكور.

املادة )3(:

على املوؤجر اإعالم الوحدة ال�سرطية املخت�سة عند متديد اأو جتديد عقد الإيجار.

املادة )4(:

الوحدة  اإىل  يتقدم  اأن   ،2008 للعام   /11/ رقم  القانون  اأحكام  وفق  العقار  متلك  ال�سوري  لغري  اأتاح  الذي  العقار  بائع  على 

العقد على  تاريخ  اأ�سبوع من  امل�سرتي، وذلك خالل  اإعالم مل�سقًا عليها �سورة  با�ستمارة  العقار  يقع �سمنها  التي  ال�سرطية 

الأكرث، مرفقًا بقرار اأو موافقة للتملك.
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قرار رقم 589 /م /ن

مبوجب القرار رقم 589 /م/ ن تاريخ 2008/7/10

املادة )1(:

•  يق�سد باحلقوق العينية الوارد ذكرها يف هذا القانون )القانون /11/ للعام 2008(، احلقوق التالية:	

اأوًل. احلقوق العينية الأ�سلية: هي احلقوق التي تقوم بذاتها دون احلاجة اإىل غريها وهي: »حق امللكية، حق الت�سرف، 

حق ال�سطحية، حق النتفاع، حقوق الرتفاق، الوقف، الإجارتان، الإجارة الطويلة، حق الأف�سلية على الأرا�سي اخلالية 

املباحة، حق اخليار الناجت عن الوعد بالبيع«.

ثانيًا. احلقوق العينية التبعية: هي احلقوق املقررة على اأ�سياء معينة ل�سمانها الوفاء بالتزام ما، وهي: الرهن احليازي، 

الرهن التاأميني، حقوق المتياز.

•  يق�سد بعبارة )غري ال�سوري( اأي �سخ�ص عربي اأو اأجنبي؛ �سواء كان طبيعيًا اأم اعتباريًا، ول ت�سمل اأحكام هذا القانون 	

الفل�سطينيني الذين هم يف حكم ال�سوريني وفقًا لأحكام القانون النافذ.

املادة )2(:

يراعى يف تطبيق اأحكام هذا القانون، كل من املر�سوم الت�سريعي رقم /41/ تاريخ 1972/5/14 املتعلق باإحداث وزارة ال�سياحة 

واملجل�ص الأعلى لل�سياحة، والقانون رقم /41/ تاريخ 2004/10/26 املتعلق بالتملك على احلدود، واملر�سوم الت�سريعي رقم 

/8/ تاريخ 2007/2/1/27 املتعلق بامل�ساريع ال�ستثمارية، والقانون رقم /32/ تاريخ 2007/14/4 املتعلق بتملك وا�ستئجار 

غري ال�سوريني للعقارات يف املدن ال�سناعية.

املادة )3(:

•  يق�سد بالأ�سرة وفق املادة /1/ من املر�سوم الت�سريعي رقم /26/ للعام 2007، املجموعة املوؤلفة من الأب والأم والأولد.	

• البيت املنف�سل الذي ي�سكل �سكنًا متكاماًل لعائلة واحدة )نوم، 	 اأو  ال�سكنية  ال�سقة  ال�سكنية املتكاملة،  يق�سد بالوحدة 

قابل  غري  اأنه  على  العقارية  ال�سجالت  يف  ت�سجيله  عند  العقار  �سحيفة  على  اإ�سارة  تو�سع  اأن  على  خدمات(  معي�سة، 

لالإفراز الطابقي.

املادة )4(:

يحدد تاريخ اكت�ساب غري ال�سوري ملكية العقار من تاريخ ت�سجيله بال�سجالت العقارية، وميتنع عليه الت�سرف به باأي �سكل من 

اأ�سكال نقل امللكية، قبل م�سي خم�ص �سنوات على هذه امللكية.

املادة )5(:

تزيد  بحيث  والبلديات،  الإدارية  للوحدات  التنظيمية  املخططات  داخل  املبنية  للعقارات  اإيجار جديدة  اإجراء عقود  يجوز  ل 

مدتها مع مدة العقود ال�سابقة على خم�سة ع�سرة �سنة، وكل عقد يجري خالفًا لذلك يعترب باطاًل.
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املادة )6(:

• يقدم طلب ترخي�ص التملك اإىل ديوان املحافظة التي يقع العقار داخل حدودها الإدارية مرفقًا بالوثائق التالية:	

قيد عقاري للعقار �سادر عن مديرية امل�سالح العقارية يف املحافظة، وترفق به م�ساحة اأ�سولية �سادرة عن دائرة . 1

امل�ساحة باملديرية.

بيان من البلدية املخت�سة يو�سح موقع العقار، وهل هو داخل اأو خارج املخطط التنظيمي ملنطقة العقار، واأنه غري . 2

قابل لالإفراز الطابقي حاليًا وم�ستقباًل.

�سورة عن القيد املدين للمالك.. 3

�سورة م�سدقة عن البيان العائلي لطالب الرتخي�ص.. 4

ال�سك اجلاري بني املالك وطالب الرتخي�ص.. 5

ال�سك اجلاري بني املالك وطالب الرتخي�ص.. 6

• وتبت 	 ب�سدده،  يجريها  التي  التحقيقات  �سوء  براأيه يف  م�سفوعًا  الداخلية  وزارة  اإىل  الرتخي�ص  املحافظ طلب  يرفع   

الوزارة بالطلب مبا يتعلق بالتملك املن�سو�ص عليه بالفقرة /اأ/ من املادة /1/ من القانون وتعيده اإىل املحافظ خالل 

60 يومًا من ت�سجيله يف ديوان وزارة الداخلية - ال�سوؤون املدنية، مرفقًا مبوافقتها على الرتخي�ص اأو عدم موافقتها.

املادة )7(:

مي�سك لدى وزارة الداخلية فهر�ص باأ�سماء ومناطق التملك العقاري لغري ال�سوريني.

املادة )8(:

على موؤجري العقار اإعالم الوحدة ال�سرطية يف موقع العقار خالل مدة اأ�سبوع على الأكرث من تاريخ العقد.

املادة )9(:

تبقى قرارات الرتخي�ص ال�سادرة قبل نفاذ هذا القانون �سارية املفعول.
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