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ُملخص

 م  
 
سورية. ولكنه اليزال بعد في أو الحرب لألزمة  أحد عوامل أو مداخل التفسير  الجوالُن  ل  ث

 "
ً
عقوٍد من االحتالل حبيس  مدارك نمطية ومقوالت في السياسة واإلعالم والثقافة؛ وبقي "مجهوال

 إما تحت مدارك غير مطابقة أو 
ً
 مشوهة،بالنسبة لكثيٍر من املتلقين في سورية واملنطقة والعالم، واقعا

 ضمن حيز "الال
ً
ر فيه" بالنسبة لب أو موضوعا

 
عٍض منهم، أو "املستحيل التفكير فيه" بالنسبة مفك

 جه 
. ويبدو أن  شرائح كبيرة من املتلقين وقعت تحت تأثير ما ترو  ووسائط  "إسرائيل"لبعٍض آخر 

 ."إسرائيل"اإلعالم املتحالفة معها عن الجوالن والصراع بين العرب و

ل  الجوالن منذ العام 
 
ث د  أو متالزمات الس 1967م 

 
 إحدى ُعق

 
ه ياسة في سورية واملنطقة، ذلك أن

ُجرٌح لم يتمكن السوريون من معالجته، ولم يتمكن "طول املدة" وال ثقل وتعقيدات وضغوط 

انت حرب السياسات والحروب والنزاعات في الداخل واإلقليم من جعلهم ينسوه أو يطووا صفحته. وك 

 لتصحيح ما جرى في حرب حزيران/يونيو  1973تشرين األول/أكتوبر 
ً
، واستعادة 1967محاولة

لم تتمكن إال من استعادة جزء منه. وقد تركزت  –بفعل  إكراهات كثيرة–الجوالن املحتل، لكنها 

 السياسات وديناميات االحتواء والتغلغل اإلقليمية والدولية على أال تكون ثمة حرب تشرين أخرى.

يال الجوالن السوري  املحتل، على دالالت متعاكسة، فهو يمثل ينطوي املوقف األمريكي ح

أن تجعال الجوالن من  "إسرائيل"لحظة سوداء كالحة بالنسبة للسوريين، إذ أرادت الواليات املتحدة و

دتا النظر إليه، وأ املاض ي وتغلقا ملفه بشكل نهائي، بإعالن ضمه لـ تا "إسرائيل"، لكنهما في الواقع جد  د 

ادة املوضوع وإدراجه في أول أولويات السوريين اليوم، حتى مع عدم القدرة في الوقت الراهن إلى استع

 على القيام باستجابة قوية ومباشرة في هذا الباب.

أحال املوقف األمريكي من الجوالن إلى بروز تحديات متزايدة أمام فواعل السياسة داخل 

ر  الرئيس بشار األس د عن أن سورية تواجه لحظة بالغة الصعوبة، وقال: سورية نفسها، وكان  قد عب 

 إن  الحرب لم تنته، بل إن  أمام سورية مواجهة حرب مركبة تنطوي على عدة حروب في آن.

أن تدفعا بمؤشرات وعناصر القوة إلى أقص ى مدى،  "إسرائيل"اختارت الواليات املتحدة و

ة( الهرب منه، أي التهديد والخطر؛ ذلك أن ويبدو أنهما تغوصان في ما تحاوالن )أو تزعمان محاول

 من أن 
ً
إعالن ضم الجوالن هو مصدر تهديد واعتداء ال ينتج إال املواجهة والحرب ويعجل فيهما، بدال
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يخفف منهما ويحتويهما. وإذا لم يشأ السوريون االستسالم والقبول بواقع مفروض بالقوة، فليس 

 حضارية لدى الشعوب واألمم الحية.تاريخية وإنسانية و أمامهم إال املقاومة، واملقاومة هي سمة 

: كيف يجري التفكير في الجوالن، وكيف يمكن التفكير فيه، وهل فكر السوريون السؤال

بالجوالن: كيف وصل األمر إلى هنا، وملاذا لم يمكن تحريره أو استعادته بالتسوية، وهل يمكنهم 

ئمة في سورية، بكل تبعاتها القائمة واملحتملة، وأي التفكير فيه اليوم، بحسبان حالة الحرب القا

 منطق ممكن أو ركائز ممكنة للمقاومة؟

 
ً
 في املقاربة -تتألف الورقة من مقدمة وثمانية محاور، أوال

ً
 متالزمة الج -، ثانيا

ً
 -والن، ثالثا

 
ً
 ت -استهداف من الجوالن، رابعا

ً
 ل -غلغل واختراق، خامسا

ً
 س فرصة سانحة! -حظة كالحة، سادسا

ً
 -ابعا

 
ً
 إلشارات والتنبيهات، خاتمة.ا -روح الشعوب واألمم الحية، ثامنا
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ُمقدمة

م  مندوب سورية الدائم لدى األمم املتحدة بشار الجعفري في جلسة مجلس األمن ) د 
 
 27ق

يطلقها دبلوماسيون سوريون ( واحدة من أندر اإلشارات واللفتات الذكية التي 2019آذار/مارس 

راع مع  تم ، قال: إن  الجوالن ليس مجرد مرتفعات "إسرائيل"طوال عدة سنوات حيال الجوالن والص 

احتاللها ألغراض وذرائع عسكرية، حسب الخطاب اإلسرائيلي، إنما هو مجال جغرافي وبشري وثقافي 

 . 1967واسع، تم احتالله بالقوة والتواطؤ الدولي  في حزيران/يونيو عام 

 ذا حيوية وداللة، بين رؤيتين أو مقاربتين 
ً
 وسياسيا

ً
 وثقافيا

ً
 معرفيا

ً
أقام الجعفري تمييزا

 سورية ويجب أن تعود إلى الوطن األم، وأن كل اإلجراءات  تعد   ةرؤيةُسوريُ للجوالن، 
ً
الجوالن أرضا

تشرين  22في  242اإلسرائيلية بخصوص الجوالن باطلة بموجب القرارات الدولية: القرار 

 22في  338والقرار  ،1967نوفمبر الثاني/

رقم والقرار  1973تشرين األول/أكتوبر، 

. 1981ديسمبر كانون األول/ 17في  497

الجوالن املحتل عبارة  تعد   ورؤيةُإسرائيلية

عن مرتفعات لها أهمية عسكرية 

واستراتيجية، تم احتاللها في حرب 

زمة ألمن ، وأنها ضرورة ال 1967حزيران/يونيو 

  .واستقرار املنطقة "إسرائيل"

 
ُ
ٍة "ت  حوله لدى السوريين ال بد  من التفكير  في الجوالن بكيفي 

 
ة ُك" املدارك  النمطي   

 
فك

، بين رؤيتنا كسوريين له ورؤية وطريقة تفكير 
ً
 أيضا

ً
ا  وثقافي 

ً
ا ُز"، معرفي   

مي 
ُ
واإلسرائيليين، و"ت

فيه، بما ينطوي على قراءة نقدية عميقة للمدارك النمطية الشائعة اإلسرائيليين وحلفائهم الغربيين 

اٍع أو شريحة من السوريين.
 
ط مة حول الجوالن في املجال الدولي واإلقليمي وحتى لدى ق   واملعم 

وقع السوريون ضحايا اجتياح رهيب لتدفقات معادية من املواقف والسياسات، جاء بعضها 

! حول استحالة فعل ش يء من أجل الجوالن، وكون املقاومة من مصادر وجهات صديقة أو شقيقة

 ال جدوى منه، بل إنه
ً
أصبح مقولة وذريعة إيديولوجية وعملية  –من منظور تلك التدفقات– منطقا

ُالجواُل ُالتفكيِرُفي ُمن ُالُبدَّ ُك  ِ
 
فك

 
ُ"ت ة 

"ُنُبكيفي 

ُالسوريينُ ُلدى ُحوله
َ
ة ُالنمطي  املدارَك

ُأي
ا
ا ُوثقافي 

ا
ا "،ُمعرفي 

 
ز ِ
مي 
 
،ُواإلسرائيليين،ُو"ت

ا
ضا

ُتفكيُر ُوطريقة ُورؤية ُله ُكسوريين ُرؤيتنا بين

 اإلسرائيليينُوحلفائهمُالغربيينُفيه.
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ع والهيمنة اإلقليمية والتوسع على حساب العرب! حسب تعبيرات  لدى إيران، هدفها نشر التشيُّ

، الرس ، لعدد من الدول العربيةالخطاب السياس ي  واإلعالمي   .مي  وغير الرسمي 

السؤال: كيف يجري التفكير في الجوالن، وكيف يمكن التفكير فيه، وهل فكر السوريون 

بالجوالن: كيف وصل األمر إلى هنا، وملاذا لم يمكن تحريره أو استعادته بالتسوية، وهل يمكنهم 

رية، بكل تبعاتها القائمة واملحتملة، وأي التفكير فيه اليوم، بحسبان حالة الحرب القائمة في سو 

 للمقاومة من قبل السوريين؟منطق ممكن وركائز ممكنة 

 
ً
 في املقاربة -تتألف الورقة من مقدمة وثمانية محاور، أوال

ً
 متالزمة الج -، ثانيا

ً
 -والن، ثالثا

 
ً
 ت -استهداف من الجوالن، رابعا

ً
 ل -غلغل واختراق، خامسا

ً
 سانحة! فرصة س -حظة كالحة، سادسا

ً
 -ابعا

 
ً
 إلشارات والتنبيهات، خاتمة. ا -روح الشعوب واألمم الحية، ثامنا
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ُ
ا
ُاملقاربةُفيُ-أوال

"سيادة إسرائيل على الجوالن" موضوع   أعاد قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف بــ

 العربية لعدة سنوات،  ،1الجوالن والصراع مع "إسرائيل" إلى الواجهة
ُ
ْتُه" األحداث ح 

 
بعدما "ن

واإلخفاق والتخاذل العربي  واإلقليمي  والدولي  لعدة عقود؛ لكنها عودة ملتبسة، إذ إنها أثارت تقديرات 

  حيائه.مختلفة ومتعاكسة، بين إنهاء امللف وإغالقه، وبين استعادته وإ

 م  
 
بل إن  الكثير مما جرى في  ،2سوريةأحد عوامل أو مداخل التفسير لألزمة في الجوالُن  ل  ث

ة عقود، يرتبط  سورية واملنطقة من أحداث وصراعات ومواجهات وتدخالت إقليمية ودولية طوال عد 

 بالصراع مع 
ً
ا  وتفسيري 

ً
ا  سببي 

ً
وهي –نسوق ذلك ليس على قاعدة أو نظرية املؤامرة  .3"إسرائيل"ارتباطا

 
ً
وإنما على قاعدة أن  الكثير من األمور يفسرها ما بعدها، لجهة أن  "إسرائيل" والواليات  –حق  أيضا

خفقت السيناريوهات والرهانات املتمثلة: إما بإسقاط إلى قرار ضم الجوالن بعدما أ املتحدة وصلتا

أو إقامة "منطقة  النظام السياس ي في دمشق،

شابه" 
 
ت
ُ
م وامل

 
ْحك

ُ
آمنة" في الجنوب؛ وقاعدة "امل

و"الثابت واملتغير" في السياسة، بمعنى أن 

األصل أو املحكم في سياسة "إسرائيل" 

 والواليات املتحدة هو تحقيق أمن "إسرائيل"

تهديد محتملة،  ومحاولة تفكيك أي مصادر

 وما تبقى هو من املتشابهات!

                                                           
  "ترامب 1

ً
. 2019أذار/مارس  25، رويترزيعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجوالن"،  يوقع إعالنا

XM61R1https://ara.reuters.com/article/idARAKCN  
، دراسة )دمشق: مركز دمشق ؟1974الفصلُ:ُهلُتسعىُإسرائيلُلتعديلُاتفاقُالجنوبيةُالجبهة، محفوض عقيل 2

 (.2018لألبحاث والدراسات، تموز/يوليو 
 بمنطقة الجوالندراسات ال ن  إبل  3

ً
 مبكرا

ً
 صهيونيا

ً
حتى قبل أن ، منذ القرن التاسع عشر على أقرب تقدير، و أظهرت اهتماما

 وأشباه دول بعد سايكس بيكو وتعديالتها الالحقة.
ً
: كمال ديب،  تتشكل املنطقة دوال

ً
تاريخُسوريةُاملعاصر:ُمنُانظر مثال

قضيةُشراءُاألراض يُوما بعدها؛ ودار الجليل،  283(، ص 2011)بيروت: دار النهار،  2011االنتدابُالفرنس يُإلىُصيفُ

ن وما بعدها.  باإلضافة إلى أ 189(، ص 2003)عمان: دار الجليل،  واالستيطانُالصهيونيُفيُاألردنُوحورانُوالجوالن

  الوثائق حول املياه تشير إلى أطماع مبكرة بالجوالن.

أنُشرائحُكبيرةُمنُاملتلقينُوقعتُتحتُ يبدُو

ُاإلعالمُ ُووسائط ُ"إسرائيل" ُتروجه ُما تأثير

ُبينُ ُوالصراع ُالجوالن ُعن ُمعها املتحالفة

 العربُو"إسرائيل".

https://ara.reuters.com/article/idARAKCN1R61XM
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 أن املؤشرات كانت  وقد كان ذلك
ً
ر لها" طوال السنوات األولى للحرب، علما

 
من العوامل "املتنك

ة في املنطقة  واضحة، وأولها سعي فواعل األزمة الستهداف قواعد الدفاع الجوي واملطارات، وبخاص 

 وبال أدنى ح
ً
 .4رجالجنوبية، ثم تتالت املؤشرات حتى أخذت "إسرائيُل" وعمالؤها باإلعالن عنها صراحة

اليزال الجوالن السوري بعد عقود من االحتالل حبيس مدارك نمطية ومقوالت في السياسة 

" بالنسبة لكثير من املتلقين في سو 
ً
، وبقي الجوالن "مجهوال

ً
رية واإلعالم والثقافة هي "بال روح" تقريبا

 ضمن
ً
 إما تحت مدارك غير مطابقة أو مشوهة، أو موضوعا

ً
مفكر لال حيز "ا واملنطقة والعالم، واقعا

فيه" بالنسبة لبعٍض منهم، أو "املستحيل التفكير فيه" بالنسبة لبعٍض آخر. ويبدو أن شرائح كبيرة 

من املتلقين وقعت تحت تأثير ما تروجه "إسرائيل" ووسائط اإلعالم املتحالفة معها عن الجوالن 

 والصراع بين العرب و"إسرائيل".

  

                                                           
ح  "إسرائيل"ظلت  4

 
ل وتسل مجموعة على األقل من املجموعات املسلحة. ونسبت مجلة "فورن  12عدة سنوات  طوالتمو 

وإلى  من قادة ومقاتلي املجموعات املسلحة، 25 نحو( إلى 2018أيلول/سبتمبر  6بوليس ي" األميركية، في تقرير حصري نشرته )

  "إسرائيل"إن  :محليين القول  صحافيين
ً
 تزودهم باألسلحة املختلفة، وسيارات النقل وتسلمهم مرتبات شهرية وأمواال

دعم مجموعات  2013عام  "إسرائيل"بدأت ، إضافية للمجموعات لشراء أسلحة من السوق السوداء. وبحسب املجلة

ة لـ "الجيش الحر" بالقنيطرة ودرعا واملناطق الجنوبية من ضواحي دمشق، ومن هذه املجموعات ورد اسما مسلحة تابع

 
ً
 ،2018و 2017لكنه توسع بشكل كبير في العامين  ،لفترة "فرسان الجوالن" و"لواء عمر بن الخطاب". وظل هذا الدعم ثابتا

"فورين املقاتلين إلى مجموعات لديها اآلالف. ورد في: من خلق عالقات من مجموعات تشمل مئات  "إسرائيل"وتمكنت 

  /LDus0P2http://bit.ly، 2018أيلول/سبتمبر  7، الجزيرةبوليس ي: إسرائيل تسلح وتمول معارضين سوريين"، 

http://bit.ly/2P0LDus


   

كيرُ 
ْ
ف
َّ
ُ:ُالَجْوالنُفيُالت ،ُاملدارك 

 
ة ُُالنمطيَّ

 
ُُالحرِب،ُوإكراهات

 
املمكنة؟ُواملقاومة  9 

 

ُ
ا
ُالجوالنُمتالزمةُ-ثانيا

ل  منذ العام إن  
 
ث  1967الجوالن الذي يجري الحديث عنه هو الجزء املحتل من الجوالن، وقد م 

 لم يتمكن السوريون من معالجته، 
ً
أحد  "عقد" أو "متالزمات" السياسة في سورية واملنطقة، وجرحا

ة" وال ثقل وتعقيدات وضغوط السياسات والحروب والنزاعات في الداخل  ولم يتمكن "طول املد 

 واإلقليم من جعلهم ينسوه أو يطوون صفحته.

 لتصحيح ما جرى في حرب حزيران/يونيو  1973كانت حرب تشرين األول/أكتوبر 
ً
محاولة

، وفي مقدمة ذلك استعادة الجوالن املحتل، لكن إكراهات الواقع وتداخل اللعبة اإلقليمية 1967

ة على تحقيق هذا الهدف إنما تلك اإلكراهات ليست من  ،5الحق والدولية كانا أقوى من قدرة سوري 

 .6القوة بحيث تكسر إرادة السوريين، وتفرض عليهم القبول بالتخلي عن الجوالن

االحتواء والتغلغل اإلقليمية والدولية على أال تكون ثمة  وقد تركزت السياسات وديناميات

حرب تشرين أخرى، إذ بعد أربع سنوات من الحرب تم تحريك فواعل دينية طائفية من أجل اختالق 

 
ً
ُمُه أيضا

ْ  
 آخر كان من الصعب أل

ً
ل  جرحا

 
ومع ذلك لم  .7أزمة داخلية )أحداث اإلخوان املسلمين( ما مث

هة "إسرائيل"، وقد وجدت مداخل صراٍع وحرٍب أخرى، كما قال اإلسرائيليون سورية عن مواج تتخل  

 .8أنفسهم

  

                                                           
 مرجع سابق.، 2011تاريخُسوريةُاملعاصر:ُمنُاالنتدابُالفرنس يُإلىُصيفُكمال ديب،  5
 (.2015، 12)بيروت: شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، ط  الصراعُعلىُالشرقُاألوسطُ:األسدباتريك سيل،  6
 . (1987، 1بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط) املجتمعُوالدولةُفيُاملشرقُالعربيوغسان سالمة، املرجع السابق،   7
استطاع السوريون العثور على األسلوب األنجح من أجل تنكيد حياتنا من خالل »للكاتب يقول:  صحافي  نحيل هنا إلى مقال  8

استخدام وسطاء ]الصحيح شركاء[، فحولوا لبنان إلى حدود لهم، واستخدموا أراضيه للقيام بعمليات إرهابية ]الصحيح: 

"حماس" من بين الوسطاء ]الشركاء[ الذين عمليات مقاومة[ ضدنا من خالل الفلسطينيين وحزب هللا. كما كانت حركة 

 ننس ى أن قرب الجوالن من دمشق كان من 
 
استخدمتهم سورية، وكان مركز قيادتها حتى الفترة األخيرة في دمشق. وينبغي أال

 عاموس غلبواع، "الشعب ما زال متم«. بين االعتبارات التي منعت سورية من زيادة حدة عملياتها العدائية تجاه إسرائيل
ً
سكا

ُالفلسطينيةبالجوالن"،  ُالدراسات  عن  مؤسسة
ً
https://www.palestine- .2012شباط/فبراير  13معاريف، نقال

135360view/-studies.org/daily/mukhtarat  

https://www.palestine-studies.org/daily/mukhtarat-view/135360
https://www.palestine-studies.org/daily/mukhtarat-view/135360
https://www.palestine-studies.org/daily/mukhtarat-view/135360
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ُ
ا
ُالجوالنُمنُاستهدافُ-ثالثا

 
 
ل  الجوالُن لبعض الوقت أحد مداخل الحرب على سورية، عندما تمك

 
ث ن خصوم دمشق من م 

وتؤيد الخروج  استدراج أشخاص في الجوالن إلطالق تصريحات تناهض النظام السياس ي  والدولة،

 على خط عام 
ً
عليهما، ولو أنها أصوات بقيت "خارج السياق" في مجتمع الجوالن الذي بقي محافظا

 ومتماسك ومن القوة والحزم واالنتماء للوطن األم، والوالء للرئيس بشار األسد.

ة على قيام "إسرائيل" بنقل ُمصابي املجموعات اإلرهابية  وقد اعترض أهل الجوالن بشد 

سلحة في املنطقة الجنوبية للعالج في مستشفيات الجيش اإلسرائيلي داخل فلسطين املحتلة، امل

وقاوموا باستهداف سيارات النقل واإلسعاف العسكرية اإلسرائيلية التي تنقل اإلرهابيين املصابين، 

لتغيير  وإغالق الطرق أمامها، ولم يستجيبوا للضغوط والتهديدات اإلسرائيلية، ما اضطر "إسرائيل"

 عن مناطق سكن أهل الجوالن
ً
 .9مسار ونمط تلك العمليات، للمرور بعيدا

 من الجوالن هو أسبق وأعمق، وهو استهداف سيكولوجي واجتماعي 
ً
لكن االستهداف انطالقا

؛ ذلك بخلق  صورة مختلفة لدور السلطة والحكم والتابعية في املجال، زراعة واقتصاد وسياحة، 
ً
أيضا

قسر متعددة األنماط، هذا يعزز "الشعور بالفارق" على جانبي الحدود مع الجوالن املحتل،  – وإغواء

ٍة إذا تم  توسيُع دائرة الداللة واملقاربة لتشمل مقارنة أوضاع النازحين من الجوالن بأوضاع  وبخاص 

سوح أو الذين بقوا فيه. وما نقوله هنا هو عبارة عن تقدير ال يعتمد على معطيات دقيقة أو م

 استقصاءات خاصة باملوضوع.

  

                                                           
9  :

ً
ُالدراساتُالطائفة الدرزية في إسرائيل للبحث في األزمة في الجوالن"،  "نتنياهو سيلتقي زعماءانظر مثال مؤسسة

 عن  الفلسطينية
ً
studies.org/institute/solr-https://www.palestine- .2015حزيران/يونيو  24هآرتس، نقال

5496#191358search?page=  

https://www.palestine-studies.org/institute/solr-search?page=5496#191358
https://www.palestine-studies.org/institute/solr-search?page=5496#191358
https://www.palestine-studies.org/institute/solr-search?page=5496#191358
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ُ
ا
ُواختراقُتغلغلُ-رابعا

علم تركيا في الساحة الرئيسة بمدينة في مرحلة مبكرة من األحداث ومثلما رفع متظاهرون 

وكان  .املباني أحدعلى  "إسرائيل"في أحد أحياء مدينة حمص علم آخرون حماه، فقد رفع متظاهرون 

  "إسرائيل"باإلمكان تفسير رفع أعالم 
ً
 في مرحلة مبكرة من األزمة بوصفه تصرفا

ً
 كيديا

ً
 متهورا

ً
حانقا

، لكن ماذا يمكن أن يقال عن قيام املعارضين في حمص بقتل الرجل السياس ي  والدولة تجاه النظام

  الدالالت واملعاني!يفيض ب. هذا موضوع "إسرائيل"الذي أنزل علم 

وتقديم العون باملال والسالح من قبل "إسرائيل" ملجموعات  مر عند رفع األعالملم يتوقف األ 

، نفذت ، بل مسلحة
ً
 خططإن األخيرة ومعها فواعل معارضة سياسية أيضا

ً
بقضها  ةئيلياإسر  ا

استهداف مثل العمل على  ،10وقضيضها

للمجتمع والدولة، ثم طلب  البناء الرمزي  

بال ، من "إسرائيل" إلسقاط النظام العون 

دعوات تجيز التعامل مع ظهرت حرج. و 

ها  "إسرائيل" والعمل معها ولصالحها، وتعد 

 يمكن االعتماد عليه في املعركة من أجل 
ً
حليفا

 .11إسقاط النظام السياس ي والسيطرة على الدولة

" في موك"عبر غرفة ، و مباشرةباملال والسالح والتنظيم اإلسرائيلي للمعارضة ثم كان الدعم 

استقبال أشخاص ووفود معارضة، و فتح الحدود واملعابر للسالح واملصابين، و وغيرها، األردن 

                                                           
، دراسة، مرجع سابق؛ عقيل ؟1974:ُهلُتسعىُإسرائيلُلتعديلُاتفاقُالفصلُالجنوبيةُالجبهة، محفوض عقيل  10

 17، لألبحاثُوالدراساتمركُزدمشقُ"، : حول املسارات واإلكراهات الرئيسة في األزمة السوريةتحديات ماثلة" محفوض،

  /eD5Krf2http://bit.ly. 2017أيلول/سبتمبر 

 ةإلى أنه بسبب الدعم اإلسرائيلي العسكري واإلنساني، بدأ عدد كبير من سكان جنوب سوري»: قالت مجلة فورن بوليس ي 11

 
ً
ويشمل ما تسميه  ،سن الجوار" بالعربيةالذي أطلقت عليه اسم "ُح . ونشرت تل أبيب برنامجها يعتبرون إسرائيل حليفا

وعالج مصابي املجموعات املسلحة واألفراد من العمالء واملرتبطين بها، في املستشفيات ة "العمليات اإلنسانية" بجنوب سوري

  إنه مع وصول قوات النظام» :وتختم املجلة بالقول «. اإلسرائيلية
ً
 إلى غرب درعا، بدأ بعض أتباع املعارضة املدعومة إسرائيليا

 
ً
من انتقام دمشق، لكن إسرائيل لم تسمح إال بدخول عدد قليل من  التواصل مع الجهات اإلسرائيلية لطلب اللجوء خوفا

 القادة وأفراد أسرهم، وصدت اآلخرين الذين فضلوا البقاء بمنازلهم وتسلي
ً
 ورد«. من اللجوء إلى إدلب م أنفسهم للنظام بدال

 مرجع سابق.، الجزيرة"فورين بوليس ي: إسرائيل تسلح وتمول معارضين سوريين"، في: 

كانتُعمليةُنقلُاملئاتُمنُالعاملينُفيُمنظمةُ

"الخوذُالبيضاء"ُاإلرهابيةُإلىُداخلُفلسطينُ

ُمدىُعمقُ ُعلى
ا
ُمؤشرا ُاألردن، ُإلى ُثم املحتلة

.  التورطُاإلسرائيليُفيُالحدثُالسوري 

http://bit.ly/2Krf5eD
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ومحاولة إقامة "منطقة آمنة" غير مسماة في املنطقة الجنوبية، ثم في منطقة قريبة من الحدود مع 

ظمة "الخوذ البيضاء" اإلرهابية الجوالن السوري املحتل. وكانت عملية نقل املئات من العاملين في من

 على مدى عمق التورط اإلسرائيلي في الحدث  ،12إلى داخل فلسطين املحتلة ثم إلى األردن
ً
مؤشرا

، وتورط مجموعات املعارضة املسلحة على اختالف تسمياتها في التعامل مع "إسرائيل"  السوري 

 والغرب، والعمل لحسابهم.

  

                                                           
: "إسرائيل تجلي املئات من عناصر "الخوذ البيضاء" وعائالتهم من جنوبي سوريا"،  12

ً
تموز/يوليو 22 ، بيُبيُس يانظر مثال

2018 .44915629-http://www.bbc.com/arabic/middleeast  

 23، بيُبيُس ي"، "وانظر: "الحكومة السورية تصف إجالء إسرائيل عناصر "الخوذ البيضاء" من سوريا بأنه "عملية إجرامية

  http://www.bbc.com/arabic/middleeast-44928572. 2018تموز/يوليو 

: "تفاصيل إجالء إسرائيل لـ "الخوذ 
ً
 ملصادر إعالمية إسرائيلية، انظر مثال

ً
وحول بعض تفاصيل عملية اإلجالء استنادا

  /IblZTj2http://bit.ly، 2018موز/يوليو ت 22، رصيفالبيضاء" عبر الجوالن املحتل"، 

 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-44915629
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-44928572
http://bit.ly/2IblZTj
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ُ
ا
ُكالحةُلحظةُ-خامسا

املوقف األمريكي  حيال الجوالن السوري  املحتل، على دالالت متعاكسة، فهو يمثل ينطوي 

لحظة سوداء كالحة بالنسبة للسوريين، إذ أرادت الواليات املتحدة و"إسرائيل" أن تجعال الجوالن من 

دتا النظر إل املاض ي، وتغلقا ملفه بشكل نهائي، بإعالن ضمه لـ يه، "إسرائيل"، لكنهما في الواقع جد 

تا إلى استعادة املوضوع وإدراجه في أول أولويات السوريين اليوم، على مستوى التفكير والنقاش،  وأد 

حتى مع عدم القدرة في الوقت الراهن على القيام باستجابة قوية ومباشرة في هذا الباب. ثمة تداعيات 

 ل فرصة سانحة؟قد ال تكون مقصودة بذاتها، لكن كيف يمثل املوقف لحظة كالحة، وكيف يمث

 يضع املتلقي 
ً
إن  السؤال عن الظروف التي جعلت قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب ممكنا

 مع تزايد التقديرات بأن املوقف من الجوالن يرتبط في 
ً
أمام مدارك تهديد بالغة الخطورة، تحديدا

ى "صفقة القرن" و"الوطن البديل"  .لخ، إجانب منه بما تسم 

ر خطير في نمط التفاعالت والسياسات على املستوى الدولي املوقف األمري كي أحال إلى تغيُّ

 وغير أخالقي، وأن العالم سوف ينظر إلى ما 
ً
 قانونيا

ً
 باطال

ً
واإلقليمي، إذ إن ترامب يعلم أنه يوقع قرارا

عي أنها راعية حقوق ا
 للقانون الدولي  وحقوق اإلنسان، من قبل دولة تد 

ً
إلنسان فعله بوصفه انتهاكا

والشرعية الدولية. ولكن ترامب توقع مع ذلك ردة فعل عربية وإسالمية وحتى دولية، شكلية وعرضية 

وبالغية فحسب. وهو يدرك أن  العديد من األطراف والفواعل العربية واإلقليمية واإلسالمية والغربية 

وكما هو معلوم فقد كان التدخل  .13أراد من الواليات املتحدة و"إسرائيل" أن تفعال ذلك وأكثر

 العسكري األمريكي في سورية مطلب  عدٍد من الدول العربية واإلسالمية وبالطبع األوربية.

 إلى بروز تحديات متزايدة أمام فواعل السياسة داخل 
ً
أحال املوقف األمريكي من الجوالن أيضا

واجه لحظة بالغة الصعوبة، وقال: ر عن أن سورية تسورية نفسها، وقد كان الرئيس بشار األسد عب  

وهكذا  .14إن  الحرب لم تنته، بل إن  أمام سورية مواجهة حرب مركبة تنطوي على عدة حروب في آن

                                                           
  /cR028X2http://bit.ly. 2017أيار/مايو  16، صحيفةُميسلوُن"، هل توحد إسرائيل العرب؟"، محفوض عقيل 13
. 2019شباط/فبراير  17، سانا"، املحلية كلمة الرئيس بشار األسد أمام رؤساء املجالس" 14

897175https://www.sana.sy/?p=  

http://bit.ly/2X028cR
https://www.sana.sy/?p=897175
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، ما يمكن أن 
ً
فإن  املوقف األمريكي أبرز اتجاه ترامب التخاذ قرارات والبدء بسياسات أكثر تشددا

 ينسحب على: 

 وات املوالية لها واملتحالفة معها في شرق الفرات، طبيعة وجود القوات األمريكية والق -

 دعم أمريكي  إلقامة كيانية انفصالية أو شبه انفصالية في شرق الفرات،  -

 "احتواء" عودة سورية إلى السياسة اإلقليمية والدولية، أو العكس،  اتجاه الواليات املتحدة لـ -

 اج" إيران من سورية.قول الواليات املتحدة: إنها سوف تركز جهودها على "إخر  -

يدرك ترامب أن  تبعات الحرب جعلت 

سورية في وضٍع صعٍب، فهي مقيدة اليوم 

 فيها، كما هو حال 
ً
بتفاهمات لم تكن طرفا

وبين  ،15التفاهمات بين روسيا و"إسرائيل"

روسيا وتركيا، وحتى بين إيران وتركيا، وهي 

ن لها التخاذ املبادرة  اليوم ليست  
 
في وضع ُيمك

والقيام بأي ردة فعل حيال الواليات املتحدة 

 .أو "إسرائيل"

مايك بومبيو في  األمريكي  مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الخارجية  فيقال نتنياهو 

 ، (بوريم)إن الحديث يدور حول معجزة في عيد املساخر : القدس
ً
دا  

 
ع صن"أن الرئيس ترامب مؤك

 
ً
رفضا الضم الرسمي للمنطقة  ،حتى اآلن ،اللذيننتنياهو واملؤسسة األمنية وهكذا فإن " .16"تاريخا

 أن   ،ة زاحفة، سيجدان صعوبة أكثر فأكثر في االدعاءال سيطرة إسرائيلي  وفض  ]الضفة الغربية[ 

                                                           
عن تفاهماتهما والتزاماتهما في املنطقة الجنوبية وإمكانية وجود إيران وحزب هللا قرب  "إسرائيل"حول تصريحات روسيا و 15

دروس من عودة الدولة "املحتل، انظر مع التحفظ على اتجاهات وتقديرات التقرير واملجموعة:  الحدود مع الجوالن السوري  

ُالدولية ،"السورية إلى الجنوب، تقرير الشرق األوسط ُاألزمات ، 2019شباط/فبراير  25، 196، رقم مجموعة

Cvrl4X2http://bit.ly/  
ُعنُ، "نتنياهو يرحب بإعالن ترامب استعداده لالعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجوالن" 16

ا
موقعُشجونُعربيةُنقال

  /KGCbOz2http://bit.ly. 2019آذار/مارس  22، هيومُيسرائيل

"ُ ُالجوالن ُتجاه ُموقفها رتُ"إسرائيل" منُغي 
وهذاُماُاستجابُلهُ،ُ"ةُإلىُضم ُتسويةُإقليميُ 

"ُ، وستواصلُإسرائيلُغرقهاُالرئيسُاألمريكي 

ُالصراع ُإدامة ُجيرانهام في ُمنُالبحثُُ،ع
ا
بدال

 ".عنُسبيلُمنُأجلُالخروجُمنه

http://bit.ly/2X4Cvrl
http://bit.ly/2KGCbOz
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وعين زيفان  ملاذا اعترف ترامب بكتسرين""العالم لن يسمح". املستوطنون ومؤيدوهم سيسألون 

 .17"وليس بأريئيل وبيت إيل

، إذ ثمة مؤشرات 
ً
 وال مفاجئا

ً
لكن ما قام به ترامب حيال الجوالن السوري املحتل، لم يكن طارئا

ومقدمات عديدة، أمريكية وإسرائيلية على ذلك، وقد سبق لـ نتنياهو أن طرح املوضوع مع ترامب في 

مناقشة األمر على مستوى الكونغرس ووزارة  ، كما تمت2017البيت األبيض في شباط/فبراير 

، وتم إعداد مشروع قانون  على اعتراف الواليات  ينصُّ الخارجية األمريكية ومجلس األمن القومي 

 ."إسرائيل"املتحدة بأن الجوالن املحتل جزء من 

وهذا ما ، "ة إلى ضم  من تسوية إقليمي  رت موقفها تجاه الجوالن "وهكذا فإن "إسرائيل" غي  

" ،  من  ،مع جيرانها إسرائيل غرقها في إدامة الصراع وستواصلاستجاب له الرئيس األمريكي 
ً
بدال

 .18"البحث عن سبيل من أجل الخروج منه

قرار ترامب عزز الشكوك لدى السوريين في أن  تغيير الخرائط السياسية والحدود بالقوة هو 

جهة أن ذلك يمكن أن يعزز أطماعها في شمال أمر ممكن، رسالة تلقفتها تركيا بمزيد من التفاؤل، ل

 من أن واشنطن قد تسلك مسالك غير اعتيادية حيال الكرد في 
ً
سورية، لكن عليها أن تقلق أيضا

 ذلك كرد سورية وكرد تركيا نفسها.املنطقة، بما في 

  

                                                           
ر الواليات املتحدة من التبعية لنفط الشرق األوسط وراء اعتراف ترامب بالسيادة اإلسرائيلية على ألوف بن، " 17 تحرُّ

ُعن ،"الجوالن؟
ا
  /IsihUK2http://bit.ly. 2019آذار/مارس  22، هآرتسُموقعُشجونُعربيةُنقال

ه يعتزم ضم مستوطنات في الضفة الغربية، انظر: "نتنياهو  املرجع السابق.  18
 
وبالفعل فقد صرح بنيامين نتنياهو بعد أيام بأن

. 2019نيسان/أبريل  6، رويترزيقول إنه سيضم مستوطنات في الضفة الغربية"، 

8K0RI1ers.com/article/topNews/idARAKCNhttps://ara.reut  

http://bit.ly/2IsihUK
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1RI0K8


   

كيرُ 
ْ
ف
َّ
ُ:ُالَجْوالنُفيُالت ،ُاملدارك 

 
ة ُُالنمطيَّ

 
ُُالحرِب،ُوإكراهات

 
املمكنة؟ُواملقاومة  16 

 

ُ
ا
ُ!سانحةُفرصةُ-سادسا

ص وتأكيد بداهات بدت  جاء قرار ترامب  إلعادة تفحُّ
ً
 للسوريين وحافزا

ً
في جانب منه فرصة

 في تقديرات ومدارك السياسة لدى بعٍض آخر، 
ً
ها أقل حضورا  لدى بعٍض منهم، أو أن 

ً
مهجورة نسبيا

بوا  ة في سنوات الحرب، ويتعلق األمر ببداهة وأولية وأولوية املقاومة؛ ذلك أن السوريين جر  وبخاص 

 عن التسوية السياسية، وكان الجوالن في قلبها، وقصة "وديعة رابين" ال تزال مسار ال
ً
تفاوض بحثا

وقد سبق لنتنياهو نفسه أن وافق على مبدأ "إعادة الجوالن" إلى سورية وفق تسوية  ،19حاضرة

 .20سياسية

، بل إن  األمريكان و"إسرائيل" قطعا الطريق 
ً
إال أن  األساس املفترض للتسوية لم يعد موجودا

أمام مبادرة محتملة للرئيس بوتين عندما دعا في قمة هلسنكي التي جمعته بترامب للعودة إلى 

كما أن خبرة التفاوض بين الفلسطينيين  .21السياسة ومشروع السالم بين سورية و"إسرائيل"

لخ. وإذا لم يعد ، إاإلسرائيليين لم توصل إلى السالم؛ بل إلى املزيد من العنف والقتل وابتالع األراض يو 

 للتفاوض في 
ً
، بعد ضم األرض، فما الذي يمكن أن يكون أساسا

ً
مبدأ "األرض مقابل السالم" ممكنا

فاق مستقبلي مع املستقبل، وقد قال نتنياهو نفسه: إنه لن يعيد الجوالن إلى سورية في أي  ات

                                                           
تاريخُسوريةُ ،كمال ديب (؛2015، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات )الدوحة: الروايةُاملفقودةالشرع،  وقفار  19

 مرجع سابق.، املعاصر
سرائيلي بنيامين نتنياهو لى موافقة رئيس الوزراء اإل إسرائيلية عن وثيقة تشير كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت اإل » 20

وتضمنت  .سرائيل الكامل من هضبة الجوالن السورية املحتلةإخالل فترة واليته األولى قبل نحو عشر سنوات على انسحاب 

عمال اليهودي سرائيل قدمها مبعوث نتنياهو في حينها رجل األ إو  ادة معاهدة سالم بين سوريول مرة مسو  الوثيقة التي تنشر أل 

راض ي السورية التي سرائيل من األ إونصت املسودة على انسحاب  .سبق بيل كلينتون ميركي األ لى الرئيس األ إرون الودر ميركي األ 

على بقاء محطة  ابشرط موافقة سوري ،1967لى حدود متفق عليها تعتمد على خط الرابع من حزيران عام إ 1967احتلت عام 

وثيقة تؤكد قبول نتنياهو االنسحاب من "ورد في:  .سنوات بعد االنسحاب نذار أميركية فرنسية على جبل الشيخ ملدة عشرإ

  /oA0KoR2http://bit.ly .2009أيلول/سبتمبر  10 ،الدستوُر، «الجوالن خالل واليته السابقة
ُمباشر ،"أبرز تصريحات بوتين وترمب في قمة هلسنكي" 21 ،  /2018.7aGZ6G2http://bit.lyيوليو تموز/ 16 ،الجزيرة

 ، دراسة، مرجع سابق.؟1974:ُهلُتسعىُإسرائيلُلتعديلُاتفاقُالفصلُالجنوبيةُالجبهة محفوض، عقيل

http://bit.ly/2KoR0oA
http://bit.ly/2G6aGZ7
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وإذا لم يشأ السوريون االستسالم والقبول بواقع مفروض بالقوة، فليس أمامهم إال الحرب  22؟سورية

 ة.واملقاومة هي سمة تاريخية وإنسانية وحضارية لدى الشعوب واألمم الحي   ،23أو املقاومة

  وحلفائه حول املقاومة 
اعتقدت "إسرائيل" وعمالؤها وحلفاؤها أن  خطاب  النظام  السياس ي 

 في سو  والعداء لـ
ً
 أو صالحا

ً
 ممكنا

ً
رية اليوم، ذلك أنها مثخنة "إسرائيل" بعيد عن أن يكون عنوانا

بجراح الحرب، وتقع تحت تأثير ضغوط 

داخلية وإقليمية ودولية كثيرة: أمنية 

وعسكرية وسياسية، وعقوبات اقتصادية 

متزايدة، كما أن  شريحة من السوريين 

أصبحت لديها مدارك مختلفة عن مدارك 

النظام ومواليه وحلفائه حول من هو العدو 

بما في ذلك "إسرائيل"  ،24ومن هو الصديق

  والواليات املتحدة.

 من فواعل الحرب في سورية، وتمكنت من إقامة عالقات مع بنى 
ً
كانت "إسرائيل" جزءا

ى منها أن ثمة "مصلحة مشتركة"  ،25املعارضة ومجتمعها في املنطقة الجنوبية وغيرها وذلك بحجج شت 

قاومة، وقد طالبتها املعارضة باملزيد من بينها وبين املعارضة في إسقاط النظام وتفكيك حلف امل

االنخراط/التورط في الحرب، كما طالبت هي املعارضة بتأكيدات وضمانات على اتباع سياسات 

                                                           
. 2017حزيران/يونيو  6، سبوتنيُك"، نتنياهو: الجوالن سيبقى تحت السيادة اإلسرائيلية إلى األبد" 22

943https://sptnkne.ws/e  
 تقديرات مبكرة حول االستجابة السورية لقرار ترامب االعتراف ب 23

ً
"السيادة اإلسرائيلية" على الجوالن السوري ـانظر مثال

ذار/مارس آ 27، عربيةُندبندنتإ املحتل، في: "املقاومة السورية لتحرير الجوالن تضع يدها على الزناد بعد قرار ترمب"،

2019 ،69ULse2http://bit.ly/  
محفوض، وعقيل  (،2017 الفارابي،)بيروت: دار  خطُالصدع؟ُفيُمداركُوسياساتُاألزمةُالسورية، محفوض عقيل 24

 (.2016دمشق لألبحاث والدراسات، )دمشق: مركز  ، دراسةالوطنيُفيُسوريةُدروسُالحرب:ُأولوياتُاألمن
، دراسة، مرجع سابق؛ وعقيل ؟1974:ُهلُتسعىُإسرائيلُلتعديلُاتفاقُالفصلُالجنوبيةُالجبهة، محفوضعقيل  25

 "، مرجع سابق.تحديات ماثلة: حول املسارات واإلكراهات الرئيسة في األزمة السورية" محفوض،

ُلبداهةُالحاضرةُهناُهيُا ُ"إسرائيل"ُعدوٌّ أنَّ

ُطرفُ ُأي ُعلى ُالصعب ُومن ُباألرض، طامع

ُمتعاطفُ ُأو ُله، ُحليف ُأو ُمعارض، سوري

ُيبر ُأن ُمعُمعه، ُالتفاعل ُمن ُنمط ُأي ر

 "إسرائيل".

https://sptnkne.ws/e943
http://bit.ly/2ULse69
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مختلفة عن سياسات النظام حيال إيران وحزب هللا وغير ذلك في حال تمكنت من الوصول إلى 

 .26الحكم

البداهة الحاضرة هنا هي األمور مختلفة، هذا، ومع التطورات األخيرة حول الجوالن، ستبدو 

أن  "إسرائيل" عدوٌّ طامع باألرض، ومن الصعب على أي طرف سوري معارض، أو حليف له، أو 

متعاطف معه، أن يبرر أي نمط من التفاعل مع "إسرائيل"، حتى مع إقامة "إسرائيل" لصالت واسعة 

 دة في املنطقة الجنوبية.زال موجو ت مع بنى اجتماعية وفواعل وأعيان وشبكات ال

 من فواعل واتجاهات الرأي والسياسة في الداخل 
ً
املوقف األمريكي من الجوالن أحرج عددا

 –السوري من املراهنين 
ً
 أو ضمنا

ً
على الواليات املتحدة أو غير املتحمسين ملناهضتها، ولم  –صراحة

يعد بإمكان هؤالء أن يقولوا: إن  الواليات املتحدة تتدخل في سورية من أجل مصالح الشعب السوري! 

باإلضافة إلى أن املوقف وضع السوريين أمام مدارك ومصادر تهديد باقتطاع املزيد من الجغرافيا 

 ضوع الجوالن إلى:السورية، بما يتجاوز مو 

ة اقتطاع جغرافيا سورية قريبة من الحدود. املدارك املشار إليها -  تزايد أطماع تركيا في إمكاني 

 حيال تركيا، كما سبقت اإلشارة، ذلك أن املوقف األمريكي 
ً
يمكن أن تكون معكوسة أيضا

جاه إعادة رسم يمكن أن يعزز مدارك تهديد لدى الترك من أن  الواليات املتحدة قد تدفع بات

ق باملوضوع الكردي  
 
ة، وفي ما يتعل الخرائط والحدود في غير مكان من سورية واملنطقة بعام 

ة.  بخاص 

 للموقف األمريكي منعكٌس على مدارك تهديد جغرافية وكيانية لدى األردن  -
يمكن أن يكون 

صالح االحتالل لجهة "الوطن البديل"، ولدى الفلسطينيين لجهة اقتطاع املزيد من األراض ي ل

                                                           
 معه حمد معاذ الخطيب في حوار مع صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أجراهأقال رئيس االئتالف السوري املعارض  26

املعارضة ستعمل  وإن   إسرائيل،النظام الجديد في سوريا لن يعادي إن  »منية في الصحيفة ر الشؤون األ رونين برجمان محر  

ةسلحة جاهدة لتفادي وقوع األ  األسد"، سرائيل بعد سقوط إاملعارضة السورية: لن نعادي في ". «في أيدي حزب هللا الكيماوي 

وقام عدد من إعالمية عديدة.  ومنابروورد في مواقع إلكترونية .  /5IbCnD2http://bit.ly .2013شباط/فبراير  9 البوابة،

تصريحات مبكرة قال برهان غليون أول رئيس لـ "املجلس الوطني قيادات املعارضة بزيارات سرية وعلنية إلى "إسرائيل". وفي 

السوري" املعارض، في حوار مع وول ستريت جورنال: إن  حكومة يرأسها مجلسه املعارض سوف تقطع عالقاتها مع إيران 

، الجزيرة"، فائهاغليون يتعهد بمقاطعة إيران وحلوحزب هللا، وسوف تلتزم باستعادة الجوالن "عن طريق املفاوضات"، في: "

  /VKk64D2http://bit.ly. 2011كانون األول/ديسمبر  2

 :
ً
 للمقاومة؟"هإبراهيم األمين، وانظر أيضا

ً
 . 2011كانون األول/ديسمبر  3، األخبار"، ل يثور السوريون رفضا

98585akhbar.com/Politics/-https://al  

http://bit.ly/2IbCnD5
http://bit.ly/2D64VKk
https://al-akhbar.com/Politics/98585
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. كما يمكن أن ينسحب على مدارك تهديد مشابهة لدى روسيا، لجهة تشجيع  اإلسرائيلي 

 ذلك األمر بالنسبة للصين وإيران.عوامل وفواعل وقوى انفصالية داخل روسيا نفسها، وك
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ُ
ا
ُالحيةُواألممُالشعوبُروحُ-سابعا

 للعودة إلى بداهات السياسة بالنسبة 
ً
 تاريخية

ً
يمثُل القراُر األمريكيُّ حول الجوالن فرصة

للسوريين، أو إلى ما يظهر أنه بداهة سياسية لديهم، وهو املقاومة، والسعي لتفكيك وتجاوز املدارك 

 وثمة في املنطقة النمطية واألفكار املتداولة القائلة بـصعوبة أو "استحالة املواجهة" مع "إسرائيل"،

بضم  "إسرائيل"وتغلب عليها. وبما أن السياسة هي فنُّ املمكن، فإن مقاومة قرار  "إسرائيل"من واجه 

 املواجهة العسكرية، إنما التحدي ورفض 
ً
الجوالن وقرار الواليات املتحدة االعتراف به ليست حصرا

 ميزان القوة والقدرة على الحرب. التنازل والرضوخ الختالل

 99من املهم في هذا الباب تفكيك "عقيدة أنور السادات" املتوارثة بين الزعماء العرب من أن و 

 أن األخيرة لم تنتصر في أي حرب  ،27باملئة من أوراق السياسة العاملية هي بيد الواليات املتحدة
ً
علما

 .28، على حد  تعبير عالم السياسة الفرنس ي برتران بادي1945خاضتها منذ العام 

يتعلق األمر بمقاربة بعيدة املدى حول "روح الشعوب" بتعبير جون رولز، و"األمم الحية" بتعبير 

التي ال تقبل االستسالم لالحتالل، وهذا  هيغل

ما يسم الشعب في سورية ومنه أهل الجوالن 

السوري املحتل الذي يقاومون عمليات 

ة" للمجتمع و"التهويد" لألرض
 
ل ْسر 

 
حتى  ،29"األ

مع قلة الحيلة والوسيلة، واإلجهاد الكبير 

بل  الذي أصاب الوطن األم طوال سنوات؛

  عقود من الحرب والحصار.

ها أي  -
ُ
ْفُضل

 
أول ما ترتكز عليه املقاومة هو أن يشعر الناس أن القضية هي قضية الجميع، ال ت

قضية أخرى، وهي ليست قضية جغرافيا محتلة، إنما قضية وطٍن وروح  شعٍب ومكانته  

                                                           
: مجدي حماد،  27

ً
 .(2019بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ) الساداتُوإسرائيل:ُصراعُاألساطيُرواألوهامانظر مثال

ترجمة: نصير مروة )بيروت: مؤسسة ، 2017أوضاعُالعالمُمنُيحكمُالعالم،ُ، ودومينيك فيدال )محرران( برتران بادي 28

 .19ص(، 2016الفكر العربي، 
، العدد 11، املجلد مجلةُالدراساتُالفلسطينية، "الجوالن: شهادات نازحين عن أيام الحرب والحاضر"صقر أبو فخر،  29

  .بعدهاوما  119 ، ص2000، ربيع 42

ُاملداركُوالسياساتُحيالُ ُمراجعة ُمن الُبدَّ

الجوالنُوأهلهُمنُقبلُفواعلُاملجتمعُوالدولةُ

ُالُتحمدُعقباه،ُ ُقبلُأنُيحدثُما فيُسورية،

بينُماُنريدُونأملُوبينُماُ وتبتعدُاملسافةُأكبُر

 نستطيعُونفعل!
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، ذلك أن  من ُسنن الشعوب واألمم الحية أنها ال تقبل الخضوع لسلطة  وهويته  وكبريائه 

 .30ياحتالل خارج

، وتاريخ املواجهة معه، واألسباب التي  - ثاني ركيزة هي املعرفة، ونعني بذلك معرفة العدو 

أوصلت األمور إلى ما هي عليه اليوم، كيف تمت إقامة الكيان اإلسرائيلي، وما فواعل ذلك 

ة؟ وكيف أمكن لـ ة؟ وما الفواعل والقابليات املحلية بخاص  "إسرائيل" أن تحتل الجوالن  بعام 

، 1973األراض ي األخرى، وملاذا لم تمكن استعادة األراض ي في حرب تشرين األول/أكتوبر و 

 ول/أكتوبر أخرى؟األ وملاذا لم يمكن أن تقوم حرب تشرين 

ثالث ركيزة مفترضة للمقاومة هي أن يتم دعم وتعضيد املقاومة في الجوالن السوري  املحتل،  -

 مع بناء عناصر القوة وسياسات مقاو 
ً
مة في داخل البلد، وال شك في أن الحرب الدائرة ارتباطا

وتداعياتها املوجعة والثقيلة كان لهما تأثير في أهل  2011في سورية وعليها منذ آذار/مارس 

 الجوالن املحتل.

وما  ،لخ، إمما يرتبط بمتطلبات بناء دولة قوية وتنمية ومشاركة ،31ثمة ركائز عديدة للمقاومة

أوردناه ليس ركائز تامة ونهائية، إنما هو إشارات وتنبيهات حول "خط األسئلة" املطلوبة و"إطار 

 للمقاومة. وال بد  من مراجعة املدارك والسياسات حيال الجوالن 
ً
املعرفة" املفترض أن تكون أساسا

باه، وتبتعد املسافة وأهله من قبل فواعل املجتمع والدولة في سورية، قبل أن يحدث ما ال تحمد عق

 أكبر بين ما نريد ونأمل وبين ما نستطيع ونفعل!

  

                                                           
: إدوارد سعيد،  30

ً
 . 61-56، ص(2004داب، بيروت: دار اآل ) العراق،ُالوالياتُاملتحدةإسرائيل،ُانظر مثال

: إدريس هاني،  31
ً
 (.2015، 1)بيروت: دار الوالء للطباعة والنشر، ط  روحُاملقاومةُوفلسفةُالزمانانظر مثال
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ُ
ا
ُوالتنبيهاتُاإلشاراتُ-ثامنا

، حول  - وقع السوريون ضحايا اجتياٍح رهيٍب لتدفقاٍت ُمعاديٍة من املواقف  والسياسات 

 ال جدوى منه، بل هو مقولة 
ً
استحالة فعل ش يء من أجل الجوالن، وكون املقاومة  منطقا

 وذريعة إيديولوجية وعملية لدى إيران.

ر السوريون بالجوالن،  -
 
كيف يجري التفكير في الجوالن، وكيف يمكن التفكير فيه، وهل فك

وكيف وصل األمر إلى هنا، وملاذا لم يمكن تحريره أو استعادته بالتسوية أو بالقوة، وهل 

 كير فيه اليوم.يمكنهم التف

ن االحتالل حبيس مدارك نمطية ومقوالت في السياسة يزال الجوالن السوري بعد عقود مال  -

" بالنسبة لكثير من املتلقين
ً
، وبقي الجوالن "مجهوال

ً
في  واإلعالم والثقافة هي "بال روح" تقريبا

 ضمن 
ً
 إما تحت مدارك غير مطابقة أو مشوهة، أو موضوعا

ً
سورية واملنطقة والعالم، واقعا

.  حيز "الال مفكر فيه" بالنسبة لبعٍض أو  "املستحيل التفكير فيه" بالنسبة لبعٍض آخر 

ه جرح لم يتمكن  -
 
الجوالن هو أحد ُعقد أو متالزمات السياسة في سورية واملنطقة، إن

السوريون من معالجته، ولم يتمكن "طول املدة" وال ثقل وتعقيدات وضغوط السياسات 

 ن صفحته. والحروب والنزاعات في الداخل واإلقليم من جعلهم ينسوه أو يطوو 

محاولة لتصحيح ما جرى في حرب حزيران/يونيو  1973كانت حرب تشرين األول/أكتوبر  -

، وفي مقدمة ذلك استعادة الجوالن املحتل، لكن إكراهات الواقع وتداخل اللعبة 1967

 اإلقليمية والدولية كانا أقوى من قدرة سورية على تحقيق هذا الهدف.

الن السوري املحتل، على دالالت متعاكسة، فهو يمثل ينطوي املوقف األمريكي حيال الجو  -

لحظة سوداء كالحة بالنسبة للسوريين، إذ أرادت الواليات املتحدة و"إسرائيل" أن تجعال 

"إسرائيل"، لكنهما في الواقع  الجوالن من املاض ي وتغلقا ملفه بشكل نهائي، بإعالن ضمه لـ

تا إلى استعادة املوض دتا النظر إليه، وأد   وع وإدراجه في أول أولويات السوريين اليوم.جد 

 يضع املتلقي  -
ً
إن السؤال عن الظروف التي جعلت قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب ممكنا

 مع تزايد التقديرات بأن املوقف من الجوالن 
ً
أمام مدارك تهديد بالغة الخطورة، تحديدا

ى "  لبديل"، إلخ.صفقة القرن" و"الوطن ايرتبط في جانب منه بما تسم 

 فيها، كما هو حال  -
ً
إن  سورية في وضع صعب، فهي مقيدة اليوم بتفاهمات لم تكن طرفا

التفاهمات بين روسيا و"إسرائيل"، وبين روسيا وتركيا، وحتى بين إيران وتركيا، وهي اليوم غير 

 قادرة على اتخاذ املبادرة والقيام بأي ردة فعل حيال الواليات املتحدة أو "إسرائيل".  
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ز الشكوك لدى السوريين في أن  تغيير الخرائط السياسية والحدود بالقوة هو امب عز  قرار تر  -

أمر ممكن، رسالة تلقفتها تركيا بمزيد من التفاؤل، لجهة أن ذلك يمكن أن يعزز أطماعها في 

 من أن واشنطن قد تسلك مسالك غير اعتيادية 
ً
شمال سورية، لكن عليها أن تقلق أيضا

 طقة، بما في ذلك كرد سورية وكرد تركيا نفسها. حيال الكرد في املن

  وحلفائه حول املقاومة  "إسرائيل"اعتقدت  -
وعمالؤها وحلفاؤها أن  خطاب  النظام  السياس ي 

 في سورية اليوم، كما أن  والعداء لـ
ً
 أو صالحا

ً
 ممكنا

ً
"إسرائيل" بعيٌد عن أن يكون عنوانا

شريحة من السوريين أصبحت لديها مدارك مختلفة عن مدارك النظام ومواليه وحلفائه 

 والواليات املتحدة. "إسرائيل"حول من هو العدو  ومن هو الصديق، بما في ذلك 

 هي فنُّ املمكن،  -
 
 فإن  مقاومة قرار "إسرائيل" بضم الجوالن وقرار الوالياتبما أن  السياسة

 املواجهة العسكرية، إنما التحدي ورفض التنازل والرضوخ 
ً
املتحدة االعتراف به ليست حصرا

 الختالل ميزان القوة والقدرة على الحرب. 

الستسالم يتعلق األمر بمقاربة بعيدة املدى حول "روح الشعوب" و"األمم الحية" التي ال تقبل ا -

عب في سورية ومنه أهل الجوالن السوري املحتل الذي يقاوم 
 
ُم الش س 

لالحتالل، وهذا ما ي 

لة" للمجتمع و"التهويد" لألرض، حتى مع قلة الحيلة والوسيلة، واإلجهاد  ْسر 
 
عمليات "األ

 الكبير الذي أصاب الوطن األم طوال سنوات؛ بل عقود من الحرب والحصار. 

 وثانيُركيزةعليه املقاومة هو أن يشعر الناس أن القضية هي قضية الجميع،  أولُماُترتكز -

هي أن يتم دعم وتعضيد املقاومة في  وثالثُركيزةهي املعرفة، ونعني بذلك معرفة العدو، 

 مع بناء عناصر القوة وسياسات مقاومة في داخل البلد، 
ً
الجوالن السوري املحتل، ارتباطا

وتداعياتها املوجعة  2011رة في سورية وعليها منذ آذار/مارس في أن الحرب الدائ كوال ش

ُوالثقيلة كان لها تأثير في أهل الجوالن املحتل.

  



   

كيرُ 
ْ
ف
َّ
ُ:ُالَجْوالنُفيُالت ،ُاملدارك 

 
ة ُُالنمطيَّ

 
ُُالحرِب،ُوإكراهات

 
املمكنة؟ُواملقاومة  24 

 

ُخاتمة

"سيادة إسرائيل على الجوالن" مدفوٌع بالحاجة  تزعم الواليات املتحدة أن قرار  االعتراف  بـ

دفع السوريون في يوم إذ هو العكس، من منظور السوريين املطلوب "؛ بينما إسرائيللدعم وحماية "

منذ تأسيسها املشؤوم!  "إسرائيل"أكثر مما دفعت  2011منذ العام واحد في الحرب املجنونة ضدهم 

 اتيزال السوريون يدفعون األثمان منذ بدايات القرن املاض ي، ولم يعيشوا أبدا في أمان. ثمة تهديد وال

 
ٌ
ة
 
ط

 
ل و االثنين أهندسته هكذا، تحت تهديد من الداخل أو الخارج  تمتعليهم على الدوام، بلدهم  ُمس 

. وحتى من تحت 
ً
 !)صراع األديان واملذاهب والرساالت( ومن فوق )النزاع على مصادر الطاقة(، معا

الجوالن مسألة وطنية سورية حية، ال يمكن أن تسقطها األزمات والحروب، خارجية كانت أم 

يمنة الخارجية، وال بقرار أمريكي باطل من نمط قرار ترامب داخلية، وال تسقط بالتقادم أو باله

املذكور. وقد سبقت اإلشارة إلى أن روح الشعوب واألمم الحية ال تقبل بأن تبقى لها أرض تحت 

 االحتالل.

 من املاض ي، 
ً
ورغم ما راهنت عليه "إسرائيل" طوال سنوات الحرب من جعل الجوالن جزءا

حول االنسحاب من )أو عدم التدخل في( املنطقة الجنوبية مقابل  والدفع باتجاه تفاهمات جديدة

"سكوت" سورية عن موضوع الجوالن املحتل، بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إال أن مسارات األمور 

، وتراجعت أمام إصرار سورية على استعادة الجنوب، في إطار تفاهمات متعددة 
ً
بدت أكثر تعقيدا

ة بين روسيا  والواليات املتحدة واألردن و"إسرائيل" نفسها. وقد قال اإلسرائيليون: األطراف، وبخاص 

إن  روسيا ضامٌن آمن وموثوق لعدم "تموضع" حزب هللا وإيران قرب الحدود مع الجوالن السوري 

 املحتل. تفاهمات ذات تداعيات ثقيلة على سورية، لكن ربما لم يكن باإلمكان أفضل مما كان.

، إذ أكثر  اليوم "إسرائيلتبدو " جاه املشهد السوري 
ُ
 ت
ً
 واندفاعا

ً
 تثمة انقالب على أوليامغامرة

ة والتفاهمات والفرصة املهيأة الستخدامها  ،1967منذ حرب لديها السياسة  فامتالك عناصر القو 

ة هي السبيل عني يال في الحرب السورية،   .األفضلأن  القو 

وقد اختارت الواليات املتحدة و"إسرائيل"، أن تدفعا بمؤشرات وعناصر القوة إلى أقص ى 

مدى، ويبدو أنهما تغوصان في ما تحاوالن )أو تزعمان محاولة( الهرب منه، أي التهديد، ذلك أن إعالن 

 من أ
ً
ن يخفف ضم الجوالن هو مصدر تهديد واعتداء ال ينتج إال املواجهة والحرب، ويعجل فيهما بدال

 إلى األمن والسالم.  "إسرائيل"منهما ويحتويهما، أو يوصل 
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 عقيلُسعيدُمحفوض

o ستاذ جامعيكاتب وأ . 

o تتركز اهتماماته العلمية حول املنطقة العربية وتركيا وإيران والكرد. 

o داد – والدراسات لألبحاث دمشق مركز في العلمية الهيئة عضو  .م 

o  املنابر اإلعالمية والسياسية والبحثية.عدد من يكتب تحليالت ومقاالت رأي في 

o صدُرله: 

o كتب 

 أبو جدلياتُاملجتمعُوالدولةُفيُتركيا:ُاملؤسسةُالعسكريةُوالسياسةُالعامة( ،

 (.2008ظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

 ُاملستقبل ُواحتماالت ُالراهن اقع ُالو ُوتركيا: ، )بيروت: مركز دراسات سورية

 (. 2009الوحدة العربية، 

 ُ ُاالستمرارية ُالتركية: ُالخارجية ، )بيروت: املركز العربي التغييرُ–السياسة

 (.2012لألبحاث ودراسة السياسات، 

 املركز العربي لألبحاث  تركياُواألكراد:ُكيفُتتعاملُتركياُمعُاملسألةُالكردية؟(

 (. 2012ودراسة السياسات، 

 ُأبو ظبي: مركز والغرب:ُ"املفاضلة"ُبينُاالتحادُاألوربيُوالوالياتُاملتحدةتركيا( ،

 (.2013اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

 ُوسياساتُالهوية ُاللغوية ُالبنى ُفي ُدراسة ُالسياسة: ُاللغة، ، )بيروت: األكراد،

 (.2013املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 

 دمشق: مركز دمشق لألبحاث  وسياساتُاألزمةُالسوريةُخطُالصدع؟ُفيُمدارك(

 (.2017؛ بيروت: دار الفارابي، 2017والدراسات، 

 فيُأسئلةُالسياسةُوالحداثةُلدىُالكرد )دمشق: مركز دمشق لألبحاث  كوردُنامهُ:

 (.2018؛ بيروت: دار الفرقد، 2018والدراسات، 
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 ُ ُالتحوالتاألمنُفيُعصرُالحداثةُالفائقة: ُاألبعاد، ، )مخطوط تحت املفاهيم،

 النشر(.

 ُاملشرُق في  "دولة ما بعد االستعمارنشوء "الدولة الوطنية" أو "حول : ليفياثان

 ، )مخطوط(.سورية، مقاربات تفسيرية

 

o دراساتُوأبحاث 

 املركز العربي لألبحاث ودراسة  سوريةُوتركيا:ُ"نقطةُتحول"ُأمُ"رهانُتاريخي"؟(

 (. )إلكتروني(.2012السياسات، 

 "املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الحدثُالسوري:ُمقاربةُ"تفكيكية( ،

 (. )إلكتروني(.2012

 ُاألوسط؟ ُالشرق ُفي ُالحدود ُكيفُرسمت ُاملتوازية: )دمشق: مركز  الخرائط
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 (.2016دمشق لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز فيُتحدياتُوتحوالتُاملسألةُالكرديةُفيُسورية: صدوعُالجزيرة( ،

 (.2016دمشق لألبحاث والدراسات، 

 مقاربةُمعرفيةُإطارية ، )الرباط: مؤسسة مؤمنون بال حدود لألبحاث مفهومُاألمنُ:

 (. 2016والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق لألبحاث ير:ُاملحددات،ُالكيفيات،ُالتحدياتمراكُزالتفك( ،

 (.2017والدراسات، 

 ُالسورية ُاألزمة ُإزاء ُالوالياتُاملتحدة ُوالثعلب: ، )دمشق: مركز دمشق القنفذ

 (.2017لألبحاث والدراسات، 

 ُالتكفيرية ُالجماعات ُلعنف ُالثقافية ُاألسس ُفي ُاملقدس: ، )الرباط: العنف

 (.2017حدود لألبحاث والدراسات،  مؤسسة مؤمنون بال
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 دمشق: مركز دمشق ضفدعُنيتشه؟ُمقارباتُمعرفيةُفيُقراءةُاألزمةُالسورية( ،

 (.2017لألبحاث والدراسات، 

 ُالوالياتُاملتحدةُإزاءُاألزمةُالسورية! )دمشق: مركز دمشق ، حيثُيسقطُالظل 

 (.2018لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: اسةُوالدولةُفيُالشرقُاألوسط،ُعودةُاملسألةُالشرقيةُتحوالتُالسي(

 (.2018مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

 ُ،ة؟
َ
مِكن ِجندةُم 

َ
واَجَهةُوالحوار،ُأيُأ

 
رد:ُبينُامل

 
ةُوالك وري  )دمشق: مركز دمشق س 

 (.2018لألبحاث والدراسات، 

 ُُإسرائيلُلتعديلُاتفاقُالفصل ُهلُتسعى ُالجنوبية: )دمشق: ؟،1974الجبهة

 (.2018بحاث والدراسات، مركز دمشق لأل 

 ،دمشق:  راياتُبيضاء:ُحولُسياسةُاملصالحاتُوالتسوياتُفيُاألزمةُالسورية(

 (.2018مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

 !ُوموتها ُوالدتها ة"، ُالديمقراطي  ُسوريا ُ"قوات ُمشروع ُصورة ُالكرد: ، استالب

 (.2019)دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

 ُُالتفكير ةإعادة ُالسوري  ُاألزمة ُفيُضوِء ُقراءة ولة: ُالد  ، )دمشق: مركز دمشق في

 (.2019لألبحاث والدراسات، 

o بحثيةُفيُمؤتمراتُأُوكتبُجماعيةُأوراق 

 تواصلُأمُتأزيم؟ ر  في  "العربُفيُتركيا":ُمحوُر ش 
ُ
بحث في مؤتمر العرب وتركيا ن

 (. 2012كتاب جماعي )

 ُ(.2013بحث في كتاب جماعي، ) باألزمة"؟سياساتُإدارةُاألزمةُالسورية:ُ"اإلدارة 

 ُعامُعلىُالحربُالعامليةُاألولى:ُمنُ"املسألةُالشرقية"100ُُالشرقُاألوسطُبعد

 22- 19)مؤتمر بيروت  بيكوُجديد؟-إلىُ"الدولةُالفاشلة"،ُهلُهناكُسايكس

 (.2015شباط/فبراير، 

 ُبع ُما ُعالم ُفي ُاملقاومة ُفواعل ُتحديات ُالفعل: ُإلى ُاملظلومية ُاألحديةُمن د

في عالم ما بعد األحادية الغربية: تحديات املرحلة  ، في مؤتمر: )غرب آسياالغربية

 (.2017أيلول/سبتمبر  7االنتقالية، بيروت، 



   

كيرُ 
ْ
ف
َّ
ُ:ُالَجْوالنُفيُالت ،ُاملدارك 

 
ة ُُالنمطيَّ

 
ُُالحرِب،ُوإكراهات

 
املمكنة؟ُواملقاومة  31 

 

 ُالتوحش ُالحرب، ُالدينية، ُالظاهرة ُالكراهية: ُثقافة ، )املؤتمر الدولي األول في

 (.2017أيلول/سبتمبر  13-12لحوار األديان، بيروت، 

 ُُسورية،ُالعبور ُفي ُالحرب ُبعد ُما ُلتحديات ُاملمكنة ُاالستجابة ُفي ُالهوية: إلى

 21-20)مؤتمر الهوية الوطنية: قراءات ومراجعات في ضوء األزمة السورية، دمشق، 

 (.2018كانون الثاني/يناير 

 ُ،بالدولةُفيُحاالتُماُبعدُالحرب:ُقراءةُفيُضوءُاألزمةُالسورية إعادةُالتفكيُر

ُ(. 2018كانون األول/ديسمبر  17-16لسوري، دمشق، )املؤتمر الثقافي ا
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D a m a s c u s  -  s y r i a
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