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 تحسين الحلبيأ. 

 وحدة الدراسات اإلسرائيلية

 

لألبحاث  نشـرة نصـف شـهرية تصـدر عـن مركـز دمشـق

مــداد تتنــاول بالعــرض أهـم ما ينشـر فـي مراكـز -والدراسات

 ،
ً
، اقتصاديا

ً
الدراسـات اإلسرائيلية حــول ســورية سياســيا

.
ً
 وعســكريا

ً
 اجتماعيا

 

 حول اإلصدار:

 

 
 
  مؤسسـة

 
  ، مقرهـا مدينـة دمشـق،2015عـام  ة تأسسـتبحثيـة مسـتقل

 
عنــى ت

العلــوم  والدوليــة، وقضايــا اإلقليميةبالسياســات العامــة والشــؤون 

ية والعســكر  والقانونيــة واالقتصاديةوالثقافيــة  ماعيةواالجتالسياســية 

إلــى  فةباإلضا، (وتطبيقــي نظــري،) الشـامل فيعنــى املعر، وذلــك باملواألمنية

ـات ، وتركيزهـا علـى السياساالستشرافيةعنايتهــا بالدراســات املســتقبلية/

وليــة، والد واإلقليميةــة فاعلــي السياســة املحلي والقضايـا الراهنـة، ومتابعـة

والتقييــم، واســتقصاء التداعيــات املحتملــة والبدائــل  علــى أســاس النقــد

 املمكنــة حيالهــا. والخيــارات

 :عن ِمداد

 



 

ِمداد –مركز دمشق لألبحاث والدراسات   
 الثالثسورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية | العدد 

8102والعشرون   
 

 

1 

 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية

 8102 األول  كانون  01: والعشرون الثالثالعدد 

 

 

 

 

 

 

 

 1"ئون السوريون والخطة اإلسرائيليةالالج – 8102التقرير االستراتيجي اإلسرائيلي لتشرين أول "

 INSSمعهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي 

2عوديد عيران: بقلم

يبّيُن عيران أنَّ "موجات استيعاب الالجئين في األردن 

حتى اآلن دستور اململكة األردنية  1491لم تغير منذ عام 

الهاشمية الذي ينص على وجود صالحيات سلطوّية واسعة 

للملك، ومازال أتباعه الهاِشميون من القبائل البدوية التي 

 هاجرت من شبه الجزيرة العربية يحافظون على دورهم

الكبير في مؤسسات الحكم، رغم أنهم لم يشكلوا أغلبية منذ 

                                                                    
1 http://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/Adkan21.3HEB_e.pdf  

 للسفير اإلسرائيلي في لندن عام  2
ً
 في الجيش اإلسرائيلي ملدة ثالث سنوات، وعمل نائبا

ً
منصب نائب  1499، وتسلم عام 1491عوديد عيران خدم ضابطا

أ 1411وسط في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، وأصبح عام مسؤول قسم الشرق األأ
ً
ى منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية  عضوا

ّ
في الكنيست، وتول

 لسفير  1411األمنية التابعة للكنيست، ثم ُعّين عام 
ً
 لـ "إسرائيل"ُعّين  1449وفي عام  .في واشنطن "إسرائيل"نائبا

ً
في اململكة األردنية، ثم كلفه  سفيرا

 في االتحاد األوروبي، وفي حلف األطلس ّي،  .الفلسطينية–سرائيليةبرئاسة املفاوضات اإلأ 1444باراك رئيس الحكومة في عام  إيهود
ً
وبعد ذلك ُعين سفيرا

 ملعهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي  8001ثم أصبح عام 
ً
 .8011عام  حتى  INSSرئيسا

منتصف القرن العشرين بين السكان. وكانت موجة اللجوء 

الربيع ـ "في أعقاب ما يسّمى ب 8011األخيرة التي بدأت عام 

 من الالجئين السوريين إلى  1.1قد دفعت بـ  "العربّيأ
ً
مليونا

أاألردن.

وإذا افترضنا أنَّ القسم األكبر من الالجئين لن يستطيع 

العودة إلى سورية في املستقبل املنظور، فإنَّ ذلك يطرح 

http://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/Adkan21.3HEB_e.pdf
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 هو: 
ً
كيف يمكن أن يؤثر الوجود الدائم لهؤالء سؤاال

الالجئين مع آخرين ممن لم يحصلوا على الجنسية حتى 

ّي؟ ناآلن في االستقرار السياس ّي واألمنّي واالقتصادّي األرد

في أعقاب التغيرات  "إسرائيل"وما تأثيرات ذلك على 

املمكنة في هذه الدولة؟ فإذا قامت األردن بتوطين عدد كبير 

فهل  ،من الالجئين السوريين، وربما عدد من العراقيين

ستؤدي هذه الخطوة إلى تخفيض الحجم الديمغرافّي 

؟ وتمتين عالقات والسياس ّي للفلسطينيين في األردن

 ؟"واألردن "ئيلإسرا"

ويحدد عيران مراحل موجات الالجئين الذين 

استوعبهم األردن منذ أول مراحل استيعاب الالجئين عام 

أ، وفق اآلتي: 1491

( ألٍف 000"كان عدد أفراد موجة الالجئين الثانية )

، 1419نزحوا من الضفة الغربية بعد حرب حزيران 

قطاع غزة واستقروا في الضفة الشرقية، وبعضهم جاء من 

، ولم يحصلوا على املواطنة 
ً
وكان وضع هؤالء الالجئين معقدا

أاألردنية على نحٍو شامل وحقيقي.

حين  1441ثم جاءت موجة الالجئين الثالثة عام 

تحالف امللك حسين مع صدام، واحتل األخير الكويت عام 

( 900، وجرى إبعاد )1441ثم استعيدت الكويت عام  1440

ين من الكويت ودول خليجية أخرى. وكان ألٍف من الفلسطيني

.
ً
أمعظم هؤالء من املواطنين في األردن سابقا

وجاءت املوجة الرابعة بعد االحتالل األميركي للعراق 

 من 910، وتسببت أوضاع الحرب بلجوء )8000عام 
ً
( ألفا

العراقيين لألردن وبخالف الالجئين الذين جاءوا من قبل كان 

الفلسطينيين، وكان معظمهم من  هذا العدد من العرب غيرأ

من الشيعة العراقيين سكان بغداد،  %19إال من  ،السنة

وحمل هؤالء العراقيون معهم أموالهم، ولذلك كان من 

السهل استيعابهم؛ لكن السلطة األردنية لم تمنحهم 

املواطنة، رغم أن معظمهم مازالوا موجودين منذ عام 

أ".8000

 جاءت 
ً
موجة الالجئين ويضيف عيران: "وأخيرا

 من الالجئين 1.9الخامسة حين وصل إلى األردن )
ً
( مليونا

، ووصل إلى 8011عام  "الربيع العربي"السوريين منذ بداية 

تركيا ضعف هذا العدد وإلى لبنان عدد مماثل ملن جاء إلى 

أاألردن.

هذا، ورغم أنَّ الظروف السياسية واملالية تتيح 

سورّية، إال أن سنوات كثيرة ستمر إمكانية البدء باإلعمار في 

قبل أن تجهز عودة شاملة لالجئين السوريين املوجودين خارج 

أسورية.

هناك الجئون فروا من بيوتهم،  ،ففي سورية نفسها

وتقّدر مفوضية الالجئين التابعة لألمم املتحدة عددهم بسته 

ماليين، ويمكن افتراض أنَّ الجهود األولية سيجري توجيهها 

بير أوضاع املوجودين في سورية قبل إعادة الالجئين نحو تد

أالذين وجدوا لهم ملجأ في دول مجاورة.

كيما يعود إليها الالجئون  ،لكن إعادة إعمار سورية

 سياسية ومالية ال  ،الذين فروا إلى الخارج
ً
تتطلب شروطا

تبدو إمكانية تحقيقها موجودة في هذا الوقت. وحتى لو أتيح 

وجود شروط سياسية لبداية اإلعمار، ألن التقديرات الحذرة 

( مليار دوالر إلعادة ترميم سورية، 810تشير إلى الحاجة إلى )

أ .والنظام املالي العالمي سيجد صعوبة في تحمل هذا العبء"

على وضعه،  "نظام األسد""إذا بقي  ى عيران أنه:ويرأ

فسوف يتم تفضيل استيعاب وترتيب وضع الالجئين الذين 

بقوا في سورية، وستواجه الحكومة السورية حّدة وصعوبة 
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في املصادقة على طلبات العودة، ألنها ترغب بمنع عودة 

أولئك الذين فروا من سورية، وبعضهم من املعارضين 

تحقق وجود هذا السيناريو، فسوف تضطر للنظام. وإذا 

هي تركيا وأ–الدول الرئيسة التي استقبلت الالجئين السوريين 

إعداد نفسها الستمرار وجود الالجئين ملّدة  –واألردن ولبنان

 أنَّ الشرق األوسط ال توجد فيه سوابق على 
ً
طويلة، علما

أعودة عدد كبير من سكان الجئين إلى موطنهم األصلي.

خذ قرار أردنّي بفتح عملية توطين الجئين وإذا ات

 في امليزان والتوا
ً
ن زأسوريين وغيرهم، فسوف يحمل ذلك تأثيرا

األردنيين من أصل أعني الحساس للسكان بين الهاشميين، 

والفلسطينيين. فالوضُع الراهن لوجود أغلبية من  قبلي،

الفلسطينيين وتسليُم جميع املواطنين بالدستور الذي يسمح 

رة امللك الهاشمي الفعالة على الحكم يجبران النظام بسيط

الهاشمي على إجراء تغييرات واسعة وجذرية؛ لكن إجراء تغيير 

مثل توطين الجئين على نحٍو يؤدي إلى تخفيض الوزن 

السياس ّي للعنصر الفلسطينّي بين السكان األردنيين يمكن أن 

يفضل اتخاذه عندما تتأسس دول فلسطينية مستقلة أو 

يان حكم ذاتّي في تسوية فدرالية مع األردن. وربما يفترض ك

أنه في ظل ظروف إقليمية تنشأ عن تسوية سياسية للنزاع 

اإلسرائيلّي الفلسطينّي، فإن النظام األردني سيرغب عندئٍذ 

بمنع أي تغييرات دستورية أو غير دستورية تتسبب بتغيير 

ية. ية الحالاألوزان الديمغرافية لصالح األغلبية الفلسطين

ب منه اتخاذ 
ّ
فإذا وصل النظام األردني إلى مفترق طرق يتطل

ه 
ّ
قرار بتوطين الجئين ليسوا فلسطينيين في أصولهم، فإن

سيضطر إلى التفكير بالتأثيرات الداخلية لهذا القرار، وعلى 

سبيل املثال، دراسة رّد فعل السكان الفلسطينيين 

ة دول عربية وغير عربياملوجودين. وكذلك التفكير بردود فعل 

أأخرى.

ـ وإذا كانت غالبية هذه الدول تراقب بصمت، فإنَّ ل

 في عملية كهذه وفي تأثيراتها،  "إسرائيل"
ً
 مباشرا

ً
اهتماما

م ،فألسباب كثيرة دَّ
َ
ها السبب املتعلق باالعتبار توفي ُمق

دن تفّضُل أن تتم في األرأ "إسرائيل"االستراتيجي الواسع، فإنَّ 

لى الوضع الذي يبقى فيه للسكان الذين تعود املحافظة ع

أصولهم إلى فلسطين وزٌن مهٌم على نحو خاّص، إلى جانب 

الوزن االقتصادّي دون أن يكون لهم بالضرورة أغلبية في 

أالبرملان ودون التساؤل حول مدى شرعية النظام.

نظام "وإن زيادة عدد سكان األردن بسكان يعدون 

 ستش "األسد
ً
 معاديا

ً
 من وجهة نظر طرفا

ً
 إيجابّيا

ً
كل عامال

 غرافية في األردنما يتعلق بالتغييرات الديمفي "إسرائيل"

أ.ولبنان"

تسجيل الالجئين واملشاكل وتحت عنوان: "

:االقتصادية أ" يبين عيران أنَّ

"عبء استضافة السكان الالجئين السوريين كبير في 

قد  دول ذات اقتصاد أقوى من األردن، وكانت حكومة األردن

التكاليف املباشرة الستيعاب الالجئين  8011قدرت في بداية 

 أنَّ ميزانية 10.0) ـب 8011السوريين منذ 
ً
( مليار دوالر، علما

بلغت  8019( مليار دوالر. وفي عام 18تبلغ ) 8011األردن لعام 

( مليار دوالر، وهذا املبلغ 1.9قيمة املساعدة الدولية لألردن بـ )

 8011من التمويل. وفي حزيران عام  يشكل ثلثي حاجتها

انفجرت أزمة سياسية جسدتها مظاهرات النقابات املهنية 

واملعارضة البرملانية التي طالبت باستقالة رئيس الحكومة 

األردنية هاني امللقي؛ بسبب قرارات اقتصادية فرضها 

ين العام الذي  صندوق النقد الدولي من أجل تخفيض الدَّ

من الناتج الداخلي  %41أكثر من  8019بلغ في نهاية عام 

 آخر؛ لكن امللك عبد 
ً
الشامل كشرط إلعطاء األردن قرضا
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هللا تمكن من احتواء التظاهرات واملداوالت الغاضبة في 

البرملان، وقام بتغيير رئيس الحكومة، وبإجراء إصالحات 

لم ينجح  8011رافقها حوار مع كل الفرقاء. وفي خريف 

تسوية مع الفرقاء املختلفين الذين  النظام بالتوصل إلى

أانتقدوا اإلصالحات.

وال شك في أنَّ األرقام نفسها ال تعكس ما تواجهه 

اجتماعية ستنجم عن زيادة –من أعباء اقتصاديةاململكة 

( مليون نسمة في اقتصاد بلغت فيه نسبة 1.9سكان من )

وهذه النسبة أكبر بكثير عند قطاعات محددة،  %80البطالة 

أبين هذه الفئات. %90النساء والشبان، ألنها تبلغ  مثل:

كما أنَّ عدد الالجئين السوريين ال يعكس ما يعنيه من 

عبء في البنية التحتية، فاألردن يعاني من نقص دائم باملياه، 

وموجات الالجئين تزيد من حّدة هذه املشكلة بالطبع. وتشير 

د طلبه على تقديرات الحكومة األردنية إلى أن األردن سيزدا

أال تستطيع مصادر املياه تأمينها. %81بنسبة  8081املياه عام 

وهنا يستطيع األردن االستعانة بتحلية مياه من البحر 

 من ساحل 
ً
 ، ونقلها إلى"إسرائيل"األبيض املتوسط، تحديدا

األردن وللسلطة الفلسطينية، كما يمكنه االستعانة بتركيا 

لضخ املزيد من املياه إلى على أساس مدى إمكانية قبولها 

سورية إلى نهر دجلة، بما يتيح تدفق مياه كثيرة إلى نهر 

اليرموك. لكن تركيا ما تزال غير موافقة على هذا املشروع، 

ناهيك عن أن هذين املشروعين يحتاجان إلى تمويل دولّي ال 

بد أن يكون قسم منه على شكل هبة، ألن األردن ال يستطيع 

أ .تحمل تكاليفهما"

ويعتقد عيران أنَّ "األردن سيجد نفسه في األشهر 

القريبة املقبلة أمام معضلة ستنجم عن عودة السيطرة على 

، فمن الذي يحدد متى "نظام األسد"جنوب سورية من قبل 

يتمكن الالجئون من العودة إلى سورية، وبأي جدول 

 أو من تركيا ولبنان؟
ً
أأفضليات هل سيعودون من األردن أوال

دَّ أن تظهر مسائل أخرى حول مصير الالجئين الذين ال ب

سيرفضون العودة، فمنذ بدأ السوريون يفّرون باآلالف إلى 

األردن ظهرت األزمة فيه مع املنظمات التي تهتم بحقوق 

 Humanاإلنسان، فقد اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش 

rights watch  ماألردن بأنه كان  يطرد في األشهر األولى لعا 

( الجٍئ سورّيٍ في كّل شهر، ويمكن افتراض أنَّ 900) 8019

األردنيين سيطلبون في املرحلة األولى تفكيك مخيمين لالجئين 

املقيمين فيه إلى سورية، وربما يواجه األردن مماطلة من 

سورية في هذا املوضوع لألسباب نفسها التي دفعت األردن إلى 

أ."سوريةإعادة الالجئين منهما إلى  

أ"الدعم اإلسرائيليوتحت عنوان: "

أ غرافية في األردن وفي "التغيرات الديم يبّين عيران أنَّ

املنطقة، وزعزعة االستقرار اإلقليمي ودخول العبين 

إقليميين، مثل: إيران وتركيا إلى الساحة القريبة من 

 في موضوع  "إسرائيل"بدأت تفرض على  "إسرائيل"
ً
تحديا

ي ق بمدى استمرار استقرار اململكة فاستراتيجي إسرائيلّي يتعل

واألردن مرتبطة  "إسرائيل"نظامها الحالي. فالعالقات بين 

يين، والفلسطين "إسرائيل"بعاملين أساسين هما: الوضع بين 

على مساعدة األردن على نحوٍ كبيٍر، من أجل  "إسرائيل"وقدرة 

التغلب على التحديات األمنية واالقتصادية. ورغم أنَّ 

ات املتحدة تتحمل معظم عبء الدعم األمني لألردن؛ الوالي

 من هذا العبء في مجال  "إسرائيل"لكن 
ً
 تتحمل جزءا

ً
أيضا

أاملعدات واالستخبارات.

أن توّسع العالقات االقتصادية مع  "إسرائيلـ "ويمكن ل

 ـاألردن على نحٍو يتيح تحسين الفوائد املتبادلة منها، ف
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 إذا تستطيع زيادة مشتريا "إسرائيل"
ً
تها من األردن، تحديدا

الفعاليات  "إسرائيل"منعت الحظر الذي تفرضه على 

راء ش "إسرائيل"االقتصادية الخاصة في األردن. وتستطيع 

كهرباء من الطاقة الشمسية مما يولده األردن على نحو 

واسع، وكذلك مواد بناء أخرى بكميات كبيرة، وعندما تتضح 

الجدوى االقتصادية لخط سكة قطارات الشحن من البحر 

املتوسط إلى البحر األحمر عبر األردن، فسوف يقطف 

 فقتالجانبان ثمرات هذا التعاون األردني اإلسرائيلي إذا وا

أ.على استخدام ميناء العقبة" "إسرائيل"

وفي الختام يبين عيران أنه "ال يمكن تجاهل إمكانية 

الفشل في األردن وظهور مشاكل تولد في املستقبل غير البعيد 

 إذا بقي معظم الالجئين السوريين 
ً
أزمة حادة للملكة، تحديدا

 والعراقيين في األردن دون أن يحدث تغيير جوهري في الوضع

االقتصادي واملالي األردني؛ ذلك أنَّ قدرة الحكومة األردنية 

على معالجة وضع الالجئين السوريين تعتمد على الدعم املالي 

املكثف الذي تقدمه لها املؤسسات االقتصادية واإلنسانية 

الدولية والدول املانحة، وإال فإنَّ هذه املؤسسات ستفقد 

 إذا دورها وقدرتها على االستمرار بمساعد
ً
ة األردن، تحديدا

. لكن إذا استمر مشروع إعمار سورية إلى واقع عمليتحول 

الدعم لألردن من هذه املؤسسات، فإنه سيوجه إلى الغالبية 

السكانية من الالجئين السوريين، وليس لكل سكان األردن. 

ورغم أن هذا البحث ال يتطرق إلى موضوع الالجئين 

إلى  دن، لكنه ال بّد من اإلنباهالفلسطينيين املواطنين في األرأ

أن إيقاف الواليات املتحدة ملساعداتها لألونروا "وكالة غوث 

 في األردن، وناقش 
ً
 شديدا

ً
الالجئين الفلسطينيين" أثار قلقا

 "يلإسرائ"امللك عبد هللا هذا املوضوع مع اإلدارة األمريكية. و

لها مصلحة استراتيجية، بتعزيز قوة النظام الهاشمي في 

األردن وبتعزيز قدرته على مواجهة التحديات التي فرضتها 

األزمة املستمرة في الشرق األوسط، وهذه املصلحة 

اإلسرائيلية تفرض صيغة مشتركة لوضع الحلول الشاملة 

ـ . ف"إسرائيلـ "وبعيدة املدى ألهم مشاكلها ذات الصلة ب

 وهي ،خلق مشكلة الالجئين السوريين لألردن "الربيع العربي"

 
ً
أكبر من مشكلة الالجئين الفلسطينيين فيه، وهي تولد عبئا

 على األردن ولبنان وتركيا التي يعّد 
ً
 خطيرا

ً
 اجتماعيا

ً
اقتصاديا

اقتصادها أكبر من األردن ولبنان، وباملقابل ستحمل زيادة 

السكان غير الفلسطينيين في األردن وغير الشيعة في لبنان 

 هذين النظامين الحاليين فينتائج سياسية وداخلية تعزز قوة 

أهاتين الدولتين".

أ

أ

أ

أ

أ
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:وفي التحليل واالستنتاج

منذ قيامها  "إسرائيل"ال يمكن أن يشك أحد في أنَّ 

وضعت استراتيجية مشتركة مع الدول الكبرى  ،1491عام 

االستعمارية التي أنشأتها وتبنت حمايتها تقوم على ضرورة 

تفتيت وتقسيم أراض ي الدول العربية املجاورة لها بعاّمة 

وسورية منها بخاصة، بهدف تسخير قدراتها وسياساتها في 

أ."إسرائيل"خدمة 

 عاموهي ال تتوقف عن التفكير الدائم منذ نشوئها 

إليجاد أي طريقة تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف، وحين  1491

ا هي ه ،لم تفلح في تحقيق هذا الهدف طيلة العقود املاضية

اآلن تلجأ بموجب ما يوص ي به تقدير الوضع االستراتيجي 

اإلسرائيلي إلى استغالل موضوع الالجئين السوريين الذين 

–يركيةسورية وما رافقها من حرب أمشردتهم األزمة ال

، لتحقيق 8011إسرائيلية ضد سورية منذ عام –رجعية

أاألهداف اآلتية:

حرمان سورية من أكثر من ستة ماليين مواطن  .1

سورّي ألطول مّدة زمنية ممكنة حتى لو فرضت 

توطينهم في األردن على نحو دائم، بموجب توصية 

  منهم في األردن،  1.1هذا التقرير، فوجود  
ً
مليونا

 في لبنان وثالثة ماليين ونصف في  مليوأ 1.1وكذلك 
ً
نا

تركيا يجعل هذه القوة البشرية السورية التي تعد  

من عدد املواطنين السوريين خارج وجودها  81%

ومهامها الطبيعية في الوطن، ويؤدي إلى تخفيض 

قدرة سورية البشرية واالقتصادية والثقافية 

والعلمية على أرضها، طاملا بقيت خارج السيادة 

وُيعّرض هذه األعداد من  طنية السورية،الوأ

الالجئين لضغوط وتأثيرات مختلفة إلزاحتها عن  

أت تي نشثقافتها التربوية الرسمية والسياسية ال

في الوطن، فاململكة األردنية الهاشمية وقعت  عليها

على اتفاقية سالم وتطبيع وتبادل للسفراء مع 

 سنة حتى اآلن، وهي 89مض ى عليها  "إسرائيل"

 تدافع عنها وتلتزم بها داخل وخارج أراضيها.

ورغم عدم تطبيع الشعب األردني لعالقاته الثقافية 

أ"إسرائيل"واالجتماعية واالقتصادية والسياسية مع   ، إال أنَّ

أجواَء الحياة الرسمية في اململكة وانعكاَسها اإلعالمي الرسمي 

سيشكالن سردية لم يكن يألفها املواطنون السوريون 

أالجئون في وطنهم. ال

إنَّ الدعوة اإلسرائيلية إلى توطين الالجئين السوريين  .8

في اململكة تهدف إلى تحويلهم لقوة بشرية تخدم 

فرضها على  "إسرائيل"مصالح إسرائيلية تريد 

ذ غرافي الذي ساد منبتغيير توازنه الديم األردن؛ ذلك

، وترى في 1491تأسيسه ومرحلة ما بعد نكبة عام 

 لنظام الحكم األردني امللكي"، ألنَّ ذلك "تم
ً
تينا

انضمام هذا العدد من السوريين إلى التوطين في 

األردن يزيد من نسبة عدد املواطنين من غير 

الفلسطينيين األردنيين، وهي بهذه الطريقة تقسم 

الشعب األردني نفسه للمراهنة على نشوء نزاعات 

 داخلية فيه، وليس تمتينه كما تزعم. 

يظهر هذا الهدف على نحو أوضح حين يدعو وربما 

التقرير إلى توطين السوريين في لبنان، ألنهم من 

نة ولو كانوا من الشيعة فال حاجة   توطينهم إلىالسُّ

  "إسرائيل"فيه. فما تريده 
ً
في لبنان يشكل امتدادا

نة   ملؤامرتها الطائفية في الترويج  "لحرب السُّ
ً
طبيعّيا

املنطقة،  ألنَّ توطين مليوٍن ضد الشيعة في لبنان " وأ
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 ـونصف من السوريين في لبنان يعني بالنسبة ل

نة للتفوق على  "إسرائيل" زيادة القوة البشرية للسُّ

 ت" التقرير هذا اإلجراء الشيعة اللبنانيين، ويعّدأ
ً
متينا

تعّد دول النظام  "إسرائيل"ألنَّ ، "للنظام اللبنانّيأ

"، نةدول الّسأبقيادة السعودية " الرسمّي العربّيأ

وتضيف إليهم ُسنة لبنان، وكأنها هي الوصية 

نية عليهم لتوظيفهم في الخطاب السياس ّي الذي  السُّ

تتبناه في "معاداة  إيران وحزب هللا"، وفي الترويج  ملا 

أتسميه "بالخطر الشيعي".

في النهاية بالحسبان حقيقة أنَّ  "إسرائيل"وال تأخذ 

 أّي سياسة تدعو لبنان بكا
ً
فة طوائفه يرفض رفضا قاطعا

لتوطين غير اللبنانيين في لبنان، وكّل ما يهمها هو التخلص من 

املقاومة اللبنانية والعالقات التحالفية بين حزب هللا وسورية 

لو وأ وإيران، وحرمان سورية من مواطنيها الالجئين السوريين.

كن بالقوة، ل كان بمقدورها لفرضت هذه السياسة على لبنان

لبنان الوطني والقوي في رئاساته الثالث وقواه الوطنية ال 

وال أميركا مثل هذه  "إسرائيل"يمكن أن تفرض عليه 

ير في تفج "إسرائيل"نجحت  –ال سمح هللا–السياسة، إال إذا 

حرب أهلية داخلية الستغاللها في توظيف العامل املذهبي 

باستغالله بين والطائفي ضد املقاومة، بعد أن نجحت 

والنصرة، ووجهته نحو حزب هللا وشيعة  "داعش"مجموعات 

ألبنان في السنوات السابقة على نحٍو صارخ ووحش ّي.

تغل ستس "إسرائيل"ويتضح مما يوص ي به التقرير، أنَّ 

 والتي ستتفاقم لو أنها قبلت– أزمة األردن االقتصادية الراهنة

أ
ً
غراء إلأ –مضاعفة بتوطين الالجئين السوريين فيها أضعافا

اململكة بنيل مساعدات مالية من السعودية وقطر، أي من 

دول النظام  الرسمّي العربّي التي  تسخر سياستها وأموالها 

بقرار أميركي لخدمة املصالح األميركية واإلسرائيلية، فاألردن 

 في وضعه الراهن، وسوف 
ً
بحاجة إلى مليارات كثيرة سنوّيا

ارات من الدوالرات إذا تعامل بإيجابية يحتاج إلى عشرات امللي

األميركي بتوطين الالجئين السوريين، -مع الطلب اإلسرائيلي

 من 
ً
وهو في أغلب االحتماالت لن يستجيب، ألنه يدرك عددا

الحقائق وأهمها أنَّ السوريين هم من لن يقبل بالتوطين  ال  

لقيادة افي األردن وال في لبنان وال في أي مكان آخر غير سورية. وأ

اإلسرائيلية نفسها تدرك ذلك؛ لكنها من موقعها تفضل 

محاولة فرض سياساتها، طاملا أنَّ هناك من يمكن أن يمولها 

ويصغي إليها إلرضاء الواليات  ،من دول النظام الرسمي العربي

أ."إسرائيل"املتحدة و

 "إسرائيل"ال يمكن استبعاد أن تطالب  ،ومع ذلك

لدول النفطية العربية بتقديم والواليات املتحدة بعض ا

إغراءات مالية للسلطات األردنية؛ ذلك مقابل موافقتها على 

السير في سياسة التوطين هذه، وتقديم إغراءات مالية أو 

وعود بها لالجئين السوريين لدفعهم إلى قبول التوطين في 

سورية. فالالجئون السوريون  إلىاألردن واالمتناع عن العودة 

حظور على السلطات السورية التواصل معهم، في األردن م

كما هو محظور على السلطات األردنية القيام بالتنسيق مع 

نظيرتها السورية في موضوع الالجئين، ولذلك يعيش الالجئون 

السوريون وكأنهم رهائن داخل الدول املوجودون فيها طوال 

هذه السنوات السبع أو الثماني، وهناك من يحاول ملء هذا 

سلطاتهم الوطنية عن القيام بدورها  غياب راغ الناجم من الف

والثقافي  اإلعالميالسياس ي أو  الخطابترويج في مواجهة 

 في األردن وتركيا، وكلما استمر هذا 
ً
املعادي لسورية، تحديدا

الوضع مع مرور الزمن كلما ازداد النشاط الهدام الذي تقوم 

به الدوائر الغربية واإلسرائيلية ملنع السماح بعودة الالجئين 

أسورية. إلى

أ 
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فالسياسة املتبعة تجاه الالجئين بهذه الطريقة فرضتها 

ملتحدة على بعض الدول املضيفة لهم، وكذلك الواليات ا

املفوضية العليا لالجئين على شكل ابتزاز صارخ، وبدأت 

واشنطن بتسييس مسألة الالجئين ملصلحتها ومصلحة كّل من 

وقف ضد سورية، وشارك في دعم اإلرهاب ضدها في هذه 

األزمة بحجة أنَّ حلها لم يتم، وال بّد من بقاء الالجئين بانتظار 

أّل. الح

لكن هذا التبرير الغربّي تقوم باستغالله ضد مصلحة 

عودة الالجئين هذه القوى نفسها املعادية لسورية، ألنها هي 

التي تتولى رعاية الالجئين وتشرف على أوضاعهم، وتمنع 

الدول املضيفة من السماح لهم باالختيار الطوعي لعودتهم 

ه ظيفوهم في هذه الحالة يراد تحويلهم إلى مشروع يجري توأ

عد كّل 
ُ
ضد رغبتهم وضد سيادة الدولة السورية التي ت

االستعدادات لعودتهم بعد أن تحررت قراهم ومدنهم من 

وكلما طال زمن بقاء الالجئين السوريين خارج اإلرهابيين. 

 ،في ساحات سياسية تعرقل سلطاتها استقرار سورية وطنهم

كلما ازداد تعرضهم ملشروع توظيفهم كقوة بشرية في 

د بل ستزدا ،لسياسات الغربية املعادية لسورية واملنطقةا

مراهنة القوى الغربية على إمكانية استخدام وجودهم 

أ ،لخدمة هذه السياسات
ً
في لبنان الذي تحكمه  وتحديدا

االستقرار بين مختلف  لضمانسياسة توافقية حساسة 

أ.مكوناته

والهدف الثالث من الدعوة اإلسرائيلية إلى توطين  .0

ين السوريين بهذه الطريقة والوظيفة هو من الالجئ

 
ً
أجل تأكيد منع عودة الالجئين الفلسطينيين أيضا

إلى ممتلكاتهم ومدنهم وقراهم في وطنهم، وهذا ما 

جاء في التقرير اإلسرائيلي حين يقول: "وفي تاريخ هذه 

املنطقة لم يحدث أن عاد الجئون إلى األماكن التي 

سرائيلي ملحاولة دفن خرجوا منها"، وهو أهم هدف إ

أن  "إسرائيل"حّق العودة للفلسطينيين. وهنا تريد 

جميع  عدم العودة أو منع العودة على رضتف

أ العرب،
ً
 أن الوطن السوري ما علما

ً
زال سورّيا

بقيادة سورية منتخبة وطنية وشرعية باعتراف 

الشعب وجميع دول العالم، كما أّن تحرير الوطن 

إلرهابية كان بأيدي رجال السورّي من املجموعات ا

وهو غير جيش الوطن،  ،الجيش العربي  السورّيأ

من قوى أجنبية تغير هويته وتمنع عودة  محتل

لتي ا "إسرائيل"أصحابه التاريخيين، وهذا ما فعلته 

نفذت خطة إخراج شعب كامل من وطنه، وغيرت 

رغم تاريخ هذا الوطن وأسماء قراه ومدنه وهويته، وأ

فلسطينيون عن النضال لم يتوقف ال ذلك

ودتهم حتى أن عشرات اآلالف والتضحية من أجل ع

عادوا من مخيمات الالجئين في لبنان، بموجب منهم 

إلى جزء من الوطن في   1440اتفاقية أوسلو عام 

الضفة الغربية وقطاع غزة. ويعرف الفلسطينّي 

زال يسيطر على كل ش يء، أن االحتالل ما العائد

لى هذا الجزء وبهذه الشروط، ل العودة إلكنه فضّأ

؛ بل 
ً
رغم أنه غاب عنه أكثر من خمسين عاما

والبعض اآلخر لم يره أو يعش فيه من قبل، لكنه 

عاد ألنَّ هذا الوطن هويته وتاريخه الشخص ي 

أالخاص والعام.
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