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 البحث فهرس

 البحث يوجه ملن

 داللة لها كلمات

 املقدمة 

 التمهيد 

 الفلسطينيين والنازحين الالجئين مشكلة

 الفلسطينية والفصائل القوى 

 نجح لو فيما الفلسطينية القضية على العربي الربيع تأثير

 السوري النظام مع حماس عالقة

 سورية في الفلسطينيين الالجئين على يةسور  في األوضاع انعكاس

 السورية الثورة من اإلسرائيلي املوقف

  السورية الثورة من االستفادة إسرائيل محاولة

 التوصيات

 املراجع
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  عن البحثنبذة 

 :أجمعين وصحبة آله وعلى محمد سيدنا على والسالم والصالة العاملين رب هلل الحمد

 :البحث يوجه ملن

 بالد من وجزء وعربية إسالمية بالد باعتبارهما وفلسطين سورية أمر يهمه ملن البحث يوجه

 كذلك ،ةالفلسطيني القضية على السورية الثورة انعكاس معرفة وجب لذا متجاورتين ودولتين الشام

 تاراس الفلسطينية القضية من ويتخذ شعارها ويرفع واملقاومة املمانعة يدعي من خداع لكشف

 .مخططاته لتنفيذ خلفه يتمترس

 مع يقف ومن اآلخرين حقيقة والوطنية اإلسالمية الجماعات من القرار أصحاب وليتعرف 

 .ضدها أو الثورة

 :بمعرفة فيتلخص البحث أما 

 الحية القضية نهاوأ واالستراتيجية الدينية ألهميتها األكبر املكانة تحتل الفلسطينية القضية أن 

 " بيكو - سايكس" اتفاقية منذ املستعمرة الدول  وتآمر العاملية الصهيونية أطماع عن تعبر

 .1967 والنكسة 1948 النكبة وحتى بلفور  ووعد

 حيث (ونروااأل ) املتحدة األمم سيطرة تحت ينظم كله وهذا والنازحين الالجئين بين الفرق  ويبين 

 فمثال ،دولة كل من املدن مختلف في املخيمات وأقيمت (ولبنان واألردن سوريا) الجوار دول  بين وزعوا

 .تخابواالن الترشح باستثناء السوريين مثل كاملة حقوق  ولهم مخيمات عشر على وزعوا سوريا في

 .والتآلف األخوة روابط السوريين مع وربطهم

 كل صائلف تشكلت فقد لبالدهم للعودة وحنينهم عاشوها التي للظروف ونتيجة ذلك رغم ولكن 

 ،سيارو )،إسالمية ،علمانية ،شيوعية معينة وجهة لها دول  تجاذبته ما ومنها أيديولوجية اتخذ منها

 ..(.املسلمون  األخوان .كوبا

 لكنه (ونست ،مصر) الفلسطينية القضية على تأثيره نجح أنه لو فكان العربي الربيع كان ثم 

 .كلها القضية على سلبيا تاثيرا أحيانا له كان مما أجهض

 :سوريا عن نتكلم أن اآلن ولنا 

"  اتهمتهمف ونجدتهم السوريين ملساعدة"  الالذقية في"  والرمل درعا في املخيمات سكان هب   فقد

 .لرملوا درعا في املخيمات السورية القوات وهاجمت األحداث بعض عن باملسؤولية"  شعبان بثينة

 باعتبار املحايد موقف الوقوف حاولت فقد والشعب السوري النظام مع حماس عالقة عن أما 

 ولم وهدوء بحذر املسؤولون  خرج حال كل وعلى مسؤوليهم من األقوال وتناقضت ،داخلي شان الثورة
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 عندهم تشكل انها -2 سورية في يقيمون  الفلسطينيين من أعدادا ان -1 :منها العتبارات تأثير أي يظهروا

 إسرائيل ضد لهم بالنسبة ممانعة دولة تشكل -3 .إلسرائيل معادية حليفة دولة

 :اليرموك في الفلسطينيين اعأوض عن أما

 تعذيبال تحت وموت وتدمير وتشريد جوع من والرمل درعا في الفلسطينيون  ناه ماعا عانوا فقد

 ،للقصف املخيمات وتعرضت سورية خارج الى فلسطيني/ 40000/  وحدها اليرموك من فر فقد وبذا

 بمذابح يذكرنا وهذا البحار في غرقوا الذين السوريين خوانهمإب أسوة البحار ظلمات في البعض وغرق 

 .والثمانينات السبعينات

 .ساكنا تحركا فلم العربية والجامعة السلطة أما 

 :الثورة من اإلسرائيلي املوقف مع وقفة ولنا

 فقد ياسور  عن الحديث لنا لكن الدول  كل في العربي لربيع لدول  العداء إسرائيل ناصبت فقد 

 األنظمة نع ودافعت املشترك العربي والعمل األفكار والتقاء والحرية الديموقراطية تحقيق من خافت

 .االستبدادية

 تفعاتمر  وهي هامة نقطة منها وتحتل ،جوار دولة :باعتبارها خاص بشكل بها اهتمت سوريا وفي 

 .لها معادية فصائل تضم فلسطينية مخيمات ووجود ،الجوالن

 دووجو  لها املساملة ملواقفهم نظرا األسد آل مصير عن الساكت موقف وقفت انها نرى  وبذا 

 إطالة وأن ،للديموقراطية تؤدي ثورة بقيام ترغب وال بينهم املشتركة املصالح لوجود معهم تفاهمات

 وأن ،مستقبال معادية كدولة الضعافها يؤدي مما السوري الدم اسالة من للمزيد سيؤدي الثورة أمد

 في لكيماوي ا السالح وقع وربما ،وفلسطين الجوالن لتحرير النظر سيلفت االستبدادي الحكم انتهاء

 .ضدها ويستخدم الثوار بيد سوريا

 لها املعادية القوى  وقتل الثورة قمع من األول  املستفيد هي إسرائيل أن فنرى  وهنا 
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 والتوصياتالنتائج 

 .سالميةاإل  الشعوب بين الوحدة توطيد على للعمل حولها تلتف أن يمكن رمزا تبقى القدس أن -1

 نصريةع عدوانية دولة إسرائيل وأن الصهيوني اتآمر خطر الى الفلسطينية الفصائل تنبيه -2

 .ميكافلية

 وجه في معها للوقوف والوقائع بالحقائق وتعريفها الفلسطينية الفصائل بين التقريب محاولة -3

 .العاملية واملؤامرات هيونيالص التآمر

 وايران واملمانعة املقاومة من يدعونه وما هللا وحزب الطائفية ملؤامرات االهتمام لفت -4

 .املنحرفة ومذهبيتها

 .وحياتهم أمنهم على والحفاظ بالعودة الالجئين حق على التأكيد -5

 يعود نأ اال والبد وثابت اصيل والحق ينتهي ان والبد قصير االستبداد عمر أن قاعدة تبني -6

 الغياب طال مهما ألهله

 :نقول  الختام وفي

 .منها بجزئ  ولو التفريط أحد يملك ال إسالمية عربية أرض فلسطين أن

 .والكلمات بالشعارات وليس والجهاد والجد بالعمل وستتحرر  إسالمية فريضة وحمايتها

 نم للتخلص واألساليب الوسائل بكافة العمل خط ينتهج املعالم واضح إسالمي وبمشروع

 الروس يو  واإليراني واألسدي الصهيوني املشروع ملواجهة موحدة إسالمية استراتيجية واتباع ،الظلم

  .واملقاومة املمانعة لقب نفسه لقب ومن السالم واتفاقيات التبعية حالة من للتخلص

 ؟.....(.الباطل وزهق الحق جاء وقل)   


