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 ثداعيات الصراع السوري على القضية الفلسطييية
. غمى الؽبٌت الػشبُت لٌخاب الشأي والاغالم, ألاصىش ؾضة حامػت  ابشاىُم مدمذ منِب نىسي غبذسبه

  

 

 

 الدراسة ملخص

 نلُميؤلا اإلاعخىي  غلى ألاخذار بمػظم وجخأزش جإزش وهي, واإلاػاـش الحذًث الػالم نماًا أىم من الكلعىُنُت الهمُت حػخبر

 ومنها, قيها الٌثحر الخحر الكلعىُنُىو  جأمل 2010 الػام أواخش الػشبي بالشبُؼ ظمي ما قىضخى مىحاث بشوص ومؼ, والذولي
. دسغا مذًنت من 2011 أراس/ ماسط 15 في انىلو الزي العىسي الفشاع

ُ  خُث مباخث غذة في الذساظت حاءث ونذ ُ  اإلابدث جناو خ مىحضة وبلمدت ألاو  الكترة في ظىسٍا في الكلعىُجي دالىحى جاٍس

ُ  ويما, 2011-1948  اإلامخذة   أـبذ والزي الفشاع من الكلعىُجي اإلاىنل الثاني اإلابدث جناو
ًا
 سيض يما, نكعه غلى منهعما

. ظىسٍا في الفشاع ججاو الكلعىُجي اإلاىنل غن الناحمت ألازاس الثالث اإلابدث

الت بالحذازت جمحزث بٍىنها أىمُتها الذساظت وجٌدعب  من الكلعىُجي اإلاىنل جناولذ التي الهلُلت الذساظاث من ًىنها وألـا

 الكلعىُنُت والهُادة ألاخضاب واسجباواث مىانل غلى بناء حؽٍل الزي الكلعىُجي اإلاىنل جباًن ظل في خاـت, الفشاع
ش منظمت وقفائل . والذولي ؤلانلُمي والنظام العىسي بالنظام الكلعىُنُت الخدٍش

اـت بمثابت ًاو العىسي الفشاع انذالع أو ئلى دساظتاُ خلفذ ونذ  ما خلل من خماط خشيت أخشحذ الزي الشخمت ـس

  واخخماو للنظام مػاسك مىنل بخبنيها ورلَ اإلاهاومت أو اإلامانػت ظمي
ًا
 إلاػظم يما, الحشيت لهُادة ونىش جشيُا من يال

ش منظمت قفائل  اإلاىنل غباط مدمىد قخذ وخشيت الكلعىُنُت العلىت سئِغ مىنل وؼٍل, بها الخاؿ مىنكها الخدٍش

. الثانُت الخلُج خشب في غشقاث ًاظش ظلكه ججشبت من نابؼ رلَ وسبما الحُاد ئلى الىنىف البذاًت منز أغلن ئر, اجضانا ألايثر

 العىسٍت اختالغ في باألخذار الالحئحو ىإالء ًخأزش أو الىبُعي قمن ظىسٍا في الكلعىُنُحو الالحئحو من يبحر غذد ولىحىد
 الػام نٌبت بػذ ظىسٍا في الثانُت نٌبتهم ظىسٍا قلعىُجي غانى ولهذ, غليهم الكلعىُنُت العُاظُت اإلاىانل وانػٍاط بل

اث ًاقت غلى 1948 . به خل وما الحرمىى مخُم رلَ غلى مثاُ وخحر اإلاعخٍى

ذ ونذ  غنذ للىنىف لؤلونشوا الذائم ظخذغاءوالا, ظىسٍا قلعىُنُى إلاخابػت ومنظماث لجاو حؽٌُل بمشوسة الذساظت أـو
 ظىسٍا قلعىُنُى أو بالحعباو ألاخز مؽاسبها بمخخلل الكلعىُنُت الهُادة غلى ئنه يما, ظىسٍا قلعىُجي ججاو معإولُاتها

. ووجي جدشس  مشخلت في صالذ ال الكلعىُنُت الهمُت أو ومشاغاة العىسي الفشاع من العُاظُت بمىانكهم ًخأزشوا
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Abstract 

The Palestinian cause consider the most important modern world issues, which affect and are 

affected most of the events at the regional and international level, and with start of chaos so-

called Arab Spring in late 2010, the Palestinians hope it may towards to the best for their issues, 

including the Syrian conflict, which began in March 15 / March 2011 Dera’a city. The study 

came in several sections, in the first section, brief history of the Palestinian presence in Syria in 

the period 1948-2011, the second section, the Palestinian position on the conflict, which became 

divided on himself, and the third section focused effects of the Palestinian position towards the 

conflict in Syria. The importance of this study is that it has a modern and being one of the few 

studies that have addressed the Palestinian position of conflict, especially in light of variation 

Palestinian position, which was formed to build on the links parties and the Palestinian 

leadership and factions of the Palestine Liberation Organization to the Syrian regime and 

regional and international system positions. The most important conclusions drawn from the 

study include that the outbreak of the Syrian conflict was a Bullet of mercy, which Hamas drove 

out of the so-called Treaty of opposition or resistance by adopting opposition to the Syrian 

regime. And adopting both Turkey and Qatar for Hamas’s’ leadership as for most of the PLO 

factions own position, and shape of the position of president of the Palestinian Authority and 

Fatah, Mahmoud Abbas, the most balanced position, as announced from the outset stand of 

neutrality and perhaps it stems from Yasser Arafat's experience in the second Gulf War. And the 

presence of a large number of Palestinian refugees in Syria, it is natural that these refugees 

events in the Syrian arena is affected by it and the reflection of the Palestinian political positions 

on them, and I Palestinian Syria's suffered the second Nakba in Syria after the Nakba of 1948 at 

all levels and the best example of this Yarmouk camp and what happened in it.. This research has 

come out with several recommendations, that the formation of committees and organizations to 

follow up on Palestinians in Syria, Permanent pager UNRWA to stand at their responsibilities 

towards the Palestinian Syria, and that the Palestinian leadership of various backgrounds taking 

into consider that the Palestinians in Syria affected by the political of their position on the Syrian 

conflict and the Palestinian issue is still in the national liberation period. 

 

: الدراسة مشكلة

ُت من رلَ غلى جشجب وما العىسي الفشاع من الكلعىُجي اإلاىنل وبُػت في الذساظت مؽٍلت جٌمن .  اإلاىنل لهزا خفـى

 

: الدراسة جساؤالت

: الخالي الشئِسخي بالعإاُ الذساظت مؽٍلت جخمدىس 

 ؟ الكلعىُنُت الهمُت غلى ظىسٍا في الفشاع ججاو الكلعىُجي اإلاىنل انػٍاظاث ما

: قشغُت حعاؤالث غذة الشئِسخي العإاُ ىزا غن ًخكشعو

خُت الجزوس  ما -1  ؟2011-1948 الكترة خالُ ظىسٍا في الكلعىُجي للىحىد الخاٍس

 العىسي؟ الفشاع من الكلعىُجي اإلاىنل وبُػت ما -2
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 الكلعىُنُت؟ الهمُت غلى العىسي الفشاع أزش يُل -3

: الدراسة أهداف

خُت الجزوس  جدذًذ -1  .2011-1948 الكترة خالُ ظىسٍا في ًجيالكلعي للىحىد الخاٍس

 .العىسي الفشاع من الكلعىُجي اإلاىنل وبُػت جىلُذ -2
 .الكلعىُنُت الهمُت غلى العىسي الفشاع أزش بُاو -3

 
 

: الدراسة أهمية

 .الػشبُت للمٌخبت ئلاقت ٌػخبر اإلاىلىع ىزو ئو -1

 .الكلعىُنُت الهمُت غلى العىسي الفشاع النػٍاط مىلىغُت سؤٍت جهذًم -2

 .مهم بمىلىع اإلاإجمش ساءئر -3

: الدراسة مىهج

: غلى التريحز جم ولٌن مناهج غذة الذساظت في الباخث وظل

خي اإلانهج -  الخاٍس

كي اإلانهج -  الخدلُلي الـى
 

  ألاول املبحث

 2011-1948 سوريا في الفلسطيني الوجود 1.1

خ في ظىداء مدىت 1948 غام الفهُىنُت الػفاباث بها نامذ التي قلعىحو نٌبت ؼٍلذ خ الحذًث الكلعىُجي الخاٍس  والخاٍس

خُت بالدو من الكلعىُجي الؽػب أبناء ؼشد وبزلَ, الػشبي  في وحىىهم غلى ىائمحو أنكعهم الكلعىُنُحو وحذ زم , الخاٍس

ىاحهىو  ومؿاسبها ألاسك مؽاسم  لها أو للمشء ًمٌن ال التي والػزاباث اإلاػاناة ـنىف ٍو ُّ  ونذ, (2016, غشاس) غاؼها ئرا ئال ًخخ
 ئلى منهم وقذ, الكلعىُنُحو الػشب مجمىع من% 54أيثر ًمثلىو  قلعىُجي ألل 750 ندى 1948 الػام في الخهجحر غملُت والذ

, الػىدة خو )ألاخشي  العىسٍت اإلاذو في البانُت وألانلُت, الػاـمت دمؽو في مػظمهم اظخهش, قلعىُجي ألل 85 خىالي ظىسٍا
مٌن, (6 ؿ, 2012 : بالخالي النٌبت وبػذ نبل لعىسٍا الكلعىُنُحو لهجشة الشئِعُت بألاظبا نلخق أو ٍو

ىاني الانخذاب -1 . ظٍانها من ألاسك إلقشاؽ ىذقذ التي وظُاظخه البًر

 .الكلعىُجي الؽػب بدو ئجحاف من خمله وما 1947 لػام 181 سنم الخهعُم نشاس -2
ىانُتاُ العُاظاث مؼ والذولي ؤلانلُمي النظام وجىاوئ 1948 غام نٌبت ونىع -3  أدي ما وىى, الٍاربت ووغىدىا بٍش

 .الكلعىُجي الؽػب لذ والعالح الناس بهىة الترانعكحر خاالث وونىع, الٌبري  النٌبت لىنىع بالنهاًت
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 الؽػبي النماُ حبهت )(ؼخحرو , الهاؾاناة, ألاسؾىو  ) الفهُىنُت الػفاباث انترقتها التي الفهُىنُت اإلازابذ -4

ُ  ًمٌن وبالخالي, (2016, الكلعىُجي ػاني وغانى أسله من هجش الكلعىُجي الؽػب أو الهى الث َو  بمإامشة الٍى
ىانُا غليها أؼشقذ دولُت  .181 الىنذ رلَ في الظالم بهشاسىا اإلاخدذة ألامم وؼشغنتها بٍش

 2002 الػام نهاًت في الجئ ألل 431 ئلى لُفل مجمىغهم اسجكؼ قهذ ظىسٍا قلعىُجي بحو الىبُػُت النمى إلاػذالث وندُجت

نبغي, 2004 غام قلعىُجي الجئ ألل 444 ونشابت  غلى جهخفش لم ظىسٍا ئلى الكلعىُنُحو الالحئحو هجشة أو ئلى ىنا ؤلاؼاسة ٍو
 ظُاظُت لظشوف ندُجت اإلاخالخهت العُاظُت ألاخذار بكػل الالخهت العنىاث وىاُ اظخمشث وئنما 1948 غام الهجشة مىحاث

, (6ؿ, 2012, الػىدة خو )زانىي  وجهجحر أصماث من الكلعىُجي الؽخاث له ًخػشك بما مشجبىت وانخفادًت واحخماغُت
 ومجاصس , 1976 غام اللبنانُت ألاىلُت الحشب وبػذ 1970 غام وبػذ, 1967 النٌعت بػام النٌبت بػذ الخهجحر غملُاث أبشص  وجمثلذ

 مؿادسة غلى الكلعىُنُحو وئحباس الثانُت جالخلي خشب بػذ اإلااضخي الهشو  من الدعػُناث أوائل وفي, 1982 وؼاجُال ـبرا

ذ   الٍٍى
ًا
, (2016, الكلعىُجي الؽػبي النماُ حبهت) اإلاػمىسة أـهاع ئلى للجشة ودقػهم الػشام قلعىُنحي جشخُل غن قمال

ُ  بحو الثانُت الذولت ظىسٍا وحػذ   2011 غام غذدىم بلـ ئر, أساليها غلى الكلعىُنُحو الالحئحو غذد خُث من الػشبُت الذو

ًالت في مسجل الجئ 510,000 ندى ًالت آخش ئخفاء ووقو, ألاونشوا و ًالت جهذم 2012 زاني ًانىو / ًناًش في ألاونشوا  لى  الى
ذ إلاا خذماتها  ٌؽمل ال الػذد ىزا لٌن, 1948 غام قلعىحو نٌبت منز في ٌػِؽىو  مسجل قلعىُجي الجئ 510,444 غلى ًٍض

  الالحئحو
ًا
ًالت لذي لتمسج ؾحر قئاث قهناى, حمُػا  لجاو في والػاملحو اإلاذني اإلاجخمؼ مإظعاث وحؽحر,  مخػذدة ألظباب الى

 الالحئحو أو ٌػجي الزي ألامش الجئ 600,000 من ًهشب ظىسٍا في الكلعىُنُحو لالحئحو الحهُهي الػذد أو ئلى الػىدة
  ظىسٍا ظٍاو مجمىع من2,8 نعبخه ما ًمثلىو  الكلعىُنُحو

ًا
با  ًهخفش لم ظىسٍا قلعىُجي أو أي, (2ؿ, 2015,منىس ) جهٍش

  ورلَ الكلعىُنُحو اإلاهاحٍشن أقىاج اظخمشث بل, 1948 غام نٌبت غلى بناءًا  الخاسج ئلى لجىئهم
ًا
 بهم اإلادُىت للظشوف جبػا

خُت قلعىحو داخل ظىاء . خاسحها أو الخاٍس

  932,533, 2011 الػام في قئاتهم بمخخلل ظىسٍا في الكلعىُنُحو غذد بلـ أخشي  ئخفاءاث وبدعب
ًا
 أؾلبُتهم جخىصع قلعىُنُا

 الىاخذ الكشد دخل ًتراوح خُث, وآخش مخُم بحو اإلاػِؽُت ألاولاع وجخكاوث اإلاداقظاث مخخلل في اإلاندؽشة اإلاجخمػاث غلى

ضة)الحرمى مخُم في لحرة 3000 من وأيثر ظبِنت مخُم في ظىسٍت لحرة 2000 من أنل بحو الؽهش في . ( 2ؿ, 2015, غٍض

 سوريا في الفلسطيييين الالجئين فئات 2.1

  ًخمخػىو  ظىسٍا في الكلعىُنُحو أو سؾم
ًا
ُ  بحو ألاقمل هي بدهىم  ئحماال  الكلعىُنُىو  بها ًدخكظ التي الػشبُت الذو

تهم : ًلي يما الحهىم  في قئاث ئلى ًنهعمىو  أنهم ئال الىونُت بهٍى

 للالحئحو الػامت الهُئت ؼإنهم غلى وحؽشف, الالحئحو من ألايبر النعبت الكئت ىزو وحؽٍل, 1948 غام الحئي -1

خمخؼ الػشب الكلعىُنُحو  غذا, والخػلُمُت واإلاهنُت الىظُكُت اإلاجاالث ًاقت في العىسي اإلاىاون بدهىم  ىإالء ٍو

ت والترشح الانخخاب جخق أمىس  . الؽػب مجلغ لػمٍى
نىبو نشواألاو نُىد وغلى الالحئحو مإظعت نُىد غلى ىإالء حسجُل جم, 1956 غام الحئي -2  غلى ًنىبو ما غليهم ٍو

ُ  ٌعخىُػىا ال أنهم غذا ما الاولى الكئت  .مإنخت بفكت الخػانذ خالُ من ئال الػمل ظىم  دخى
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 الىزائو خملت من ًانىا ئر ألاحنبي مػاملت ٌػاملىا والبهُت, 1956 غام قئت مػاملت ٌػامل بػمهم, 1967 غام ناصحي -3

ت  .اإلاإنذ ألاسدني العكش حىاص ًدمل ولم الػشبي ومػاملت, (ؾضة نىاع)اإلافٍش
  ألايثر الكئت ىزو أولاع حػخبر, 1970 غام ناصحي -4

ُا
 العكش وزائو خاملي وغلى, وزائو ًملٍىو  ال ؾالبُتهم ألو حػهُذا

ت   ظىسٍا في ئنامتهم ججذًذ وألاسدنُت اإلافٍش
ًا
 للصحت باإللاقت الػمل ظىم  لذخىلهم حػهُذاث وزمت, ظنت ًل دوسٍا

 .(7+6 ؿ, 2012, لػىدةا خو) والخػلُم

 ىناى للكلعىُنُحو قاو, ظىسٍا في الكلعىُنُت للمخُماث الفػبت والاحخماغُت الانخفادًت الظشوف من الشؾم وغلى
 
ًا
 الهُىد بػن مؼ واإلالٌُت والخجاسة والصحت والخػلُم الخىظُل مجاالث في العىسٍحو اإلاىاونحو خهىم  غن جخخلل ال خهىنا

 , العىسٍحو باإلاىاونحو الخاـت العُاظُت بالحهىم  الخمخؼ خو له ًٍىو  أو دوو  ووم الػهاساث بخملَ الخاـت
ًا
 إلاا وخالقا

 هي وئنما, الهىمُت ومىانكه العىسي النظام غىاءاث من ظىسٍا في للكلعىُنُحو اإلاهذمت الدعهُالث لِعذ البػن ًظنه

 خالت وئلى, الكلعىُنُحو من ألايبر الػذد حشثه والتي 1948 نٌبت ئزش غلى ظىسٍا في الكلعىُنُحو جىاحذ بذاًت ئلى حػىد

ضة )لها والشظمي الؽػبي والاخخماو الكلعىُنُت الهمُت مؼ الخػاول  .(1ؿ, 2015, غٍض

 

 الثاوي املبحث

 الصراع مً الفلسطيني املوقف

 الصراع إزاء الفلسطيني املوقف في الحبا1.2ًً

  ةالحالي أصمتها بذء ختى ظىسٍا في الكلعىُجي الىحىد مثل
ًا
  وحىدا

ًا
  معخهشا

ًا
ػخبر نعبُا  الػشبُت البلذاو في إلاثُله ألامثل َو

 بذأ واحعاغه وجفاغذو الفشاع انذالع من نلُلت أؼهش وبػذ لٌن, (الػشام  –مفش  –لبناو  –ألاسدو ) ألاخشي  اإلامُكت
  ٌػِؽىو  ظىسٍا في الكلعىُنُىو 

ًا
  قفال

ًا
ُ  من حذًذا   بذأ غنذىا, 1948 الػام في بهم خلذ التي الٌبري  الثانُت نٌبتهم قفى

ػذة حمُؼ غلى الىحىد ىزا ًتهذم   مندجى الفشاع أخز غنذما ورلَ والعُاظُت والاحخماغُت الانخفادًت ألـا
ًا
 معلحا

  باجذ الكلعىُنُت اإلاخُماث قمػظم
ًا
 جاسيحو ؾالبُتهم نضوح في حعبب مما, العىسي الفشاع أوشاف قُه ًخفاسع مٍانا

  ىمسصم ومفذس وبُىتهم ممخلٍاتهم
ًا
  قُه ًلىروو  لهم آمن  مٍاو غن بدثا

ًا
. (8ؿ, 2014, دًب) خُاتهم غلى خكاظا

: وىما أظاظِخحو ناخُخحو من (به خاـت ألىذاف ًانذ وئو) الكلعىُنُحو غلى النظام قمل ًنٌش من ًخىئ

  النظام قيها ونل التي: السياسية الىاحية -1
ًا
 ووقو, اإلاخخلكت اإلاداقل في الكلعىُنُت الحهىم  غن دقاغا

ًا
 ًناظب إلاا ا

 .ؼشغُخه مٍىناث أىم مثلذ والتي الكلعىُنُت الهمُت ججاو الخاسحُت ظُاظخه
 الهىجلي ؼٌشي  الشئِغ غهذ في بذأث أو بػذ غليها خاقظ والتي ظىسٍا في الكلعىُنُحو لىلؼ: القاهوهية الىاحية -2

 للمىاون اإلامنىخت لحهىم ا ًاقت الكلعىُجي الالجئ منذ والزي 1956 لػام 260 الهانىو  أنشث التي وخٍىمخه

 , (6ؿ, 2016, العػذ) والانخخاب الترشح خهي غذا ما العىسي
ًا
 نكعه الكلعىُجي الؽػب وحذ ألاظباب لهزو وجبػا

. ألخذىما الاندُاص غلُه ًفػب مػادلت وشفي بحو ألاخذار بذاًت في
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  والتي ًجشي  ما خُاُ الكلعىُنُت الكفائل نظش وحهاث في الخباًن وبدٌم
ًا
 راى أو الكفُل ىزا غالنت جدذدىا ام ؾالبا

 , العُاظُت ونخبه الكلعىُجي الؽاسع بحو الحاـت الكجىة وبدٌم, بالنظام
ًا
, جىلػاجه مىايبت في النخب جلَ عجض ئلى نظشا

 جخكاوث أو البذًهي من ًاو, العىسٍت الجؿشاقُا امخذاد غلى وآخش قلعىُجي مخُم بحو اإلاىلىغُت الظشوف جماًض غن غذا
  اإلادؽٍل العىسي اإلاؽهذ في الكلعىُنُىو  ظِؽؿله الزي اإلاىنل خُاُ والخىنػاث اثالخهذًش

ًا
 مػىُاث أو ًبذوا وال, خذًثا

  سجلذ نذ العىسٍت ألاسك غلى الىانؼ
ًا
  أو خعما

ًا
 واخخماالجه اإلاؽهذ حػهُذ في صادث وئنما, ؾحرو لذ خُاس إلافلحت جشحُدا

داث أيذث ونذ, اإلاكخىخت ضة) الفشاع في الانجشاس وغذم الحُاد غلى بالىنىف داًتالب منز غباط مدمىد جفٍش  ؿ, 2016, غٍض
4+5) .

 للفلسطيييين الصراع أهمية 2.2

ُ  ؼهذتها التي الػشبي بالشبُؼ ظمي ما مىحاث باقي غن ًخخلل ظىسٍا في الفشاع ئو   الػام أواخش منز الػشبُت الذو

: لآلحي ًشحؼ ورلَ للكلعىُنُحو بالنعبت2010

ُ  من ًىنها ؤلاظشائُلي الػشبي الفشاع في ىامت دولت ظىسٍا حػخبر -1  (الجىالو) أساليها من مدخل حضء ولذيها الىىم  دو
ل خلهت حؽٍل أنها يما  .اإلامانػت ٌعمى ما مدىس  في سئِعت ـو

 .ألاخشي  الكلعىُنُت الكفائل وبػن والجهاد خماط لحشيتي العُاظُت الهُادة دمؽو في ًخىاحذ -2
ًاث بذغم ظابواُ في العىسي النظام نام -3  .الكلعىُنُت اإلاهاومت خش

 , (1ؿ, 2014, ظػذة أبى) العىسٍت اإلاداقظاث في مندؽٍشن قلعىُجي الجئ ألل 600 نشابت ظىسٍا في ٌػِؾ -4
ًا
 ئرا

 الػشبي الفشاع مدىس  في وسئِعت مهمت دولت منها حػل ؤلاظشائُلي الاخخالُ دولت مؼ لعىسٍا اإلاباؼش الخماط

 .العلب أو باإلًجاب ظىاء ظىسٍا في ًدفل بما الكلعىُنُىو  ًخأزش وبزلَ, الاظشائُلي

 الفلسطييية الفصائل موقف 3.2

 والزي, لهم الحالنت البِئت في الناؼب الفشاع اسجذاداث الكلعىُنُحو ججنِب يُكُت بؽأو الكلعىُنُت الكفائل انهعمذ
  أؼذ مشاخل ئلى النظام ونىاث اإلاػاسلت نىي  بحو انخهل

ًا
  غنكا

ًا
ش منظمت قفائل بحو العُاسخي الخىاقو سؾمو واخخذاما  الخدٍش

 اإلاخُماث جدُُذ غلى ألاخذار بذاًت في, (الاظالمي والجهاد خماط خشيتي قيها بما ) الكلعىُجي الخدالل ونىي  الكلعىُنُت
 ىمهاأ من, الىانؼ أسك غلى الخىاقو ىزا لخىبُو ـػىباث أظهشث مخػذدة ونائؼ زمت أو ؾحر اإلابذأ خُث من الكلعىُنُت

 الحُاد مىنل لخٌَشغ الذاعي الكلعىُجي الكفائلي الاججاو غن بالنظام وزُهت غالنت راث قلعىُنُت نىي  اقترام

. (5 ؿ, 2014, ىاؼم أبى) الكلعىُجي

 الفلسطييية الححرير مىظمة 4.2

ش منظمت قفائل خي الىحىد راث الكلعىُنُت الخدٍش  مهىالث خلل ءالانضوا جكمُل ئلى لجأث الحرمىى مخُم في الخاٍس
 وججهُل العلىى إلدانت بُاناتها اججهذ للهفل ًخػشك الحرمىى مخُم ًاو غنذما وختى والخىسٍي الانجشاس وسقن الخدُُذ

  الكاغل
ًا
داث ًانذ خحو في, النظام مؼ للحشج ججنبا  وجدمُله النظام ئدانت ندى جندى اإلانظمت باظم غبذسبه ًاظش جفٍش

ش منظمت غن ًفذس ولم, (5 ؿ, 2014, ىاؼم أبى) اإلاعإولُت  أو ئال العىسي الفشاع بؽأو واضح بُاو الكلعىُنُت الخدٍش

 :ومنها اإلاىانل بػن لها اإلانظمت
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خ الحرمىى مخُم في خفلذ التي لؤلخذار ئدانتها -1 شاو 7 بخاٍس . الخالفت بأخذار غشف ما أو 2011ًىنُى/ خٍض

 2011أؾعىغ/ أب منخفل في الالرنُت في الشمل مخُم له حػشك الزي للهجىم ئدانتها -2
اسة -3 ي غباط ٍص   ًص

ًا
  ألاظذ مؼ واحخماغه لعىسٍا اإلانظمت غن ممثال

ًا
 الهفل اإلاخُماث في الكلعىُنُحو بخجنِب مىالبا

 .منهم اإلاػخهلحو ظشاح وئوالم لهم حعهُالث وجهذًم الجىي 

 ألاوشاف بػن وئ" ناُ والزي مجذالني أخمذ الػمل وصٍش بشئاظت الحرمىى مخُم ألىل ئؾازُت ناقلت ئسظاُ -4
ل لخػىُل حععى الحرمىى مخُم داخل خماط خشيت غلى اإلادعىبت  أىل غن اإلاػاناة سقؼ ؼأنه من الجكام الخـى

 (7ؿ, 2014, ظػذة أبى )".اإلاخُم

 حماس حركة 5.2

 النظام من لها حػشلذ التي المؿىه بعبب, العىسٍت العاخت من الانسحاب آزشث التي خماط خشيت مىنل جمُحز ًمٌن

 , الفشاع من حانبه ئلى الىنىف سقمها ندُجت ظىسياُ
ًا
ا  اإلاػلن اندُاصىا لىء في بالنظام غالنتها انهىاع بػذ وخفـى

 مإجمش في للحشيت العُاسخي اإلاٌخب سئِغ مؽػل خالذ ألهاىا التي الٍلمت في بىلىح اإلاىنل ىزا ججلى, العىسٍت للمػاسلت

ُ  في والخنمُت الػذالت خضب ُ / ظبخمبر ؼهش في ئظىنبى  الػىامل ومن أنه ؼَ ال, (5 ؿ, 2014, ىاؼم أبى)2011 الػام من أًلى
: بالخالي الىنذ رلَ في العىسي الفشاع من مىنكها خماط خشيت غليها بنذ التي اإلاهمت

ؼ الانهُاس اإلاخىنؼ من ًاو أنه ئر, الىنذ رلَ في العىسي النظام لعهىه الٌبحرة الاخخمالُت -1  بما مهاسنت ورلَ للنظام العَش

ُ  في خذر . (مفش -لُبُا -جىنغ) الػشبي بالشبُؼ ظمي ما دو

ي  –الهىشي  الاخخماو -2   لػبا للحشيت منهما اإلاهذمت وؤلاؾشاءاث وجشيُا نىش من ًل مىنل أو ؼَ ال, التًر
ًا
  دوسا

ًا
 جبجي في باسصا

ل أو خذ ئلى, للنظام مناىن مىنل وجبنيها, الفشاع من مىنكها خماط خشيت  مؽػل خالذ العُاسخي امٌخبه بشئِغ ـو
ُ  حػخبر التي جشيُا داخل من خشيخه مىنل ئغالو  الحشيت إلاىنل ًاو يما, العىسي اإلاػاسلت نىي  إلاػظم الشئِغ اإلامى

 في أنه غباسة في ًخلخق رلَ ًل, مباؼشة ؾحر بفىسة رلَ ًاو وئو وائكُت ـبؿت العىسي الفشاع ئغىاء في معاىمت

. صحُذ والػٌغ الؿذ ـذًو ًفبذ أو اإلامٌن من الُىم قػذو, دائمت غذاءاث وال دائمت ـذاناث ًىحذ ال العُاظت

 إلاسالمي الجهاد حركة 6.2

ُ  نكعها وججنِب, غام بؽٍل وظىسٍا الحرمىى مخُم في ؤلانعاني الػمل غلى التريحز ؤلاظالمي الجهاد خشيت خاولذ  في الذخى

ُ  العُاظُت الخجارباث  (5 ؿ, 2014, ىاؼم أبى)العىسي الفشاع خى

 العامة القيادة الشعبية الجبهة 7.2

ل أخمذ بهُادة الػامت الهُادة الؽػبُت الجبهت اسجباه  أو يما, منه الكٍاى ـػب غمىي  اسجباه ىى العىسي بالنظام حبًر
  الكػلي جأزحرىا نلت وسؾم النظام حانب ئلى الفشاع في ؼاسيذ الػامت الهُادة الؽػبُت الجبهت

ًا
ا  يتوبمؽاس أنه ئال, غعٌٍش

  النظام حانب ئلى الجبهت
ًا
ا  اإلاىنل غن حػبر ال أنها ئال النظام حانب ئلى مؽاسيتها وسؾم, قلعىُجي وشف حػذ قانها غعٌٍش

 الؽػبُت الجبهت بنذ وبزلَ, (2015-8-3, الػشبي الىانؼ بشنامج )ألابشص  ًانا وقخذ خماط خشيخا مىنل ألو الػام الكلعىُجي
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 اإلاإامشة قٌشة وجبنيها, الفشاع أوىاس مخخلل في العىسي النظام سواًت غلى بناءًا  والاغالمُت ةالعُاسخي مىانكها الػامت الهُادة

 .ظىسٍا غلى الٍىنُت

 

 الفلسطيييين مً الصراع أطراف موقف 8.2

 السوري الىظام

 خاسحُت غناـش باتهام ؼػباو بثِنت الجمهىسٍت سئِغ معدؽاسة لعاو وغلى العىسي النظام ظاسع ألاولاع جكجش بذاًت مؼ

 غضص  وما, بالالرنُت آراس/ ماسط 26 في ونػذ أخذار في بالخىسه للكلعىُنُحو الاتهام أـابؼ ووحهذ, الكخنت وساء بالىنىف

 أبى) ئظشائُل بأمن  النظام اظخهشاس وسبي الكلعىُنُت الهمُت النظام سمىص  أبشص  أخذ مخلىف سامي اظخدماس الاججاو ىزا
. (3ؿ, 2014, ىاؼم

 سوريةاو املعارضة

ت الؽشوم صحُكت مؼ مهابلت في اإلاػاسك الىوجي اإلاجلغ سئِغ ؾلُىو  بشىاو جدذر   لِغ الكلعىُنُىو  الجضائٍش
ًا
 ئخىانا

 ما خالُ ومن, (3ؿ, 2014, ظػذة أبى) ظىسٍا واظخهالُ أمن من حضء قهم رلَ من أيثر ىم بل للعىسٍحو بالنعبت وأؼهاء
ُ  لهذ, ظبو  جُاساث من اخخالقها سؾم اإلاػاسلت يزلَ, الفشاع في لفالحه الكلعىُنُت الهمُت جىظُل النظام خاو

 واخخالف ووظائلها, وأىذاقها وأخضابها قفائلها باخخالف جخخلل التي ,واحتهاداتها نشاءاتها ويزلَ ونىي, وأخضاب واججاىاث

  خاولذ, الخاسج حماغاث بػن غن الذاخل مػاسلت
ًا
ذ لٌعب الكلعىُنُت الهمُت جىظُل أًما  ومن, الذغم من مٍض

ُ  ما لهذف ٌععى خضب أو نظام أي أو الػشبُت اإلانىهت في اإلاػشوف ُ  الكلعىُنُت الهمُت اظخؿالُ ًداو ى  مبخؿاو ئلى للـى

  أو أي, أىمُت من الكلعىُنُت الهمُت جٌدعبه إلاا
ًا
 الكلعىُنُت الهمُت اظخؿالُ خاوال واإلاػاسلت النظام من يال

 .لفالحهما

 الثالث املبحث

 الفلسطييية القضية على السوري الصراع ثداعيات

 ألاالصراع الفلسطيييين 1.3

 ظلمي بىابؼ أؼهش ظخت إلاذة اظخمش والزي 2011 آراس/ ماسط من غؽش الثامن في ظىسٍا في العلىت غلى الفشاع انىالم مؼ

  ظىسٍا في الكلعىُنُىو  اجخز, (2ؿ, 2015, غبذسبه) للػعٌشة ًخجه أو نبل
ًا
  مىنكا

ًا
 جبجي غلى ًهىم الفشاع بذاًت منز مبذئُا

  الفشاع باغخباس الحُاد
ًا
  ؼأنا

ًا
  الكلعىُنُحو الالحئحو مؼ ونل الزي العىسي الؽػب ًخق داخلُا

ًا
  مىنكا

ًا
 لهمُتهم داغما

م الػِؾ وظائل ًل لهم ووقش, الىونُت , الهشػ) أنكعهم العىسٍىو  اإلاىاونىو  بها ًخمخؼ التي الحهىم  حمُؼ ومندهم الٌٍش
 :أىمها غذًذة, مشجٌضاث غلى بجي اإلاىنل ىزا أو يما, (2ؿ, 2016

ل ال الكلعىُنُحو الالحئحو أغذاد أو -1
ّ
 ,(العٍاو غذد من باإلائت 3 خىالي) لعىسٍت الذاخلُت اإلاػادالث في يبحرة نىة حؽٍ

ت, البلذ ىزا في اإلاذو من غذًذ غلى جخىّصع  .والحئي مجشد باغخباسىم ظىسٍا في إلاٍانتهم الكلعىُنُحو وسٍؤ
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  الكلعىُنُحو ئو -2
ًا
ىا العىسٍت, العُاظُت الحُاة في ًنخشوىا لم غمىما

ّ
, 64 وىاُ ىامؽها غلى وظل

ًا
 أو وَبَذًهي غاما

  ًانىا الزًن العىسٍحو ٌؽمل ىزا
ًا
 .غهىد أسبػت وىاُ العُاظت من ممنىغحو أـال

ت الخجاسب -3 ذ والػشام ولبناو ألاسدو في لالحئحو اإلاأظاٍو ًاثئدس مشيض في ًانذ والٍٍى  ما لحعاظُت ظىسٍا قلعىُنحي ا
 وحىدىم تهّذد نذ مذاخالث أي من والحزس الهلو مؽاغش غنذىم نّمذ بدُث غليهم, جثهل وباجذ ًجشي,

 .واظخهشاسىم

  ولبناو) ظىسٍا قلعىُنحي غنذ ؼػىس  زمت -4
ًا
ت لهم, وونُت مشحػُت بؿُاب (أًما ـّ  في الحاـلت الانهعام خاُ مؼ بخا

ِّؾ الىونُت, خشيتهم ش, منظمت وتهم  أي مؼ الخػاوي في انٌكائُت, أو ظلبُت, ظلىيُاث غنذىم ًنّمي ولؼ وىى الخدٍش

ًاث  .ظُاظُت خشا

  لػب البلذ, ىزا في ًجشي  مما اإلاىنل بؽأو ظىسٍا في الػاملت الكلعىُنُت العُاظُت الهىي  انهعام ئو -5
ًا
ادة في دوسا  ٍص

  الفشاع؛ جذاغُاث اإلاخُماث بخجنِب ىوالخمغ بالنكغ النأي نهج غلى وئـشاسىم الكلعىُنُحو, خزس
ًا
ا  أننا خفـى

 وبزلَ, (2+1 ؿ, 2014, يُالي ) العىسي النظام نبل من اخخمانها بعبب مػظمها ٌػِؾ قفائل غن ىنا نخدذر

ت الخجاسب من الاظخكادة خاولىا نذ الكلعىُنُىو  ًٍىو   أنكعهم بخدُُذ, الػشبي  –الػشبي الفشاع حشاء لهم اإلاأظاٍو
. النجاح له ًٌخب لم أنه ئال العىسي الفشاع غن

: سوريا فلسطيني على السوري الصراع ثداعيات 2.3

ذ بحو ظىسٍا في الكلعىُنُحو الالحئىو  انهعم  أحل من يبحرة حهىد بزلذ الفشاع ظنىاث مذي وغلى للنظام ومػاسك مٍإ

 في الكلعىُجي اإلاجخمؼ أـِب غلُه وبناء رلَ جمنؼ ًانذ وؤلانلُمُت اإلادلُت الػىامل لٌن, الفشاع غن الكلعىُنُحو جدُُذ

: غذة بخعائش ظىسٍا

 مما, نعمت ألل200 ظٍانه غذد ًبلـ الزي, ظىسٍا في الكلعىُنُت الخجمػاث أيبر الحرمىى مخُم غلى خانو خفاس -1

 .وكل 3500 بُنهم قهي نعمت ألل 18 خىالي اإلاخُم داخل منهم بهي, أبنائه ؾالبُت وهجشة مػظمه جذمحر ئلى أدي

 خلب حنىب  وخنذساث (ظىسٍا حنىب ) دسغا مخُماث ؾالبُت وجذمحر, اإلاخُماث في الػامت اإلاشاقو مػظم دمحرث -2
 .الجىالو وٍشو غلى الؽُخ وخاو

نب العُذة مخُماث أبناء غىدة العىسي النظام منؼ -3 , مشة )اإلاػاسى انتهاء سؾم بُىتهم ئلى والحعُنُت وحشمانا ٍص
2015). 

 :الخالي خعب ورلَ يبحرة أغذاد الفشاع قترة في ظىسٍا ؾادسوا رًناُ الكلعىُنُحو غذد بلـ -4
 (42500) لبناو في ظىسي قلعىُجي الجئ. 

 (15500)  ألاسدو في ظىسي قلعىُجي الجئ 

 (6000) ًالت اخفائُاث وقو ورلَ مفش, في ظىسي قلعىُجي الجئ  .2015 ًىلُى لؿاًت" ألاونشوا" و
 (8000) جشيُا في ظىسي قلعىُجي الجئ. 

 (1000)  
ًا
 .ؾضة نىاع في ظىسي قلعىُجي الحئا

 لىا ظىسي قلعىُجي الجئ ألل (79) من أيثر  قلعىُنحي أحل من الػمل مجمىغت) 2016 منخفل ختى أوسوبا ئلى ـو

 . (19/10/2016, ظىسٍا
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 )1114 اإلاػخهلحو غذد بلـ يما, 288 خىالي اإلاكهىدًن غذد وبلـ, 3375 من أيثر الكلعىُنُحو الؽهذاء غذد بلـ -5

 .(20/10/2016,ظىسٍا قلعىُنحي أحل من الػمل مجمىغت
 .(2015, مشة )والاحخماعي العُاسخي الانهعام احعاع -6

 اإلاخمثلت الكلعىُنُت العُاظُت باإلاشحػُت الثهت قهذاو ئلى الكلعىُنُت والخجمػاث اإلاخُماث أىالي دقؼ مداولت -7

ش بمنظمت  .(2016, الكلعىُجي الؽػبي النماُ حبهت ) الخدٍش

 

 (الدًمغرافي) السكاوي الصعيد على

, 13 غلى ًخىصغىو  قلعىُجي, الجئ ملُىو  نفل خىالي ظىسٍا في ًخىاحذ
ًا
 والجضء نعمت, ألل 350 خىالي قيها ًهُم مخُما

 داخل مهجٍشن أـبدىا نذ ظىسٍا في قلعىُجي الجئ ألل 270 ًهاسب ما ئو, الشئِعُت اإلاذو في الخجمػاث في ًهُم اإلاخبهي
 وأخحرا خمق في 6450و خماة وفي الالرنُت في 4500 حانب ئلى خلب في 6600 وخىالي دمؽو في منهم ألل 200 من أيثر ظىسٍا

 51300 مهابل الاسدو في ألاونشوا لذي ظىسٍا من قلعىُجي الجئ 10687 حسجُل جم أنه اإلافادس ىزو وجمُل, دسغا في 1310 في
ا جشيُا في أخش وغذد ؾضة في 1000و لُبُا في 1100و مفش في 6000 ووحىد لبناو في , (8ؿ, 2014, دًب )أخشي  وبلذاو ومالحًز

 خاسج للهجشة  ممىٍشن أنكعهم  وحذوا ظىسٍا في قالكلعىُنُحو, اإلاؽدذ حؽخِذ غلى غمل العىسي الفشاع ًٍىو  وبزلَ

ػذة ًاقت غلى بهم جدُي التي واإلاهُخت الفػبت الظشوف ندُجت العىسي الذاخل في الجزوح أو ظىسٍا . ألـا

 الاوساوي السكاوي الصعيد على

 ورلَ الكلعىُنُحو, الالحئحو بحو ؤلانعاني الاخخُاج وجنامى, الفمىد نذساث في اإلادعاسع المػل بذأ الفشاع اظخمشاس مؼ

 مثل مناوو, غذة وغانذ بؽذة, الكلعىُنُحو الالحئحو وججمػاث مخُماث حمُؼ جمشسث ونذ, الفشاع اظخمشاس ندُجت
 اظخخذام واظخمش, لعاينيها ؼامل ؼبه ونضوح بالؿت ألشاس من ظبِنت, ومخُم الخل غحو ومخُم غادس ومخُم الحرمىى
 ؤلانعاو خهىم  ونانىو  ؤلانعاني الهانىو  وانتهاى اإلاذنُت, اإلاناوو غلى والاغخذاء الفشاع, في جمُحز دوو  الثهُلت ألاظلحت
 ألازش خذة في الانخكاك غلى غالمت أًت ىناى أو ًبذو ,وال الكلعىُنُحو الالحئحو نضوح اظخمشاس غنه نخج مما الذولي,

 أو ألاونشوا جهذس ظُاسخي, خل ؾُاب وفي الخذبش, آلُاث حمُؼ الكلعىُنُىو  الالحئىو  اظدنكذ ونذ, ظىسٍا في لؤلصمت ؤلانعاني
 ٌؽمل بما ,الذنُا اخخُاحاتهم جلبُت أحل من ؤلانعانُت اإلاعاغذاث من واظؼ مجاُ ئلى بداحت ظُظلىو  شخق 460,000

 الكلعىُنُحو الالحئحو من الػذًذ آلاو وأـبذ. الفحي والفشف واإلاُاو والصحت واإلاأوي  الؿزائُت ؾحر واإلاىاد والؿزاء اإلااُ

 ئلى هجشوا اللزًن أو يما, (5 ؿ, 2014, ألاونشوا) ًدناولىنها التي الؿزاء يمُاث جهلُق مثل ظلبُت, جذبش آلُاث ٌعخخذمىو 
  مكخىخت بهُذ أنها مؼ أمامهم الحذود أؾلهذ ألاسدو قكي, زحراى غانىا ظىسٍا خاسج

ًا
 أما, العىسٍحو الالحئحو أم حضئُا

ُ  من جمٌنىا اللزًن ظىسٍا قلعىُنحي ت وؤلاغادة الخػعكي لالخخجاص قخػشلىا الفشاع انذالع نبل لؤلسدو الذخى  وفي, الهعٍش
ُ  بىلب الخهذم غليهم الحٍىمت جشهوحؾ اإلاهن من يثحر في الػمل من ظىسٍا قلعىُنحي ًمنؼ لبناو  غمل جأؼحرة غلى للحفى

ذ العىسٍحو الالحئحو من جىلب التي جلَ غن جخخلل ئحشاءاث وباجباع  ظىسٍا قلعىُنحي ٌػانىا مفش وفي, جٍلكت غنها وجٍض
 
ًا
 لهم ٌعمذ ال ظىسٍا قلعىُنحي لٌن لالحئحو اإلاخدذة ألامم مكىلُت في بالدسجُل العىسٍحو لالحئحو مفش حعمذ خُث أًما

ُ  من ًدشمهم ما بزلَ . (41ؿ, 2014, ٌعىو  مىس ) نكعه الفشاع من قشوا أنهم سؾم اإلاعاغذاث من أي غلى الحفى
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للالسياس ي الصعيد على

 وقفائل الخدالل قفائل بىشقيها, الكفائل, مؼ لػالنخه مػُاس لىلؼ العىسي النظام لجىء العىسٍت ألاصمت جذاغُاث من
 خاـت بػالنت جدظُا اللخحو ؤلاظالمي, والجهاد خماط خشيتي مثل ـػب, مىنل في منها دداع ولؼ ما وىزا اإلانظمت,

  ٌػخبر الزي اإلاهاومت قفائل لخدالل بالنعبت الكهشي  والػمىد النظام مؼ وممحزة
ًا
 وما, واإلامانػت اإلاهاومت مدىس  من حضءا

 النماُ وحبهت الانخكالت قخذ وخشيت الػامت ادةالهي -الؽػبُت الجبهت ألاخشي, الخدالل قفائل أيثر اإلاىنل غليهما ـػب
  لِغ اإلاىلىب اإلاىنل أو ٌػجي الزي ألامش النظام, حانب ئلى العالح خملذ التي (اإلاجُذ غبذ خالذ) الؽػبي

ًا
  مىنكا

ًا
 ظُاظُا

 الزي اومتاإلاو إلادىس  وانخمائها اإلاعلمحو ؤلاخىاو لحشيت ألاًذًىلىجي انخمائها بحو ما ججمؼ أو خماط خشيت خاولذ, قهي
 ظُاسخي مىنل أي جخخز قلم ؤلاظالمي الجهاد خشيت أما, ظىسٍا نُاداتها وؾادسث رلَ في جنجح لم لٌنها مشيض, ظىسٍا جمثل

  ًإزش بما العىسٍت ألاصمت من
ًا
 قفائل بهُت مثل لجانبه العالح جدمل لم الىنذ وبنكغ النظام, مؼ غالنتها غلى ظلبا

,  (8ؿ, 2014,دًب )النظام مؼ الاًجابُت غالنتها غلى اإلاداقظت من جمٌنذ إلاجملوبا أًما, لذو جدمله ولم الخدالل,

 بالنظام ممحزة غالنت غلى ًانذ التي خماط قدشيت, البػحر ظهش نعمذ التي الؽػشة بمثابت العىسي الفشاع أـبذ وبزلَ
ي للمدىس  لجأث خماط خشيت ألو نىػذ نذ . للمػاسلت الشئِعُاو الذاغماو الهىشي   -التًر

 اليرموك مخيم

  في العىسٍت اإلاػاسلت من مجمىغاث نامذ رلَ وسؾم, يبحرة أىمُت وراث الكلعىُجي الؽخاث غاـمت الحرمىى مخُم ٌػخبر
ُ  ًانىو / دبعمبر17  باخخاللها أىذاف غذة لخدهُو حععى اإلاجمىغاث ىزو ًانذ وبزلَ, الحرمىى مخُم باخخالُ 2012 ألاو

: ًتالكلعىحو والخجمػاث للمخُماث

 .دمؽو غلى للهجىم ولؿي انىالم يمدىت لهم مشايض ئًجاد -1

 .العىسي الفشاع في الكلعىُجي الؽػب وغمىم اإلاخُماث أبناء صج -2

 من ينىع والدؽدذ للهجشة الكلعىُجي الؽباب ودقؼ, الكلعىُنُت الهمُت وجفكُت لالحئحو الػىدة خو ؼىب -3
. وؤلاخباه الُأط من خالت خلو

ل في والعٍاو بالبناًاث ٌعج الزي اإلاخُم, (داغؾ ) ؤلاظالمُت الذولت مهاجلى دخل يما  بكمل 2015 الػام من نِعاو/ أبٍش
 العالح النفشة وحبهت الاظالمُت الذولت الىشقاو سقؼ رلَ وبػذ, الخفمحو بحو نادس حػاوو  مىنل في النفشة حبهت معاغذة

ذ وخعب, بػمهما وحه في  الحرمىى مخُم معاخت زلثي غلى حعُىش ظالمُتالا الذولت ئو الانعاو لحهىم  العىسي اإلاـش
با . (14ؿ, 9/6/2016, الجذًذة الحُاة)النفشة حبهت من بهُخه النتزاع وحععى جهٍش

ًالت باظم اإلاخدذر أغشب ونذ  اإلاترجبت ؤلانعانُت آلازاس ئصاء نلهه غن ؾانِغ يَشغ ألاونشوا قلعىحو الحئي وحؽؿُل ئؾازت و

 واإلاػاناة الؽذًذ الخىجش من صاد مما الحرمىى, مخُم داخل اإلاخىشقت اإلاعلحت الجماغاث بحو الػنُل اإلاعلح الجزاع غن
 , اإلاذنُحو غلى اإلاكشولت

َ
 الذولي ؤلانعاني الهانىو  بمىحب اللتزاماتها والامخثاُ الػذائُت ألاغماُ لىنل اإلاػنُت ألاوشاف

 من غائلت 3500 خىالي قيها ٌػِؾ التي ؤلانعانُت ؾحر للظشوف خذًثه في أيذ يما, اإلاخُم في اإلاذنُحو أسواح وخماًت باخترام
لذا الحرمىى في مخىصغحو -اإلاخُم أىالي  غن وؤلانعانُت ؤلاؾازُت واإلاإظعاث الهُئاث مػظم جىنل بػذ -سحم وبِذ وببُال ٍو

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f47f80b6-2fe4-4efc-9357-a621363ae702
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/0c3798e1-c12b-4a8f-8fe6-65592614960e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/de19394c-ada6-4c91-b7bb-1eb80f5a149c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/1f10755d-82ec-4618-9618-2df7eb25bcdb
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, حبىس  )اإلاخُم في الىخُذ اإلاُاو مفذس وهي اإلاُاو آباس بدؽؿُل ًخػلو قُما خاـت الػمل, ـػىبت بعبب خذماتها جهذًم
2016) 

ُ  ًمٌن وبالخالي عدثمش بهي من وحىع أىله هجش الزي اإلاخُم أو الهى  ألوشاف ممحزة ظُاظُت ًىسنت الكلعىُجي حىع َو

. الفشاع

 ألاالحوصيات الىحائج

 

ُاث النخائج من بػذد الذساظت خلفذ لهذ : الخالي الندى غلى ريشىا ًمٌن والتي والخـى

 الىحائج

 .وجخأزش به ًدذر بما جخأزش وهي الػشبي ؤلانلُمي النظام من أظاسخي حضء الكلعىُنُت الهمُت -1

ُ  في بأولاغهم مهاسنت النعبي باالظخهشاس 2011 الػام ختى 1948 الكترة في ظىسٍا في الكلعىُجي الىحىد جمخؼ -2  الذو
 .اإلاجاوسة الػشبُت

 .والترشح الانخخاب يخو غن غذا, العىسي اإلاىاون بها ًخمخؼ التي الحهىم  بمػظم ظىسٍا قلعىُجي جمخؼ -3
م الػِؾ ظبل للكلعىُنُحو العىسي النظام وقش -4  أو, غشوبي نىمي نابؼ من ـادس رلَ ًاو ئو النظش بؿن, الٌٍش

 .ئًشاو وبدلُكخه به خاـت أحنذاث لخدهُو

م غلى العىسي الفشاع غمل -5  الهمُت ًانذ 2011 غام العىسي الفشاع انذالع نبل أنه ئر, الكلعىُنُت الهمُت جهٍض
ت أىمُت حؽٍل لكلعىُنُتا  ؤلانلُمُت اإلاىانل وبدؽابَ الفشاع انذالع ومؼ, الػالمي الػام الشأي لذي مشيٍض

ت يهمُت العىسي الفشاع بشص  والذولُت  .الػالمي الػام الشأي لذي مشيٍض
6-  ُ  النظام حانب ئلى الىنىف غلى أؾلبهم أحبرث الظشوف لٌن, الفشاع غن بالنكغ النأي الكلعىُنُحو خاو

 .لذ آلاخش لبػنوا
اث ًاقت غلى الكلعىُنُحو اظخجزاف غلى ظىسٍا في الفشاع غمل -7  .البؽشي  ومنها اإلاعخٍى

  وبشصث, الكلعىُنُحو الالحئحو نمُت أىمُت جشاحؼ -8
ًا
 من الخظناو ما ورلَ, العىسٍحو والناصخحو الالحئحو منها بذال

 .الػىدة خو وانٌماػ تهمِؾ وبالخالي, الكلعىُنُحو لالحئحو للمعاغذاث ألاونشوا جهلُق
الث ئو -9 ػانيها غاناىا التي الٍى  الهمُت جىظُل الفشاع أوشاف إلاداولت ندُجت هي ظىسٍا في الكلعىُنُحو َو

 .ألاخش خعاب غلى أخذىما لفالح الكلعىُنُت
  ظىسٍا في الكلعىُنُت اإلاخُماث حؽٍل -10

ًا
 لىع ًنػٌغ رلَ قاو وجذمحرىا أىلها جهجحر اظخمشاس ومؼ, الػىدة لحو سمضا

 .الػىدة خو

ت نخائج مىخذ وابؼ راث لِغ ًانذ وئو الفشاع من الكلعىُنُت اإلاىانل غلى جشجب -11  ظىسٍا في الالحئحو غلى مأظاٍو
 , الحرمىى مخُم في وخاـت

ًا
 .الكلعىُجي العُاسخي الهشاس وخذة معخىي  غلى وأًما

 الحوصيات
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 للمجخمؼ  والاظخهشاس ألامن وجىقحر اثاإلاخُم وجدُُذ, الكلعىُجي الىحىد لحماًت قلعىُجي خىاس ئوالم ًجب -1

 .الفشاع انذالع بذاًت في غلُه الاجكام جم ما وجىبُو, الكلعىُجي
 .الفشاع ىزا غن الكلعىُنُحو لخدُُذ الفشاع أوشاف غلى للمؿي والذولي ؤلانلُمي اإلاعخىي  غلى الػمل -2

ش منظمت مىالبت -3 ت غلى جداقظ حياُ الالصمت الخذابحر باجخار باإلظشاع الكلعىُنُت الخدٍش  في الكلعىُنُحو ىٍى

 .اليها ىاحشوا التي اإلاجخمػاث مؼ روبانها وغذم ظىسٍا
 اإلاخُماث جدُُذ غلى والػمل الكلعىُنُحو لالحئحو آمنت أماين باًجاد باألونشوا ممثلت اإلاخدذة ألامم غلى المؿي -4

 .الفشاع نمُت من
 صالذ ال الكلعىُنُت الهمُت أو مشاغاة غلى والػمل, الفشاع من الكلعىُنُت الكفائل بػن إلاىنل النظش ئغادة -5

 الهمُت ججنِب ومداولت, الهمُت غلى ًاسزُت جٍىو  أو اإلامٌن من نخائج له مىنل ًل وبالخالي, ووجي جدشس  مشخلت في

 .الحضبُت اإلافلحت غلى الىونُت اإلافلحت وحؿلُب الفشاع مخاوش الكلعىُنُت
 .العىسي الفشاع حشاء الكلعىُنُت اإلاػاناة باظهاس واإلاهخمحو اإلاخخففت ألابدار مشايض دغىة -6
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