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العالقات بني نظام احلكم يف �سورية وحركة حما�س

العالقات بني نظام احلكم يف �صورية

وحركة حما�س

متهيد:

تطورت �لعالقات بني حركة حما�ص و�لنظام �ل�صوري تطور�ً تدريجياً، و�نتقلت من 

مرحلة �إىل مرحلة، وكان لالأحد�ث �أثرها �لو��صح يف �الخرت�قات �لتي كانت حتدث فيها، 

�الأب  �لرئي�ص  عهد  يف  �لع�رشين،  �لقرن  ت�صعينيات  عقد  يف  �لطرفني  بني  �لعالقة  وبقيت 

�لذي  �مل�صتوى  �إىل  ت�صل  ومل  �لنظام،  طرف  من  و�لرتدد  �ل�صك  ي�صودها  �الأ�صد،  حافظ 

و�صلته يف عهد �لرئي�ص �البن ب�صار �الأ�صد.

�رشيعة،  �إيجابية  تطور�ت  �الأ�صد  ب�صار  �لرئي�ص  عهد  يف  حما�ص  مع  �لعالقة  �صهدت 

و�نتقلت قيادة �حلركة لالإقامة يف �صورية، و�صيبحث هذ� �لف�صل يف مباحثه كيف تطورت 

قيادة  جعلت  �لتي  �الأ�صباب  و�صيعر�ص  بينهما،  �لتحالف  �إىل  و�صلت  حتى  �لعالقة  هذه 

�أي�صاً  و�صيبحث  �الأردن،  من  خروجها  بعد  فيها  لتقيم  �صورية  تختار  حما�ص  حركة 

وحتمله  حما�ص،  قيادة  و�حت�صان  ال�صتقبال  �ل�صوري  بالنظام  دفعت  �لتي  �الأ�صباب 

�لعقوبات و�لتهديد�ت من �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي ب�صبب هذ� 

�الحت�صان.

و�الإعالمية،  �ل�صيا�صية،  �أ�صكاله،  بكافة  حلما�ص  �لدعم  و�صعباً  نظاماً  �صورية  قدمت 

�لف�صل  هذ�  يتناول  �مل�صاندة،  هذه  �أ�صكال  عر�ص  ومع  و�لع�صكرية،  و�الأمنية،  و�ملالية، 

�أي�صاً عدة روؤى  �لدعم، ويتناول  �لنظام نتيجة هذ�  �لتي حققها  �لفو�ئد و�مل�صالح  �أي�صاً 

لهذه �لفو�ئد، منها روؤية حما�ص، وروؤية �لنخب �لعربية، وروؤية �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

�ل�صوري،  و�لنظام  حما�ص  بني  �لعالقة  �إقامة  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  عار�صت 

�إقناع  يف  حما�ص  قيادة  جناح  كيفية  يف  �أي�صاً  ويبحث  ذلك،  �أ�صباب  �لف�صل  هذ�  ويتناول 

قيادة �جلماعة يف �رشورة �إقامة مثل هذه �لعالقة مع �لنظام �ل�صوري، وجتاوزت حما�ص 

هذه �لعقبة وحاولت بعدها �لدخول يف م�صاحلة بني �لنظام وجماعة �الإخو�ن �ل�صورية، 

�إال �أن هذه �جلهود مل تكلل بالنجاح.
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اأواًل: بدايات العالقة وتطورها:

قادة  من  �أربعة  لبنان  جنوب  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �أبعدت   1991/1/8 يف 

حركة حما�ص �مليد�نيني يف قطاع غزة وهم: عماد �لعلمي، وم�صطفى �لقانوع، وم�صطفى 

، لي�صبح ثالثة منهم بعد ذلك ممثلني حلركة حما�ص يف �إير�ن 
2
، وف�صل �لزهار

1
�للد�وي

و�صورية ولبنان، وليتد�ولو� متثيل �حلركة يف �صورية على �لتو�يل: م�صطفى �للد�وي، ثم 

م�صطفى �لقانوع، ثم عماد �لعلمي.

�صورية  دخل  �لذي  �للد�وي  م�صطفى  هو  �صورية  يف  حما�ص  حلركة  ممثل  �أول  كان 

وليحاول  �الأو�صاع،  ال�صتك�صاف  �حلركة،  قادة  من  بتكليف   ،1991 �صنة  منت�صف  يف 

دخل   .
3
�ل�صوري �لنظام  ومع  هناك،  �لفل�صطينية  �لف�صائل  مع  جديدة  عالقات  يفتح  �أن 

�للد�وي:  يقول  حما�ص،  حلركة  كممثل  ولي�ص  فل�صطيني  مو�طن  كاأي  �صورية  �للد�وي 

�لفل�صطينية،  �لف�صائل  مع  عالقات  ترتيب  يف  بد�أت  هناك  و�أقمت  دم�صق  دخلت  “بعدما 
فبد�أت عالقتي مع طالل ناجي �أحد قياد�ت �جلبهة �ل�صعبية -  �لقيادة �لعامة، ومع ع�صام 

�لقا�صي م�صوؤول منظمة �ل�صاعقة، وهما معروفان بعالقتهما �لقوية و�ملتينة مع �الأمن 

 .
�ل�صوري”4

و�إقليمياً  وعربياً  فل�صطينياً  �لعا�صفة  و�لنقا�صات  باالأحد�ث   1991 �صنة  حفلت 

�إليه  دعا  و�لذي   ،”Madrid Conference لل�صالم  مدريد  “موؤمتر  يف  �مل�صاركة  حول 

لت�صوية   )1993–1989(  George H.W. Bush �الأب  بو�ص  جورج  �الأمريكي  �لرئي�ص 

ب�صت  بيكر  جيم�ص  �الأمريكية  �خلارجية  وزير  وقيام  �الإ�رش�ئيلي،   - �لعربي  �ل�رش�ع 

�مل�صاركة  بقبول  �الأطر�ف  �إقناع جميع  �أثمرت عن  �الأو�صط؛  �ل�رشق  جوالت مكوكية يف 

وكانت  �الأمريكية،  و�ل�صمانات  �لتطمينات  من  عدد�ً  لهم  قدم  �أن  بعد  مدريد،  موؤمتر  يف 

يف  �ملوؤمتر  �نعقد  وقد   .242 �لدويل  �الأمن  جمل�ص  قر�ر  تطبيق  على  �أ�صا�صاً  مبنية  �لدعوة 

1964 يف خميم جباليا �صمال قطاع غزة، ترعرع هناك ودر�ص يف مد�ر�ص �ملخيم،  ولد م�صطفى �للد�وي �صنة   
1

�إىل  �أبعده  ثم  مر�ت  عدة  �الحتالل  جي�ص  �عتقله  �لغربية،  �ل�صفة  يف  بريزيت  جامعة  يف  �جلامعي  تعليمه  �أكمل 

جنوب لبنان �صنة 1991. �صغل من�صب ممثل حركة حما�ص يف �صورية ثم يف لبنان، و�صغل من�صب �ملدير �لعام 

�الأ�صبق ملوؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية يف لبنان. يعمل �الآن باحث متفرغ يف �لق�صية �لفل�صطينية.

مقابلة �صخ�صية مع عماد �لعلمي، 2014/6/11.  
2

مقابلة �صخ�صية مع م�صطفى �للد�وي، بريوت، 2015/4/5.  
3

�مل�صدر نف�صه.  
4
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1991/10/30 برعاية �لواليات �ملتحدة و�الحتاد �ل�صوفييتي حينها، وبح�صور �أوروبي 

�صكلي، و�صاركت فيه �أكرث �لدول �لعربية: م�رش، و�الأردن، و�صورية، ولبنان، و�ملغرب، 

�مل�صاركة  ��صتبعاد  ومّت  �ل�صت،  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ص  ودول  و�جلز�ئر،  وتون�ص، 

 �لر�صمية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، و�صارك ممثلون فل�صطينيون عن �ل�صفة �لغربية

وقطاع غزة، مبباركة منظمة �لتحرير وحتت �لغطاء �الأردين؛ �صمن وفد �أردين فل�صطيني 

 .
5
م�صرتك

كان رئي�ص جمل�ص �ل�صورى �الإير�ين �ل�صيخ مهدي كروبي Mehdi Karroubi قد دعا 

لعقد �ملوؤمتر �لثاين لدعم �النتفا�صة �لفل�صطينية يف طهر�ن، حيث مّت عقد هذ� �ملوؤمتر قبل 

ثمانية �أيام من �نعقاد موؤمتر مدريد، فانعقد يف 1991/10/22 و��صتمر ثالثة �أيام، وح�رش 

حول  �لنقا�ص  و��صتحوذ   ،
6
فتح حركة  فيها  مبا  �لفل�صطينية  �لف�صائل  كل  �ملوؤمتر  هذ� 

�لفل�صطينية،  �لف�صائل  �مل�صاركة يف موؤمتر مدريد على معظم �حلو�ر�ت و�لنقا�صات بني 

وعلى هام�ص هذ� �ملوؤمتر، وعلى قاعدة معار�صة “موؤمتر مدريد لل�صالم”، مّت عقد لقاء 

�لفل�صطينية �لع�رشة”،  “�لف�صائل  بني ع�رشة ف�صائل فل�صطينية و�لتي �صميت فيما بعد 

وهي: 

1. �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني. 

2. حركة �جلهاد �الإ�صالمي. 

3. حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(.

4. �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني - �لقيادة �لعامة. 

5. منظمة �ل�صاعقة. 

6. �حلزب �ل�صيوعي �لفل�صطيني �لثوري.

7. �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني. 

8. حركة فتح �النتفا�صة. 

9. جبهة �لتحرير �لعربي.

10. جبهة �لن�صال �ل�صعبي )جناح خالد عبد �ملجيد(.

حم�صن حممد �صالح، فل�شطني: درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية )بريوت: مركز �الإعالم �لعربي،   
5

2002(، �ص 470.

�إبر�هيم غو�صة، م�شدر �شابق، �ص 86.  
6
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وهذ� �للقاء كان �أول لقاء بني هذه �لف�صائل جمتمعة، وعندما �نتهى �ملوؤمتر �صدر بيان 

�إطار  ت�صكيل  على  �التفاق  ومّت  مدريد،  موؤمتر  يف  �مل�صاركة  �جلميع  فيه  رف�ص  م�صرتك 

من  دم�صق؛  يف  �لف�صائل  لهذه  �لقادم  �للقاء  يكون  �أن  وعلى  �لع�رشة،  للف�صائل  �صيا�صي 

 .
7
�أجل تفعيل دورها يف معار�صة موؤمتر مدريد

�أن تكون دم�صق هي مركز  �تفقت على  �لف�صائل  �أن جميع   
8
�لقانوع و�أكد م�صطفى 

�للقاء�ت و�حلو�ر�ت؛ حينها برزت �حلاجة �ملا�صة لتو�جد ممثّل حلركة حما�ص يف �صورية، 

ر�صمي  ممثّل  لها  يوجد  ال  �لتي  �لع�رشة  �لفل�صطينية  �لف�صائل  بني  �لوحيدة  هي  الأنها 

هناك، من �أجل �أن يثلها يف �للقاء�ت، وهنا �أبدى مندوب حزب �لبعث �ل�صوري، وم�صوؤول 

منظمة �ل�صاعقة ��صتعد�دهما �أن يبذال �جلهود لتمهيد �الأمر حلركة حما�ص لتعيني ممثل 

 .
9
ر�صمي لها يف دم�صق

�صورية  بني  �لعالقة  تاأ�صي�ص  يف  �الأكب  �لدور  �لعامة  �لقيادة   - �ل�صعبية  للجبهة  كان 

وحما�ص من خالل �أمينها �لعام �أحمد جبيل، و�لذي �رشح بذلك بقوله:

فقد  دم�صق؛  يف  و�جلهاد  حما�ص  ال�صتقبال  �لكثري  �جلهود  من  بذلت  �أنا 

 قابلت عبد �حلليم خد�م وطلبت �إذناً منه الإقامة ممثل حلما�ص يف دم�صق، �إال �أن

عبد �حلليم خد�م رف�ص وقال: هوؤالء �إخو�ٌن م�صلمون �لذين قتلو� رفاقنا. وبعد 

�أيام قابلت �لرئي�ص حافظ �الأ�صد وقلت له: �أنتم يف �صوريا، و�ملقاومة يف فل�صطني، 

وحزب �هلل، �صريبح �جلميع من ��صتقبال حما�ص و�حت�صانها يف �صوريا، و�فق 

عطي حلما�ص فيما بعد 
ُ
وقال يل: على م�صئوليتك ومن خاللك، ولذلك كل �صيء �أ

.
10

من �لنظام كان با�صم �جلبهة �ل�صعبية �لقيادة �لعامة

و�أكد على هذ� �الأمر كل �أع�صاء قيادة حما�ص �لذين �لتقى معهم �لباحث.

مقابلة �صخ�صية مع عماد �لعلمي، 2014/6/11.  
7

ولد م�صطفى �لقانوع �صنة 1945 يف بلدة جباليا �لو�قعة �صمال قطاع غزة، ترعرع فيها و�أنهى در��صته �لثانوية   
8

هناك، ثم �لتحق بكلية �الأد�ب يف جامعة �لقاهرة وح�صل منها على بكالوريو�ص وماج�صتري يف �للغة �لعربية، عاد 

�إىل قطاع غزة و��صتغل يف �لتدري�ص، �عتقله جي�ص �الحتالل �صنة 1988 يف �النتفا�صة �الأوىل ب�صبب ن�صاطاته يف 

حركة حما�ص، ويف �صنة 1991 مّت �إبعاده من غزة �إىل جنوب لبنان، و�صغل على �لتو�يل من�صب ممثل حما�ص يف 

كل من لبنان و�صورية و�إير�ن، ويف �صنة 2007 عاد لي�صتقر يف قطاع غزة.

مقابلة �صخ�صية مع م�صطفى �لقانوع، غزة، 2015/1/14.  
9

مقابلة مع �أحمد جبيل، برنامج يف �مليادين، قناة �مليادين، 2013/9/9، يوتيوب، �نظر:  
10

https://www.youtube.com/watch?v=gqQWvWNAXGA
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وكان  �الأر�ص،  على  و�قعاً  و�أ�صبحت  دم�صق،  يف  �لع�رشة  �لف�صائل  لقاء�ت  ��صتمرت 

يثل �حلركة يف هذه �الت�صاالت و�للقاء�ت م�صطفى �للد�وي، ومّت �لتن�صيق الأول زيارة 

مو�صى �آنذ�ك  �ل�صيا�صي  مكتبها  رئي�ص  برئا�صة  حما�ص  حركة  قيادة  من  لوفد   ر�صمية 

�لر�صق،  وعزت  خاطر،  �صامي  هم:  �ل�صيا�صي  �ملكتب  من  �أع�صاء  ومعه  مرزوق،  �أبو 

1992، ويف هذه �لزيارة �لتقى  وحممد نز�ل، وكان ذلك يف كانون �لثاين/ يناير من �صنة 

�أول  �ل�صوري، وهو  �لبعث  �مل�صاعد حلزب  �لعام  �الأمني  �الأحمر  �هلل  وفد حما�ص مع عبد 

�آخر  �لطرفان  وتناول  �صورية،  يف  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  لرئي�ص  ر�صمي  لقاء 

م�صتجد�ت �النتفا�صة يف فل�صطني، و�لروؤية �ل�صيا�صية حلركة حما�ص، وقد عّب عبد �هلل 

 .
11

�الأحمر يف هذ� �للقاء عن �إعجابه باآر�ء قيادة حما�ص �ل�صيا�صية

و�لتوج�ص  �لرتدد  جد�ر  يف  مهم  �خرت�ق  �إحد�ث  يف  �صاعدت  �لزيارة  �أن  �لباحث  يرى 

�ل�صوري من �لعالقة مع حما�ص؛ ب�صبب جذورها �الإخو�نية، ويف �لوقت نف�صه كانت �خرت�قاً 

جلد�ر �خلوف �لذي كان يحيط بحركة حما�ص من �أن يتعامل معها �لنظام �ل�صوري على 

�أنها جزء ال يتجز�أ من �الإخو�ن �مل�صلمني �لذين ُيِكّن لهم �لنظام �ل�صوري عد�ًء تاريخياً. 

ولذلك بعد هذه �لزيارة باأ�صابيع قليلة مّت ترتيب زيارة �أخرى لرئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي 

ومعه ع�صو �ملكتب حممد نز�ل، و�لتقيا عبد �حلليم خد�م نائب �لرئي�ص �ل�صوري، ويف هذ� 

�للد�وي ممثالً ر�صمياً حلركة حما�ص يف دم�صق، ومّت �التفاق  �للقاء مّت ت�صمية م�صطفى 

. وبعد هذه �لزيارة بد�أت 
12

على بع�ص �الأ�ص�ص و�لقو�عد لعمل حركة حما�ص يف �صورية

�لعالقة بني ممثّل حما�ص وجهاز �الأمن �ل�صوري تتقدم �صيئاً ف�صيئاً، فبد�أت �للقاء�ت مع 

�لفل�صطينيني يف �صورية وتتاِبع وت�رشف على  �لتي كانت م�صوؤولة عن  �الأق�صام �الأمنية 

 .
13

جميع �لف�صائل �لفل�صطينية

باحلركة  يتعلق  �صيء  لكل  �لر�صمي  �لعنو�ن  �للد�وي  م�صطفى  حما�ص  ممثل  �أ�صبح 

هناك، فكان ي�صارك يف كل �الت�صاالت و�لن�صاطات �ملتعلقة بالف�صائل �لفل�صطينية، وبعد 

مكتب  فتح  بطلب  �حلركة  ممثل  تقدم  �ل�صوريني،  �الأمن  م�صوؤويل  مع  �للقاء�ت  من  فرتة 

�لعمل من  بذلك، و�صمحت مبمار�صة  �الأمنية مل ت�صمح  �الأجهزة  �أن  �إال  للحركة،  ر�صمي 

مقابلة �صخ�صية مع م�صطفى �للد�وي، 2015/4/5.  
11

مقابلة �صخ�صية مع حممد نز�ل، 2016/1/31.  
12

مقابلة �صخ�صية مع م�صطفى �للد�وي، 2015/4/5.  
13
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خالل منزله �خلا�ص، وبالفعل مّت �فتتاح مكتب حما�ص يف بيت �للد�وي بعيد�ً عن �أّي مظهر 

. ويرى �لباحث 
14

ر�صمي �أو �إعالمي، وبد�أ �للد�وي يار�ص كافة �أعماله من مكتبه يف بيته

تتجاوز  مل  ز�لت  ما  حما�ص  حركة  مع  �لعالقة  �أن  على  يدلل  �الأمنية  �الأجهزة  موقف  �أن 

مرحلة �ل�صّك و�لتخوف منها.

1. تطورات جديدة يف العالقات ال�شيا�شية الدولية حلركة حما�س:

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  حكومة  قررت   1992 �صنة  دي�صمب  �الأول/  كانون  �أو��صط  يف 

�إبعاد �أكرث من �أربعمئة فل�صطيني من قياد�ت وكو�در حركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي 

�إىل جنوب لبنان �إثر عملية �أ�رش الأحد جنود �الحتالل، وقرر �ملبعدون �لبقاء على �حلدود 

يف  بيوتهم  �إىل  �إعادتهم  على  �الحتالل  حكومة  يجبو�  حتى  يغادروها  ال  و�أن  �للبنانية 

�لزهور. وكما ذكر �صابقاً، تركت  فل�صطني، و�أقامو� خميماً على �حلدود يف منطقة مرج 

هذه �حلادثة �أثر�ً على تطور �لعالقات �ل�صيا�صية �لدولية حلركة حما�ص؛ كما �أثرت �أي�صاً 

يف تطوير عالقات �حلركة مع �صورية ب�صكل �إيجابي. 

ففي تلك �لفرتة كانت �ل�صيطرة يف لبنان للجي�ص �ل�صوري و�أجهزته �الأمنية، وكانت 

�ل�صوري مب�صاندة وم�صاعدة  �لر�صمي  �لقر�ر  لذلك وبعد �صدرور  �لعليا فيها؛  �ليد  لهم 

وتقدمي كافة �ملعونات �ملمكنة للمبعدين، وما يتطلبه ذلك من �النفتاح �الأو�صع، و�لتن�صيق 

�ملتو��صل من �أجل ترتيب هذه �مل�صاعد�ت و�لزيار�ت من �لف�صائل �لفل�صطينية، و�لقوى 

و�الأحز�ب �ل�صيا�صية �للبنانية؛ �ت�صل وزير �الإعالم �ل�صوري حممد �صلمان مبمثل حركة 

�لت�صهيالت  كافة  بتقدمي  ياأمر  �لذي  �ل�صوري  �لرئي�ص  قر�ر  و�أبلغه  �صورية  يف  حما�ص 

ت�رشين  �صحيفة  من  �ثنني  �صحفيني  باإر�صال  ْمِره 
َ
و�أ للمبعدين،  �لالزمة  و�ملعونات 

 .
15

�ل�صورية �لر�صمية لتغطية ومتابعة �أخبارهم �أوالً باأول

ر�صالة  �ملبعدون  بعث  �لزهور،  مرج  يف  �ملبعدين  �إىل  بتف�صيالته  �لقر�ر  و�صول  بعد 

�صكر للرئي�ص حافظ �الأ�صد، و�أ�صادو� مبوقفه يف م�صاندتهم، وقد توىل �للد�وي �إي�صالها 

و�للبنانية،  �ل�صورية  �الإعالم  و�صائل  كلُّ  �لر�صالَة  هذه  وتلقت  �صلمان،  حممد  للوزير 

�إثر ذلك مّت ترتيب زيارة  ، وعلى 
16

و�أعادت قر�ءتها ون�رشها على مد�ر يومني متتاليني

�مل�صدر نف�صه.  
14

مقابلة �صخ�صية مع م�صطفى �للد�وي، 2015/4/5.  
15

�مل�صدر نف�صه.  
16
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�لدكتور يرت�أ�صه  وكان  دم�صق،  �إىل  �ملبعدين،  من  حما�ص  حركة  قادة  من  لوفد   �رشية 

عبد �لعزيز �لرنتي�صي، �ملتحدث �الإعالمي با�صم �ملبعدين وقتها، وكان ير�فقه جمموعة 

�لوفد  و�لتقى  وغريهما،  من�صور،  وجمال  �لزهار،  حممود  مثل:  �حلركة  قياد�ت  من 

�مل�صوؤولني  من  جمموعة  ومعه  �الأ�صد  للرئي�ص  كممثل  �صلمان  حممد  �الإعالم  وزير  مع 

�لقانوع ممثل حركة حما�ص يف لبنان، حيث قال  �للقاء م�صطفى  �ل�صوريني، و�صارك يف 

عن ذلك �للقاء �إن �لوزير حممد �صلمان رّحب باملبعدين با�صم �لرئي�ص �الأ�صد، و�أبلغهم �أنه 

�إىل ديارهم،  �لعودة  �أجل  ملتابعة ق�صيتهم وم�صاندتهم من  �لرئي�ص  من  مكلف �صخ�صياً 

وطلب �ملبعدون من �لوزير فتَح مكتب ر�صمي للحركة، وفتح �ملجال حلما�ص �أن تعمل يف 

. ويرى �لباحث �أن �ملحافظة على �رشية هذ� �للقاء، 
17

�صورية كباقي �لف�صائل �لفل�صطينية

وعدم تناوله يف و�صائل �الإعالم، بالرغم من م�صلحة �لطرفني �الإعالن عنه، كان مردها 

�إىل �خلوف من �ل�رشر �الأمني �لذي �صيلحق باملبعدين �مل�صاركني يف �لوفد بعد عودتهم 

�الحتالل  �لقانونية يف حماكم جي�ص  قد يعر�صهم لالعتقال و�مل�صاءلة  فل�صطني، مما  �إىل 

�الإ�رش�ئيلي. 

�للقاء�ت  �لطرفني، نتيجة  �لعالقة بني  �ل�صّك و�خلوف يف  �آخر يف جد�ر  حدث �خرت�ق 

متكن  عام  مرور  وبعد  �ملبعدين،  ق�صية  من  �ملو�قف  وتن�صيق  و�الت�صاالت  �ملتعددة 

�ملبعدون من �لعودة �إىل ديارهم، وبقي 17 منهم يف لبنان؛ الأن �أحكاماً عالية كانت تنتظرهم 

حركة  بني  �لعالقة  يف  حدث  �لذي  �الإيجابي  �لتطور  �صجع  �الحتالل.  جي�ص  حماكم  يف 

حما�ص و�لنظام يف �صورية، على طلب قيادة �حلركة ر�صمياً من �لنظام �ل�صوري �ل�صماح 

�صورية  يف  �حلركة  ممثلي  عب  ذلك  وكان  �صورية،  يف  للعي�ص  باالنتقال  �ملبعدين  لهوؤالء 

�إليه ذلك �لطلب، و�أعطاه  �للد�وي �لوزير حممد �صلمان ورفع  ولبنان، و�لتقى م�صطفى 

قائمة باأ�صماء 17 مبعد�ً، وبعد �أيام قليلة �ت�صل �لوزير باللد�وي و�أبلغه �أن �لرئي�ص �الأ�صد 

 .
18

و�فق على ��صت�صافتهم وتوفري كل متطلباتهم ليعي�صو� حياة كرية يف �صورية

لبنان،  يف  �ل�صورية  �ملخابر�ت  �صعبة  رئي�ص  كنعان  غازي  �لعميد  مع  �لتن�صيق  مّت 

ورجل �صورية �الأول فيها، عب ممثل حركة حما�ص يف لبنان م�صطفى �لقانوع لرتتيب 

�خلط  عب  ل�صفرهم   1994/1/4 يوم  حتديد  ومّت  �صورية،  �إىل  لبنان  من  �ملبعدين  �صفر 

مقابلة �صخ�صية مع م�صطفى �لقانوع، 2015/1/14.  
17

مقابلة �صخ�صية مع م�صطفى �للد�وي، 2015/4/5.  
18
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بني �صورية ولبنان، وبالفعل يف �ليوم نف�صه دخل �ملبعدون �إىل �صورية دون 
19

�لع�صكري

.
20

�أّي وثائق ر�صمية؛ الأنهم ال يلكونها، ودون �صوؤ�ل �أو تفتي�ص

حركة  قيادة  �تخذت   1994 �صنة  بد�ية  ومع  و�لتن�صيقات  �الت�صاالت  هذه  و�صط  يف 

ليمثل  لبنان  �إىل  �للد�وي  م�صطفى  �صورية  يف  �حلركة  ممثل  بنقل  يق�صي  قر�ر�ً  حما�ص 

و�أكمل   .
21

لبنان يف  ممثلها  �لقانوع  م�صطفى  دم�صق  يف  حمله  يحل  و�أن  هناك،  �حلركة 

�لقانوع ما بد�أه �للد�وي من �ت�صاالت و�أعمال يف دم�صق، ومع و�صول �ملبعدين �إىل دم�صق 

�أبلغ �لوزير حممد �صلمان، ممثل حما�ص �لقانوع �أن هناك قر�ر�ً من �لرئي�ص �الأ�صد يق�صي 

�صهرية،  ورو�تب  �صكنية،  بيوتاً  و�إعطائهم  �الأ�صد،  �لرئي�ص  على  ك�صيوف  مبعاملتهم 

�أمورهم �حلياتية، وجو�ز�ت �صفر �صورية، و�ل�صماح ملن  وبطاقات خا�صة لت�صهيل كل 

 .
22

�أر�د منهم، �أن يكمل تعليمه يف �جلامعات �ل�صورية

على  �نفتاحهم  يف  �ملبا�رش  �الأثر  �الحت�صان  لهذ�  وكان  �ملبعدين،  �لنظام  �حت�صن 

�لالجئني من �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني يف خميمات �للجوء يف �صورية، فاأ�صبح تو�جد هذ� 

مع  �ليومي  �الحتكاك  و�أ�صبح  طبيعياً،  تو�جد�ً  حما�ص  حركة  وكو�در  قياد�ت  من  �لعدد 

�لعالقة بني �حلركة و�لنظام، فكان لهم دورهم يف تعزيز  �لنظام يزيد يف تطوير  �أجهزة 

، وبد�أت حركة حما�ص تقيم بع�ص �لن�صاطات و�لفعاليات يف �ملخيمات 
23

�لعالقة وتقويتها

وتر�صيخ  عالقاتها،  د�ئرة  تو�صيع  يف  تو�جدهم  م�صتخدمة  الفتتهم؛  حتت  �لفل�صطينية 

�لن�صاطات  هذه  مثل  باإقامة  ي�صمح  �حلكم  نظام  وكان  �ملخيمات،  يف  وجودها  قو�عد 

�أعمال ون�صاطات  �أن تكون كل  �أولهما: طلب �الإذن الإقامة �لن�صاط، وثانيهما:  ب�رشطني، 

 .
24

�حلركة حتت مظلة �جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة

�أدرك �لقانوع �أن هناك فرقاً و��صحاً بني �لتعامل مع �ل�صيا�صيني من رجال �حلكم يف 

�صورية، و�لتعامل مع قياد�ت �الأجهزة �الأمنية؛ الأن رجال �الأمن ما يز�لون يتخوفون من 

حتدد  �صجالت  �أو  قيود  �أّي  ت�صمله  ال  ومعب  ممر  وهو  �صورية،  لبنانية  حدود  نقطة  هي  �لع�صكري:  �خلط   
19

�لد�خل و�خلارج بني �لبلدين.

مقابلة �صخ�صية مع م�صطفى �لقانوع، 2015/1/14.  
20

مقابلة �صخ�صية مع م�صطفى �للد�وي، 2015/4/5.  
21

مقابلة �صخ�صية مع م�صطفى �لقانوع، 2015/1/14.  
22

مقابلة �صخ�صية مع مو�صى �أبو مرزوق، 2015/3/28.  
23

مقابلة �صخ�صية مع م�صطفى �لقانوع، 2015/1/14.  
24
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�إقناع رجاالت �الأمن  �أجل  “بذلت جهود�ً من  �حلركة ب�صبب جذورها �الإخو�نية، يقول: 

باأن �أولويتنا كحركة حترر وطني؛ هو طرد �ملحتل من �أر�صنا، مع �أن جذورنا �الإخو�نية 

ال ننفيها. وكان لقادة �جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة، وملنظمة �ل�صاعقة دور مهم يف 

.
تخفيف تخوفات رجال �الأمن”25

�ملكتب  رئي�ص  مرزوق  �أبو  مو�صى  مغادرة  حما�ص  حركة  من  ر�صمياً  �الأردن  طلب 

�ل�صيا�صي للحركة، وعماد �لعلمي ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي يف �الأر��صي �الأردنية، و�إنهاء 

، فاأعطى وجودهما دفعة 
26

�إىل دم�صق 1995 غادر�  �أيار/ مايو  �إقامتهما فيها، ويف نهاية 

جديدة يف �لتن�صيق و�لتو��صل مع �لف�صائل �لفل�صطينية �ملتحالفة �صّد �تفاقية �أو�صلو، �إال 

�أبو مرزوق كرئي�ص حلركة حما�ص،  �لنظام يف �صورية مل يتعامل ر�صمياً مع مو�صى  �أن 

هو  كما  �حلركة  ورئي�ص  ر�صمي،  ب�صكل  باإقامته  للرتحيب  معه  �الت�صال  �إىل  يبادر  ومل 

وذلك  عادي؛  �صخ�ص  كاأي  ولي�ص  كم�صوؤول  ور�صمية  معلنة  �إقامة  �إىل  بحاجة  معروف 

حلاجته �إىل مكتب ر�صمي من �أجل �لقيام بات�صاالته ون�صاطاته �ل�صيا�صية، وكان تقدير 

قيادة �حلركة �أن ال تطلب من �لنظام يف �صورية ذلك ما مل يبادر �لنظام؛ وذلك الأنها ال ترى 

منا�صباً �أن تطلب �صيئاً بهذ� �حلجم و�الأهمية ثم يتم رف�صه، يف وقت ي�صهد تطور�ً �إيجابياً 

�نتكا�صة يف  �إىل  �لرف�ص لو ح�صل �صيوؤدي  �لنظام و�حلركة، ورمبا ذلكم  �لعالقة بني  يف 

.
27

تطور �لعالقة

للمكتب  �أبو مرزوق كرئي�ص  �لتو��صل مع مو�صى  �لنظام يف  �أن عدم مبادرة  ُيالحظ 

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص، هو داللة و��صحة �أن �لوقت مل يِحن بعد لهذ� �مل�صتوى �لعايل 

من �لعالقة، و�أن �لنظام ال يرغب يف ذلك على �الأقل يف تلك �لفرتة؛ وعلى �إثر موقف �لنظام 

قرر �أبو مرزوق �خلروج من �صورية، وغادر �إىل �لواليات �ملتحدة لكونه يحمل �جلن�صية 

�الأمريكية، وعلى �إثر ذلك مّت �عتقاله هناك، بتهمة �النتماء حلما�ص و�لعمل لها، ثم �أفرج 

�أي من قادة حما�ص  �أم�صى عاماً ون�صف يف �ل�صجون �الأمريكية، ومل يذكر  �أن  عنه بعد 

�أبو مرزوق من  �ل�صوري جتاه خروج  �لنظام  �لباحث �صيئاً عن ردة فعل  �لتقاهم  �لذين 

دم�صق، وهذ� يوؤكد ما ذهب �إليه �لباحث.

�مل�صدر نف�صه.  
25

�إبر�هيم غو�صة، م�شدر �شابق، �ص 222.  
26

مقابلة �صخ�صية مع عماد �لعلمي، 2014/6/11.  
27
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2. زيارة ال�شيخ اأحمد يا�شني واأثرها:

جرى  �تفاق  مبوجب   1997/10/1 يوم  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  عن  �الحتالل  “�أفرج 
�إليه بني �الأردن و�إ�رش�ئيل، مقابل ت�صليم عميلني �صهيونيني �عتقال يف �الأردن  �لتو�صل 

�ل�صيا�صي خالد  �لتي تعر�ص لها رئي�ص �ملكتب  �لفا�صلة يف عّمان،  عقب حماولة �الغتيال 

نظمت  �لطبي؛  �لعالج  وتلقيه  �الأردن  يف  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  ��صتقبال  وبعد   ،
م�صعل”28

فيها،  �مل�صوؤولني  وقابل  �لدول  هذه  ز�ر  حيث  دول،  عدة  يف  جولة  لل�صيخ  حما�ص  حركة 

وكانت �صورية و�حدة من �أهم تلك �ملحطات.

جاءت زيارة �ل�صيخ �أحمد يا�صني �إىل �صورية يف نهاية �أيار/ مايو 1998، ومّت ��صتقباله 

��صتقباالً ر�صمياً يف مطار دم�صق، وكان يف ��صتقباله �لقيادة �لعليا حلزب �لبعث، وقياد�ت 

�الأجهزة �الأمنية، ومتت ��صت�صافته يف �ل�صالة �لر�صمية �خلا�صة يف �ملطار، و�لتي ُي�صتقبل 

فيها روؤ�صاء �لدول و�لوفود �خلا�صة، وكان برفقة �ل�صيخ يا�صني وفد من قيادة �حلركة 

على ر�أ�صهم رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي خالد م�صعل، و�أع�صاء �ملكتب: مو�صى �أبو مرزوق، 

يا�صني  �ل�صيخ  �لتقى   .
29

غو�صة و�إبر�هيم  �لعلمي،  وعماد  نز�ل،  وحممد  خاطر،  و�صامي 

و�لوفد �ملر�فق له يف بد�ية �لزيارة نائب �لرئي�ص �ل�صوري عبد �حلليم خد�م، وبعدها �لتقو� 

، ثم ُتّوَجت �لزيارة بلقاء ر�صمي 
30

مع فاروق �ل�رشع وزير �خلارجية حينها، ووليد �ملعلم

“جمع �لرئي�ص حافط �الأ�صد، ونائبه عبد �حلليم خد�م، ووزير �خلارجية فاروق �ل�رشع 
، وقد مّت تغطية هذ� �للقاء 

مع �ل�صيخ يا�صني ووفد قيادة حركة حما�ص يف ق�رش �ل�صعب”31

تغطية �إعالمية و��صعة وبالذ�ت من و�صائل �الإعالم �ل�صورية. 

��صتطاع �لباحث �أن يلخ�ص ما حتدث به �ل�صيخ يا�صني ووفد حركة حما�ص �ملر�فق، 

مع  عقدها  �لتي  �ملقابلة  خالل  من  وذلك  �ل�صورية،  �لقيادة  و�أع�صاء  �الأ�صد  �لرئي�ص  مع 

�مل�صاركني يف هذ� �للقاء، حيث ركزت قيادة حركة حما�ص على �الأمور �لتالية:

�أحمد من�صور، م�شدر �شابق، �ص 27.  
28

مقابلة �صخ�صية مع م�صطفى �لقانوع، 2015/1/14.  
29

مقابلة �صخ�صية مع �صامي خاطر، 2015/3/25.  
30

�إبر�هيم غو�صة، م�شدر �شابق، �ص 262.   
31
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�لق�صية �لفل�صطينية و�آخر تطور�تها، و�أثر �لت�صوية �ل�صلمية و�تفاقية �أو�صلو عليها،     �أ. 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  ممار�صات  من  فل�صطني  د�خل  يف  �ملقاومة  حركات  ومعاناة 

ومالحقتها �الأمنية لها.

دور �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية �صابقاً والحقاً يف م�صاندة �لق�صية �لفل�صطينية. ب. 

�رشورة تقوية �لعالقة بني �صورية وقوى �ملقاومة وعلى ر�أ�صها حما�ص؛ الأن �ملقاومة   ج. 

بحاجة �إىل �صورية وم�صاندتها ودعمها. 

يف  ز�د  �لفريقني  بني  �ل�رش�ع  الأن  ؛ 
32

و�الإ�صالميني �لقوميني  بني  �مل�صاحلة  �رشورة    د. 

تفتيت �الأمة �لعربية، وخ�رش منه �لطرفان، و��صتفاد منه فقط �أعد�ء �الأمة �لعربية.

وفيما يتعلق باالآر�ء و�الأفكار �لرئي�صية �لتي حتدث بها �مل�صوؤولون �ل�صوريون يف هذ� 

�للقاء، فكانت تتمحور حول ما يلي:

حركة حما�ص هي �لعمود �لفقري للف�صائل �لع�رشة �لفل�صطينية؛ وذلك الأن دورها يف     �أ. 

�ملقاومة كبري، وعمقها �جلماهريي يف د�خل فل�صطني و��صع، فهي �لتي تقود وتوجه 

هذه �لف�صائل.

�أ�صادو� بنجاح حركة حما�ص باجلمع بني �الإ�صالم و�لعروبة، وبني �لدين وحّب �لعرب  ب. 

و�لقومية �لعربية، و�ملز�وجة بني �لفكر �لقومي و�لفكر �الإ�صالمي.

�أجل  من  �ل�صورية  للقيادة  �أو�مره  �أعطى  �أنه  �حلركة  وفد  �الأ�صد  حافط  �لرئي�ص  �أبلغ   ج. 

��صتيعاب حركة حما�ص، و�أن تفتح لها كل �ملجاالت، و�لرتحيب بها كحركة مقاومة 

�صد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، ومعاملتها كبقية �لف�صائل �لفل�صطينية �الأخرى، ما د�مت 

ال تتدخل يف �صوؤون �صورية �لد�خلية. 

م�صوؤويل  مع  �ملر�فق  و�لوفد  يا�صني  �ل�صيخ  �لتقى  �ل�صوريني،  �مل�صوؤولني  لقاء  وبعد 

لل�صيخ  جماهرياً  لقاًء  حما�ص  حركة  ونظمت  دم�صق،  يف  �ملقيمني  �لفل�صطينية  �لف�صائل 

مرة  �أول  وهي  �الآالف،  فيه  �صارك  �صخماً  لقاًء  وكان  �لريموك،  خميم  يف  يا�صني  �أحمد 

.
33

يجتمع مثل هذه �جلماهري للقاء �أحد قياد�ت �ل�صعب �لفل�صطيني

مبا فيها �مل�صاحلة بني �لنظام �ل�صوري وجماعة �الإخو�ن �مل�صلمني �ل�صورية كما �صياأتي تف�صيله يف مو�صعه   
32

يف هذ� �لف�صل.

مقابلة �صخ�صية مع م�صطفى �لقانوع، 2015/1/14.  
33
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حركة  وقيادة  يا�صني  �أحمد  لل�صيخ  �لتاريخية  �لزيارة  لهذه  �أن   
34

حجاب ريا�ص  �أكد 

تطور  يف  بالغاً  �أثر�ً  �صورية؛  يف  �لنظام  �تخذها  عملية  خطو�ت  من  تبعها  وما  حما�ص، 

من  �لباحث  قابلهم  من  كل  �أجمع  وقد   ،
35ً

ملحوظا �إيجابياً  تطور�ً  �لطرفني  بني  �لعالقة 

يف  نوعية  نقلة  و�أحدثت  مهمة،  حمطة  كانت  �لزيارة  هذه  �أن  على  حما�ص  حركة  قيادة 

فتح  �مل�صوؤولني  من  و�الأول  �الأعلى  �مل�صتوى  مع  فاللقاء  �صورية؛  يف  �لنظام  مع  �لعالقة 

�آفاقاً و��صعة للعمل يف �صورية، و�أدى �إىل قبول و��صع للحركة ون�صاطاتها عند �مل�صتويات 

�الأخرى يف قيادة �لنظام �ل�صوري، وبالذ�ت يف �الأجهزة �الأمنية؛ حيث �أ�صهمت يف �نفتاح 

وكانت  �لعامة،  �لقيادة   - �ل�صعبية  �جلبهة  مظلة  عن  بعيد�ً  �الأمنية  �لقياد�ت  مع  �لعالقة 

بني و�ل�صك  و�لتخوف  �لعالقة،  مبحدودية  متيزت  �صابقة  مرحلة  خامتة  �لزيارة   هذه 

�لطرفني. 

وبعد �نتهاء جولة �ل�صيخ يا�صني، عملت حركة حما�ص تنقالت بني ممثليها يف بع�ص 

�لدول �لعربية، فتم نقل ممثل �حلركة يف �صورية م�صطفى �لقانوع �إىل �إير�ن وحّل حمله 

�لعالقات  يف  �لنوعية  �لنقلة  بعد  وذلك   ،
36

�صورية يف  للحركة  ممثالً  ليكون  �لعلمي  عماد 

 �أن نتيجًة لل�صوء �الأخ�رش �لذي �أعطاه 
37

بني �لطرفني و�النفتاح فيها. و�أكد طالل ناجي

وبد�أت  �حلركة،  �أمام  �لفل�صطينية  �ملخيمات  ُفتحت  حما�ص،  حركة  لعمل  �الأ�صد  �لرئي�ص 

. ويرى �لباحث �أن حركة 
38

يف ن�صاطاتها �الجتماعية و�خلدماتية يف د�خل هذه �ملخيمات

ولد ريا�ص حجاب �صنة 1966 يف مدينة دير �لزور �رشق �صورية، ترعرع فيها وتلقى تعليمه هناك، ثم �أكمل   
34

تعليمه يف جامعة دم�صق وح�صل على �لدكتور�ه يف �لهند�صة �لزر�عية، تدرج يف منا�صب قيادية يف حزب �لبعث 

حتى و�صل �إىل �أمينه �لعام يف دير �لزور، ثم حمافظاً ملدينة �لقنيطرة وبعدها �لالذقية، مّت تعينه وزير�ً للزر�عة 

2011، �ن�صق عن �لنظام �ل�صوري وخرج  2011 وبعدها مّت تكليفه برئا�صة �حلكومة يف حزير�ن/ يونيو  �صنة 

�رش�ً من �صورية �إىل �الأردن يف �آب/ �أغ�صط�ص 2012، و�ن�صم للمعار�صة �ل�صورية.

مقابلة �صخ�صية مع ريا�ص حجاب، �لدوحة، 2016/7/9.  
35

�مل�صدر نف�صه.  
36

ولد طالل ناجي �صنة 1946 يف مدينة �لنا�رشة �صمال فل�صطني. نزح مع عائلته �إىل �صورية بعد �حتالل فل�صطني   
37

�صنة 1948، در�ص يف دم�صق وح�صل على بكالوريو�ص يف �جلغر�فيا من جامعة دم�صق �صنة 1971، ثم �أكمل 

تعليمه يف �الحتاد �ل�صوفييتي �صابقاً وح�صل على �صهادة �لدكتور�ه يف �لتاريخ من معهد �لدر��صات �ل�رشقية 

�لعامة،  �لقيادة  �ل�صعبة لتحرير فل�صطني -  للجبهة  �لتاأ�صي�صية  �لهيئة  �لعلوم يف مو�صكو، كان من  الأكاديية 

ثم �أ�صبح �صنة 1973 �الأمني �لعام �مل�صاعد للجبهة، و�صغل من�صب ع�صو يف �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية.

مقابلة �صخ�صية مع طالل ناجي، بريوت، 2016/5/6.  
38
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حما�ص رفعت م�صتوى متثيلها �لر�صمي يف �صورية عب هذ� �لتغيري، الأن عماد �لعلمي هو 

ع�صو يف �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة، وهذ� دليل على رغبة �حلركة يف تطوير عالقاتها مع 

�لنظام ب�صكل مت�صارع.

خالد  �آنذ�ك  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �إبعاد  مّت   1999/11/21 يوم  ويف 

م�صعل وثالثة من �أع�صاء �ملكتب من �الأردن �إىل قطر، بعد �إغالق مكاتب �حلركة و�عتقال 

 ،
39

�أر��صيها على  �حلركة  قيادة  بوجود  �صورية  رحبت  �الإبعاد  هذ�  �إثر  وعلى  قادتها، 

و�ملتابعات  باالأعمال  و�لقيام  �للقاء�ت  �لرتدد على دم�صق وعقد  قادة �حلركة من  و�أكرَث 

لالإقامة  �ملكتب  و�أع�صاء  م�صعل  خالد  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �نتقل  ثم  �ل�صيا�صية، 

�لنظام  مع  �لعالقة  و�نفتحت  والأعمالهم،  لهم  مكاتب  فتح  ومّت  دم�صق،  يف  �لر�صمية 

�صنة  �أو�ئل  �صورية  مغادرة  �حلركة  قر�ر  حتى  و��صتمرت   ،
40ً

و��صعا �نفتاحاً  �ل�صوري 

2012 على �إثر �الأحد�ث �لد�خلية هناك.

حما�س  عالقة  تطور  يف  واأثره  اإيران  مع  ال�شوري  النظام  حتالف   .3 

             مع �شورية:

بد�أت �لعالقات �ل�صورية �الإير�نية منذ �نت�صار �لثورة �الإير�نية و�صقوط حكم حممد 

ر�صا �صاه بهلوي Mohammad Reza Shah Pahlavi �صنة 1979، حيث ر�أى �لنظام يف 

�صورية �صقوط �ل�صاه �صقوطاً لنظام �إمبيايل ��صتكباري كان ينا�رش ويحالف �الحتالل 

�الإ�رش�ئيلي، وقد �أعلن حكام طهر�ن �جلدد وقوفهم مع �ل�صعب �لفل�صطيني يف ��صتعادة 

حقوقه، ودعمهم مقاومته للتخل�ص من �الحتالل، وقد توطدت �لعالقة بني �لنظامني بعد 

. وقد �لتقت م�صالح �لنظامني 
41

وقوف �لنظام �ل�صوري مع �إير�ن يف حربها �صّد �لعر�ق

ر�أ�صها  وعلى  فيها،  �ملقاومة  وحركات  �لفل�صطينية  �لق�صية  من  مبوقفهما  يتعلق  فيما 

حركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي يف عدة �أهد�ف:

�أ. �لوقوف �صّد �مل�رشوع �الأمريكي يف �ملنطقة ومناه�صة �صيا�صته يف �لهيمنة وفر�ص 

�لنفوذ و�الإمالء�ت على �ملنطقة و�أنظمتها؛ ومن �أهم �أدو�ت تلك �ملقاومة ��صتخد�م ورقة 

مقابلة �صخ�صية مع ريا�ص حجاب، 2016/7/9.  
39

مقابلة �صخ�صية مع �صامي خاطر، 2015/3/25.  
40

عبد �حلليم خد�م، التحالف ال�شوري الإيراين واملنطقة )م�رش: د�ر �ل�رشوق، 2010(، �ص 14.  
41
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�لق�صية �لفل�صطينية وحركات �ملقاومة فيها، وكذلك يف لبنان متمثالً يف حزب �هلل وحلفائه 

.
42

الإف�صال �ل�صيا�صة �الأمريكية يف �ملنطقة

ب. ك�صب دور �إقليمي و�زن وموؤثر يف �جلغر�فية �ل�صيا�صية للمنطقة ال ير غالباً �إال 

عب وجود تاأثري قوي ومبا�رش يف �لق�صية �لفل�صطينية؛ فكان �إقامة �لعالقات و�لو�صول 

على  �حل�صول  و�صائل  �أكب  من  فل�صطني  يف  �ملقاومة  حركات  مع  �لتحالف  م�صتوى  �إىل 

 .
43

ذلكم �لدور �الإقليمي

ج. �للون �ملذهبي �لذي ��صطبغ به �لنظام يف �إير�ن و�خللفية �لطائفية للنظام �ل�صوري؛ 

و�لذي ُيف�رش به عند كثري من �الإ�صالميني وغريهم �رشُّ �لعالقة و�لتحالف بينهما، ويحول 

بينهما وبني قبول �صيا�صاتهما يف �ملنطقة وخ�صو�صاً �لنظام �الإير�ين؛ ال يكن �لتخفيف 

منه �إال مبثل �إقامة تلكم �لعالقات �ملتميزة مع حركات مقاومة �صنية و�زنة على �الأر�ص 

.
44

مثل حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي

د. يف �حلرب �لعر�قية �الإير�نية )1980–1988(، كانت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف 

�ملحور �لعر�قي، بينما ��صطف �لنظام �ل�صوري يف �ملحور �الإير�ين، مما �أوجد خ�صومة 

وتباعد�ً بني �لنظام �الإير�ين ومنظمة �لتحرير، وَعمَّق من هوة �خلالف �ملوجودة �صابقاً 

بني �ملنظمة و�لنظام �ل�صوري، ثم جاءت م�صرية �لت�صوية �ل�صلمية وتوقيع �تفاقية �أو�صلو 

عالقاتهما  تعميق  �إىل  بهما  وتدفع  �لنظامني؛  وبني  بينها  �لهوة  من  لتزيد   ،1993 �صنة 

للنظامني  و�أوجد  ر�أ�صها حما�ص،  �التفاقية وعلى  لتلك  �ملناه�صة  �لفل�صطينية  باحلركات 

.
45

تاأثري�ً ونفوذ�ً ظاهر�ً يف �ل�صاحة �لفل�صطينية

هـ. مل يكن الإير�ن يف �الأنظمة �لعربية ما هو �أن�صب و�أف�صل من �لنظام �ل�صوري الإيجاد 

�خرت�ق وموطئ قدم يف �لق�صية �لفل�صطينية خ�صو�صاً، وق�صايا �الإقليم عموماً؛ ت�صتطيع 

امل�شدر نف�شه، �ص 54.  
42

تقدير �صل�صلة  و�إير�ن،”  حما�ص  بني  �لعالقة  “م�صتقبل  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   
43 

��صرت�تيجي )65(، �آذ�ر/ مار�ص 2014.

�مل�صدر نف�صه.  
44

�لكنوز  د�ر  )بريوت:  ح�صن  عدنان  ترجمة  وتوازن،  تناف�س  واإيران  �شوريا  �آغا،  وح�صني  خالدي  �أحمد   
45

�الأدبية،1997(، �ص 160-152.
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ومو�جهة  نفوذها  ومّد  �لعربية،  �لق�صايا  يف  �ملطلوب  �الخرت�ق  �إحد�ث  خالله  من  �إير�ن 

�أعد�ئها وخ�صومها يف �ملنطقة �صو�ء �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل”، �أم من �لدول �لعربية 

كالعر�ق �صابقاً و�ل�صعودية وحلفائها الحقاً، ومل يجد �لنظامان �أف�صل من دعم حركات 

�الأعد�ء  �صّد  و��صتخد�مه  �الخرت�ق،  ذلكم  وتر�صيخ  لتثبيت  و�حت�صانها  �ملقاومة، 

.
46

و�خل�صوم على حّد �صو�ء

و. �إحياء �لنظام �الإير�ين لبناجمه �لنووي و�لذي كان من �أهم �أ�صباب �لعد�ء و�لتوتر 

يف �لعالقة بينه وبني �أمريكا و�لغرب، ومن قبلهما �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�لذي عدَّ �إير�ن 

عدوه �ال�صرت�تيجي �الأول ر�صمياً ب�صبب ذلك، وزعم �أن �إير�ن ببناجمها �لنووي ت�صكل 

على  للعمل  �ملتحدة  �لواليات  حتري�ص  على  �لو�صائل  بكل  وعمل  عليه،  وجودياً  خطر�ً 

�إيقاف برناجمها �لنووي؛ ولو بالو�صائل �لع�صكرية ب�صكل �أحادي من ِقبَله �إن مل تقم به 

، وَتبَنِّي �لواليات �ملتحدة و�لغرب ل�صيا�صة �ل�صغوط وفر�ص �لعقوبات 
47

�لواليات �ملتحدة

�ملنطقة  �إير�ن عن  �أي�صاً. و�لعمل على عزل  �أحادي  �الأمن، وب�صكل  �ملتتابعة عب جمل�ص 

للم�رشوع  �ملقاومة  �لقوى  على  �النفتاح  من  مزيد  تبني  على  �إير�ن  حمل  و�صيا�صاتها؛ 

�ال�صتهد�ف  ذلك  ومقاومة  ملو�جهة  و�لع�صكري،  �ملايل  �لدعم  من  مزيد  عب  �ل�صهيوين 

وتلكم �ل�صيا�صات، وال�صتخد�مها كورقة من �أهم �أور�ق �ل�صغط و�مل�صاومة يف �ملفاو�صات 

.
48ً

�ملتعلقة مب�رشوعها �لنووي، وم�صتقبل دورها يف �ملنطقة، كما ح�صل الحقا

ز. يرى �لباحث �أن نظاماً رفع �صعار �لثورة �الإ�صالمية، ملقارعة �لظلم و�ال�صتكبار يف 

�الأر�ص وهو �لنظام �الإير�ين )ح�صب �أدبياته(، ونظاماً رفع ر�ية �لقومية �لعربية و�لدفاع 

�ل�صهيوين  �لفل�صطينية و�الحتالل  �ل�صوري؛ والأن و�لق�صية  �لنظام  عن ق�صاياها وهو 

لالأر�ص �ملقد�صة وم�رشى �لر�صول  هي �أّم �لق�صايا �لعربية و�الإ�صالمية؛ فكان ال بّد 

للنظامني من �أجل �إثبات م�صد�قية �صعار�تهما لدى �صعبيهما و�الأمة �لعربية و�الإ�صالمية 

ويكذبان  م�صد�قيتيهما،  يفقد�ن  ذلك  دون  من  الأنهما  عنها؛  و�لدفاع  �لق�صية  تبني  من 

�ل�صهيوين،  �ملقاومة للم�رشوع  �لقوى  �إال باحت�صان  �لتبني  �صعار�تهما، وال يكون ذلك 

مقابلة �صخ�صية مع ريا�ص حجاب، 2016/7/9.  
46

�الحتماالت  �الإير�ين:  �لنووي  �لبنامج  “�إ�رش�ئيل”  “�رشب  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   
47

و�لتد�عيات،” تقدير ��صرت�تيجي )13(، حزير�ن/ يونيو 2009.

مقابلة �صخ�صية مع ريا�ص حجاب، 2016/7/9.  
48
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و�ملقاِرعة لالحتالل بكافة �ل�صبل و�لو�صائل، وهو قا�صم وم�صلحة م�صرتكة جامعة كبى 

�ل�صيا�صية  �مل�رشوعية  يف  بينهما  فيما  �لو��صح  �لتناف�ص  من  يظهر  مما  بالرغم  بينهما، 

وفل�صفة �حلكم.

و�لنظام  حما�ص  حركة  بني  �لعالقات  تطور  يف  �الإير�ين  �لدور  �أن  �لباحث  يرى  لذلك 

�ل�صوري كان حا�رش�ً وموؤثر�ً؛ وذلك الأن �لنظامني جمعتهما م�صلحة و�حدة يف دعم حركة 

�لع�صكرية وتدريب عنا�رشها،  بال�صالح و�خلب�ت  حما�ص، وتعاونا �صوياً يف تزويدها 

بـ“حمور �ملقاومة” و�لذي  �إىل حتالف �صمي  وتعزز هذ� �لدور بو�صول جميع �الأطر�ف 

�صّم �لنظامني يف �إير�ن و�صورية، وحركة حما�ص، وحزب �هلل يف لبنان.

ثانيًا: اأ�سباب اختيار حركة حما�س ل�سورية:

منذ �الإعالن �لر�صمي عن وجود قيادة �صيا�صية معلنة حلركة حما�ص، وكذلك �الإعالن 

عن متحدث ر�صمي با�صم �حلركة، �أقام رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة ومعظم �أع�صاء 

خارجية،  عالقات  من  �ل�صيا�صية  �حلركة  �صوؤون  �أد�رو�  هناك  ومن  �الأردن،  يف  �ملكتب 

ومتابعة للد�خل �لفل�صطيني، و�إ�صد�ر للبيانات و�ملو�قف �ل�صيا�صية، وبعد حدوث �الأزمة 

�إىل قطر  �الأردن  قيادة �حلركة عن  �إبعاد  �إىل  �أدت  و�لتي  1999؛  �صنة  �الأردين  �لنظام  مع 

، ولي�ص 
49

�لبعيدة جغر�فياً عن فل�صطني، وحمدودية �لعمل �صيا�صياً يف تلك �لفرتة �لزمنية

على  �صعَّب  مما  لفل�صطني؛  �ملجاورة  �لدول  مثل  �ل�صتات  لفل�صطينيي  موؤثر  وجود  فيها 

قيادة �حلركة �لقيام باأعمالها �ل�صيا�صية ومتابعتها من هناك، وبعد �لرتحيب �الأويل �لذي 

و�صل من �لنظام يف �صورية يف �نتقال قيادة �حلركة �إىل دم�صق، كانت هناك �أ�صباب و�قعية 

دفعت بالقيادة حل�صم خيارها و�النتقال �إىل دم�صق، وهذه �الأ�صباب هي:

1. الأزمة مع الأردن:

يرتبط �الأردن �رتباطاً تاريخياً وجغر�فياً مع فل�صطني، وعمق �لتو��صل بني �الأردن 

بعد  من  �الأردنية  و�ل�صلطة  �الإد�رة  حتت  �ل�صفة  بقيت  حيث  جد�ً  كبري  �لغربية  و�ل�صفة 

حرب �لـ 1948 حتى �حتاللها بعد حرب �لـ 1967، وحتى بعد هذ� �الحتالل بقيت �أ�صكال 

�الأوقاف  �لقد�ص ما تز�ل تتبع وز�رة  �أوقاف  �إد�رة  من �الرتباط ما تز�ل م�صتمرة؛ مثل 

�إبر�هيم غو�صة، م�شدر �شابق، �ص 287.  
49
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�الأردنية، ويحت�صن �الأردن �لن�صبة �الأكب من �لالجئني �لفل�صطينيني يف �ل�صتات بوجود 

وي�صكلون  �الأردنية،  �جلن�صية  يحملون  معظمهم  فل�صطيني  ماليني  �صتة  من  يقارب  ما 

60l%( وتبلغ ن�صبتهم من جمموع فل�صطينيّي  �الأكب من �صكانه )نحو  �لن�صبة  بدورهم 

وم�صتمرة  ن�صطة  وفل�صطني  �الأردن  بني  �ل�صفر  حركة  فاإن  ولذلك  ؛ 
50%42l �ل�صتات 

ينقطع؛  ال  �لفل�صطيني  و�لد�خل  �الأردن  �صكان  بني  �الجتماعي  و�لتو��صل  ويومية، 

وح�صب �إح�صائية ر�صمية �أردنية فقد بلغ عدد �مل�صافرين من و�إىل �الأردن عب �حلدود مع 

.
51

فل�صطني يف يوم و�حد )2013/7/12(، نحو 1,700 �صخ�ص

فاالأردن ب�صكانه كان بالن�صبة حلركات �ملقاومة يف �ل�صفة �لغربية مبثابة �لد�عم �لذي 

عليها  ي�صهل  �الأردن  يف  حما�ص  حركة  قيادة  وجود  كان  ولذلك  �لبقاء؛  باأ�صباب  يزودها 

�الأردين  �لنظام  و�أمور �حلركة يف د�خل فل�صطني ب�صكل كبري. وقد منح  متابعة �صوؤون 

 ،1993 �أبو مرزوق �صنة  �أر��صيه لرئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص مو�صى  �الإقامة على 

و�صمحت �حلكومة �الأردنية بفتح مكاتب ر�صمية للحركة يف عّمان، و�أبدى �ل�رشيف زيد 

�إبر�هيم  �الأردن، يروي  للعالقة بني �حلركة وحكومة  �نفتاحاً  �لوزر�ء  �صاكر رئي�ص  بن 

غو�صة: “يف لقاء بني قيادة �حلركة ومدير �ملخابر�ت �الأردنية م�صطفى �لقي�صي، حتدثنا 

عن �آلية عملنا يف �الأردن، و�تفقنا على �أن ُي�صمح لنا بالن�صاط �ل�صيا�صي و�الإعالمي، و�أال 

�ل�صاأن �الأردين، و�أن ال تقوم �حلركة باأي عمل ع�صكري �نطالقاً من �الأردن،  نتدخل يف 

.
وتو�فقنا على �أن نعمل بناء على هذه �الأ�ص�ص”52

�التفاق  هذ�  على  بناء  �الأردن  من  �ل�صيا�صي  عملها  �إد�رة  يف  حما�ص  قيادة  ��صتمرت 

�لتوتر  من  و�أخرى  �لهدوء،  من  مر�حل  �لطرفني  بني  �لعالقة  و�صهدت  �ل�صفوي، 

�أبو  �ل�صيا�صي مو�صى  �ملكتب  �إبعاد رئي�ص  �الأمني و�الإعالمي، كانت ذروتها  و�لت�صييق 

�لطرفني حافظا على م�صتوى  �أن  �إال   ،1995 �صنة  �لعلمي  �ملكتب عماد  مرزوق، وع�صو 

من �لعالقة �مل�صتمرة بينهما، ومل ت�صل يف �أي مرحلة �إىل �لقطيعة، وبقي �الأمر على حاله 

عريب �لرنتاوي، “�لفل�صطينيون يف �الأردن و�أ�صئلة “�ملو�طنة” و“�لوطنية”،” �صحيفة ال�شفري، بريوت، ملحق   
50

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1855 :فل�صطني، ني�صان/ �أبريل 2011، �نظر

لندن، الأو�شط،  ال�رصق  �صحيفة  �لعامل،  �إىل  �لغربية  �ل�صفة  بو�بة  ح�صني  �مللك  ج�رش  �الأمري،  ماجد   
51 

�لعدد 12648، 2013/7/15.

�إبر�هيم غو�صة، م�شدر �شابق، �ص 204.  
52
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حتى �صنة 1999، “ففي �أو�ئل �صباط/ فب�ير 1999 تويف �مللك ح�صني، ويكن �لقول: �إنه 

بوفاته �ختلت �ملعادلة �حل�صا�صة �لتي كانت حتكم �لعالقة بني حركة حما�ص وبني �لنظام 

.
�الأردين”53

�مللك  رحيل  بعد  مبا�رشة  تبدو  حما�ص  حركة  جتاه  �ل�صيا�صة  تغيري  موؤ�رش�ت  بد�أت 

ح�صني؛ “فلم ُي�صمح الأع�صاء �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص بامل�صاركة يف جنازة �مللك، ولكنهم 

فكان  متاماً،  �إعالمياً  غفلت 
ُ
�أ �مل�صاركة  هذه  �أن  �ملفارقة  لكن  �لعز�ء،  يف  ب�صعوبة  �صاركو� 

. ومع تويل �مللك عبد �هلل �لثاين 
ذلك �إيذ�ناً بنهاية �لعالقة �لودية �إىل حّد ما بني �لطرفني”54

�أ�صكال �الرتباط مع �ل�صفة �لغربية، وقطع �جل�صور  �إنهاء ما بقي من  �إىل  �حلكم، �صعى 

عاملياً،  �الأوروبية  و�لدول  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  مع  م�صاحله  وربط  حما�ص،  مع 

�أبرز مالمح �ل�صيا�صة �خلارجية �الأردنية يف  ومع م�رش و�ل�صعودية عربياً، وكانت تلك 

.
55

عهده

ومع تبني هذه �ل�صيا�صة يف �لعالقات مع حركة حما�ص، �نتقلت م�صوؤولية ملف حما�ص 

�إىل  �لعامة، وبذلك حتول من ملف �صيا�صي كان يديره �مللك ح�صني،  �إىل جهاز �ملخابر�ت 

؛ مما �أدى �إىل تفاقم �لعالقة وتدهورها ب�صكل 
56

ملف �أمني يد�ر من قبل �ملخابر�ت �لعامة

�رشيع، فجهاز �ملخابر�ت كان يد�ر من قبل �لفريق �صميح �لبطيخي، و�ملعروف باأنه لي�ص 

من �أن�صار �لعالقة مع حما�ص، وقد �صبق له �أن �عتقل عدد�ً من قياد�تها وكو�درها، فلذلك 

مبكانة  حتظى  �الأردن  يف  حما�ص  وجود  �إنهاء  ب�رشورة  تقول  �لتي  �لقناعة  “�أ�صبحت 
فهو  حما�ص،  حلركة  ونظرته  �لعامة  �ملخابر�ت  مدير  قناعة  ذلك  من  و�الأخطر   ،

�أكب”57

امل�شدر نف�شه، �ص 267.  
53

رزق �لب�صول، الإن�شانية تبكي احل�شني )�إربد: مطبعة �لزرقا، 1999(، �ص 164.  
54

الأو�شط، ال�رصق  �حلكم،  مقاليد  �هلل  عبد  �مللك  تويل  على  �صنو�ت   10 مبرور  يحتفل  �الأردن  �لدغمة،  حممد   
55 

�لعدد 11152، 2009/6/10، �ص 4.

الإ�رصائيلية  الأردنية  املعاهدة  مع  والتطبيق  النظرية  يف  الأردنية  اخلارجية  ال�شيا�شة  �لهز�ية،  حممد   
56

وملحاقاتها )عّمان: د�ر عمار، 1997(، �ص 192.

�صميح �ملعايطة، الدولة والإخوان 1999–2008.. قراءة حتليلية )عّمان: مركز �لقد�ص للدر��صات �ل�صيا�صية،   
57

2008(، �ص 20.
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، و�لتعامل معها على هذ� �الأ�صا�ص يعني �إخر�جها 
“ينظر �إليها على �أنها تنظيم �إرهابي”58

من �لقانون، و�عتقال �أفر�دها، و�إغالق مكاتبها ومالحقتها، وهذ� ما حدث الحقاً.

�أمنية  �إير�ن وبد�أت بحملة  �إىل  �لعامة �صفر عدد من قيادة حما�ص  ��صتغلت �ملخابر�ت 

يعملون  ممن  �أخاً   16 من  �أكرث  �عتقال  مّت   1999/8/30 يوم  “ففي  �حلركة،  �صّد  و��صعة 

و�أغلقت  �الأخ �صامي خاطر....  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ر�أ�صهم ع�صو  يف حركة حما�ص، وعلى 

�أ�صبحت  باأن �حلركة  �أجهزة و�أغر��ص كثرية.... و�أعلن  �ملكاتب.... و�أخذت منها  جميع 

. وبهذه 
حمظورة قانونياً، وبعد ذلك قيل باأن هناك مذكر�ت جلب لنا ونحن يف طهر�ن”59

و�الإعالمية،  �ل�صيا�صية  حما�ص  حركة  �أعمال  كل  وقف  مّت  �ملت�صارعة  �ملتتالية  �خلطو�ت 

و�نتهى وجود مكاتبها وقيادتها يف �الأردن، و�أعلنت �حلكومة �الأردنية على ل�صان رئي�ص 

فاأقامت  1993؛  عام  �ل�صفوي  �التفاق  يف  عليه  �تفق  مبا  تلتزم  مل  حما�ص  “�أن  وزر�ئها: 

حركة تنظيمية يف �الأردن، وبد�أت ت�صدر عنهم من عّمان بيانات عن �لعمل �لع�صكري يف 

.
فل�صطني، وبات �الأردن يتحمل وزر ذلك”60

ومع توتر �الأجو�ء يف �ململكة �الأردنية، ولتاأكيد �لت�صامن �لكامل مع �صيا�صات �الأردن 

 Madeleine جلديدة جتاه حما�ص، قامت وزيرة �خلارجية �الأمريكية مادلني �أولب�يت�

كان  و�لتي  �ملقاومة؛  حركات  �صّد  خطو�ته،  يف  �مللك  لدعم  �الأردن  �إىل  بزيارة   Albright

، وهذ� ما كان يطلبه 
61

�إبعاد قيادة حما�ص عن �الأردن وتقلي�ص دورها يف �ململكة هدفها 

. وبعد 
62

�لرئي�ص �الأمريكي بيل كلينتون من �مللك ح�صني، لكن �لذي نفذه �بنه �مللك عبد �هلل

�مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  د�خل  ونقا�ص  حو�ر  جرى  �ملكاتب  و�إغالق  �العتقاالت  حملة 

حول عودة خالد م�صعل و�إبر�هيم غو�صة من �إير�ن )�للذين كانا يف زيارة لها كما �صبق( �إىل 

�الأردن، وت�صاورت �جلماعة معهما، ويف نهاية �الأمر “َح�صم �أمر عودتهما مكتب �الإر�صاد 

.
يف �جلماعة؛ حيث قرر �أن �مل�صلحة بالعودة �إىل �الأردن”63

فجوة  ومقاربة  الرمادية  املناطق  ا�شتك�شاف  حما�س:  وحتدي  الأردنية  ال�شيا�شة  رمان،  �أبو  حممد   
58

امل�شالح امل�شرتكة )عّمان: موؤ�ص�صة فريدري�ص �إيبت، 2009(، �ص 48.

�إبر�هيم غو�صة، م�شدر �شابق، �ص 267.  
59

عبد �لروؤوف �لرو�بدة، �صيا�صي يتذكر، �صحيفة الغد، عّمان، �لعدد 2093، 2010/5/24، �ص 16.  
60

Paull McGeoagh, Kill Khaled )Sydney: 2008(, p. 266.l  
61

 Gary Gambill, ”Sponsoring Terrorism: Syria and Hamas,“ Middle East Intelligence Bulletin,  
62

vol. 4, no. 10, October 2002.l

�إبر�هيم غو�صة، م�شدر �شابق، �ص 269.  
63
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عاد �لرجالن من طهر�ن ومّت �عتقالهما يف مطار عّمان يف يوم 1999/9/22، ويف “�أثناء 

 ،
�لتحقيق وجهت �إليهم تهم جمع �أمو�ل، و�إ�صد�ر ت�رشيحات حمظورة، و�قتناء �صالح”64

مكث قياديا حركة حما�ص يف �ل�صجون �الأردنية قر�بة 61 يوماً، ويف يوم 1999/11/21 مّت 

نقلهما من �ل�صجن �إىل �ملطار وهما مقيد�ن وعيونهما مع�صوبة، و�أجب� على �ل�صعود يف 

بعد� �إىل قطر، و�لتي كانت تو�صطت وحاولت ر�أب �ل�صدع بطلب من قيادة 
ُ
طائرة قطرية و�أ

�لنتيجة  �إىل هذه  �حلركة عندما كانت يف طهر�ن قبل عودتها لالأردن، و�نتهت و�صاطتها 

وذلك  �خلارج،  �إىل  �لقادة  و�إبعاد  �الأمني،  �مللف  �إقفال  �الأردين؛  �لنظام  عليها  �أ�رش  �لتي 

�أو لغريهم من جماعة  �إعالم لهم،  �أو حتى جمرد  من دون مفاو�صة للقادة �مل�صجونني، 

�الإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن بهذه �لنتيجة و�لقر�ر، و�أبدت قطر ��صتعد�دها ال�صتقبال قادة 

.
65

حما�ص و��صت�صافتهم مكرمني على �أر��صيها

يف  حما�ص  حركة  قيادة  فيها  �أقامت  و�لتي  �الأردن،  مع  �لعالقة  مرحلة  �نتهت  وهكذ� 

عّمان ومار�صت ن�صاطاتها منها، ومع هذ� �الإبعاد كان ال بّد لهذه �لقيادة �أن تبحث عن بلد 

�آخر ي�صمح لها باالإقامة، وممار�صة دورها �ل�صيا�صي يف قيادة �حلركة، فكانت هذه �الأزمة 

من �الأ�صباب �لرئي�صية �لتي دفعت بقيادة حما�ص �إىل �النتقال �إىل دم�صق فيما بعد. 

2. الوجود الفل�شطيني يف �شورية:

تعدُّ �صورية من �لدول �لرئي�صية �لتي جلاأ �إليها �لفل�صطينيون �لذين هّجرهم �الحتالل 

�جلهة  من  حتدها  فهي  فل�صطني،  من  �جلغر�يف  لقربها  وذلك   ،1948 �صنة  �الإ�رش�ئيلي 

�ل�صمالية، وقد “ُقّدر عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �إىل �صوريا عام 1948 ما بني )57,000، 

58,000( الجئ، يرجع معظمهم �إىل �صكان �جلزء �ل�صمايل من فل�صطني، ويف �آخر �إح�صائية 

]وكالة �الأمم �ملتحدة الإغاثة وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأدنى  لالأونرو� 

 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees )�الأونرو�(

in the Near East )UNRWA(l] بتاريخ 2013/11/4 بلغ عدد �لالجئني �لفل�صطينيني 

66

امل�شدر نف�شه.  
64

مقابلة �صخ�صية مع �صامي خاطر، 2015/3/25.  
65

مّت  �الأدنى،  �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة  هي   :UNRWA �الأونرو� 
 66

تقدمي  بهدف   ،1948/12/8 يف  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  عن  �ل�صادر   302 رقم  �لقر�ر  مبوجب  تاأ�صي�صها 

مايو �أيار/  يف  �الأردن  يف  عملياتها  �لوكالة  وبد�أت  �لفل�صطينيني،  لالجئني  و�لت�صغيل  �ملبا�رشة  �الإغاثة   بر�مج 

https://www.unrwa.org/ar/who-we-are :صنة 1950. �نظر�
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، �إال �أن �لعدد �الإجمايل �حلقيقي هو �أكرث من 
�مل�صجلني لديها يف �صوريا 564,691 الجئاً”67

ذلك؛ الأن هناك الجئني فل�صطينيني موجودين يف �صورية مل ي�صجلو� يف وكالة �الأونرو�

l مثل �لذين جلاأو� �إليها بعد �أحد�ث �لفتنة و�حلرب �الأهلية يف �الأردن بني �جلي�ص �الأردين 

ومقاتلي منظمة �لتحرير �لفل�صطينية؛ فهوؤالء غري م�صجلني يف �صجالت وكالة �الأونرو� 

.
68

يف �صورية

�ملا�صي  �لقرن  من  �خلم�صينيات  منت�صف  منذ  �صوريا  يف  �لفل�صطينيون  “يتمتع 
بكافة �حلقوق �ملدنية للمو�طن �ل�صوري؛ با�صتثناء �حلقوق �ل�صيا�صية �ملتمثلة بالرت�صح 

و�النتخاب... فالفل�صطيني ي�صتطيع ممار�صة جميع �الأعمال �حلكومية و�خلا�صة دون 

؛ 
�ل�صكن”69 الأغر��ص  فقط  و�حد  عقار  بتملك  �لفل�صطيني  لالجئ  ي�صمح  كما  متييز،  �أي 

منها  خرجو�  بل  �ملخيمات،  يف  يعي�صون  ال  �لفل�صطينيني  �لالجئني  ن�صف  فاإن  ولذلك 

و�صكنو� �صو�حي �ملدن، ويف �لقرى �ملختلفة، ويف جتمعات �صكنية، كما و“�صجلت �ألوف 

، وهذه 
�لزو�ج �ملختلط بني الجئني والجئات ومو�طنات ومو�طنني �صوريني”70 حاالت 

قائمة باأ�صماء خميمات �لالجئني يف �صورية.

خميم الريموك: �أن�صئ يف �صنة 1953، �إىل �جلنوب من مدينة دم�صق على بعد 7 كم عن     �أ. 

مركزها، وهو �أكب �ملخيمات �لفل�صطينية، يقطنه قر�بة 220 �ألف الجئ. 

�لثاين من  �لتجمع  1982، يف �صو�حي دم�صق، وهو  �صنة  �أن�صئ  خميم احل�شينية:  ب. 

قر�بة عددهم  يبلغ  �الأونرو�  �إح�صائية  فح�صب  فيه،  �ملوجودين  �لالجئني  عدد   حيث 

33 �ألف الجئ، �إال �أن �لعدد �حلقيقي �أكب من ذلك بكثري. 

دم�صق،  �رشقي  جنوب  كم   8 م�صافة  على  يقع   ،1967 �صنة  �أن�صئ  َجَرمانا:  خميم   ج. 

ويبلغ عدد �صكانه قر�بة 21 �ألف الجئ.

كم   14 م�صافة  على  �ل�صبينة  مدينة  من  بالقرب   1968 �صنة  �أن�صئ  ِبيَنة:  ال�شِّ خميم    د. 

جنوب دم�صق، وعدد �صكانه قر�بة 27 �ألف الجئ. 

�إبر�هيم �لعلي و�آخرون، تقرير حالة حول اأو�شاع فل�شطينيي �شورية )لندن - �إ�صطنبول: جمموعة �لعمل   
67

،)2014 فل�صطني،  مع  للت�صامن  �لرتكية  و�جلمعية  �لفل�صطيني  �لعودة  ومركز  �صورية  فل�صطينيي  �أجل   من 

 http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/sitreport.pdf :ص 11، �نظر�

مقابلة �صخ�صية مع جمال عي�صى، �لدوحة، 2014/12/30.  
68

�إبر�هيم �لعلي و�آخرون، م�شدر �شابق، �ص 11.  
69

امل�شدر نف�شه، �ص 12.  
70
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خميم ال�شيدة زينب: �أن�صئ �صنة 1967، ويقع يف �صو�حي دم�صق، يبلغ عدد �صكانه  هـ. 

قر�بة 10 �آالف الجئ. 

23 كم جنوب دم�صق، وعدد  1948، على بعد  �إن�صاوؤه �صنة  مّت  خميم خان ال�شيح:   و. 

�صكانه قر�بة 13 �ألف الجئ.

ون: �أن�صئ �صنة 1948، على بعد 23 كم جنوب دم�صق، وعدد �صكانه  خميم خان َدنُّ  ز. 

قر�بة 13 �ألف الجئ.

قر�بة �صكانه  وعدد  حماة،  مدينة  د�خل  ويقع   ،1950 �صنة  �أن�صئ  العائدين:  خميم   ح. 

11 �ألف الجئ.

عدد  ويبلغ  حماة،  مدينة  �رشق  كم   13 بعد  على   1948 �صنة  �أن�صئ  النريب:  خميم  ط. 

�صكانه قر�بة 22 �ألف الجئ. 

كم  13 م�صافة  على  ويقع   ،1962 �صنة  �إن�صاوؤه  مّت  التل(:  )عني  َحْنَدرات  خميم   ي. 

�صمايل �رشق مدينة حلب، ويبلغ عدد �صكانه قر�بة 8 �آالف الجئ.

خميم الرمل: مّت �إن�صاوؤه �صنة 1955، بالقرب من مدينة �لالذقية على �صاطئ �لبحر  ك. 

�الأبي�ص �ملتو�صط، ويبلغ عدد �صكانه قر�بة 10 �آالف الجئ. 

خميم درعا: مّت �إن�صاوؤه �صنة 1950، يف مدينة درعا جنوب �صورية، وي�صكنه ما يقارب  ل. 

.
71

15 �ألف الجئ

ويف نظرة عامة و�رشيعة جند ح�صب �إح�صائيات �ملخيمات وعدد �صكانها �أن �لغالبية 

�لعظمى من �لالجئني �لفل�صطينيني يعي�صون يف دم�صق و�صو�حيها، و�لبقية منت�رشون يف 

نو�حي �صورية �ملختلفة.

من  و�حت�صانهم  وخميماتهم  لالجئني  ن�صبياً  �لكبرية  �الأعد�د  هذه  كانت  فقد  ولذلك 

�ل�صعب �ل�صوري و�لنظام؛ حمفز�ً و�صبباً التخاذ قيادة حما�ص قر�ر�ً بالتوجه �إىل دم�صق؛ 

حيث توقعت �أنها �صتجد قاعدة جماهريية فل�صطينية وحا�صنة �صعبية لها، معظمها من 

بر�جمها  تنفذ  �أن  ��صتطاعت  حما�ص  حركة  �أن  �لباحث  ويرى   ،1948 �صنة  �للجوء  �أبناء 

و�مل�صاعد�ت  �خلدمات  فقدمت  �ملخيمات،  هذه  يف  و�خلريية  و�لتثقيفية  �الجتماعية 

م وُتدِخل يف �حلركة �أفر�د�ً من هذه  �الجتماعية و�لطبية الأهلها، مع �لعلم �أن حما�ص مل ُتنَظِّ

�ملخيمات، �إال �أنه �لتف حولها �الآالف من �الأن�صار و�ملحبني من �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني، 

امل�شدر نف�شه، �ص 15–34.  
71
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�لبحث  و�صيتناول  وتاأثري�ً.  نفوذ�ً  �ملخيمات  هذه  يف  �الأوىل  �حلركة  فعلياً  و�أ�صبحت 

بالتف�صيل الحقاً هذه �لن�صاطات و�خلدمات �لتي قدمتها حما�ص الأبناء �ملخيمات.

3. املوقع اجلغرايف:

�أربع دول عربية )من �جلنوب م�رش، ومن �ل�رشق �الأردن،  حتيط بفل�صطني �ملحتلة 

�الأردن  ومتيزت  �لطوق”،  “دول  با�صم  تعرف  �لتي  ولبنان(،  �صورية  �ل�صمال  ومن 

و�صورية ولبنان بوجود �لكثافة �ل�صكانية �الأكب لالجئني �لفل�صطينيني فيها، لذلك وعلى 

مد�ر تاريخ �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية، ومنذ �نطالقة �لثورة �لفل�صطينية �صنة 1965، 

�أقامت قياد�ت �لف�صائل �لفل�صطينية يف هذه �لدول وتنقلت بينها، الأن �إقامة هذه �لقياد�ت 

�الأحد�ث  مع  م�صتمر  ومتا�ص  يومي  تو��صل  يف  تبقيها  لفل�صطني  �حلدودية  �لدول  يف 

و�لتطور�ت يف فل�صطني �ملحتلة وحميطها. 

 من �أر��صيها 
ً
وي�صاف ل�صورية غري كونها دولة حدودية مع فل�صطني �ملحتلة، �أن جز�أ

�أبقى  مما  1967؛  �صنة  منذ  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  يخ�صع  ز�ل  ما  �ل�صوري(  )�جلوالن 

�صورية يف قلب �ل�رش�ع مع �الحتالل. و�صورية �أي�صاً كانت �صاحبة �ليد �لعليا و�لكلمة 

�الأخرية يف لبنان، لذلك فاإن �إقامة قادة حما�ص يف �صورية يفتح �أمامهم �أي�صاً �أبو�ب لبنان 

للتنقل و�لعمل فيها، يف �أو�صاط �لالجئني �لفل�صطينيني.

4. موقف �شورية من املقاومة:

يف   1978 �صنة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  مع  “�ل�صالم”  معاهدة  م�رش  وّقعت  �أن  بعد 

�ل�رش�ع  يف  و�ملحوري  �لعربي  دورها  عن  وغابت  �ملتحدة،  �لواليات  يف  ديفيد  كامب 

وجه  يف  �لوقوف  هو  �ملنطقة  يف  �ملركزي  دوره  �أن  �صورية  يف  �لنظام  ر�أى  �الحتالل،  مع 

�مل�رشوع �ل�صهيوين و�لدفاع عن �لعرب، وكبح جماح �الحتالل من حتقيق حلم “�إ�رش�ئيل 

�لكبى”، فلذلك بذل جهد�ً يف �لعمل على حتقيق تو�زن ��صرت�تيجي مع �الحتالل، وحاول 

يف  ف�صل  �أنه  �إال  وفل�صطني،  و�الأردن،  ولبنان،  �صورية،  من:  مكونة  موحدة  جبهة  عمل 

ذلك ب�صبب حلاق �الأردن ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف ركب م�رش، وتوقيعهما على 

 .
72

�تفاقيات “�صالم” منفردة مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

كمال ديب، تاريخ �شورية املعا�رص، ط3 )بريوت: د�ر �لنهار، 2013(، �ص 488–491.  
72
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�لتنظيمات  �ملنفردة مع �الحتالل، ودعمت كل  �التفاقيات  عار�صت �صورية كل هذه 

ورف�ص  لالحتالل،  مقاومتها  يف  و�صاندتها  �لر�أي،  و�فقتها  �لتي  �لفل�صطينية  و�لف�صائل 

1996، �لذي ُعقد من  �آذ�ر/ مار�ص  �لنظام يف �صورية �مل�صاركة يف موؤمتر �رشم �ل�صيخ يف 

�إد�نة �ملقاومة وو�صفها بـ“�الإرهاب”، وموقف �لنظام �ل�صوري هذ� ال يتعار�ص يف  �أجل 

نظره مع موقفه �لذي �آمن بـ“�ل�صالم” �ل�صامل مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي؛ من �أجل �إعادة 

كل �الأر��صي �لعربية �لتي �حتلت �صنة 1967، و�آمن �أن هذ� “�ل�صالم” ال يتحقق �إال بوجود 

 .
73

مقاومة م�صلحة قوية

�لدعم  �ملقاومة هو  �ل�صوري من قوى  �لنظام  �أن موقف  قيادة حركة حما�ص  �أدركت 

دم�صق،  يف  �الإقامة  يف  وقياد�تها  �حلركة  كو�در  من  جلزء  �لنظام  �صمح  فقد  و�الإ�صناد، 

و�حت�صنهم وقدم لهم �لت�صهيالت، و�صمح لهم با�صتخد�م �الأر��صي �ل�صورية يف تدريب 

�لفل�صطينية  �لف�صائل  قياد�ت  من  الآخرين  �أي�صاً  �لنظام  و�صمح  �حلركة،  كو�در  بع�ص 

�لو��صح  �ل�صوري  و�لدعم  و�مل�صاندة.  �لدعم  لهم  وقدم  �أر��صيه،  يف  باالإقامة  �ملقاومة 

و�لعلني حلزب �هلل �للبناين �لذي �أدى �إىل �ن�صحاب جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من جنوب 

لقوى  وم�صاندته  �ل�صوري  �لنظام  دعم  فعالية  على  ليوؤكد   ،2000 مايو  �أيار/  يف  لبنان 

.
74

�ملقاومة

حليفتها  ورعاية  رعايتها  حتت  لبنان  يف  �هلل  حزب  ن�صاأة  يف  �صورية  �أ�صهمت  فقد 

، فحارب حزب �هلل �الحتالل 
75

�إير�ن، وقدم �لنظام يف �صورية �لدعم و�مل�صاندة و�لت�صليح

�الإير�نيني  �خلب�ء  من  �لقتال  و�أ�صاليب  �لتكتيكات  وتعلم  ع�صابات،  حرب  �الإ�رش�ئيلي 

مد�ر  على  وجرحى  قتلى  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  يوقع  �أن  و��صتطاع  و�ل�صوريني، 

�صنو�ت �لوجود �الإ�رش�ئيلي يف لبنان. وب�صبب تز�يد �أعد�د �لقتلى و�جلرحى من �جلنود 

�الإ�رش�ئيلني، و�أي�صاً تفهم موقف �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي �لذي مل يعد يحتمل �صقوط جنود 

�صامي كليب، الأ�شد بني الرحيل والتدمري املمنهج، ط 5 )بريوت: د�ر �لفار�بي، 2016(، �ص 409.  
73

مقابلة �صخ�صية مع ريا�ص حجاب، 2016/7/9.  
74

גיא בכור, הבבוקשה הממולכדת נקמתה איראן וסוריה בחמאס, 2011/10/29,  
75

 http://www.gplanet.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=1480

باللغة �لعبية، وترجمته: �لفخ: �نتقام �إير�ن و�صورية من حما�ص.
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 .
76

جدد؛ قررت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ورئي�صها حينها �إيهود بار�ك �الن�صحاب من لبنان

�أثبت هذ� �الن�صحاب فعالية �ملقاومة يف طرد �ملحتل، و�أدرك �لنظام يف �صورية �أن م�صاندته 

ودعمه حلزب �هلل قد �أثمر وحقق �أهد�فه، وهذ� �لدعم مل يكن �رشياً �أو خفياً بل كان علنياً، 

.
77

فقيادة حزب �هلل كانت توؤكد على م�صاندة �صورية و�إير�ن للحزب ودعمهما له

كان �ن�صحاب �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من جنوب لبنان حتت �رشبات حزب �هلل مب�صاندة 

�صورية �إير�نية مثاالً عملياً لقادة حركة حما�ص على وقوف �لنظام يف �صورية بجانب قوى 

�ملقاومة يف مو�جهة �ملحتل �الإ�رش�ئيلي، و��صتعد�ده لتوفري غطاء �صيا�صي لها يف �لوقت 

�لذي ت�صطف كثري من �لدول �صّد هذه �ملقاومة وحتاربها، و��صتعد�د �لنظام لتحمل �أعباء 

�لقيادة حل�صم  �لتي دفعت  �لرئي�صية  �الأ�صباب  �أحد  كان  �الأمر  �ملوقف ونتائجه؛ هذ�  هذ� 

.
78

�أمرها و�النتقال لالإقامة يف دم�صق

بعد وفاة �لرئي�ص حافظ �الأ�صد و��صتالم �بنه ب�صار مقاليد �حلكم، �أدى �لرئي�ص �جلديد 

َق�َصم �لرئا�صة �أمام جمل�ص �ل�صعب يف متوز/ يوليو 2000، و�أكد فيه على �ال�صتمر�ر يف نهج 

و�لده يف �ل�صوؤون �خلارجية، ويف دعم قوى �ملقاومة يف �ل�رش�ع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

، وكان ب�صار �الأ�صد يف لقاء�ته �الإعالمية و�لر�صمية 
79

من �أجل حترير �جلوالن وفل�صطني

�إىل  �الأوىل  زيارته  يف  وحتى  �الحتالل،  مقاومة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  على  يوؤكد 

بريطانيا �أكد على ذلك، كما �أكد على �أن �لعمليات �ال�صت�صهادية �لتي ينفذها �لفل�صطينيون 

ما هي �إال رّد على �أعمال �لعنف �الإ�رش�ئيلية، وهي لي�صت عمليات �إرهابية؛ �إمنا حّق من 

حقوق �ل�صعب �لذي يقاوم �ملحتل، وقال: “يجب �أن ال نن�صى �أن هذه �ملنظمات تعّب عن 

من  مدعومون  �ملاليني  وهوؤالء  وخارجها،  فل�صطني  د�خل  يف  �لفل�صطينيني  ماليني  ر�أي 

هذه  كل  تدعم  �أن  �مل�صتحيل  فمن  �مل�صلمني؛  ماليني  مئات  ومن  عربي،  مليون  ثالثمائة 

.
�ملاليني �الإرهاب”80

ארליך ראובן, הנסיגות החדצדדיות מלבנון ומרצועת עזה, המכון למחקרי ביטחון לאומי, 2011,   
76
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باللغة �لعبية، وترجمته: �الن�صحاب �أحادي �جلانب من لبنان وغزة.

�صامي كليب، الأ�شد بني الرحيل والتدمري املمنهج، �ص 413.  
77

مقابلة �صخ�صية مع حممد نز�ل، 2016/1/31.  
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كمال ديب، م�شدر �شابق، �ص 725.  
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�صحيفة الكفاح العربي، 2002/12/14.  
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م�صرتكة  ومو�قف  قو��صم  �أوجد  �ملقاومة  قوى  دعم  يف  �ل�صوري  للنظام  �ملوقف  هذ� 

�العرت�ف  عدم  من  مو�قفه  يف  �لنظام  مع  حما�ص  فتو�فقت  حما�ص،  حركة  مع  جمعته 

ب�رشعية �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، ورف�ص �لهيمنة �الأمريكية على �ملنطقة، و�لتم�صك باحلق 

�لعربي و�لفل�صطيني يف �الأر�ص �ملحتلة، وعلى �أن �ملقاومه هي حّق لل�صعب �لفل�صطيني، 

.
81

وهي خيار ��صرت�تيجي ال�صتعادة حقوقه �مل�رشوعة

ليتم  يكن  مل  ذلك  �أن  �إال  �صورية،  �إىل  حما�ص  قيادة  �نتقال  �أ�صباب  �صبق  مما  يت�صح 

لوال مو�فقة �لنظام �ل�صوري �لنابعة من م�صلحته �أوالً كما يعتقد �لباحث. فلوال مو�فقة 

�لنظام فلن يكون هناك �أي تاأثري لالأ�صباب �الأخرى �لتي ير�ها �لباحث �أ�صباباً �أقل تاأثري�ً 

مبفردها، ويرى �لباحث �أن �ل�صبب �لثاين يف �الأهمية هو عدم وجود �لبديل؛ فاأمام قيادة 

بفل�صطني  �ملحيطة  �لعربية  �لدول  �أخرى من عو��صم  �أّي عا�صمة  حما�ص مل يكن هناك 

�ملحتلة ترحب باإقامة قيادة �حلركة على �أر��صيها. 

 ثالثًا: اأ�سباب ا�ستقبال �سورية لقيادة حما�س واحت�سانها 

               للحركة:

كان  �صورية؛  يف  و�ال�صتقر�ر  لالنتقال  ومب�رتها  �أ�صبابها  حما�ص  لقيادة  كان  كما 

�أربع  خالل  من  ملخ�صة  عر�صها  ويكن  وخلفياته،  ومبر�ته  �أ�صبابه  �أي�صاً  للنظام 

�الإ�رش�ئيلي،  و�الحتالل  حما�ص،  وقادة  وحلفاوؤه،  نف�صه  �لنظام  هي:  نظر  وجهات 

و�ملحللون �ل�صيا�صيون.

1. راأي النظام ال�شوري:

حما�ص،  قادة  ��صتقبال  يف  ومبر�ته  �أ�صبابه  تف�صيل  يكن  �لنظام  نظر  وجهة  من 

و�حت�صانه ودعمه للحركة من خالل �لنقاط �لتالية: 

�أ. هو نظام قومي عروبي يرفع ر�ية و�صعار�ت �لقومية �لعربية، ويعدُّ �صورية قلب 

، ودم�صق عا�صمة عربية مركزية 
82

�لق�صايا و�لهموم �لعربية �لناب�ص وحاملة  �لعروبة 

مقابلة �صخ�صية مع خالد م�صعل، 2015/4/19.  
81

مقابلة �صخ�صية مع طالل ناجي، 2016/5/6.  
82
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، ويرى �لنظام �أنه يف مو�جهة عدو ��صرت�تيجي 
83

مهمة بثقلها �ل�صيا�صي وو�جبها �لقومي

يحتل فل�صطني، ودخل معه يف حرب �نتهت باحتالل جزء من �أر�صه هي �جلوالن �ملحتل؛ 

ولذلك كان حافظ �الأ�صد كما تنقل بثينة �صعبان �مل�صت�صارة �ل�صيا�صية و�الإعالمية لب�صار 

يد�فع عن  �أن  �أ�صكالها، وعليه  باأو�صع  بالعروبة  قائد عربي متم�صك  “�أنه  ي�صعر:  �الأ�صد 

�خلارجية  وزير  ويقول   ،
�لفل�صطينيني”84 حقوق  �خل�صو�ص  وعلى  �لعرب،  كل  حقوق 

�الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  رف�صنا  “�إن  �ل�رشع:  فاروق  �الأ�صبق  �ل�صوري  �لرئي�ص  ونائب 

�أجل مو�جهة  �أكرث �صالبة وديومة.. كنا نكثف �جلهود من  كان �صديد�ً، ومقاومتنا له 

؛ فتحالفه مع قوى �ملقاومة �لفل�صطينية يت�صق وين�صجم مع مبادئه و�صعار�ته 
�الحتالل”85

�لقومية �لتي ظّل يرفعها لعقود، وكانت حما�ص يف مقدم تلك �لقوى منذ ت�صعينيات �لقرن 

�ل�صلمية، و�لعمل  �لت�صوية  �لتحرير يف م�صاريع  �لع�رشين، من بعد دخول فتح ومنظمة 

على حٍلّ للق�صية عب �لتفاو�ص كخيار وحيد و��صرت�تيجي، ح�صب ما يعلن قادة �ل�صلطة 

�لفل�صطينية د�ئماً، و�لتخلي عن خيار �ملقاومة �مل�صلحة.

ب. كما �أن �لدفاع عن فل�صطني ودعم حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني م�صاألة قومية عروبية 

�أي�صاً،  له  وطنية  م�صلحة  و�حت�صانها  �لفل�صطينية  �ملقاومة  حركات  دعم  فاإن  للنظام؛ 

نظامها  وعلى  عليها  �لرئي�صي  �لتهديد  “�إ�رش�ئيل”  يف  وترى  حمتلة،  �أر�ص  لها  ف�صورية 

لتتمكن  �ملقاومة؛  وقوى  �إير�ن  مع  �لتحالف  �ختارت  ذلك  �أجل  من  ؛ 
86

�لوطني وجي�صها 

�ملرحلة  �لنظام يف هذه  �عتد�ء�ته. والأن  �أمام عدوها، و�لرد على  �ل�صمود و�ملو�جهة  من 

غري قادر على �لدخول يف مو�جهة ع�صكرية مبا�رشة مع �لعدو ال�صرتد�د �أر�صه �ملحتلة؛ 

نظر�ً العتبار�ت وح�صابات لديه كما يقول، فال �أقل من �أدو�ت للمو�جهة يف قلب �الأر��صي 

�ملحتلة ممثلة بحما�ص وبقية حركات �ملقاومة �لفل�صطينية، ويف خارجه ممثلة بحزب �هلل 

.
87

يف لبنان

كمال ديب، م�شدر �شابق، �ص 489.  
83

بثينة �صعبان، ع�رصة اأعوام مع حافظ الأ�شد )بريوت: مركز در��صات �لوحدة �لعربية، 2015(، �ص 111.  
84

فاروق �ل�رشع، الرواية املفقودة )�لدوحة: �ملركز �لعربي لالأبحاث ودر��صات �ل�صيا�صات، 2015(، �ص 573.  
85

  مقابلة �صخ�صية مع ريا�ص حجاب، 2016/7/9.
86

مقابلة �صخ�صية مع طالل ناجي، 2016/5/6.  
87
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ج. للنظام �ل�صوري �حلايل تاريخ طويل من �خلالف و�خل�صومة مع منظمة �لتحرير 

على  و�ملنظمة  عرفات  توقيع  وجاء  عرفات،  يا�رش  �لتاريخي  وزعيمها  �لفل�صطينية 

�لذ�تي  �حلكم  ترتيبات  حول  �ملبادئ  )�تفاق  �ملرحلية  �لفل�صطينية  �الإ�رش�ئيلية  �التفاقية 

�أو�صلو(،  �تفاقية  جماز�ً  ي�صمى  و�لذي   ،1993/9/13 يف  و��صنطن  يف  �ملوّقع  �النتقايل، 

و�صكوكه  مو�قفه  �صحة  �ل�صوري  للنظام  ويوؤكد  و�خل�صومة،  �خلالف  ذلك  ليكر�ص 

�لقدية من عرفات، من وجهة نظره؛ فاالأ�صد �الأب كان لديه �صكوكه �لد�ئمة جتاهه، وير�ه 

، وقد “�عتب 
88

بال م�صد�قية، وم�صاحله �ل�صخ�صية �أهم عنده من م�صالح �لفل�صطينيني

�الأ�صد �تفاقية �أو�صلو نك�صة �صادمة، و�أن عرفات بتوقيعه على �أو�صلو �أحدث �صدعاً د�ئماً 

، وتقول بثينة �صعبان: “عملت 
يف �ملجتمع �لعربي وقال لعرفات: لن �أدعم �أو�صلو �أبد�ً”89

�إ�رش�ئيل، ويف طرفة عني دمر  �صوريا خالل عقود طويلة لتوحيد �ملو�قف �لعربية جتاه 

.
عرفات هذ� �جلهد: بتجاوز تام للنقاط �ملرجعية �لتي مّت �التفاق عليها يف مدريد”90

يورد باتريك �صيل Patrick Seale �ملقرب من �آل �الأ�صد و�خلبري بال�صوؤون �ل�صورية 

�الأ�صد  “خاف  بقوله:  �ل�صلمية  �لت�صوية  م�صرية  من  �ل�صوري  �لنظام  ملوقف  �آخر  ملمحاً 

مما  �ملنفردة؛  �ل�صالم  �تفاقيات  بعد  نفوذها  ويتقل�ص  معزولة،  �صوريا  ت�صبح  �أن  من 

�الإر�دة  يلك  �الأ�صد  �لرئي�ص  فكان  �جلانبية...  �لهو�م�ص  يف  �صوريا  حترك  �إىل  �صيوؤدي 

من  للتفاو�ص  معنى  ال  �أن  يعتقد  وكان  �إ�رش�ئيل...  وجه  يف  للوقوف  للتطلع  و�لو�صائل 

.
موقع �صعف”91

�ل�صلمية  �لت�صوية  لعرفات و�ملنظمة وم�صرية  بديل مناه�ص  �أي  بّد من دعم  فكان ال 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  حقوق  يف  وتفريطاً  ��صت�صالماً  �ملقاومة  وقوى  �لنظام  ير�ها  �لتي 

و�ملوقف  �ل�صلطة،  رئي�ص  عبا�ص  حممود  وَخلَِفه  عرفات  من  �ملوقف  هذ�  خلفية  وعلى 

�صالته  ور�آها  حما�ص  مع  �لنظام  �لتقى  �أو�صلو؛  �تفاقية  ومناه�صة  �لتحرير،  منظمة  من 

بثينة �صعبان، م�شدر �شابق، �ص 116.  
88

امل�شدر نف�شه، �ص 111 و116.  
89

امل�شدر نف�شه، �ص 112. و�تفاقية �أو�صلو �صنة 1993 كانت ت�رشفاً منفرد�ً ونتيجة ملباحثات �رشية بني �ملنظمة   
90

�لت�صوية  مفاو�صات  م�صرية  عن  ومبعزل  �لعربية،  �الأنظمة  ور�ء  من  �ملتحدة  �لواليات  برعاية  و“�إ�رش�ئيل” 

و�رشوط  �ملفاو�صات  ومرجعيات  مدريد،  مبوؤمتر  د�صنت  �لتي  و“�إ�رش�ئيل”  �لعربية  �لدول  بني  �ل�صلمية 

�لت�صوية �ل�صلمية �لتي مّت �التفاق عليها بني �لدول �لعربية ومنظمة �لتحرير.

باتريك �صيل، الأ�شد وال�رصاع على ال�رصق الأو�شط، ط 2 )لندن: د�ر �ل�صاقي، 1989(، �ص 749–750.  
91
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�لفل�صطينية و�ملحيط  �لق�صية  تد�عياتها على  ، ووقف 
92

و�إ�صقاطها �مل�صرية  تلك  الإف�صال 

�لعربي وعلى ر�أ�صه �صورية؛ وذلك مبا وجد يف حما�ص من قوة ع�صكرية نا�صئة وو�عدة 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  جماهري  لدى  كبرية  ومكانٍة  ِ وعمق  وثقٍل  �ملحتل،  مقاومة  يف 

و�صلت ذروتها بفوزها �لكبري يف �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 2006، فحما�ص �أ�صبحت 

يكن و�ملنظمة  فتح  عن  وبديالً  جتاوزه،  يكن  ال  فل�صطينياً  �صيا�صياً  ثقالً   ت�صكل 

.
93

�العتماد عليه

د. �إن �إن�صاء �أي حتالف ع�صكري �أو �صيا�صي يف مو�جهة عدو �أو حلف مناوئ، ال بّد 

ذلكم  مع  و�ملو�جهة  بال�رش�ع  مبا�رشة  �صلة  ذ�ت  جهات  �أو  دوالً،  �أطر�فه  يف  يحوي  �أن 

“حلف �ملقاومة و�ملمانعة” بني �صورية  �ملحتل �ملناوئ؛ وعليه فلم يكن باالإمكان تكوين 

و�إير�ن وبقية قوى �ملقاومة، لو مل يكن يف قلبه قوى و�زنة يف �الأر��صي �ملحتلة مثل حما�ص 

و�جلهاد �الإ�صالمي، وبقية �لف�صائل �ملقاومة �ملن�صوية يف هذ� �حللف، “فهذ� �لتحالف هو 

طوق �لنجاة ل�صوريا؛ �إنها �أور�ق ��صرت�تيجية مهمة ت�صتخدمها �صوريا �أثناء �ملفاو�صات 

 ،
ال قبلها، وهذ� �ملحور هو �الأد�ة �لرئي�صة الحتو�ء �لعدو�ن �الأمريكي - �الإ�رش�ئيلي”94

�لت�صدي  هو  مركزي  هدف  يف  �ملقاومة  مع  تالقياً  ب�صار  عهد  يف  �حللف  هذ�  عقد  فكان 

بال�صعار ولكن  لي�ص  ��صرت�تيجياً حقيقياً  �الأمريكي، فكان حلفاً  لـ“�إ�رش�ئيل” و�مل�رشوع 

.
95

بالعالقة �ملبا�رشة و�ل�صادقة

يرى �لباحث �أن �ل�صبب �ملركزي �لذي دفع �لنظام ال�صتقبال قيادة حما�ص، هو حتقيق 

�لفل�صطيني، كما يتلك ورقة قوية يف  �مللف  �متالك ورقة قوية يف  �لنظام، عب  م�صالح 

�مللف �للبناين عب حزب �هلل، في�صبح �لنظام هو ر�عي �ملقاومة وحاميها ومالك �أور�قها.

2. راأي حما�س:

يت�صح بعد �لبحث �أن �الأ�صباب �لتي جعلت �لنظام ي�صتقبل قادة �حلركة، ويحت�صنهم 

ويقيم حتالفاً معهم، من وجهة نظرهم، يكن تق�صيمها �إىل م�صتويات هي:

كمال ديب، م�شدر �شابق، �ص 489.   
92

مقابلة �صخ�صية مع طالل ناجي، 2016/5/6.  
93

2007/4/21، �نظر:  باتريك �صيل، هل ت�صتطيع �صوريا و�إ�رش�ئيل �لو�صول �إىل �صالم، موقع �صبكة فولتري،   
94

www.voltairenet.org/article147423.html

�صامي كليب، الأ�شد بني الرحيل والتدمري املمنهج، �ص 410.  
95
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اأ. على م�شتوى حما�س:

لها  �لنظام  الحت�صان  قادتها  نظر  وجهة  من  حما�ص  تخ�ص  مو�صوعية  �أ�صباب  ثمة 

وهي:

بعد  من  �الأر�ص،  على  �ملقاومة  يار�ص  موؤثر  ف�صيل  �أقوى  �أ�صبحت  حما�ص  �أن   •

�لق�صية  يف  و�أكب  �أقوى  ٍ وب�صكل  ر�بح ٍ دوٍر  لعب  �لنظام  �أر�د  و�إذ�  �أو�صلو.  �تفاقية 

قائُد جبيل  �أحمد  بذلك  �أقنع  كما  �حلركة،  هذه  ودعم  �حت�صان  فعليه   �لفل�صطينية؛ 

�جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة حافَظ �الأ�صد قائالً له: “�أنتم يف �صوريا، و�ملقاومة يف 

.
فل�صطني، وحزب �هلل، �صريبح �جلميع من ��صتقبال حما�ص و�حت�صانها يف �صوريا”96

��صتفر�دها  وتقليل  �لتحرير،  ومنظمة  فتح  حركة  �أقد�م  حتت  من  �لب�صاط  �صحب   •

بالق�صية �لفل�صطينية، و�إ�صعاف �أثرها يف �أو�صاط �لفل�صطينيني، وخ�صو�صاً فل�صطينيي 

 �صورية، ال يكون �إال بف�صيل مناف�ص، وخمالف يف �ملوقف و�لروؤية للق�صية �لفل�صطينية

حما�ص،  من  لتلك �خل�صائ�ص  �أجمع  وال  حقيقي؛  قوة وح�صور  �لتحرير، وله  ملنظمة 

.
97

فت�صبح �صورية عنو�ناً وحمجاً لفل�صطني، بعد �أن كانت يف عزلة

مرجعية حما�ص �الإ�صالمية مع مرجعيتها �الإخو�نية —وهي من �ملفارقات— ومكانتها   •

وجه  على  منهم  و�الإخو�ن  لالإ�صالميني،  �ملتجذر  �لنظام  وعد�ء  �الإ�صالميني،  عند 

�أن يقيم عالقات معها، بل ويحت�صنها ويدعمها؛ مما  �خل�صو�ص؛ مل يحل بينه وبني 

ن من �صورته لديهم، ويخفف من عد�ئهم، فكانت حما�ص عامالً مهماً يف تو��صل  ُيح�صِّ

. و�ل�صيا�صة يف �أهم ركائزها هي: فّن تقليل �الأعد�ء.
98

�لنظام مع �حلركات �الإ�صالمية

ب. على امل�شتوى املحلي وال�شعبي واجلماهريي:

تر�صيخ م�رشوعيته و��صتقر�ره حملياً: فالنظام يف نظر حما�ص ير�صخ با�صتقبال قادتها   •

و�أمام  �أمام �صعبه  �لعربية  للق�صايا  تبنيه  �لعروبية، و�صدق  و�حت�صانهم م�رشوعيته 

فل�صطينيي �صورية؛ بوقوفه ودعمه لقوى �ملقاومة وعلى ر�أ�صها حما�ص، ويجني بذلك 

.
99ً

��صتقر�ر�ً �صيا�صياً ولو مرحليا

مقابلة مع �أحمد جبيل، برنامج يف �مليادين، قناة �مليادين، 2013/9/9.   
96

مقابلة �صخ�صية مع مو�صى �أبو مرزوق، 2015/3/28.  
97

مقابلة �صخ�صية مع خالد م�صعل، 2015/4/19.  
98

مقابلة �صخ�صية مع مو�صى �أبو مرزوق، 2015/3/28.  
99
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ظهوره �أمام �ل�صعب �لفل�صطيني و�ل�صعوب و�جلماهري �لعربية و�الإ�صالمية باحت�صانه   •

و�آخر   ،
100

عنها و�ملد�فع  فل�صطني  حامي  مبظهر  لها؛  ودعمه  �ملقاومة  وقوى  حلما�ص 

يف  �النخر�ط  يف  تتابعت  �لتي  �لعربية  �الأنظمة  من  �لفل�صطينيني  بحقوق  �ملتم�صكني 

عملية �لت�صوية �ل�صلمية توقيعاً ودعماً؛ من دون �حل�صول على �حلد �الأدنى من حقوق 

والجئيه،  نازحيه  وعودة  ومقد�صاته،  �ملحتلة  �أر�صه  ��صرتد�د  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

و�إقامة دولته �مل�صتقلة كما يردد �لقادة و�لزعماء �لفل�صطينيون و�لعرب د�ئماً. 

ج. على م�شتوى الق�شية الفل�شطينية واملواجهة مع الحتالل ال�شهيوين:

رفع �لنظام �ل�صوري ر�ية رف�ص �أو�صلو وما نتج عنها، وهو بحاجةالأدو�ت قوة حقيقية   •

�لق�صية  يف  �لتاأثري  خاللهم  من  وي�صتطيع  �ملوقف،  ذلك  ي�صاركونه  �لق�صية  �أبناء  من 

�لفل�صطينية ح�صب تلك �لروؤية و�ملوقف؛ فكانت حما�ص �الأن�صب.

•  مبا �أن �لنظام ما تز�ل لديه �أر�ص حمتلة ويرف�ص �حللول �ل�صلمية من موقف �ل�صعف 

�لدخول يف مو�جهة ع�صكرية مبا�رشة مع  �الأب، ولي�ص يف و�رد  �الأ�صد  يقول  كما كان 

�ملحتل، و��صتمر�ر �ملقاومة �مل�صلحة �صّد �ملحتل م�صلحة ��صرت�تيجية له، وال يكنة �أن 

يحقق ذلك �إال بدعم حركات �ملقاومة كحما�ص وحزب �هلل، فهو يريد �أن يتح�صن بتلك 

.
101

�حلركات �أمام �لعدو

•  باحت�صان حما�ص وقوى �ملقاومة يطمح �لنظام �أن يبقي حزب �لبعث �ملظلة �ل�صيا�صية 

�لثانية �صنة  �أن طوت �حلرب �خلليجية  ، وذلك بعد 
102

�لفل�صطينية لل�رشعية و�لق�صية 

بعث  يف  ممثالً  للحزب  �الأقوى  �لفرع  �صفحة  للعر�ق  ح�صار  من  �أعقبها  ما  ثم   1991

وعر�ق �صد�م ح�صني، تدريجياً �إىل �أن �أ�صدلت �لواليات �ملتحدة عليه �ل�صتار باحتاللها 

�لعر�ق �صنة 2003.

روؤيته  وحتقيق  �ملحتلة،  �أر�صه  ال�صرتد�د  �الحتالل  مع  �لتفاو�صي  �صقفه  من  �لرفع   •

�أن يكون من موقع قوة؛ لذلك بقي  �لتفاو�ص مع �الحتالل يجب  �أن  �ال�صرت�تيجية يف 

�لنظام على موقفه �ل�صلب برف�ص �ل�رشوط �لتي كان ي�صعها �الإ�رش�ئيليون ومن خلفهم 

�الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  قادة  وطرد  �بتد�ء،  �ملقاومة  دعم  بوقف  �ملتحدة  �لواليات 

مقابلة �صخ�صية مع خالد م�صعل، 2015/4/19.  
100

مقابلة �صخ�صية مع حممد نز�ل، 2016/1/31.  
101

مقابلة �صخ�صية مع مو�صى �أبو مرزوق، 2015/3/28.  
102
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و�إقفال مكاتبهم؛ الأنه باال�صتجابة لذلك قبل حتقيق �أي من مطالبه يف ��صرتد�د �أر�صه 

 .
103

�ملحتلة على �الأقل؛ فاإنه يفقد �أهم �أور�قه وم�صدر قوته على طاوالت �ملفاو�صات

د. على امل�شتوى العربي والإقليمي والدويل:

�ل�صلمية،  �لت�صوية  عملية  من  �ملوقف  جتاه  مع�صكر�ن  �لعربية  �لدول  �أن  �ملعروف  من   •

مقدمتهم  ويف  �لعربية  �لدول  —غالب  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  �حلركات  من  و�ملوقف 

ومنظمة  فتح  وحلركة  �ل�صلمية  �لت�صوية  مل�صرية  د�عم  و�الأردن—  و�ل�صعودية  م�رش 

�لتحرير �لفل�صطينية، و�صورية هي يف ر�أ�ص �ملع�صكر �الآخر؛ فاحت�صان حما�ص ودعم 

حركة  حما�ص  لكون  �ملع�صكر؛  ذلكم  �أمام  مهماً  �صيا�صياً  ك�صباً  يعد  �ملقاومة  حركات 

.
104

مقاومة قوية وفاعلة لها تاأثريها يف �ملعادلة �لفل�صطينية

�أو�ئل  ن�صاأته  لبنان منذ  �هلل يف  �إير�ن حمت�صناً حلزب  �ل�صوري ومن خلفه  �لنظام  كان   •

�ملحتل  ملقاومة  �ملُحتِكر  �لوحيد  �لف�صيل  �أ�صبح  �أن  �إىل  �لع�رشين،  �لقرن  ثمانينيات 

قدمي  من  يحت�صنها  مقاومة  فل�صطينية  ف�صائل  لديه  كان  كما  لبنان،  يف  �ل�صهيوين 

على  و�لتاأثري  �لقوة  بتلك  لي�صت  ولكنها  وغريها،  �لعامة  �لقيادة   - �ل�صعبية  كاجلبهة 

�لعربية  �ل�صعوب  وعموم  �ل�صتات  فل�صطينيي  �أو�صاط  يف  �متد�د  لها  ولي�ص  �الأر�ص، 

ح�صورها  لها  وموؤثرة،  قوية  �إ�صالمية  مقاومة  حركة  �حت�صان  فكان  و�الإ�صالمية؛ 

و�لتاأثري  �لقوة  �أدو�ت  معظم  المتالك  مكمالً  و�لتنظيمية،  �جلماهريية  و�متد�د�تها 

�أن �جلمع بني ف�صيلني  �للعبة. كما  باأهم خيوط  �ملمكنة يف مو�جهة �ملحتل، و�الإم�صاك 

مقاوَمني من خلفية مذهبية خمتلفة هما: حما�ص وحزب �هلل؛ يعطي �لنظام مك�صباً مهماً، 

.
105

وهو �إبعاده عن �ل�صفة �لطائفية �لتي ي�صفه بها خ�صومه

يف حو�رت �لنظام مع �لغرب كان بحاجة �إىل �أور�ق يتلكها ويبدو بها �أنه يتلك �أهم   •

 ،
106

�لكبى �لدول  لدى  وقيمته  �أهميته  من  يزيد  مما  �لفل�صطيني،  �لقر�ر  مفا�صل 

تخ�ص  �صيا�صية  �صفقة  �أو  �صيغة  �أي  الإمر�ر  وعبه  معه  للتعامل  م�صطرة  ويجعلها 

حماوالت  غالب  يف  �لو�صل  حلقة  هو  �ل�صوري  �لنظام  وكان  �لفل�صطينية،  �لق�صية 

مقابلة �صخ�صية مع �صامي خاطر، 2015/3/25.  
103

مقابلة �صخ�صية مع خالد م�صعل، 2015/4/19.  
104

مقابلة �صخ�صية مع جمال عي�صى، 2014/12/30.  
105

مقابلة �صخ�صية مع �صامي خاطر، 2015/3/25.  
106
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فوزها  بعد  خ�صو�صاً  قادتها،  مع  و�جللو�ص  حما�ص  مع  للتو��صل  �الأوروبية  �لدول 

2006 كما �صبق ذكره. بانتخابات 

3. روؤية اإ�رصائيلية اإىل العالقة:

تتقاطع وجهة نظر �ملحللني و�خلب�ء �الأمنيني �الإ�رش�ئيليني وتتفق يف غالب جو�نبها 

يف  وحما�ص  للنظام  �إير�دها  �صبق  �لتي  �لنظر  وجهات  بع�ص  مع  �ملفارقات(  من  )وهذه 

�أ�صباب ومبر�ت �لنظام �ل�صوري يف �حت�صانه ودعمه حلما�ص مثل: �البتعاد عن �ل�صمة 

�ل�صاحة  يف  وموؤثر  قوي  حليف  �إىل  وحاجته   ،
107

�صنية حركة  ودعم  باحت�صان  �لطائفية 

�لفل�صطينية؛ ليناف�ص به فتح و�ملنظمة، و�إف�صال �تفاقية �أو�صلو وم�صرية �لت�صوية �ل�صلمية 

، وعدم بقاء �صورية معزولة بعد توقيع منظمة �لتحرير و�الأردن ومن قبلهما 
108

�ملنفردة

، و�أن ال تبقى �لق�صية �لفل�صطينية بيد 
م�رش �تفاقيات “�صالم” منفردة مع “�إ�رش�ئيل”109

، ورغبة �الأ�صد يف �أن يكون العباً مركزياً وموؤثر�ً يف 
110

دول مناف�صة كم�رش و�ل�صعودية

 .
111

�ملنطقة

ويعني ذلك �أن �ملحللني �الإ�رش�ئيلني يجمعون على �لتاأكيد و�لرتكيز على حاجة �لنظام 

مع حليفته �إير�ن �إىل حلفاء �أقوياء وموؤثرين ملو�جهة “�إ�رش�ئيل”، و�لدفاع عن م�صاحلهما، 

و��صتخد�مهم كوكالء، ملمار�صة �ل�صغوط عليها وتهديدها و�رشبها يف عمقها �ل�صكاين؛ 

لتبقى “�إ�رش�ئيل” خائفة من ردة فعل حما�ص وحزب �هلل، يف حال قررت مهاجمة �إير�ن 

�أو �صورية.

גיא בכור, הבבוקשה הממולכדת נקמתה איראן וסוריה בחמאס, 2011/10/29.  
107

باللغة �لعبية، وترجمته: �لفخ: �نتقام �إير�ن و�صورية من حما�ص. 

מרכז המידע למודיעין ולטרור, סוריה כמשענת אסטרטיגת לחזב אללה ולחמאס, 2006,  
108

http://www.terrorisminfo.org.il/he/article/18718

باللغة �لعبية، وترجمته: �صورية كمتكاأ ��صرت�تيجي حلزب �هلل وحما�ص. 

זיסר אייל, סוריה ואסטרטגיית האיזורית،   
109

باللغة �لعبية، وترجمته: �صورية و��صرتتيجية �ملنطقة.

מרכז המידע למודיעין ולטרור, מקומה של סוריה בעימות הישראיליהפלסטיני, 2006/8/2,  
110

http://www.terrorisminfo.org.il/he/article/18719

باللغة �لعبية، وترجمته: مكانة �صورية يف �ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي – �لفل�صطيني.

ארליך ראובן, הנסיגות החדצדדיות מלבנון ומרצועת עזה, המכון למחקרי ביטחון לאומי, 2011.  
111

باللغة �لعبية، وترجمته: �الن�صحاب �أحادي �جلانب من لبنان وغزة. 



112

منهجية حركة حما�س يف العالقات اخلارجية: �سورية منوذجًا

4. روؤية عربية اإىل العالقة:

ودو�فع  �أ�صباب  من  �إير�ده  �صبق  عما  �لعرب  �ل�صيا�صيني  �ملحللني  حتليالت  تبتعد  ال 

وتقوية  “�إ�رش�ئيل”،  على  �ل�صغط  مثل:  من  حلما�ص  و�حت�صانه  ��صتقباله  يف  للنظام 

قناة نفوذ مهمة  �لنظام  و�أن هذ� �الحت�صان ينح  �لتحرير،  معار�صي عرفات ومنظمة 

من  وغريها  حلما�ص  ودعمها  باحت�صانها  �صورية  و�أن   ،
112

�لفل�صطينية �ل�صاحة  �صمن 

منطلقات  من  �لفل�صطينية  بالق�صية  �هتمامها  وتبز  تظهر  �لفل�صطينية؛  �ملقاومة  قوى 

قومية ووطنية وحترز بذلك مكا�صب �صعبية عربية، وتعزز موقعها �ل�صيا�صي يف مو�جهة 

�الأطماع �الإ�رشئيلية، وتكون قوى �ملقاومة دعامة و�صند ل�صورية يف حال ن�صوء حرب مع 

. ويرى �ملركز �لعربي لالأبحاث ودر��صة �ل�صيا�صات، �ملوجود يف �لدوحة، 
“�إ�رش�ئيل”113

�ل�صغط  �الإقليمية، ويزيد من قوة  �لنظام  ��صرت�تيجية  �أن هذ� �الحت�صان و�لدعم يخدم 

�أن تدهورت عالقة �لنظام بالغرب من  لديه عند �لتفاو�ص مع و��صنطن، خ�صو�صاً بعد 

�ل�صوري  �لنظام  �تهام  من  �أعقبها  وما  �حلريري؛  �غتيال  وحادثة  �لعر�ق،  �حتالل  بعد 

.
114

وحلفائه

�أنه  على  �ل�صوري  للنظام  �ملناوئني  وخ�صو�صاً  �ملحللني  هوؤالء  من  �لكثري  ويركز 

�لق�صية  عن  ومد�فع  ممانع  كنظام  نف�صه  لت�صويق  و�لدعم؛  �الحت�صان  بهذ�  يتاجر 

�إليه  �أ�صار  ما  مثل  من  نظرهم  وجهة  تعك�ص  بتعليالت  بع�صهم  وينفرد   ،
115

�لفل�صطينية

�لبوفي�صور �صلمان حممد �صلمان من �أن �صورية تعتقد باأن لها �حلق �لكامل يف �لتدخل 

و�صورية  �ل�صام،  بالد  وحدة  يف  �لقريبة  �لتاريخية  �ملرجعية  بحكم   
�ل�صام”116 “بالد  يف 

�لكبى �لتي ت�صم �لدول �الأربع حالياً: �صورية، وفل�صطني، و�الأردن، ولبنان.

�أحمد خالدي وح�صني �آغا، م�شدر �شابق، �ص 160.  
112

ر�أفت مرة، “حما�ص و�إير�ن و�صوريا: م�صالح يف مناخات متوترة،” �ص 123.  
113

لالأبحاث  �لعربي  �ملركز  موقع  غزة،  على  �لعدو�ن  جتاه  �ل�صوري  �لنظام  لدى  “�ملمانعة”  خطاب  �ختالف   
114

ودر��صة �ل�صيا�صات، 2014/9/7، �نظر:

http://www.dohainstitute.org/release/fb12790f-4016-4038-9a60-83d11f7f7543

جميل �لذيابي، احلياة، �لعدد 1756، 2011/5/9.  
115

�صلمان �صلمان، �لعالقة �حلائرة بني حما�ص و�صوريا، موقع �لركن �الأخ�رش، 2011/9/9، �نظر:  
116

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=23837
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كما ُيبز �لكاتب �أحمد �ملحمود مبر�ً �آخر يتمثل يف �أن �لنظام ينتمي �إىل طائفة �صغرية 

�نتخابية؛ فهو يبحث عن  �أقلية، وال يتلك �رشعية د�صتورية، وال �رشعية ديوقر�طية 

.
117

�مل�رشوعية؛ من خالل دعم حركات �ملقاومة و�لدفاع عن �لق�صية �لفل�صطينية

�صورية  بني  �لعالقة  لطبيعة  و�لتقدير�ت  �الآر�ء  خمتلف  و��صتك�صاف  ��صتطالع  بعد 

وحما�ص، يكن �لقول �إن �لد�فع �لرئي�صي ور�ءها هي م�صلحة �لنظام؛ �صو�ء كانت هذه 

حما�ص  ��صتخد�م  يف  �أم  �لعربية،  و�لوحدة  �لقومية  يف  رفعها  ملبادئ  ��صتجابة  �مل�صلحة 

كورقة لتقوية مكانته �الإقليمية و�أهميته يف �ملنطقة، �أم �لوقوف يف وجه �أعد�ئه وخ�صومه.

 رابعـًا: موقـف جمـاعـة االإخـوان امل�سـلميـن مـن هـذه 

                العالقة:

كانت وما ز�لت �لعالقة بني �لنظام �ل�صوري وجماعة �الإخو�ن �مل�صلمني فرع �صورية، 

عالقة عد�ئية م�صتحكمة و�صديدة، ويعرتيها �لقتل و�ل�صجون و�ملطاردة الأفر�د �جلماعة؛ 

من  تالها  وما  قبلها  وما  حماة  و�أحد�ث  �لع�رشين  �لقرن  ثمانينيات  مطلع  منذ  وذلك 

مو�جهات م�صلحة بني �لنظام وف�صيل من �جلماعة؛ حيث قتل و�أعدم �لنظاُم �الآالَف من 

ويف  وغريها،  �ل�صغور  وج�رش  وتدمر  حماة  مدن  يف  ومنا�رشيها  �جلماعة  هذه  �أع�صاء 

�صجونه ومعتقالته �ملنت�رشة.

�لذي  �لقانون  �ل�صوري  �ل�صعب  جمل�ص  �أ�صدر   1980 �صنة  يوليو  متوز/  �صهر  ففي 

حمل رقم 49 وجاء يف مادته �الأوىل: “كل منت�صب لتنظيم جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يعتب 

، فاأ�صبح كل قادة �جلماعة وكو�درها م�رشدين ومطاردين 
جمرماً، ويعاقب باالإعد�م”118

ومطلوبني لالإعد�م.

ب�صدة  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  �عرت�صت  و�لدموية  �لعد�ئية  �لعالقة  هذه  وب�صبب 

�إقامة عالقة مع �لنظام يف �صورية، وفتح مكاتب للحركة، و�نتقال  على قيادة حما�ص يف 

حيث  �صورية؛  �إخو�ن  �حلال  بطبيعة  �ملعار�صني  �أ�صد  وكان  دم�صق،  يف  لالإقامة  قيادتها 

�أحمد �ملحمود، عالقة �صوريا وحما�ص ملاذ�؟، �صبكة فل�صطني للحو�ر، �نظر:  
117

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=7423

عدنان �صعد �لدين، الإخوان امل�شلمون يف �شوريا )�الأردن: د�ر عّمان، 2009(، ج 4، �ص 188.  
118
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من  و�ال�صتهجان  �ال�صتنكار  من  نابعة  حما�ص،  قيادة  على  �لت�صاوؤالت  من  كثري�ً  �أثارو� 

�إقامة عالقة مع نظام هو يف نظر �جلماعة جمرم وقاتل، م�صتح�رشين �لتاريخ �لدموي 

.
119

�لب�صع للنظام مع �جلماعة

�لتقى وفد يرت�أ�صه مو�صى �أبو مرزوق جمموعة من قياد�ت جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، 

�ل�صوريني،  �مل�صلمني  �لعام جلماعة �الإخو�ن  �ملر�قب  �لدين  وكان من بينهم عدنان �صعد 

قوى  من  �لنظام  وموقف  �ل�صوري،  �لنظام  من  حما�ص  موقف  با�صتفا�صة  لهم  و�رشح 

�ملقاومة ودعمه �لكبري لها، مو�صحاً �الأ�صباب �لتي جعلت �حلركة ت�صعى الإقامة عالقات 

يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  من  �الآالف  مئات  وجود  من  يعرفونه  ما  ومنها  �لنظام،  مع 

�صورية، ولي�ص للحركة وجود �أو تو��صل ذي بال معهم، ومن �ل�رشوري وجود �حلركة 

�أن حركة حما�ص هي حركة حترر وطني  بينهم وتو��صلها وعملها يف و�صطهم، ومنها 

خمتلف  على  كلها  �الأمة  جهود  �إىل  ما�صة  وبحاجة  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ل�صالح  تعمل 

�إىل   ،
120

م�صاربها مبختلف  �لر�صمية  و�الأنظمة  و�لطائفية،  و�حلزبية  �ل�صيا�صية  �أطرها 

غريها من �الأ�صباب و�حليثيات �لتي �صبق �إير�دها يف هذه �لدر��صة الأ�صباب �نتقال �حلركة 

�لنظام  يثقون يف وعود  �لتي جتعلهم  �حليثيات  �أي�صاً  �إىل دم�صق. ومو�صحني  وقيادتها 

وي�صتبعدون غدره بهم.

وعلى �إثر هذ� �للقاء وبعد تو�صيح موقف �حلركة، مّت �لتو�فق على �أن حركة حما�ص 

لدى  تفهم  هناك  و�أ�صبح   .
121

عالقاتها يف  بها  خا�ص  هام�ص  ولها  �صيا�صاتها  يف  م�صتقلة 

�أن حركة حما�ص �صاحبة ق�صية  غالبية قياد�ت �حلركات �الإ�صالمية يف خمتلف �الأقطار 

جهد  �إىل  بحاجة  فل�صطني  ق�صية  لكون  ذلك؛  يف  خ�صو�صيتها  ولها  جمعاء،  �الأمة  تعني 

من  �لكثري  وخذالن  تاآمر  مع  وخ�صو�صاً  و�ل�صبل،  �الأ�صباب  كافة  طرق  و�إىل  �جلميع، 

�لقريب و�لبعيد، وقلة �لنا�رش و�ملعني، فكان هناك تفهم فكري ونف�صي و�صيا�صي النفتاح 

حركة حما�ص كحركة �إ�صالمية خرجت من رحم �الإخو�ن �مل�صلمني؛ على كل �الأنظمة مبا 

.
122

فيها �ملعادية لالإخو�ن

مقابلة �صخ�صية مع مو�صى �أبو مرزوق، 2015/3/28.  
119

�مل�صدر نف�صه.  
120

مقابلة �صخ�صية مع عماد �لعلمي، 2014/6/11.  
121

مقابلة �صخ�صية مع خالد م�صعل، 2015/4/19.  
122
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وبعد �أن تفهمت عموم �لقياد�ت �الإخو�نية هذه �لعالقة، ور�أت ��صتقر�رها وتطورها، 

—وتلك  �ل�صوريني  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  بد�أت  �لعالقة؛  تلك  من  حما�ص  جنته  وما 

من �ملفارقات— تطلب من قيادة حما�ص �لتو�صط عند �لنظام الإجر�ء م�صاحلة بينه وبني 

، وبناًء على هذ� �لطلب من �جلماعة؛ يكن �لقول �إن �جلماعة �أقرت ب�صو�بية 
123

�جلماعة

ما ذهبت �إليه حما�ص يف �إقامة �لعالقة مع �لنظام.

وكانت �أوىل طلبات �لتو�صط للم�صاحلة مع �لنظام هو ما تقدم به وفد جماعة �الإخو�ن 

�مل�صلمني �ملقيمني يف �ل�صعودية و�لذي �لتقى بال�صيخ �أحمد يا�صني يف �ل�صعودية يف جولته 

حافظ  مع  يتحدث  �أن  منه  طلبو�  حيث  �رش�حه؛  �إطالق  بعد  �لعربية  للدول  بها  قام  �لتي 

يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  ل�صورية. وبالفعل حتدث  �ملقررة  �مل�صاحلة يف زيارته  �الأ�صد حول 

�لفكرة  رف�ص  �الأ�صد  �أن  �إال  �الإخو�ن،  مع  �مل�صاحلة  ب�رشورة  �إقناعه  وحاول  �الأ�صد  مع 

.
124

وجتاوز �ملو�صوع

مو�صى ِقبَل  من  فكانت  دم�صق  يف  �ملقيمني  حما�ص  قيادة  ِقبَل  من  مبادرة  �أول   و�أما 

دوبا،  علي  �لبارز  �ل�صوري  �الأمن  جهاز  م�صوؤول  �إىل  بر�صالة  بعث  حيث  مرزوق؛  �أبو 

وطرح عليه فكرة �مل�صاحلة، و�أهميتها، و�رشورتها، وطرح فكرة عقد لقاء بني �الإخو�ن 

هناك  تكون  و�أن  �ل�صود�ن.  مثل  دولة  يف  �صورية،  خارج  �الأمن  �أجهزة  عن  وممثلني 

 .
125

�مل�صاحلة ورف�ص  �الأمر،  يقبل  مل  �لنظام  ولكن  م�صاحلة،  ثم  ومكا�صفة،  م�صارحة 

وقد �صهد فاروق �ل�رشع على وجود حماوالت �مل�صاحلة تلك، و�أنه كان هناك �أطر�ف من 

�مل�صاحلة،  هذه  �إمتام  على  يو�فقو�  مل  �لنظام  قياد�ت  ويف  �الأمنية،  �الأجهزة  يف  �ملتنفذين 

.
126

و�إخر�جها �إىل حيز �لتنفيذ

للم�صاحلة  �لتو�صط  حماوالت  �الأ�صد  ب�صار  �لرئي�ص  عهد  يف  حما�ص  حركة  �أعادت 

معتقدة �أن �لظروف قد حت�صنت، و�أن هناك رمبا تغري�ً يف موقف �لنظام من �لفكرة، وقد 

�صاعدهم على تلك �ملحاوالت �جلديدة �صخ�صيات بارزة كال�صيخ يو�صف �لقر�صاوي؛ 

مقابلة �صخ�صية مع حممد نز�ل، 2016/1/31.  
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مقابلة �صخ�صية مع �صامي خاطر، 2015/3/25.  
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�إال �أنه تبني للحركة �أن �لظروف مل تكن نا�صجة مبا يكفي، و�أن �لدو�فع لدى �لنظام مل 

. و�أكد �لرئي�ص ب�صار �الأ�صد على هذه 
127

تكن موجودة، �أو مكتملة الإجر�ء تلك �مل�صاحلة

�جلهود بقوله:

حما�ص  قيادة  �أن  علي  وطرح  جاء  م�صعل،  خالد  مع  �صابقاً  لقاء�تي  �أحد  يف 

يبد�أو�  باأن  ي�صتاأذنوننا  �حلركة،  فى  فاإنهم  ل�صوريا  �لدَّين”  “�صد  منطلق  ومن 

�لدولة  مع  م�صاحلة  لعمل  �ل�صوريني  �مل�صلمني  �الإخو�ن  حركة  مع  جهود  ببذل 

�ل�صورية و�أنهم “�أي حما�ص” قادرون على ذلك، ومل�صو� �إيجابية كبرية من قبل 

�الإخو�ن �ل�صوريني جتاه جهدهم هذ�. ... قلت مل�صعل: �أنت فل�صطيني ومقاوم، 

مع  م�صكلتنا  عربي،  بلد  الأي  �لد�خلية  �ل�صوؤون  يف  تتدخلو�  باأال  منكم  و�أطلب 

.
128

�الإخو�ن �صاأن د�خلي �صوري ال تزجو� باأنف�صكم به

�ل�صوري،  �لنظام  مع  �لعالقة  �أقامت  عندما  �أ�صابت  حما�ص  حركة  �أن  �لباحث  يرى 

�لدعم  كل  خل�رشت  ذلك  تفعل  مل  ولو  معه.  �لتعامل  يف  �الإخو�ن  ح�صا�صية  وجتاوزت 

�ملعادية  �الأخرى  �الأنظمة  بع�ص  ومن  �ل�صوري  �لنظام  من  وجدتها  �لتي  و�لت�صهيالت 

عالقاتها  يف  حددتها  �لتي  مبادئها  يف  �لتزمت  قد  �حلركة  تكون  عليه  وبناًء  للجماعة. 

عن  و�لبحث  معها،  �خلالفات  كانت  مهما  �الأنظمة  جميع  على  �النفتاح  مثل  �خلارجية، 

�الأمور �مل�صرتكة مع �الآخرين، و��صتقاللية �لقر�ر وعدم قبول �الإمالء�ت. 

خام�سًا: ما قدمه النظام ال�سوري حلركة حما�س:

�إىل  �ل�صيا�صية  حما�ص  حركة  قيادة  �أع�صاء  معظم  و�نتقال   2001 �صنة  بد�يات  مع 

�صورية لالإقامة فيها الإد�رة �صوؤون �حلركة من دم�صق، �كتمل وجود قيادة �حلركة بكافة 

�أجنحتها �الأمنية و�لع�صكرية و�ل�صيا�صية هناك، ومع �زدياد جذوة �نتفا�صة �الأق�صى يف 

فل�صطني، و��صتد�د �ملو�جهات بني جي�ص �الحتالل وبني �ل�صعب �لفل�صطيني وعلى ر�أ�صه 

قوى �ملقاومة �ملختلفة؛ برز دور حركة حما�ص يف هذه �ملو�جهات عب جمموعة و��صعة من 

�لعمليات �ال�صت�صهادية �لتي نفذها �أبناء �حلركة وكو�درها، لذلك فقد �أ�صبح �لدور �لذي 

مقابلة �صخ�صية مع خالد م�صعل، 2015/4/19.  
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�لقاهرة،  ال�شابع،  اليوم  �صحيفة  بالده،  �صئون  يف  حما�ص  تدخالت  يك�صف  �الأ�صد  ب�صار  جمعة،  �أحمد   
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تقوم به قيادة �حلركة يف دم�صق مهماً جد�ً يف دعم و�إ�صناد هذه �النتفا�صة، ووجدت قيادة 

حما�ص يف �صورية �لقاعدة �الآمنة للقيام بكل ما هو مطلوب، وعلى كل �مل�صتويات مل�صاندة 

 ،
129

�النتفا�صة ودعمها، وفتح �لنظام يف �صورية كل �أبو�ب �لدعم و�ملوؤ�زرة حلركة حما�ص

وقد تنوعت �أ�صكال هذ� �لدعم �صيا�صياً و�أمنياً وع�صكرياً ومالياً، ويكن للبحث �أن يتناول 

هذه �الأ�صكال كالتايل: 

1. الدعم ال�شيا�شي:

قدم �لنظام يف �صورية �لدعم �ل�صيا�صي حلركة حما�ص وذلك عب عدة �آليات و�أ�صكال 

منها: 

ت�صاند قوى  كانت  �لتي  �ل�صورية و�ملختلفة،  �الإعالم  �الإعالمي عب و�صائل  �لدعم  �أ. 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  حقوق  عن  �لدفاع  يف  دورها  ومتجد  حما�ص،  حركة  ومنها  �ملقاومة 

ومقاومة �الحتالل، وكانت ترفع من �صاأن �ملقاومني و�ل�صهد�ء ودورهم �لبطويل، وكانت 

�أي�صاً تتابع كل �أحد�ث �ملقاومة وفعالياتها، وتتابع كل ردود �الأفعال �ملختلفة، وت�صت�صيف 

.
130

�لعديد من قياد�ت قوى �ملقاومة وتعطيهم منب�ً حر�ً لطرح �آر�ئهم وتوجهاتهم

و�لتي  �الإ�رش�ئيلية،  �ال�صتخبار�ت  مر�كز  حفيظة  �ل�صوري  �الإعالمي  �لدعم  هذ�  �أثار 

قدمت تقارير مف�صلة عن هذ� �لدعم، ويف �أحد �لتقارير �لتي قدمها “مركز �ملعلومات حول 

�ال�صتخبار�ت و�الإرهاب على ��صم �للو�ء مئري عميت” )מרכז המידע למודיעין ולטרור( 

،The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center )ITIC(l 

وحتت عنو�ن “�صورية متكاأ ��صرت�تيجي حلزب �هلل وحما�ص”، جاء فيه:

�إن و�صائل �الإعالم �ل�صورية م�صتمرة يف دعم وت�صجيع �لعمليات �الإرهابية 

بل  و�جلنود،  �ملو�طنني  بني  �لتمييز  عدم  �إىل  و�صلو�  �إنهم  حتى  �إ�رش�ئيل،  �صّد 

مقهى  يف  �النتحارية  �لعملية  وبعد  دم�صق  ر�ديو  ففي  يهودي،  كل  قتل  �أباحو� 

للمقاومة  �لبطولية  �لعملية  هذه  “�إن  �لر�ديو:  مذيع  قال   2003/4/30 يف  ماك�ص 

�ملحتلني،  لل�صهاينة  جتمع  �صّد  ��صت�صهاديون  �أبطال  نفذها  فل�صطني  يف 

�أن �ملقاوم �لعربي قادر على مقاومة  وقطعان �مل�صتوطنني، وهذه �لعملية تثبت 

�لد�صتور  ل�صحيفة  �حل�صن  �إبر�هيم  �ل�صوري  �الإعالم  وزير  و�رشح  �ملحتل”، 

مقابلة �صخ�صية مع حممد نز�ل، 2016/1/31.  
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مقابلة �صخ�صية مع ريا�ص حجاب، 2016/7/9.  
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مقاومة  يف  �ل�صعوب  حّق  على  تن�ص  �لدولية  “�لقو�نني  بقوله:   2004/2/24 يف 

�ملحتل؛ لذلك وجب علينا م�صاندة مقاومة �ل�صعب �لفل�صطيني ملو�جهة �الإرهاب 

.
�الإ�رش�ئيلي”131

�ملختلفة  �ل�صورية  �الإعالم  لو�صائل  �الأمثلة  من  جمموعة  طياته  يف  �لتقرير  جمع  وقد 

و�لتي تدعم عمليات �ملقاومة؛ بل وت�صجع على رفع وترية هذه �لعمليات �صّد �الحتالل 

�الإ�رش�ئيلي.

�ملحافل  كل  يف  �ملحتل  مبقاومة  حما�ص  فيها  مبا  �ملقاومة  قوى  حّق  عن  �لدفاع  ب. 

حركة  عن  �ملد�فع  موقف  �ل�صورية  �لقيادة  وقفت  حيث  و�لدولية،  �لعربية  �لر�صمية 

لقاء�ت ل�صان حال حركة حما�ص يف  “كانت �صورية  �ملحافل،   حما�ص ومقاومتها يف هذه 

�جلامعة �لعربية تد�فع عنها وعن مقاومتها، فوفرت لها غطاء �صيا�صياً حال دون جتريها 

.
ومالحقتها بقر�ر عربي جماعي يف حملة �حلرب على �الإرهاب”132

حّد  على  �الأ�صد  وب�صار  حافظ  �لرئي�صني  فرتة  يف  كان  �ل�صوري  للنظام  �ملوقف  هذ� 

�صو�ء، �إال �أنه يف فرتة �البن كان �أو�صح و�أكرث جالًء، وقد ذكر فاروق �ل�رشع عن لقاء �لقمة 

�لذي جمع �لرئي�ص حافظ �الأ�صد مع �لرئي�ص بيل كلينتون يف 1994/1/6، يف و��صنطن:

�أثار )�الأمريكيون( معنا �أي�صاً معنى �الإرهاب ورف�صهم متييزه عن �ملقاومة؛ 

الأن ��صتهد�ف �ملدنيني من وجهة نظرهم يف �إ�رش�ئيل، ويف �الأر��صي �ملحتلة هو 

باأنهم مدنيون، مل  �مل�صلحني  �مل�صتوطنني  �أ�صعرناهم باخلطاأ يف و�صف  �إرهاب. 

نتفق و�أبقينا على موقفنا باأن �الإرهاب يجب متييزه عن �ملقاومة �مل�رشوعة �لتي 

.
133

مار�صتها كل �ل�صعوب �لر�زحة حتت �الحتالل

يف هذ� �ل�صياق يو�صح فاروق �ل�رشع فيقول: 

يف هذه �لفرتة �رتفعت وترية �لعمليات �ال�صت�صهادية �لتي نفذتها حما�ص رد�ً 

على جمزرة �حلرم �الإبر�هيمي عام 1994، ورف�صنا بطبيعة �حلال ��صتنكارها، 

�الأمريكيني... �أغاظ  كما   [Yitzhak Rabin[ ر�بني  ]�إ�صحق]  ذلك   �أغاظ 

מרכז המידע למודיעין ולטרור, סוריה כמשענת אסטרטיגת לחזב אללה ולחמאס، 2006.  
131

باللغة �لعبية، وترجمته: �صورية كمتكاأ ��صرت�تيجي حلزب �هلل وحما�ص. 
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رف�ص  �ل�صيخ،  �رشم  قمة  يف  للم�صاركة  علينا  �ل�صغوط  تو�لت   1996 �آذ�ر  ويف 

ملكافحة  دولية  قمة  يف  ي�صارك  و�أن  لالبتز�ز،  يخ�صع  �أن  �لنقا�ص  بعد  �الأ�صد 

 .
134

�الإرهاب من دون متييزه عن �ملقاومة �مل�رشوعة

�أما �لرئي�ص ب�صار �الأ�صد فكان و��صحاً يف دعم قوى �ملقاومة عب خطاباته يف موؤمتر�ت 

�ملوؤمتر�ت  له يف هذه  �إىل عدة خطابات  ي�صارك فيها، وبالرجوع  �لتي كان  �لعربية  �لقمة 

�ل�صوري  �لنظام  يقدمه  كان  �لذي  �ل�صيا�صي  للدعم  �الأمثلة  بع�ص  تقدمي  يكن  �ملختلفة، 

لقوى �ملقاومة يف فل�صطني: 

ب�صار  قال   ،2001/3/27 يوم  �الأردن  عّمان/  يف  �نعقد  �لذي  �لعربية  �لقمة  موؤمتر  يف 

عودة  ومع  معكم،  ونقف  خدمتكم،  يف  نحن  للفل�صطينيني  “نقول  خطابه:  يف  �الأ�صد 

حقوقكم، و�لو�جب علينا �أن ندعمكم ون�صاند �نتفا�صتكم �لبا�صلة، ومقاومتكم �الأبية، بل 

 .
ومن �ل�رشوري �أن ندعمها مالياً وبكافة �لو�صائل و�لطرق �ملختلفة”135

ويف �لقمة �لعربية ب�رشم �ل�صيخ �لتي عقدت يف م�رش يف 2002/2/27 قال ب�صار �الأ�صد 

�لتي  تاأييدنا للمقاومة يف فل�صطني بال�صيغة و�ل�صكل  �أن نوؤكد على  “ال نن�صى  يف كلمته: 

  .
ير�ها �ملقاومون، و�أوؤكد على دعمهم وم�صاندتهم بكافة �لطرق و�لو�صائل”136

كان �لدعم �ل�صيا�صي من �لنظام �ل�صوري بارز�ً حلركة حما�ص يف �حلرب �لتي �صنها 

جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة و�خلا�صع حلكم حكومة �إ�صماعيل هنية وذلك 

�ل�صورية دور�ً �صيا�صياً مهماً يف وقف �حلرب بعد  2008/12/28؛ فقد لعبت �حلكومة  يف 

رو�صيا  مثلته  دويل  موقف  ال�صتجالب  و�ملفاو�صات  �الت�صاالت  من  جمموعة  �أجرت  �أن 

ديبلوما�صياً  ن�صاطاً  �صورية  وقادت   ،
137

غزة على  �حلرب  بوقف  طالبتا  �للتان  و�ل�صني 

 م�صرتكاً مع دولة قطر لعقد قمة عربية طارئة للعمل على وقف �لعدو�ن، �إال �أن دول “حمور

�العتد�ل �لعربي” حينها جنحت يف منع �كتمال �لن�صاب �لقانوين لعقد �لقمة، مما دفع �صورية 

امل�شدر نف�شه، �ص 316 و348.  
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كلمة �لرئي�ص ب�صار �الأ�صد يف قمة عّمان، يوتيوب، 2001/3/7، �نظر:  
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كلمة �لرئي�ص ب�صار �الأ�صد يف قمة �رشم �ل�صيخ، يوتيوب، 2002/2/7، �نظر:  
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https://www.youtube.com/watch?v=lJ4qIZui0B4

مقابلة �صخ�صية مع �أ�صامة حمد�ن، 2015/2/15.  
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 وقطر لعقد قمة �صميت “قمة غزة” يف �لدوحة يف 2009/1/16 وجمعت دوالً عربية وغري

.
138

عربية �تفقت على �لوقوف �صّد �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي ودعم �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني

يف  �صورية  مندوب  �أن  على  حما�ص  حركة  قادة  من  �لتقاهم  من  كل  للباحث  �أكد  وقد 

�لر�صمية يف  �لعربية  �للقاء�ت  يد�فع عن حما�ص يف  �الأحمد كان  �لعربية يو�صف  �جلامعة 

مقر �جلامعة �لعربية، وقد منع جترمي و�إد�نة حركة حما�ص عربياً بعد �أحد�ث �النق�صام 

�لفل�صطيني، وكان يقول خلالد م�صعل: “�أنا مكلف من �لرئي�ص �أن �أن�صق معكم كل �ملو�قف 

 .
�لتي تخ�صكم”139

�إطالع قادتها على  �صيا�صياً حلركة حما�ص؛ عب  �لنظام يف �صورية ح�صور�ً  ج. منح 

�لر�صمية  �الإقليمية  و�ملوؤمتر�ت  �لثنائية  �للقاء�ت  يف  �لفل�صطينية  �لق�صية  حول  يطرح  ما 

�لتي ت�صارك فيها �صورية، وعلى كل �ملتغري�ت و�ملو�قف �ل�صيا�صية �ملختلفة من �لق�صية، 

فكانت �لقيادة �ل�صورية تت�صاور مع قيادة حما�ص يف كل ما يتعلق بالق�صية �لفل�صطينية 

و�ل�رش�ع مع �لعدو؛ يقول مو�صى �أبو مرزوق: “كانت �لقيادة يف �صورية تطلعنا على كل 

ما يدور من مو�قف تخ�ص ق�صيتنا، وهذ� �أعطانا �إطاللة على �لو�قع �ل�صيا�صي يف �ملنطقة؛ 

مما �صاعدنا يف ت�صكيل روؤية يف عالقاتنا، و�صاعد �حلركة يف فهم �لو�قع �ل�صيا�صي ومعرفة 

.
�ملو�قف �ملختلفة”140

من  �الآخرين،  مع  عالقتها  يف  حما�ص  حلركة  جديدة  �أبو�ب  فتح  يف  �لنظام  �أ�صهم  د. 

عالقتها،  وتطور  �ل�صيا�صي،  ح�صورها  زيادة  �إىل  �أدى  مما  �ملختلفة؛  �لعاملية  �الأطر�ف 

�لرئي�ص  جمع  ثالثياً  لقاًء  �ل�صوريون  رتب  فلقد  جديدة.  دولية  �أطر�ف  على  و�النفتاح 

�لرو�صي ميدفيدف و�لرئي�ص �ل�صوري ب�صار �الأ�صد، مع خالد م�صعل رئي�ص حركة حما�ص 

�لرئي�ص  ق�رش  يف  �أوروبية  �أطر�ف  مع  �أخرى  لقاء�ت  ورتبو�   ،2010 مايو  �أيار/  �صهر  يف 

ياأتي لزيارتهم، ولهم معه عالقات، كانو� ي�صجعونهم ويحثونهم  �الأ�صد، وكان كل من 

. وقد ذكر �لرئي�ص ب�صار �الأ�صد �أن �لعديد من �مل�صوؤولني 
141

على �اللتقاء مع قادة حما�ص

“�ملمانعة” لدى �لنظام �ل�صوري جتاه �لعدو�ن على غزة، �ملركز �لعربي لالأبحاث ودر��صة  �ختالف خطاب   
138

�ل�صيا�صات، 2014/9/7.

مقابلة �صخ�صية مع خالد م�صعل، 2015/4/19.  
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مقابلة �صخ�صية مع مو�صى �أبو مرزوق، 2015/3/28.  
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وعقدو�  دم�صق،  يف  حما�ص  قيادة  مع  �اللتقاء  حاولو�  �صورية  ز�رو�  �لذين  �الأوروبيني 

.
142

لقاء�ت غري علنية؛ وذلك بعد ت�صهيل �ل�صلطات �ل�صورية لهذه �للقاء�ت

حما�ص،  مع  و�لدولية  �الإقليمية  �الت�صاالت  كل  �أمام  و��صعاً  �لباب  �لنظام  وفتح 

ف�صهل و�صمح دخول نو�ب ووزر�ء وقياديني من كثري من �لدول، و�صهل لقادة �حلركة 

�حلركة؛  قادة  ملقابلة  جاءت  �لتي  �لوفود  من  للكثري  حمجاً  دم�صق  فكانت  ��صتقبالهم، 

�للقاء�ت كل �الحتياجات  لهذه  �لنظام يوفر  �أو ملفاو�صتها، وكان  ل�صماعها ومناق�صتها، 

�لوفود،  لنقل  ر�صمية  �صيار�ت  و�أحياناً  �أمن،  ورجال  وحر��صات  مكان  من  �للوجي�صتية 

حتى �إن هناك بع�ص �ل�صخ�صيات و�لرموز �الإ�صالمية �لتي كانت غري مرغوب فيها لدى 

�أمثال  من  حما�ص،  قادة  لقاء  �أجل  من  دم�صق  بدخول  لها  ي�صمح  كان  ذلك  ومع  �لنظام؛ 

.
143

�ل�صيخ ر��صد �لغنو�صي، و�ل�صيخ يو�صف �لقر�صاوي

وقعتها  �لتي  �أو�صلو  باتفاقية  يعرتف  مل  �ل�صوري  �لنظام  �أن  من  �لرغم  على  هـ. 

�لفل�صطينية مع دولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، ومل يتعامل مع خمرجاتها  منظمة �لتحرير 

�ل�صيا�صية؛ وذلك بعدم فتحه �صفارة لل�صلطة �لفل�صطينية، وعدم تعامله مع جو�ز �ل�صفر 

�لفل�صطيني �لذي �صدر عن �ل�صلطة، ومل ي�صمح بدخول �أي فل�صطيني يحمل جو�ز �صفر 

بدل  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  مكتباً  فقط  و�أبقى  �صورية،  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�صفارة ر�صمية لل�صلطة؛ �إال �أن �لنظام وبعد فوز حركة حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية 

�صنة 2006، وت�صكيلها للحكومة �لفل�صطينية �لعا�رشة برئا�صة �إ�صماعيل هنية، قّدم �لدعم 

.
144

�ل�صيا�صي و�ملايل لهذه �حلكومة يف �لوقت �لذي قاطعتها كثري من �لدول �لعربية

فقد ��صتقبل �لرئي�ص �ل�صوري ب�صار �الأ�صد رئي�ص �حلكومة �لفل�صطينية �إ�صماعيل هنية 

وجمموعة من وزر�ئه ��صتقباالً ر�صمياً، ومّت �لتعامل مع �لزيارة ب�صكل ر�صمي؛ حيث مّت 

يف  كما  ر�صمي،  ب�صكل  �لوزر�ء  مع  و�لتعامل  �لزيارة،  يف  �لبوتوكول  قو�عد  كل  تطبيق 

، وبعد لقاء وزير خارجية �حلكومة 
145

�لديبلوما�صية �لر�صمية و�الأعر�ف  �لبوتوكوالت 

�لفل�صطينية حممود �لزهار مع وزير خارجية �صورية وليد �ملعلم مّت �الإعالن عن حزمة 

�الأ�صد: �لعديد من �مل�صئولني �الأوروبيني حاولو� �اللتقاء بحما�ص، ال�رصق الأو�شط، 2009/1/8.  
142

مقابلة �صخ�صية مع �صامي خاطر، 2015/3/25.  
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من �الإجر�ء�ت �ل�صورية دعماً للحكومة �لفل�صطينية، وهذه �الإجر�ءت هي: “رفع م�صتوى 

�لتمثيل �لفل�صطيني، و�لتعامل مع جو�ز �ل�صفر �لفل�صطيني لت�صهيل زيار�ت �لفل�صطينيني 

.
�إىل عائالتهم �ملقيمة يف �صوريا، وفتح باب �لتبع لل�صعب �لفل�صطيني”146

رو�تب  من  مئوية  ن�صبة  خ�صم  مّت   2008 حرب  فبعد  �حلكومة  لهذه  �ملايل  �لدعم  �أما 

�الأوقاف  وز�رة  وقامت  �لفل�صطينية،  للحكومة  بعثها  ومّت  �ل�صورية  �حلكومة  موظفي 

يف  �ملقاومة  لدعم  فيها  تدعو  �صورية  م�صاجد  كل  على  موحدة  خطبة  بتعميم  �ل�صورية 

و�صع  ومّت  �مل�صاجد،  �أبوب  على  �لفل�صطيني  لل�صعب  تبع  �صناديق  وو�صع  فل�صطني، 

حما�ص  حلركة  للتبع  تدعو  �لعامة  و�ل�صو�رع  �الأ�صو�ق  يف  �صخمة  �إعالنية  لوحات 

ومقاومتها. وعلى �لرغم من �لو�صع �القت�صادي �ل�صعب لل�صعب �ل�صوري �إال �أن �لدعم 

�ملايل من �ل�صعب �ل�صوري كان �أحد رو�فد �حلركة �ملالية �لرئي�صية، وهذ� كله ب�صماح من 

.
147

�حلكومة �ل�صورية

و. �صهل �لنظام �ل�صوري حلركة حما�ص بناء عالقات مبا�رشة مع �لرئي�ص �ل�صوري 

�لعالقة  وهذه  ومفتوحة،  م�صتمرة  لقاء�ت  عب  وذلك  �صورية؛  يف  �ل�صيادية  و�لوز�ر�ت 

.
148

�أعطت �أفقاً لتطوير �لعالقة بني �لطرفني للو�صول �إىل درجة �لتحالف

ز. �صمح �لنظام �ل�صوري حلركة حما�ص بعقد كافة موؤمتر�تها �ل�صحفية و�الإعالمية 

يف دم�صق، و�إقامة جملة من �لفعاليات و�مللتقيات ذ�ت �لطابع �لوطني و�ل�صيا�صي؛ لدعم 

�ملقاومة ودعم وم�صاندة �ل�صعب �لفل�صطيني يف ��صتعادة حقوقه �مل�رشوعة، ومثال ذلك: 

نظمت حركة حما�ص �صنة 2008 موؤمتر�ً وطنياً فل�صطينياً عاماً حتت ��صم “موؤمتر �لعودة 

وم�صوؤويل  مفكرين  من  �ملختلفة  �لفل�صطينية  �لقياد�ت  يجمع  لقاء  �أكب  وهو  �الأول”، 

.
149

ف�صائل وطنية من كافة �أ�صقاع �لعامل، حيث �صارك فيه نحو 1,200 �صخ�صية

ورموز  ل�صخ�صيات  ي�صمح  �ل�صوري  �لنظام  كان  و�للقاء�ت  �ملوؤمتر�ت  هذه  ويف 

�إ�صالمية ال تتفق مع �صيا�صته بامل�صاركة فيها؛ فقد �صمحت للمر�قب �لعام جلماعة �الإخو�ن 

و�لتوثيق، للدر��صات  �ال�صت�صاري  �ملركز  لدى  حمفوظ  م�صتل  خب   ،2006/4/21 بريوت،  البلد،  �صحيفة   
146 

رقم 707841.
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باحل�صور  �مل�صلمني؛  �الإخو�ن  جلماعة  �الإر�صاد  مكتب  يف  و�أع�صاء  �الأردن،  يف  �مل�صلمني 

.
150

و�مل�صاركة على �لرغم من عد�ء �لنظام جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني

يرى �لباحث �أن هذ� �لدعم �ل�صيا�صي بكافة �أ�صكاله، وتقدمي �لنظام يف �صورية حلركة 

يف  �حلرية  و�إعطاءها  مكاتبها،  و�حت�صان  قيادتها،  الإقامة  وم�صتقرة  �آمنة  بيئة  حما�ص 

�أعمالها وحتركاتها، وممار�صة دورها يف �إد�رة �ل�رش�ع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، �أعطى 

حما�ص م�صاحة و��صعة يف �حرت�م �الآخرين، و�صاعد يف �النفتاح عليهم، وعزز من قدرة 

حما�ص على تطوير عالقاتها �ل�صيا�صية. ويثبت ذلك �ت�صاع عالقات حما�ص يف تلك �لفرتة 

مع كل �لدول �لعربية، و�لكثري من �الأطر�ف �لدولية �لفاعلة.

2. الحت�شان الر�شمي وال�شعبي:

اأ. الحت�شان الر�شمي:

يف  �حلركة  قياد�ت  لكل  �مل�صتقرة  و�لقاعدة  �الآمن  �ملالذ  و�صو�حيها  دم�صق  كانت 

2001 ولغاية خروج قيادة حما�ص من �صورية، فقد �حت�صن  خارج فل�صطني منذ �صنة 

 ،
151

�لنظام يف �صورية كافة قياد�ت �حلركة و�صمح لهم بفتح مكاتبهم ومر�كزهم �ملختلفة

�صمن  و�الجتماعية،  و�لع�صكرية  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  �أعمالهم  �أ�صكال  كافة  وممار�صة 

�لقليلة و�لتي ال تكاد تذكر، وال توؤثر على عمل �حلركة ون�صاطاتها يف  �ل�صو�بط  بع�ص 

�صورية، فمنذ ��صتقر�ر �لقيادة يف دم�صق �أو�صل �لنظام ر�صالته �لو��صحة: “�أنتم يف بلدكم، 

�عملو� كل �أعمالكم ون�صاطاتكم بحرية تامة، مع �الأخذ بعني �العتبار: �أن ال تتو��صلو� مع 

�إىل  وت�صمونهم  ر�صمياً  تنظيماً   
ٍ

�أفر�د  بتنظيم  تقومو�  وال  �ل�صوريني،  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

.
حركتكم”152

و�لتي  حما�ص  حركة  كو�در  قياد�ت  مع  مبا�رشة  لقاء�ت  عدة  �لباحث  عقد  �أثناء  ويف 

�أنهم كانو�  �أكدو� جميعاً ودون ��صتثناء  عاي�صت هذه �ملرحلة يف �صورية بكل تفا�صيلها، 

بع�ص  �لباحث  �صجل  ولقد  �ملختلفة،  و�أعمالهم  ن�صاطاتهم  يف  �حلرية  بكامل  يتمتعون 

�جلمل �لق�صرية من �أقو�لهم للداللة على حجم هذ� �الحت�صان، قال �أحدهم: “كنا ن�صعر 

مقابلة �صخ�صية مع �صامي خاطر، 2015/3/25.  
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�أننا يف دولة  “كنا ن�صعر  �آخر:  �أننا يف وطننا وبلدنا نفعل ما نريد دون معوقات”. وقال 

�أن �صوريا فيها رئي�صان، ب�صار  �ل�صوريني  �الأ�صدقاء  د�خل دولة، كنا ن�صمع من بع�ص 

�الأ�صد وخالد م�صعل”.

�فتتاحياتها �إحدى  يف  �الحت�صان  هذ�  عن  �للبنانية  �ل�صفري  �صحيفة  كتبت   ولقد 

�صنة 2011:

منذ عام 1998 وحركة حما�ص ت�صتظل بفيء �صوري يقيها �لوقوف عارية 

حتت �صم�ص �لدول �لعربية �ملعتدلة، �لتي ح�صمت �أمرها ببيع �لق�صية �لفل�صطينية 

بكل  و�حلركة  عاماً  ع�رش  ثالثة  منذ  �الأمريكي،...  �الإ�رش�ئيلي  �ملز�د  �صوق  يف 

قبل  من  نظريه  �صّح  بدالل  حتظى  و�لع�صكرية  و�ل�صيا�صية  �الأمنية  �أجنحتها 

مع  وتعامل  �ل�صام،  ربوع  يف  عزيز  ك�صيف  معها  تعامل  �لذي  �ل�صوري  �لنظام 

.
153

رئي�صها كرئي�ص دولة.. فقد رعى �لنظام حما�ص وغذ�ها طو�ل �صنو�ت

“خالل  بقوله:  حلما�ص  �ل�صوري  �لر�صمي  �الحت�صان  هذ�  جبيل  �أحمد  وو�صف 

ثالثة ع�رش عاماً متتعت قيادة حما�ص بحرية كاملة مل يتمتع بها �أحد، �إن ما ُقدم حلما�ص 

لهم  �ُصمح  �لذين  �لوحيدون  هم  �لعامة؛  �لقيادة  يف  لنا  يقدم  مل  �صوريا  يف  �لنظام  من 

باخلب�ء  و�ال�صتعانة  �ل�صوري،  �ل�صعب  من  �الأمو�ل  وجمع  �مل�صاجد،  يف  �خلطب  باإلقاء 

 .
�لع�صكريني �ل�صوريني”154

قياد�تها  اللتقاء  �آمنة  مظلة  حما�ص  حلركة  �ل�صوري  �لر�صمي  �الحت�صان  وّفر 

�لتطور�ت �جلديدة،  �ل�صورية و�لتنظيمية على �صعيد و�حد، ملناق�صة كل  وموؤ�صا�صاتها 

والتخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�صبة يف �الأحد�ث و�ملجريات على �ل�صاحة �لفل�صطينية، فعلى �صبيل 

و�خلارج؛  �لد�خل  قياد�ت  بح�صور  �صورى�حلركة  جمل�ص  �نعقد   2011 �صنة  يف  �ملثال 

و��صتطاعت   ،
155

�مل�صتقبلية و��صرت�تيجياتها  �حلركة  توجهات  من  �لكثري  ناق�صو�  حيث 

و�لتقت  ��صتثناء،  دون  فل�صطني  خارج  �لعاملة  �ملختلفة  جلانها  لقاء�ت  تعقد  �أن  �حلركة 

�إىل  �لدخول  ل�صهولة  وذلك  وخارجها؛  �صورية  يف  �ملوجودين  �أع�صائها  بكافة  �للجان 

 ،11892 �لعدد  ال�شفري،  ودم�صق،  حما�ص  بني  �نك�رش  ما  �أيار   15 ودماء  �هلل  حزب  يرمم  هل  �لفرزيل،  �إيلي   
153

.2011/5/21

مقابلة مع �أحمد جبيل، برنامج يف �مليادين، قناة �مليادين، 2013/9/9.  
154

مقابلة �صخ�صية مع �صامي خاطر، 2015/3/25.  
155
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. ناهيك عن �أن �الحت�صان �لر�صمي 
156

�صورية، وت�صهيالت �لنظام لرتتيب هذه �للقاء�ت

�ل�صوري وّفر لقادة حما�ص وكو�درها �ل�صعور باالأمن و�الأمان؛ فال مالحقة وال �عتقال 

وال متابعة لهم وال تن�صت عليهم، مما �أدى �إىل توفري جهود كبرية على �حلركة لتخطي 

وجتاوز هذه �ملالحقات و�ملتابعات من �لدولة �مل�صت�صيفة، وفتح جماالً لتوفري مثل كل 

 .
157

هذه �جلهود و�الإمكانيات باجتاه �إجناز �أمور �أكرث �أهمية للحركة

ويرى �لباحث �أن وجود مكان �آمن للقاء مبا�رش وموحد يجمع قيادة حما�ص، وكافة 

م�صوؤويل �للجان و�أع�صائها، عّزز من قوة ومتا�صك �حلركة، وقلل من �لق�صايا �خلالفية 

�لتي كانت حتدث نتيجة عدم �لتقاء �مل�صوؤولني مبا�رشة، وترك �أثر�ً �إيجابياً يف تعزيز فعالية 

�للجان �ملختلفة، وتطبيق خططها ومتابعة �أعمالها، و�أوجدت �أر�صاً �آمنة تنفذ عليها بع�ص 

م�صاريعها و�أعمالها �لتي كانت ال ت�صتطيع تنفيذها لعدم وجود �الأر�ص �الآمنة، وهذ� ما 

�لكو�در  وبع�ص  �حلركة  قيادة  مع  �أجر�ها  �لتي  �حلو�ر�ت  بع�ص  من  �لباحث  ��صتنتجه 

�لفاعلة يف �لعمل.

�لقدر�ت  من  يتلك  �حتالالً  تو�جه  مقاومة  حركة  لقادة  �لر�صمي  �الحت�صان  يتطلب 

و�لتي  �للوجي�صتية،  و�خلدمات  �الإجر�ء�ت  من  كبرية  جمموعة  �ل�صخمة،  و�الإمكانيات 

قدمها ووفرها �لنظام �ل�صوري لقادة وكو�در �حلركة. وقد �أجرى �لباحث لقاء�ت مبا�رشة 

ملعرفة  وذلك  و�خلدمات،  �الحتياجات  هذه  بتوفري  �ملعنيني  �ملبا�رشين  �مل�صوؤولني  مع 

�لتن�صيق  عن  م�صوؤولة  كانت  �أمنية  قياد�ت  مع  �لباحث  �لتقى  حيث  �لدقيقة،  تفا�صيلها 

و�لتاأمني  �حلماية  وحدة  وعن  �ل�صورية،  �الأمنية  و�الأجهزة  حما�ص  حركة  بني  �ملبا�رش 

و�الإجر�ء�ت  �خلدمات  من  جمموعة  يلخ�ص  �أن  �لباحث  و��صتطاع  حما�ص،  حركة  يف 

�للوجي�صتية �لتي قدمها �لنظام �ل�صوري لتوفري �حلماية لقيادة حما�ص وكو�درها، وهي 

كالتايل:

توفري طو�قم حر��صة �أمنية �صورية لكل مكاتب حركة حما�ص، و�أماكن تو�جد و�صكن   .1

قادتها.

�حلركة،  وكو�در  قادة  لتحركات  �صورية  ع�صكرية  لوحات  حتمل  �صيار�ت  توفري   .2

وتنتقل هذه �ل�صيار�ت بحرية تامة دون �أن تقف على حو�جز �أمنية.

مقابلة �صخ�صية مع حممد نز�ل، 2016/1/31.  
156

مقابلة �صخ�صية مع جمال عي�صى، 2014/12/30.  
157
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�ملختلفة،  ومهماتهم  �أعمالهم  لت�صهيل  �حلركة  لكو�در  �أمن  رجال  بطاقات  توفري   .3

وت�صهيل حتركاتهم و�نتقالهم يف �ملناطق �ملختلفة.

�ل�صماح لكل كو�در وحدة �حلماية و�لتاأمني يف �حلركة بحمل �صالحهم و�لتنقل به يف   .4

�أي مكان دون �عرت��ص.

حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  وتنقالت  لتحركات  �صورية  ر�صمية  مو�كب  توفري   .5

�صيار�ت  ي�صم  خا�ص  �صوري  �أمني  طاقم  �إىل  �إ�صافة  �الأمني  طاقمه  ير�فقه  حما�ص، 

ع�صكرية و�أمنية ت�صهل حركته وتنقالته.

�ت�صال ال�صلكية  �أجهزة  �ل�صماح لكو�در حما�ص يف وحدة �حلماية و�لتاأمني بامتالك   .6

خا�صة، ال�صتخد�مها يف عملهم �الأمني وتو��صلهم �خلا�ص.

و�ملوؤمتر�ت  و�ملهرجانات  �للقاء�ت  حلماية  خا�صة  �صورية  �أمنية  طو�قم  توفري   .7

بكل  مزودة  تكون  �الأمنية  �لطو�قم  هذه  حما�ص،  حركة  وتقيمها  تنظمها  كانت  �لتي 

جتهيز�تها �الأمنية: من كالب بولي�صية، و�أجهزة �لك�صف عن �ملتفجر�ت، وتقوم هذه 

�لطو�قم باإغالق �ل�صو�رع يف مكان �إقامة �لفعاليات، وتفتي�ص �لقادمني للم�صاركة فيها.

�لدويل؛  دم�صق  مطار  يف  �حلركة  لقادة  و�إياباً  ذهاباً  �ل�صفر  �إجر�ء�ت  كل  ت�صهيل   .8

�إىل  �ل�رشف  �صالة  من  تو�صيلهم  ويتم  تفتي�ص،  ودون  �أمني  فح�ص  دون  ي�صافرون 

�إىل �صالة �ل�رشف  �لطائرة مبا�رشة دون �نتظار، وكذلك ��صتقبالهم من باب �لطائرة 

مبا�رشة.

لبنان  �إىل  و�ل�صفر  �لتنقالت  يف  لبنان  مع  �حلدودي”  �لع�صكري  “�خلط  ��صتخد�م   .9

�حلركة  جلان  لعمل  �لالزمة  �ملعد�ت  بع�ص  و�إدخال  معوقات،  �أّي  دون  منه  و�ملرور 

�ملختلفة.

�ل�صماح مل�صوؤول �لتن�صيق بفتح عالقات مبا�رشة مع �ملحافظني، و�أمناء حزب �لبعث   .10

مما  �ملدن؛  يف  �ملبا�رشة  �ل�صلطة  �أ�صحاب  هم  وهوؤالء  �ملختلفة،  �ل�صورية  �ملدن  يف 

�ملدن  خمتلف  يف  و�إجر�ء�تهم  و�أعمالهم  حتركاتهم  �حلركة  كو�در  على  كثري�ً  �صهل 

�ل�صورية.

ب. الحت�شان ال�شعبي: 

حظيت حركة حما�ص يف �أو�صاط �ل�صعب �ل�صوري و�لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية 

باحت�صان �صعبي كان ظاهر�ً وبارز�ً للجميع، و�ل�صعب �ل�صوري بطبعه حمب لفل�صطني، 

وقّدم على ثر�ها �ملئات من �أبنائه �صهد�ء دفاعاً عنها. وكانت قيادة حركة حما�ص تتو��صل 
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�أفر�حهم و�أتر�حهم،  �لزيار�ت �الجتماعية و�مل�صاركة يف  �ل�صوري عب  �ل�صعب  �أبناء  مع 

وكانت تنظم �لزيار�ت �لدورية �مل�صتمرة لرموز �ملجتمع �ل�صوري من �لعلماء و�ملفكرين 

�لرموز  لهوؤالء  �لدعو�ت  توجه  وكانت   ،
158

�ملختلفة و�ملنا�صبات  �الأعياد  يف  و�لتجار 

عملت  �لتي  �لفعاليات  �أبرز  ومن  �حلركة.  ون�صاطات  فعاليات  خمتلف  يف  للم�صاركة 

�الأمو�ل  �ل�صوري هي: جمع  �ل�صعب  �أبناء  �لفعال مع  �لتو��صل  فيها على  حركة حما�ص 

و�لتبعات لدعم �ملقاومة و�ل�صعب �لفل�صطيني يف مو�جهة �الحتالل، فعلى �صبيل �ملثال يف 

�حلرب على قطاع غزة �صنة 2008 مّت جمع ما يقارب من 16 مليون دوالر بالرغم من �أن 

.
159

�ل�صعب �ل�صوري يف عمومه من �ل�صعوب �لفقرية

��صتطاع �لباحث �أن يلتقي �مل�صوؤولني �ملبا�رشين يف قيادة حما�ص عن �لعمل �الجتماعي 

 ،
161

، وجمال عي�صى
160

و�ل�صعبي يف �صورية وهم: نو�ف �لتكروري، ومنري �صعيد جر�دة

�لن�صاطات  �لتي عملت بها �حلركة وعن  �ل�صعبي  �لعمل  �آليات  �إليهم عن  وبعد �ال�صتماع 

و�لفعاليات �لتي كانت تقوم فيها جلان �حلركة �لفاعلة، وذلك كله يف �أو�صاط �أبناء �ل�صعب 

�لفل�صطيني يف �ملخيمات �ملختلفة، يكن تلخي�صها يف �لنقاط �لتالية: 

د�ئرة  م�صوؤولية  حتت  �صورية  يف  و�الجتماعي  �ل�صعبي  �لعمل  بد�أ   1998 �صنة  يف   .1

“د�ئرة �ل�صتات”، بد�أت هذه �لد�ئرة ن�صاطاتها �الجتماعية  عمل يف حركة حما�ص ��صمها 

ن�صاطاتها  �أبرز  من  وكان  �ملختلفة،  �ملنا�صبات  يف  و�للقاء�ت  �حلفالت  بع�ص  �إقامة  يف 

جماعية  �أعر��ص  عدة  حما�ص  حركة  نظمت  فقد  �جلماعية.  �الأعر��ص  �إقامة  �جلماهريية 

و�لثاين  عري�صاً،   60 �الأول  �جلماعي  �لعر�ص  و�صّم  �ملخيمات،  يف  �لفل�صطيني  لل�صباب 

�حلركة  وكانت  عري�ص،   4,000 من  �أكرث  و�لر�بع  عري�ص،   400 و�لثالث  عري�صاً،   120

حفل و�إقامة  و�ملالب�ص،  �الأثاث  بع�ص  ب�رش�ء  عرو�صني  لكل  �ملادية  �مل�صاعد�ت   تقدم 

�لزو�ج. 

مقابلة �صخ�صية مع ريا�ص حجاب، 2016/7/9.  
158

مقابلة �صخ�صية مع جمال عي�صى، 2014/12/30.  
159

�لكويت، تخرج مهند�صاً  �لفل�صطيني يف  �الإ�صالمي  �لعمل  فل�صطيني من غزة، من رو�د  منري �صعيد جر�دة:   
160

مدنياً من ليبيا، عمل ممثالً حلما�ص يف �ل�صود�ن، ثّم يف �ليمن. يقيم يف تركيا، نا�صط يف جماالت تفعيل دور �الأمة 

�لعربية و�الإ�صالمية جتاه ق�صية فل�صطني. 

جمال عي�صى: فل�صطيني من قرية �صلو�د، من رو�د �لعمل �الإ�صالمي �لفل�صطيني يف �لكويت. توىل قيادة قائمة   
161

�حلق �الإ�صالمية يف جامعة �لكويت خلفاً خلالد م�صعل. خريج كيمياء، عمل ممثالً حلما�ص يف �ل�صود�ن، ثّم يف 

�ليمن، توىل رئا�صة �لد�ئرة �ل�صيا�صية حلما�ص يف �خلارج 2017-2014.
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وترتيب  تنظيم  يف  حلما�ص  �ل�صورية  �ل�صلطات  منحتها  �لتي  �حلرية  من  بالرغم   .2

�لوعظ  على  �لرتكيز  جتنبت  �حلركة  يف  �ل�صعبي  �لعمل  قيادة  �أن  �إال  �ل�صعبية،  ن�صاطاتها 

و�الإر�صاد �ملبا�رش عب �لدرو�ص �لدينية و�حللقات �لرتبوية يف �مل�صاجد؛ و��صتعا�صت بدالً 

عنها بب�مج ون�صاطات تعبوية �جتماعية وثقافية، و�إقامة موؤ�ص�صات وجمعيات خريية 

لتقدمي �خلدمات الأبناء �ل�صعب �لفل�صطيني، وهذه �حلرية يف �لعمل �أعطت حركة حما�ص 

فر�صة للتغلغل و�لدخول يف كل خميمات �لالجئني يف خمتلف �أماكن تو�جدها.

فيها  يتو�جد  �لتي  �الأماكن  كل  يف  �ل�صعبي  لعملها  جلاناً  حما�ص  حركة  �أن�صاأت   .3

م�صوؤوالً  ت�صم  جلنة  وكل  جلنة،  �لثالثني  قر�بة  �للجان  هذه  عدد  وبلغ  �لفل�صطينيون، 

مبا�رش�ً عن �ملخيم، ومعه جمموعة من �الأ�صخا�ص م�صوؤولني عن جلان فرعية: �لطالب، 

و�لعمل  �لثقايف،  و�لن�صاط  �لنقابي،  و�لعمل  �لريا�صي،  و�لن�صاط  �لعودة،  ون�صاطات 

�لن�صائي، و�لعمل �خلريي. و�فتتحت حما�ص يف كل خميم مركز�ً عاماً لهذه �للجان �أ�صمته 

“م�صافة”، و�فتتحت مركز�ً رئي�صياً الإد�رة �لعمل �ل�صعبي �لعام يف خميم �لريموك، ومّت 
تزويده بالقاعات �لالزمة لالجتماعات و�للقاء�ت �لثقافية.

4. �أن�صاأت حركة حما�ص جلاناً نقابية يف كل �ملجاالت: �لطبية، و�لهند�صية، و�لعمالية، 

�ل�رش�ئح  ربط  على  تعمل  �لنقابية  �للجان  هذه  وكانت  وغريها،  و�ملحامني  و�ملعلمني، 

�ملرتبطة بها �أي�صاً بالدور �لوطني و�لتعبوي الأع�صائها و�أبناء �ملخيمات، وقد كان لهذه 

�للجان دور يف تفعيل �الحتاد�ت �لنقابية �لفل�صطينية �ملختلفة.

5. �أن�صاأت حما�ص جلاناً طالبية يف كل �جلامعات �ل�صورية، و�أقامت �الأن�صطة �لثقافية 

و�الجتماعية لهم، و�صاركت هذه �للجان يف �إد�رة �الحتاد �لعام لطلبة فل�صطني عب ت�صمية 

حزب  من  وبتوجيه  ف�صائلياً،  �الحتاد  هذ�  يد�ر  كان  حيث  فيه،  حما�ص  حلركة  مندوب 

�لبعث �ل�صوري، وتبنت �حلركة تقدمي �مل�صاعد�ت �ملالية للطالب �ملحتاجني ووفرت لهم 

�ملنح �لدر��صية �ملختلفة.

هيئة  وهي  �خلريية”،  فل�صطني  “هيئة  �حلركة  �أن�صاأت  فقد  �خلريي  �لعمل  يف  �أما   .6

خريية تقوم على كل �الأعمال �خلريية يف �ملخيمات، و�أن�صاأت لها فروعاً يف كل �لتجمعات 

يف  تقيم  وكانت  �لفقرية،  و�الأ�رش  �الأيتام  مئات  بكفالة  �لهيئة  هذه  وقامت  �لفل�صطينية، 

�لتدفئة  �ل�صتاء للفقر�ء، و�مل�صاعدة يف توفري وقود  كل عام عدة م�صاريع لتوزيع ك�صوة 
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حلوم  بتوزيع  تقوم  كما  �لفقر�ء،  �ملد�ر�ص  لطالب  �ملدر�صية  �حلقيبة  وتوفري  �ل�صتاء،  يف 

�الأ�صاحي يف عيد �الأ�صحى، وتنظيم �إفطار�ت جماعية للفقر�ء يف رم�صان.

7. بادرت حركة حما�ص �إىل �الهتمام بقطاع �ل�صباب يف �ملخيمات فاأطلقت جمموعة من 

�مل�صاريع و�ملوؤ�ص�صات لالهتمام بهم وتفعيلهم، فاأن�صاأت منظمة “�صباب فل�صطني” �صنة 

�إليها �آالف من �لكو�در �ل�صبابية، ومّت �فتتاح مركز �جتماعي لها )مركز  2010، و�ن�صم 

�الإبد�ع( يف خميم �لريموك، ومّت جتيهزه بقاعات للكمبيوتر و�الأجهزة �لتعليمية �حلديثة 

لذلك  و�صكلت  لل�صباب،  �ل�صغرية  �مل�صاريع  لدعم  م�رشوعاً  �حلركة  و�أطلقت  �ملختلفة، 

جلنة متخ�ص�صة تتوىل در��صة �مل�صاريع وت�صويقها، وبا�رشت يف �لعمل وتبنت ونفذت 

�لع�رش�ت من �مل�صاريع �ل�صغرية ودعمتها عب �آلية �لقر�ص �حل�صن، مي�رش �ل�صد�د. كما 

�لريموك،  خميم  يف  �لرئي�صي  مقره  وكان  جنني(  )نادي  ريا�صياً  نادياً  �حلركة  �أ�ص�صت 

له ملعباً خا�صاً، وّفرت فيه  و�أقامت  �لريا�صية،  �الألعاب  �أنو�ع  ِفرق يف خمتلف  له  وكان 

�الإ�صاءة و�لع�صب �ل�صناعي، ونظمت عب هذ� �لنادي جمموعة من �لفعاليات و�لن�صاطات 

�ل�صبابية و�لريا�صية.

 8. �أ�صهمت حركة حما�ص يف �إطالق م�رشوع “�لتجمع �لفل�صطيني حلق �لعودة - و�جب”

و�لذي �صكل �إطار�ً وطنياً فل�صطينياً للعمل على �إحياء ق�صية حّق �لعودة عب �إقامة بر�مج 

وفعاليات خمتلفة، و�متد هذ� �لتجمع لي�صبح له جلان يف كل �ملخيمات �لفل�صطينية، ومّت 

ت�صكيل جلان �صبابية فاعلة، وقد �فتتح �ملركز �لرئي�صي لهذ� �مل�رشوع يف خميم �لريموك، 

وقد �أقام هذ� �لتجمع �لكثري من �لب�مج و�الأن�صطة يف �ملخيمات، ووّثق �صهاد�ت �لكثري من 

�الأم�صيات، و�لفعاليات، و�ملهرجانات  و�أقام  �لنكبة،  على  �لذين كانو �صهود�ً  �ل�صن  كبار 

�لفنية، و�ملعار�ص يف كل �أرجاء �صورية. 

�حلنون”  “زهر  موؤ�ص�صة  حما�ص  حركة  �أن�صاأت  �لن�صائي،  �لعمل  �صعيد  وعلى   .9

قاعة  �صّم  �لريموك،  خميم  يف  و��صعاً  مقر�ً  له  و�أقامت  �لن�صائي،  �لعمل  الإد�رة  كمركز 

ت�صغيل  مّت  حيث  و�لرت�ثية؛  �لفنية  لالأعمال  م�صغل  �إن�صاء  ومّت  للن�صاء،  خا�صة  ريا�صية 

�لرت�ثي،  �لفني  �لعمل  �مر�أة يعملن يف بيوتهن يف   120 �ملركز، و�لتعاون مع  �مر�أة يف   20

يف  �لفل�صطيني  �ملجتمع  يف  �لن�صائي  �لعمل  تطوير  يف  فاعل  دور  �ملوؤ�ص�صة  لهذه  كان  وقد 

�ملخيمات.
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10. �أقامت حركة حما�ص بع�ص �ملر�كز �لطبية و�لعياد�ت لتقدمي �خلدمات للمو�طنني 

�لفل�صطينيني و�ل�صوريني على حّد �صو�ء، فقد مّت �إن�صاء مركز طبي متخ�ص�ص لالأ�صنان، 

ومّت جتهيزه بكل �الأجهزة �ملطلوبة، وبا�رش عمله �صنة 2010، وكان يقدم خدماته �لطبية 

للجميع باأجور رمزية زهيدة.

11. �أقامت حركة حما�ص جلاناً ملتابعة بع�ص �ملظاهر �ل�صلبية �خلطرية على �ملجتمع 

مثل �ملخدر�ت، وكانت تن�صق يف مثل هذه �الأعمال مع جهاز �ل�رشطة �ل�صورية وتتعاون 

معهم يف ذلك. 

ونتيجة لكل هذه �الأعمال و�لن�صاطات �ل�صعبية و�الجتماعية ت�صكلت طبقة و��صعة من 

حما�ص،  حلركة  �لتنظيمي  باجل�صم  مبا�رشة  �لتحقت  �لتي  و�لعاملني  و�ل�صباب  �لن�صطاء 

و�لتز�ماً من قيادة �حلركة لتعهد�تها �أمام �لنظام مل تتم عملية تنظيم و�صّم لهذه �ل�رشيحة 

�لو��صعة من �لن�صطاء، بل بقي �لتو��صل معهم مبا�رش�ً، و�لتعامل معهم على �أنهم �أن�صار 

 .
162

للحركة وم�صاندين، ويقدر حجم هذه �ل�رشيحة بنحو ع�رشة �آالف نا�صط وعامل

3. الدعم الع�شكري:

مظلة حتت  �صورية  يف  �لع�صكرية  ن�صاطاتها  حما�ص  حركة  كو�در   بد�أت 

كو�در  ��صت�صافة  على  �صورية  يف  �لنظام  مو�فقة  بعد  �لعامة،  �لقيادة   - �ل�صعبية  �جلبهة 

�الحتالل  جلي�ص  �ملطلوبني  بع�ص  و�نتقال  �لزهور،  مرج  مبعدي  من  حما�ص  حركة 

�الإ�رش�ئيلي من كو�در �حلركة يف قطاع غزة للعي�ص يف �صورية، �أمثال: حممود �ملبحوح، 

�جلبهة  من�صاآت  يف  تتم  �حلركة  كو�در  لبع�ص  �لتدريب  فكان  خليل.  �ل�صيخ  �لدين  وعز 

ومع�صكر�تها، ثم جاءت جمموعة �أخرى من كو�در �حلركة �لع�صكرية، بعد خروجها من 

�الأردن ب�صبب حملة �العتقاالت لكو�در �حلركة يف 1996، فوجدت يف �صورية مالذ�ً �آمناً 

حلركة  �لع�صكرية  �الأعمال  فتطورت  ع�صكرية.  بنية  وتاأ�صي�ص  �إن�صاء  يف  للبدء  وم�صتقر�ً 

لذلك  و�لنظام،  �حلركة  بني  �ل�صيا�صية  �لعالقة  تطور  مع  بالتز�من  �صورية  يف  حما�ص 

كانت �خلدمات و�لت�صهيالت �لع�صكرية �لتي قدمها �لنظام للحركة بعد �صنة 2001 �أكب 

، وال بّد من �لتاأكيد �أن حالة �لعد�ء بني �صورية و�الحتالل 
163ً

و�أو�صع عما كانت عليه �صابقا

.
164

�الإ�رش�ئيلي، قد �صاعدت يف زيادة �لدعم �ل�صوري �لع�صكري حلركة حما�ص

مقابلة �صخ�صية مع منري جر�دة، �إ�صطنبول، 2015/4/10.  
162

مقابلة �صخ�صية مع جمال عي�صى، 2014/12/30.  
163

Gary Gambill, op. cit.l  
164
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وقام �لباحث بعقد مقابالت �صخ�صية مبا�رشة مع بع�ص �لكو�در �لع�صكرية للحركة 

و�لع�صكرية  �الأمنية  �لت�صهيالت  تفا�صيل  منهم  و�صمع  �أ�صمائهم،  ذكر  رف�صو�  و�لذين 

�الأمنيون  �جلرن�الت  بع�ص  ون�رشه  كتبه  ما  على  �لباحث  �ّطلع  ثم  �لنظام،  قدمها  �لتي 

تلك  بع�ص  عن  �الأمنية  ملر�كزهم  قدموها  �لتي  �أور�قهم  يف  �الإ�رش�ئيليون  و�لع�صكريون 

�لت�صهيالت و�خلدمات �لع�صكرية و�الأمنية، يكن تلخي�صها كالتايل: 

يف  و�لع�صكرية  �الأمنية  �لكو�در  لكل  و�أمنية  ع�صكرية  �صخ�صية  بطاقات  توفري  �أ. 

�حلركة، وتوفري �صيار�ت حتمل لوحات ع�صكرية يف كل حتركاتهم؛ مما �صهل حتركاتهم 

و�نتقالهم من مدينة �إىل �أخرى، ومن منطقة �إىل �أخرى دون �أي �إعاقات �أمنية تذكر، و�صهل 

حتركاتهم يف �أثناء نقلهم لالأ�صلحة �لتي كانو يجرون تدريباتهم عليها �أو كانو� ي�صرتونها 

�أو يحملونها.

�الأ�صلحة  ب�رش�ء  �لع�صكريني  حما�ص  لكو�در  لل�صماح  خا�صة  ت�صاريح  توفري  ب. 

�أن  �لعلم  مع  �لغوطة،  منطقة  يف  �حلرة  �ل�صوق  من  لتدريباتهم  �لالزمة  و�لذخرية 

و�الأمنيني �لع�صكريني  �ل�صباط  لكبار  �إال  ي�صمح  ال  �ل�صوق  هذ�  من  �الأ�صلحة   �رش�ء 

�ل�صوريني.

ج. �ل�صماح لكو�در حما�ص �لع�صكرية و�الأمنية باملرور �إىل لبنان عب �ملمر �حلدودي 

�أو معوقات  دون  و�أمنية  ع�صكرية  معد�ت  �أو  مو�د  �أّي  و�إدخال  �لع�صكري”،   “�خلط 
تفتي�ص.

�لقيادة   - �ل�صعبية  �جلبهة  عب  حما�ص  حلركة  ومع�صكر�ت  �أر��صي  �لنظام  منح  د. 

�لعامة؛ من �أجل تدريب كو�درها �لقادمني من فل�صطني، و�إجر�ء كافة �لتجارب �خلا�صة 

بالت�صنيع �لع�صكري، ومتت �ال�صتفادة من �ملر�كز �لعلمية �لتي �متلكتها �جلبهة �ل�صعبية؛ 

كانت  �لتي  �ل�صور�يخ  تطوير  يف  حما�ص  حركة  وفرتها  �لتي  �لقدر�ت  مع  دجمها  عب 

ُت�صنع يف قطاع غزة، وتطوير �صناعة �لطائر�ت بدون طيار �لتي �صنعتها حما�ص، و�صّهل 

�ل�صور�يخ،  �إطالق  �أجل  من  �ملطلوبة  �لتجارب  كل  �إجر�ء  يف  �صورية  يف  �لنظام  و�صاعد 

. وكان بع�ص �جلرن�الت �الإ�رش�ئيليني �ملتقاعدين 
165

وجتارب �إطالق �لطائرة بدون طيار

قد تناولو� مو�صوع �لتدريب و�لت�صنيع يف تقاريرهم و�أور�قهم �ملقدمة �إىل �ملر�كز �لبحثية 

مقابلة مع �أحمد جبيل، برنامج يف �مليادين، قناة �مليادين، 2013/9/9.  
165
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“مركز �ملعلومات حول �ال�صتخبار�ت  �الأمنية كما �صبقت �الإ�صارة؛ فقد ُعر�ص تقرير يف 

كل  توفر  �صورية  �أن  على  �ملركز  فيه  يوؤكد  عميت”،  مئري  �للو�ء  ��صم  على  و�الإرهاب 

باملقابلة  ذلك  عل  وبرهن  �أر��صيها،  على  حما�ص  عنا�رش  لتدريب  �لالزمة  �الحتياجات 

�لذي بثتها �لقناة �لعبية �لثانية لالأ�صري �أ�صامة مطر، وهو �أحد كو�در حما�ص من خميم 

جباليا يف قطاع غزة، يعرتف فيها �أنه تلقى كل تدريباته �لع�صكري يف �صورية، و�أن �صورية 

.
166

توفر كل �الحتياجات �للوجي�صتية �لالزمة للتدريب

توفري  عب  �إير�ن؛  �إىل  حما�ص  كو�در  من  �ملئات  مرور  �صورية  يف  �لنظام  �صهل  هـ. 

و�إىل  من  و�خلروج  �لدخول  ختم  حتى  �أو  �أمني،  فح�ص  دون  ملرورهم  �ملطار  �إمكانيات 

يظهر  فال  و�لكتمان،  �ل�رشية  طّي  يف  �لكو�در  هوؤالء  رحالت  تبقى  حتى  وذلك  �صورية، 

�إير�ن، حيث يتلقون تدريباتهم  �أو  �أنهم دخلو� �صورية  �أختام على جو�ز�ت �صفرهم  �أي 

�إىل فل�صطني. وقد قدم �جلرن�ل يفتاح  �إير�ن ثم يعودون بعد ذلك  �لع�صكرية �ملطلوبة يف 

يف  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �لع�صكري  �لتو�زن  �صعبة  عن  �مل�صوؤول   Yiftah Shapir �صابري 

The Institute for National Security Studies )INSS( مركز �أبحاث �الأمن �لقومي

l ورقة بعنو�ن “�صالح حركة حما�ص” وقال فيها: “�إن �خلب�ت �لع�صكرية و�الأمنية �لتي 

�متلكتها حركة حما�ص من �خلب�ء �الإير�نيني و�ل�صوريني؛ �أمكنها من ت�صنيع �ل�صو�ريخ 

�لتي  �ل�صعوبات  رغم  �لبالد  و�صط  �إىل  لت�صل  �ل�صو�ريخ  هذه  وتطوير  غزة،  قطاع  يف 

 .
تو�جهها”167

�رش�ء  يف  �ل�صورية  و�مل�صاعد�ت  �لت�صهيالت  ��صتغالل  حما�ص  حركة  ��صتطاعت  و. 

�ل�صالح و�ملعد�ت �لع�صكرية و�الأمنية، ثم بعد ذلك تهريبها �إىل قطاع غزة، وكذلك �صاعد 

�صو�ريخ  من  �الإير�ين  و�ل�صالح  �ل�صوري  �ل�صالح  توفري  يف  حما�ص  �صورية  يف  �لنظام 

�إىل تهريبها  يف  �مل�صاعدة  قدم  ثم  و�ملتفجر�ت،  �الأ�صلحة  �أنو�ع  من  و�لكثري   وقذ�ئف، 

מרכז המידע למודיעין ולטרור, המשטר הסורי מסייע לארגוני הטרור, 2009/5/2,  
166

http://www.terrorisminfo.org.il/he/article/18833

باللغة �لعبية، وترجمته: �لنظام �ل�صوري ي�صاعد �ملنظمات �الإرهابية. 

יפתח שפיר, הנשק שבידי חמאס, עדכן אסטרטגי, כרך 11، גיליון 4, פברואר 2009,  
167

http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=726

باللغة �لعبية، وترجمته: �ل�صالح �لذي بيد حما�ص.
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�صورية  من  تتدفق  و�أ�صكالها  �أنو�عها  بكافة  �الأ�صلحة  �صحنات  وكانت   ،
168

غزة قطاع 

و�إير�ن �إىل قطاع غزة عب طريقني رئي�صيَّني: 

طريق �ل�صود�ن �إىل �صيناء؛ حيث ياأتي �ل�صالح من �إير�ن و�صورية عب �لبحر �إىل �أحد   .1

�ملو�نئ �ل�صود�نية، وبعدها يتم حتميله يف قو�فل من �ملركبات ليعب �حلدود �ل�صود�نية 

�مل�رشية، ثم يعب م�رش باجتاه �صيناء، ومن �صيناء عب �الأنفاق �إىل قطاع غزة. 

عب �لبحر؛ حيث يتم تهريب �الأ�صلحة �الإير�نية و�ل�صورية من �ملياه �الإقليمية �مل�رشية   .2

، وهذ� ما تناوله بحث حتت عنو�ن 
169

�إىل �صاحل غزة، �أو �إىل �صيناء ثم �إىل قطاع غزة

“هكذ� يهرب �ل�صالح �إىل غزة”، قدمه جهاز �الأمن �لعام �الإ�رش�ئيلي �أو ما ي�صمى جهاز 
.Israel Security Agency-ISA )Shabak(l )الأمن �لعام )�ل�صاباك�

 ،2008 نهاية  يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صنها  �لتي  �حلرب  ويف 

يبلغ  و�لتي   Grad Rocket جر�د  �صو�ريخ  مرة  والأول  حما�ص  حركة  ��صتخدمت 

للمدرعات،  م�صادة  وقذ�ئف  ملم،   120�  Mortar shells هاون  وقذ�ئف  كم،   40 مد�ها 

�ملذكور �لتهريب  بطريق  و�إير�ن  �صورية  من  تلقتها  كانت  �لع�صكرية  �ملعد�ت   وهذه 

.
170ً

�صابقا

�مل�صاعدة من  �ل�صالح دفع دولة �الحتالل لطلب  �لكبرية من  للكميات  �لتهريب  وهذ� 

حينها  �الحتالل  خارجية  وزيرة  وقامت  وحماربته،  ملنعه  و�أوروبا  �ملتحدة  �لواليات 

ر�ي�ص  كوندوليز�  �الأمريكية  �خلارجية  وزيرة  ومعها   Tzipi Livni ليفني  ت�صيفي 

Condoleezza Rice بالتوقيع على وثيقة تفاهم؛ من �أجل منع وحماربة تهريب �ل�صالح 

. وعلى �إثر ذلك قام �لطري�ن �الإ�رش�ئيلي بق�صف عدة 
171

�إىل حركة حما�ص يف قطاع غزة

ארליך ראובן, הנסיגות החדצדדיות מלבנון ומרצועת עזה, המכון למחקרי ביטחון לאומי, 2011.  
168

باللغة �لعبية، وترجمته: �الن�صحاب �أحادي �جلانب من لبنان وغزة. 

מסמך של שבכ—כך הוברח הנשק לעזה, 2013,   
169

باللغة �لعبية، وترجمته: هكذ� مّت تهريب �ل�صالح لغزة. 

יפתח שפיר, הנשק שבידי חמאס, עדכן אסטרטגי, כרך 11, גיליון 4, פברואר 2009.  
170

باللغة �لعبية، وترجمته: �ل�صالح �لذي بيد حما�ص. 

ليفني ور�ي�ص توقعان �تفاقاً ملنع تهريب �الأ�صلحة لغزة، موقع �صي �أن �أن بالعربية، 2009/2/15، �نظر:   
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�أهد�ف، يف فرت�ت خمتلفة، يف �ل�صود�ن، وكان �الدعاء هو ��صتهد�ف قو�فل �صاحنات حتمل 

.
172

�صو�ريخ و�صالحاً �صيتم نقله �إىل قطاع غزة

ز. قدم �لنظام يف �صورية م�صاعدة حلركة حما�ص يف �أثناء �حلرب على قطاع غزة �صنة 

�لر�د�ر�ت  �لع�صكرية بتفا�صيل ما كانت تر�صده  �إبالغ قيادة �حلركة  2008؛ وذلك عب 

�ل�صورية؛ من توقيت طلعات �لطائر�ت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية ��صتعد�د�ً لتنفيذ �لهجمات 

.
173

على غزة

ح. �صاعد �لنظام �ل�صوري يف حماية وحفظ �أمن حركة حما�ص �لد�خلي؛ فكان ي�صمح 

لكو�در �حلركة �الأمنيني مبتابعة ومالحقة بع�ص �لعمالء �لذين كانو� يحاولون �خرت�ق 

�الأمنية  �الأجهزة  تقوم  ذلك  بعد  ثم  معهم،  بالتحقيق  ي�صمح  وكان  �حلركة،  �صفوف 

�ل�صورية باعتقالهم و�لتحقيق معهم مرة �أخرى، وكل ذلك يتم بالتن�صيق و�لرتتيب بني 

�الأجهزة �الأمنية �ل�صورية، وم�صوؤويل �جلهاز �الأمني يف حما�ص.

ويف �الأحد�ث �لبارزة �أي�صاً كان �لتعاون �الأمني يتجلى باأف�صل �صوره وحاالته؛ ففي 

حادثة �غتيال �أحد كو�در �حلركة �لع�صكريني، عز �لدين �ل�صيخ خليل؛ كان �لتعاون �الأمني 

مفتوحاً ومتو��صالً من �أجل حتليل ومعرفة �الأ�صباب و�خللفيات حول �غتياله.

ط. بالتن�صيق و�لتعاون مع �الأجهزة �الأمنية �ل�صورية �ملختلفة، تدخلت قيادة حما�ص 

لالأجهزة  مطلوبني  كانو�  �ملخيمات  يف  �لفل�صطيني  �ل�صباب  من  مئات  ملفات  ت�صوية  يف 

�لفل�صطينية  �لتنظيمات  بع�ص  مع  �أو  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  مع  لعالقتهم  �ل�صورية  �الأمنية 

حياتهم  ليعي�صو�  وعادو�  �ل�صابقة،  �الأمنية  ملفاتهم  كل  �إلغاء  ومّت  �صورية،  يف  �ملحظورة 

ب�صكل طبيعي مع عائالتهم.

يرى �لباحث �أن هذ� �لدعم �لع�صكري كان له �أثره �لو��صح يف �حلروب �لتي خا�صتها 

حركة حما�ص �صّد �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي، حيث تطورت �لقدر�ت �لع�صكرية للحركة ب�صكل 

ي�صل  �صو�ريخ  وت�صنيع  طيار،  بدون  طائرة  ت�صنيع  �إىل  �الأمر  و�صل  حتى  ملحوظ، 

,2009/3/29 ,Ynet ,דיווח: התקיפה בסודן בוצעה על ידי מל"טים  
172

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L3693540,00.html

باللغة �لعبية، وترجمته: تقرير: �لهجوم يف �ل�صود�ن ُنفذ بطائر�ت من دون طيّار.

“�ملمانعة” لدى �لنظام �ل�صوري جتاه �لعدو�ن على غزة، �ملركز �لعربي لالأبحاث ودر��صة  �ختالف خطاب   
173

�ل�صيا�صات، 2014/9/7.
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مد�ها �إىل 160 كم، وكان هذ� �لتطور �أحد �أ�صباب �صمود حركة حما�ص يف حروبها وعدم 

�نهز�مها �أمام جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

�ساد�سًا: تهديدات وعقوبات للنظام ال�سوري:

�ملقاومة  �أ�صكالها حلركة حما�ص وقوى  �لدعم و�مل�صاندة بكافة  �ل�صوري  �لنظام  قدم 

�الأخرى، وت�صبب ذلك يف جمموعة من �لعقوبات و�لتهديد�ت �لتي عانى منها �لنظام على 

�أم من  �أمريكية  �لعقوبات  كانت هذه  �صو�ء  �ملقاومة،  فيها قوى  �صاند  �لتي  �ل�صنني  مد�ر 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي وحلفائهما، وعانى �ل�صعب �ل�صوري من هذه �لعقوبات، وت�صببت 

.
174

يف حالة �لفقر و�لعوز �لتي كانت منت�رشة يف �صورية

وجاء تطور �لعالقة بني �لنظام �ل�صوري وحركة حما�ص، و�نتقال قيادة �حلركة لالإقامة 

يف دم�صق يف مرحلة �صعبة من مر�حل �ل�رش�ع و�ملو�جهة مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي؛ فقد 

و�صعوبتها،  �صدتها  �أوج  يف  �الأق�صى(  )�نتفا�صة  �لثانية  �لفل�صطينية  �النتفا�صة  كانت 

و��صتطاعت كل �لف�صائل �لفل�صطنية بكافة توجهاتها �لوطنية و�الإ�صالمية �رشب �الأمن 

�الإ�رش�ئيلي ب�رشبات متو��صلة، فكانت �لعمليات �ال�صت�صهادية تنفَّذ من كل �لف�صائل يف 

�الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  حركتي  كو�در  جنحت  وكلما  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �ملدن  كل 

و�ل�صيا�صية  �الأمنية  �لقيادة  كانت  �الإ�رش�ئيلي؛  �الحتالل  جي�ص  �صّد  عمليات  تنفيذ  يف 

�لف�صائل  هذه  قيادة  الحت�صانه  �ل�صوري؛  �لنظام  �إىل  �التهام  �أ�صابع  توجه  �الإ�رش�ئيلية 

وتقدمي �مل�صاعدة لها، وتوفري قاعدة لها لتوجيه هذه �لعمليات، وهذ� �التهام �الإ�رش�ئيلي 

 ،
175

ت�صبب يف زيادة �صغوط �لواليات �ملتحدة �الأمريكية وحلفائها على �لنظام �ل�صوري

�إ�صعاف �صورية و�ل�صغط عليها  �لعمل على  بّد من  �أنه ال  �الإ�رش�ئيلية  �لقيادة  وقد ر�أت 

 .
176

ومعاقبتها من �أجل �إجبارها على �لتخلي عن حما�ص و�لف�صائل �الأخرى

مقابلة �صخ�صية مع ريا�ص حجاب، 2016/7/9.  
174

עמוס הראל, הרמטכ"ל מאיים ייתכן נתקוף שוב, הארץ, 2003/11/16,  
175
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�ل�صلمية،  للت�صوية  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صورية  �ملفاو�صات  عن  �حلديث  �إىل  عودة  �أي  ومع 

كان مو�صوع وجود قيادة حركة حما�ص وبقية �لف�صائل �لفل�صطينية �الأخرى يف دم�صق، 

ُيطرح للنقا�ص ويتحدث فيه �الإ�رش�ئيليون ك�رشط للبدء يف �ملفاو�صات، وكانو� يطلبون 

من �صورية ما يلي: �أن تلبي �رشوط وطلبات حكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بقطع �لعالقات 

، وعزل كل من يلجاأ �إىل ��صتخد�م “�لعنف 
177

و�إنهاء �لتحالف مع �إير�ن وحما�ص وحزب �هلل

�لفل�صطينية  �حلركات  قياد�ت  كل  وطرد  �صمعته،  وت�صويه  �إ�رش�ئيل”،  �صّد  و�الإرهاب 

، وعلى 
178

وعلى ر�أ�صها حما�ص، و�إغالق مكاتبها، و�إغالق مع�صكر�ت �لتدريب لعنا�رشها

و�للوجي�صتي  �ملايل  �لدعم  وتوفري  وتبنيها  “�الإرهابية”  �لعمليات  توجيه  منع  �صورية 

ملنفذيها وعائالتهم، ووقف تزويد حركة حما�ص بال�صو�ريخ و�لعتاد �لع�صكري باأنو�عه 

.
179

�ملختلفة

بعد هجمات 2001/9/11 على �لواليات �ملتحدة؛ بادرت �لواليات �ملتحدة —بعد �صهر 

ل�صورية، و�رشح ريت�صارد  تهديد�ت مبا�رشة  بتوجيه  �لهجمات—  تلك  و�حد فقط من 

�ملتحدة:  �لواليات  �أن  �الأمريكي،  �خلارجية  وزير  نائب   Richard Armitage �أرميتاج 

�الأمريكية  للمطالب  ت�صتجب  مل  �إذ�  �صورية؛  مثل  دول  �صّد  ع�صكري  بعمل  تقوم  “قد 
للرئي�ص  �مل�صهور  �لت�رشيح  �لهجمات،  من  �صهرين  من  �أقل  بعد  جاء  ثم   .

و�لغربية”180

�إىل  �لدول و�الأنظمة  George W. Bush  وقتها بتق�صيمه  �الأمريكي جورج بو�ص �البن 

ق�صمني ال ثالث لهما، عندما قال: من لي�ص معنا يف �حلرب على �الإرهاب، مبفهوم �أمريكا 

، ثم قام بع�ص م�صوؤويل تلك �الإد�رة ب�صم �صورية �إىل حمور �ل�رش 
181

و�لغرب، فهو �صدنا

.
182

�ملعادي للواليات �ملتحدة

باتريك �صيل، هل ت�صتطيع �صوريا و�إ�رش�ئيل �لو�صول لل�صالم.  
177

סוריה 2004: תמיכה בטרור, פיתוח נשק בלתי קונבנציונאלי, הפרת זכיות האדם, מרכז המידע   
178
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179
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�الإلكرتونية،  �إيالف  �صحيفة  �الأمريكية،  للمطالب  ت�صتجب  مل  �إذ�  �صوريا  مهاجمة  ي�صتبعد  ال  �أرميتاج   
180

.2001/10/12

بو�ص: من لي�ص معنا فهو �صدنا، هيئة �الإذ�عة �لبيطانية )بي بي �صي(، 2001/11/1، �نظر:  
181
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و�زد�دت �صغوط �لرئي�ص �الأمريكي جورج بو�ص �البن على �لنظام، ففي 2002/6/24 

�أ�صدر �لرئي�ص بو�ص تهديد�ً مبا�رش�ً للنظام �ل�صوري بقوله: “على �صوريا �أن تاأخذ جانب 

�ملنظمات  وطرد  �الإرهابيني  مع�صكر�ت  �إغالق  خالل  من  �الإرهاب  على  �حلرب  يف  �حلق 

، وهذ� �ل�صغط جاء متز�مناً مع ��صتد�د �ملو�جهات بني �ل�صعب �لفل�صطيني 
�الإرهابية”183

وجي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�رتفاع وترية تنفيذ �لعمليات �ال�صت�صهادية من ف�صائل 

�ملقاومة �لفل�صطينية.

وعلى �إثر �لغزو �الأمريكي للعر�ق يف �آذ�ر/ مار�ص 2003 و�صقوط بغد�د يف يد �جلي�ص 

�الأمريكي، بد�أ �ل�صغط �الأمريكي على �لنظام �ل�صوري يزد�د، فكان لقاء وزير �خلارجية 

ل ر�صالة و��صحة من  �الأمريكي كولن باول Colin Powell مع �لرئي�ص �الأ�صد �لذي �صكَّ

�ل�صوري موقفه من دعمه وم�صاندته حلركة  �لنظام  �الأمريكية ب�رشورة تغيري  �الإد�رة 

حما�ص وللف�صائل �لفل�صطينية �الأخرى. وبعد �الطالع على تفا�صيل حم�رش �للقاء بني 

، �أي بعد �صهرين فقط 
ب�صار �الأ�صد وكولن باول و�لذي جاء يف �صهر �آيار/ مايو 1842003

من �حتالل �لعر�ق، يبدو �أن �ل�صغط �الأمريكي على �الأ�صد كان مبا�رش�ً لدفعه على �تخاذ 

موقف من وجود قيادة حركة حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي و�لف�صائل �الأخرى يف دم�صق 

و�إغالق مكاتبها. ور�أى �لباحث �أي�صاً �أّن �حلديث عن هذه �لف�صائل ��صتحوذ على غالبية 

�للقاء؛ وهذ� يدلل على �أن �أمن دولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي هي يف �أولويات �لبيت �الأبي�ص 

�الأمريكي، حيث كانت طلبات كولن باول هي: 

�إ�رش�ئيلية  حكومة  ت�صكيل  مع  �ل�صالم  عملية  عودة  الإمكانية  فر�صة  �إعطاء 

جديدة، وت�صلُّم حممود عبا�ص وم�صاعده حممد دحالن مقاليد �حلكم يف �ل�صلطة 

�لفل�صطينية؛ فعلى �صوريا �أن تقوم بعمل �صّد حركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي 

و�الآخرين لو�صع حّد للعمليات �الإرهابية �لتي تنفذها، ويجب على �صوريا �أي�صاً 

ليمار�صو�  �آخر  مكاناً  يجدو�  �أن  قياد�تها  و�إخبار  �حلركات،  هذه  مكاتب  �إغالق 

ن�صاطهم فيه؛ الأن هذه �ملكاتب خلقت م�صاكل للجميع وللرئي�ص �الأمريكي على 

.
185

ح�صب قول باول

�صامي كليب، الأ�شد بني الرحيل والتدمري املمنهج، �ص 150.  
183

امل�شدر نف�شه، �ص 123–144.  
184
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للنظام  �الأمريكي  للتهديد  �لو��صحة  �الإ�صار�ت  من  فيه  �للقاء  هذ�  �أن  �لباحث  ويرى 

�ل�صوري، وكان له ما يدعمه على �الأر�ص؛ لكون �جلي�ص �الأمريكي قد �حتل عا�صمة عربية 

بجو�ر دم�صق، و�أ�صقط �لنظام �حلاكم فيها، �إال �أن �ملوقف �ل�صوري مل يخ�صع �أمام هذه 

“ال ن�صتطيع �أن نطردهم”، وبقي على  �الإ�صار�ت و�لتهديد�ت، فكان رّد �لرئي�ص �الأ�صد: 

موقفه �ل�صابق �لذي كان �رّشح به يف لقاء �إعالمي مع �صحيفة �ل�صفري �للبنانية، قال فيه 

بو�صوح تام: “موقف �صوريا و��صح وحمدد من مو�صوع �ملكاتب للف�صائل �لفل�صطينية 

يف دم�صق، و�لتي تخ�ص منها حما�ص و�جلهاد �ال�صالمي، �أنها باقية يف دم�صق، ولن تقفل 

 .
وتطرد منها �لقياد�ت مهما ��صتدت �التهامات و�لتهديد�ت”186

حما�ص  قياد�ت  وجود  باجتاه  خطوة  �أي  �لنظام  يتخذ  فلم  �لعملية  �لناحية  من  �أما 

و�لف�صائل �الأخرى، ومل يطلب منهم �أي �إجر�ء نتيجة كل هذه �ل�صغوط، �إال �أن �لف�صائل 

�الأمريكية  �لطلبات  هذه  ملناق�صة  �جتماع  لعقد  تد�عت  حما�ص  ر�أ�صها  على  �لفل�صطينية 

�لنظام  �أن ت�صاعد  �لف�صائل  �ل�صوري، ويف هذ� �الجتماع قررت هذه  للنظام  و�لتهديد�ت 

�ل�صوري على جتاوز هذه �ملرحلة �ل�صعبة، وذلك عب عدم ممار�صتها �أي ن�صاط �صيا�صي 

لفرتة  و�ملحلية  �لعاملية  �الإعالم  وكاالت  لكل  �ملعروفة  �لر�صمية  مكاتبها  من  �إعالمي  �أو 

�الأجهزة  �إبالغ  ومّت  �لتهديد�ت،  هذه  عا�صفة  لتمرير  قليالً  �النحناء  �أجل  من  حمدودة، 

. ويف �أول لقاء �إعالمي 
187

�الأمنية للنظام �ل�صوري بالقر�ر؛ فقدرت للف�صائل هذه �خلطوة

على قناة �جلزيرة لرئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل، بعد لقاء كولن 

�ل�صوري و�أعلن ��صطفاف حركة حما�ص بجانب  �لنظام  �الأ�صد، �صاند م�صعل  مع ب�صار 

�صورية يف مو�جهة �ل�صغوط و�لتهديد�ت �الأمريكية فقال: “نحن نعرف حجم �ل�صغوط 

على �صوريا... نقدر حجم هذه �ل�صغوط، ونحن جميعاً معها، لن ن�صمح الأحد باال�صتفر�د 

. ويف لقاء 
فيها، و�صوريا لن تخرج من جلدها، �صتظل م�صاندة للق�صية �لفل�صطينية”188

�آخر قال م�صعل: “�إن هذه �ل�صغوط و�لتهديد�ت �الأمريكية �ملوجهة ل�صوريا؛ هي حماولة 

لتغيري �صلوك �لنظام �ل�صوري، بحيث تن�صجم مع �ل�صيا�صات �الأمريكية يف �ملنطقة �صو�ًء 

.
يف فل�صطني �أو لبنان �أو �لعر�ق..”189

ال�شفري، 2003/3/27.  
186

مقابلة �صخ�صية مع �صامي خاطر، 2015/3/25.  
187

– مو�قف -  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات - مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، خالد م�صعل: مقاالت   
188

خطابات 1999-2006 )ملف معلومات(، �ص 90. 

�مل�صدر نف�صه، �ص 240.  
189
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�صّد  عملية  خطو�ت  �تخاذ  �ل�صوري  �لنظام  ورف�ص  �الأ�صد  ب�صار  مع  باول  لقاء  بعد 

حركة حما�ص وف�صائل �ملقاومة، ورف�ص تلبية مطالب �لواليات �ملتحدة �الأخرى؛ حترك 

�لكوجنر�ص �الأمريكي Congress �إىل �صّن قانون جديد ملعاقبة �لنظام �ل�صوري و�صّمي هذ� 

 Syria Accountability ”لقانون “قانون حما�صبة �صوريا و��صتعادة �ل�صيادة �للبنانية�

and Lebanese Sovereignty Restoration Act of 2003، و�صادق عليه �لكوجنر�ص، 

ويف 2003/12/12 وّقع �لرئي�ص جورج بو�ص �البن عليه لي�صبح �صاري �ملفعول وليدخل 

�إىل حيّز �لتنفيذ يف 2004/5/11. 

�الأ�صباب  هذه  �أبرز  وكان  �صورية،  على  �لعقوبات  فر�ص  �أ�صباب  �لقانون  تناول 

�هلل وحزب  حما�ص  حركة  حول  �الأ�صد  ب�صار  مع  لقائه  يف  باول  كولن  طلبه  ما   هو 

و�جلهاد �ال�صالمي وبقية �لف�صائل �لفل�صطينية؛ حيث �أكد ن�ّص �لقانون �أن هذه �لف�صائل 

ما ز�لت موجودة يف �صورية، ومكاتبها هناك وقو�عد تدريب عنا�رشها، و�أنه يتم تزويدها 

بال�صالح �الإير�ين عب �صورية، وطلب �لقانون �أن توقف �صورية دون قيد �أو �رشط دعمها 

لهذه �ملنظمات وتغلق مكاتبها وتطرد قادتها من دم�صق، و�صملت قائمة �لعقوبات �لتي 

ت�صمنها �لقانون: 

حظر بيع �ل�صلع ذ�ت �لطبيعة �ملدنية �لتي قد ت�صتخدم الأغر��ص ع�صكرية ل�صورية.  •

حظر �أّي �صادر�ت �أمريكية �إىل �صورية با�صتثناء �لدو�ء و�لغذ�ء.   •

تخفيف �لبعثة �لديبلوما�صية �الأمريكية يف �صورية.  •

منع �صورية من ت�صيري رحالت �إىل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.  •

حظر �أّي ��صتثمار�ت �أمريكية يف �صورية.   •

 .
190

تقييد �صفر �لديبلوما�صيني �ل�صوريني �إىل �أمريكا وتقييد حركتهم د�خلها  •

على  �لعقوبات  هذه  فر�صت  �أنها  �الأمريكية  �لقيادة  �أو�صحت  �الإعالمي  خطابها  ويف 

و��صنطن  و�أن  ملنعه،  خطو�ت  من  يكفي  مبا  تقوم  وال  “�الإرهاب”،  تدعم  الأنها  �صورية؛ 

تعتقد �أن �صورية و�صيا�صتها هي من �الأ�صباب �لرئي�صية للتوتر يف �ل�رشق �الأو�صط؛ الأنها 

 
190 
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�ملتحدة  �لواليات  �أن  �الأ�صد  ب�صار  �لرئي�ص  وذكر   .
191

�ملت�صددة �جلماعات  تدعم  ز�لت  ما 

بني  �ل�رش�كة  �تفاقية  �صّد  وعملت  �الأوروبية،  �لدول  من  دعم  �أي  �صورية  عن  منعت 

�صورية و�الحتاد �الأوروبي، وحتى �إنها منعت �ل�رشكات �خلا�صة من �لقدوم �إىل �صورية 

.
192

للم�صاعدة يف تطويرها

�إحدى  باأنها  �ملتحدة على �صورية، ت�صنيفها  �لواليات  �لتي فر�صتها  �لعقوبات  ومن 

�صنّفت  “�الإرهاب”،  عن  �ل�صنوية  تقاريرها  ففي  �لعامل.  يف  لـ“�الإرهاب”  �لر�عية  �لدول 

وز�رة �خلارجية �الأمريكية �صورية مع �لدول �لر�عية لـ“�الإرهاب” ح�صب روؤية �خلارجية 

ومّت   ،2008 �صنة  �الأمريكية  �خلارجية  �أ�صدرته  �لذي  �لنهائي  �لتقرير  منها  �الأمريكية، 

 Country“  2008 �الإرهاب  عن  �لدول  تقارير  بعنو�ن   2009 �صنة  �أو�ئل  يف  ن�رشه 

Reports on Terrorism 2008”، و�رشحت فيه �الأ�صباب �لتي جعلتها ت�صنف �صورية 

من �صمن �لدول �لر�عية و�لد�عمة لـ“�الإرهاب”، حيث جاء يف �لتقرير: 

�جلهاد  وقيادة  حما�ص  وقيادة  م�صعل  خلالد  �آمناً  مالذ�ً  تقدم  �صورية  �إن 

تنفذ  �جلماعات  هذه  وكل  �أخرى،  فل�صطينية  ف�صائل  وجمموعة  �الإ�صالمي 

عمليات �صّد “�إ�رش�ئيل”، وهذه �لقيادة تتبنى هذه �لعمليات وتعلن م�صوؤوليتها 

هي  بتمويلها  وت�صمح  �ملجموعات  هذه  عنا�رش  بتدريب  �صورية  وتقوم  عنها، 

لها  موؤمتر�ت  بتنظيم  حما�ص  حلركة  �صورية  و�صمحت  �إير�ن،  من  �هلل  وحزب 

لي�صت  و�ملنظمات  �جلماعات  هذه  �أن  موقفها:  على  �صورية  وت�رش  دم�صق،  يف 

.
193

�إرهابية؛ ولكنها متار�ص مقاومة م�رشوعة

ويرى �لباحث �أن هذه �لعقوبات و�لتهديد�ت �الأمريكية هي دليل و��صح على �النحياز 

�الأمريكي لالحتالل �الإ�رش�ئيلي، وذلك الأن حركة حما�ص وبقية قوى �ملقاومة مل تتعر�ص 

للواليات �ملتحدة باأي �أذى، ومل تقم باأي عمل �صدها �أو �صّد من�صاآتها، بل كان جّل عملها 

�ملقاوم د�خل فل�صطني �ملحتلة، و�صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي فقط.

و��صنطن تبد�أ عقوبات على �صوريا، بي بي �صي، 2004/5/11، �نظر:  
191

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_3702000/3702251.stm

com.addiyar.www :صحيفة الديار، بريوت، 2006/3/29، �نظر�  
192

Country Reports on Terrorism 2008, site of U.S. Department of State,l  
193

http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2008/index.htm
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عب  وذلك  �صورية؛  على  �لعقوبات  يف  عملياً  �صارك  فقد  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أما 

و�ملناطق  �ملو�قع  بع�ص  و�رشب  و��صتهد�ف  بل  �ل�صوري،  للنظام  �ملبا�رشة  �لتهديد�ت 

�لنظام  باأن  �لت�رشيح  من  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  قيادة  �نفكت  فما  �ل�صورية، 

وحركة  حما�ص  حركة  �أع�صاء  ينفذها  �لتي  �لعمليات  عن  �مل�صوؤولية  يتحمل  �ل�صوري 

و�لدعم،  للتحرك  مظلة  لهما  وتوفر  �حلركتني،  قيادة  توؤوي  الأنها  �ال�صالمي؛  �جلهاد 

�الحتالل مو�صيه  قائد جي�ص  فقد هدد  �لعمليات.  لتبني هذه  �ل�صحفية  �ملوؤمتر�ت  وعقد 

“�إن �صورية �صتدفع ثمناً غالياً لدعمها حما�ص  Moshe Ya‘alon �صورية وقال:  يعلون 

و�ملنظمات �الإرهابية �الأخرى، و�صنق�صف مر�ت �أخرى مو�قع هذه �ملنظمات يف �صورية، 

و�صتتحمل �صورية م�صوؤولية �أعمالهم ما د�مت ت�صمح لهم باالإقامة على �أر�صها و�لتدريب 

. ويف حاالت جناح كو�در حركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي يف تنفيذ 
يف مع�صكر�تها”194

بع�ص �لهجمات �لنوعية �أو �لقوية، كان جي�ص �الحتالل يقوم بغار�ت جوية على بع�ص 

�ملو�قع �ل�صورية، �أو يقوم بطلعات جوية ��صتفز�زية فوق �الأر��صي �ل�صورية.

ً موقعا �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  طري�ن  هاجم   ،2003/10/5 يف  �ملثال  �صبيل   فعلى 

للجبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة يف �صورية ي�صمى “موقع �ل�صاحب” بادعاء �أنه مع�صكر 

لتدريب “�الإرهابيني”، وهذ� �لهجوم جاء رد�ً على هجوم نفذه �أحد كو�در حركة �جلهاد 

يف  نوعية  عملية  تنفيذ  يف  حما�ص  حركة  جنحت  �أن  وبعد  حيفا.  مدينة  يف  �الإ�صالمي 

 منطقة كرم �أبو �صامل يف قطاع غزة، و��صتطاعت �أ�رش �جلندي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �صاليط

�ملجال  �إ�رش�ئيلية  �أربع طائر�ت ع�صكرية  �نتهكت  2006/6/28؛  تاريخ  Gilad Shalit يف 

�جلوي �ل�صوري وحلقت فوق ق�رش ب�صار �الأ�صد يف مدينة �لالذقية، ثم �أعلن �لناطق با�صم 

جي�ص �الحتالل �أن هذه �لطلعة للطائر�ت هي ر�صالة �صديدة �للهجة لب�صار �الأ�صد وحتذير 

له؛ الأنه يعطي مظلة لـ“روؤ�صاء �الإرهاب” وعلى ر�أ�صهم خالد م�صعل �مل�صوؤول عن خطف 

�لطلعات  هذه  مثل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  طري�ن  وكرر   .
195

�صامل �أبو  كرم  يف  �جلندي 

�لتحذيرية عدة مر�ت يف �الأجو�ء �ل�صورية. ويف 2007/9/2 ق�صفت �لطائر�ت �الإ�رش�ئيلية 

עמוס הראל, הרמטכ"ל מאיים ייתכן נתקוף שוב, הארץ, 2003/11/16.  
194

باللغة �لعبية، وترجمته: قائد �جلي�ص يهدد: ممكن �أن نق�صف ثانيًة. 

, חיל האויר ביצע גיחה אווירית מעל ארמונו של אסד  
195

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L3268734,00.html

باللغة �لعبية، وترجمته: �صالح �لطري�ن ينفذ طلعات فوق ق�رش �الأ�صد.
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�أن  �الحتالل  جي�ص  با�صم  �لناطق  �أكد  ب�صهر  �لق�صف  هذ�  وبعد  �صورياً،  �أمنياً  موقعاً 

�ل�صمالية،  كوريا  من  �صورية  ��صرتته  بد�ئياً  نووياً  مفاعالً  دمرت  �الإ�رش�ئيلية  �لطائر�ت 

وتدعم  معادية،  دولة  الأنها  �لنووية؛  �لتقنية  على  ح�صولها  من  �صورية  منعت  وبذلك 

، وبعد هذ� �لق�صف ب�صنة، يف 
196

منظمات “�إرهابية”، وتوؤوي عندها قادة هذه �ملنظمات

�ل�صوري حممد �صليمان قن�صاً يف منزله على  2008/8/1، قتل جي�ص �الحتالل �جلرن�ل 

�صاطئ مدينة �لالذقية، بدعوى �أنه كان �لرجل �الأول يف �رش�ء �ملفاعل �لنووي، و�أنه رجل 

.
197

ب�صار �الأ�صد يف ت�صليح حزب �هلل وحما�ص

ي�صتنتج �لباحث من و�قع �لعالقة بني �لنظام �ل�صوري وحركة حما�ص، �أن هذه �لعالقة 

ومع  ومتانة،  قوة  �زد�دت  بل  و�لتهديد�ت،  �لعقوبات  هذه  ب�صبب  تتاأثر  ومل  ترت�جع  مل 

من  �صابقاً  �لبحث  تناوله  ما  ذلك  على  و�لدليل  �الأف�صل،  �إىل  تتطور  كانت  �لوقت  مرور 

�أ�صكال �لدعم و�مل�صاندة �لتي قدمها �لنظام للحركة، و�أي�صاً تطور �خلب�ت و�الإمكانات 

�لع�صكرية �لتي متتلكها حما�ص ب�صبب �لدعم �ل�صوري لها.

خال�سة:

وبني  بينها  �لعالقة  تطور  طريق  يف  عائقاً  حما�ص  حلركة  �الإخو�نية  �جلذور  وقفت 

�لعقبة، وعمال على  �لزمن جتاوز �لطرفان هذه  �ل�صوري يف بد�يتها، ومع مرور  �لنظام 

�ملقاومة”،  “حمور  �أ�صبحا �صمن حلف و�حد عرف با�صم  �أن  �إىل  �لعالقة بينهما  تطوير 

�أبرز �الأمور �لتي دفعت بالتطور �الإيجابي يف �لعالقات بينهما، زيارة �ل�صيخ  وكان من 

�أحمد يا�صني ل�صورية ولقاء �لرئي�ص حافظ �الأ�صد و�لقيادة �ل�صورية، و�ملوقف �الإير�ين 

�لذي دفع يف تعزيز �لعالقة بينهما، وذلك خدمة مل�صاحله وم�صالح �لطرفني.

يكن �لقول �إن �أبرز �الأ�صباب �لتي دفعت بقيادة حما�ص �إىل �النتقال لالإقامة يف �صورية 

كانت: �إخر�جهم من �الأردن بعد �عتقالهم و�إغالق مكاتبهم، و�جلالية �لفل�صطينية �لكبرية 

,2007/10/2 ,Ynet ,עכשיו מותר לומר; צ''הל תקף בעומק סוריה  
196

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L3455746,00.html#n

باللغة �لعبية، وترجمته: �الآن م�صموح �أن نقول: �جلي�ص ق�صف يف و�صط �صورية.

השמדת הכור הסורי; הסיפור הלא סופר, הארץ, 2012/8/3,    
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العالقات بني نظام احلكم يف �سورية وحركة حما�س

يف �صورية، و�أي�صاً �حلدود �جلغر�فية �مل�صرتكة مع فل�صطني �ملحتلة، وكان ملوقف �لنظام 

�إىل �صورية، وعلى ر�أ�ص كل  �ملقاومة دور يف �النتقال  �ل�صوري من دعم وم�صاندة قوى 

هذه �الأ�صباب كانت مو�فقة �لنظام ال�صتقبالهم، وقبول �إيو�ئهم، وي�صاف �إليها �أن حما�ص 

مل جتد �أي بديل �آخر يف حميط فل�صطني.

بهم،  ويتم�صك  حما�ص  قادة  ي�صتقبل  �لنظام  جعلت  �لتي  �الأ�صباب  �أهم  �أن  يت�صح 

�لتي  و�لعروبة  �لقومية  مبادئ  حتقيق  يف  �صو�ء  �لنظام،  م�صالح  بع�ص  حتقيق  كانت 

�أم �متالك ورقة قوية لتقوية ح�صوره �ل�صيا�صي يف �ملنطقة، وتقوية  ينادي بها �لنظام، 

موقفه �لتفاو�صي مع قيادة �الحتالل �ل�صيا�صية و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، ومناكفة 

خ�صومه يف �الإقليم.

�أنه تعر�ص  �أ�صكال �لدعم و�مل�صاندة حلركة حما�ص، على �لرغم من  قدم �لنظام كافة 

�أن  �إىل  فيه  م�صتمر�ً  وبقي  �لدعم،  هذ�  عن  يرت�جع  ومل  وحلفائها،  �أمريكا  من  للعقوبات 

�فرتق �لطرفان وحلّت �لقطيعة بينهما، وكان من �أبرز نتائج هذ� �لدعم �ل�صوري حلما�ص 

وعدم  �الإ�رش�ئيلي،  �لعدو�ن  وجه  يف  �صمودها  �إىل  �أدى  �لذي  �لع�صكرية  قدر�تها  تطوير 

�نهز�مها �أمامه.






