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حول اتفاق فصل القوات في الجوالن وقوات األندوف: ال أحد 

 يستطيع عبور النهر نفسه مرتين 

 INSSأبحاث األمن القومي اإلسرائيلي  معهد

 



 

 

 

 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،2015ة تأسسـت عـام بحثيـة مسـتقل

 
عنــى ت

العلــوم  والدوليــة، وقضايــا اإلقليميةشــؤون بالسياســات العامــة وال

ية والعســكر  والقانونيــة واالقتصاديةوالثقافيــة  واالجتماعيةالسياســية 

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

ـات ، وتركيزهـا علـى السياساالستشرافيةعنايتهــا بالدراســات املســتقبلية/

وليــة، والد واإلقليميةفاعلــي السياســة املحليــة  اهنـة، ومتابعـةوالقضايـا الر 

املحتملــة والبدائــل والتقييــم، واســتقصاء التداعيــات  علــى أســاس النقــد

 املمكنــة حيالهــا. تار والخيــا

 :عن ِمداد
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 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية

 8102 تموز  31: عشر الخامسالعدد 

 

 

 

 

 

 

 

 1"مرتين حول اتفاق فصل القوات في الجوالن وقوات األندوف: ال أحد يستطيع عبور النهر نفسه"

 INSSأبحاث األمن القومي اإلسرائيلي  معهد

2العميد املتقاعد أساف اوريون بقلم 

أن عودة جيش األسد إلى يرى العميد اوريون: "

 عند 
ً
 جديدا

ً
ُل فصال ِّ

 
السيطرة على جنوب سورية بدأت تشك

حدود الجوالن، وتتعامل القيادتان اإلسرائيلية والروسية مع 

، كقاعدة 1791اتفاقية فصل القوات السارية منذ عام 

                                                                    
1http://www.inss.org.il/he/publication/you-cannot-step-into-the-same-river-twice-the-disengagement-of-forces-agreement-on-the-   

golan-of-1974-and-undof-of-2018/  
2 http://www.inss.org.il/he/person/orionassaf/ 

أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي؛ ذلك بصفته أحد املشاركين في خطة  ملعهدانضم  ،سرائيليةمتقاعد من املخابرات العسكرية اإل عميد  أساف اوريون 

عمل أثناء ،  0212ى عام حت 0212أبحاث عن سورية، وكان آخر منصب تواله هو رئيس الشعبة االستراتيجية في قسم التخطيط في هيئة األركان منذ عام 

، واختص  ،0022ت صخدمته في الوحدة الخاصة بالرصد والتن وترأس قسم جمع املعلومات وفي مجال االستخبارات العلنية والتعاون االستخباراتي الدولي 

 كالوريوسبفي املنطقة مثل أندوف وغيرها وهو حائز على  لجيوش املجاورة وقوات حفظ السالمبالتخطيط االستراتيجي وصياغة السياسات والصالت مع ا

ودرجة ماجستير في االدارة العامة من كلية كنيدي لإلدارة والحكم التابعة ملركز  ،1770في اللغة العربية وتاريخ الشرق األوسط من جامعة تل أبيب عام 

                                             .0222عام  (DISC) دي آي أس س ي رات البريطانيةاملخابرات من مدرسة املخاب على الدكتوراه في علمو  ،0222هارفارد عام 

 مكانِّ هذه املهمةِّ 
َ

 وظروف
َ
للترتيبات األمنية هناك. لكنَّ طبيعة

ةِّ أند
وف التابعة لألمم املتحدة في تنفيذ هذه ودوَر قو 

 مع عام 
ً
ٌر كبيٌر، مقارنة . ذلك 1791االتفاقية أموٌر لحَق بها تغيُّ

 بتكييف نفسها مع شكل 
ً
أنَّ قوات أندوف أصبحت مطالبة

http://www.inss.org.il/he/publication/you-cannot-step-into-the-same-river-twice-the-disengagement-of-forces-agreement-on-the-%20%20%20golan-of-1974-and-undof-of-2018/
http://www.inss.org.il/he/publication/you-cannot-step-into-the-same-river-twice-the-disengagement-of-forces-agreement-on-the-%20%20%20golan-of-1974-and-undof-of-2018/
http://www.inss.org.il/he/person/orionassaf/
http://www.inss.org.il/he/person/orionassaf/
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رات. إذ إنَّ سيناريو  عملها أمام التحديات التي فرضتها التغيُّ

لى لنظامية عاالتفاقية الذي يهدف إلى منع اشتباك الجيوش ا

ع له أن يتأثر ويصبح 1791خلفية حرب تشرين عام 
 
، ُيتوق

 لسيناريو اتفاقية اليونيفيل بين إسرائيل وحزب هللا 
ً
مشابها

في جنوب لبنان بكل ما فيه من ثغرات خطيرة، تكيفت معها 

 قوات يونيفيل أثناء تلبيتها ملهامها هناك.

 اإلسرائ
ُ
 وباإلضافة إلى ذلك، تواجُه السياسة

ُ
يلية

تحدياٍت، وتجد أنَّ تنظيَم استعداداتها أمام هذا الواقع 

ال لتشكيل واقع -الجديد يتطلب وجوَد تدخل سياس ي ٍ  ٍ فعَّ
أمني 

املنطقةِّ عند حدود الجوالن، وللتأثير في زيادة قدرة وعمل 

جاه أمن 
ُ
قوات األندوف من أجل تجسيد دورها املمكن ت

ِّ وتحسين 
االتصاالت بين إسرائيل الحدودِّ والوضعِّ االنساني 

 وسورية.

القرار  0210حزيران  07في  اتخذ مجلس األمن الدولي  

الذي يقض ي بتمديد وجود قوات  0210للعام  0102رقم 

األمم املتحدة أندوف واملراقبين في الجوالن حتى نهاية العام 

الحالي، ودعا إلى عودة قيام قوات األندوف بمهامها بحسب 

 قبل ا ما كان
ً
لحرب الداخلية في سورية. وفي زيارته سائدا

، طالب رئيس الحكومة 0210تموز  10األخيرة إلى روسيا في 

نتنياهو املحافظة على اتفاقيات فصل القوات املوقعة عام 

من  0210تموز  12في  هيلسنكي، وعلى ما صدر في قمة 1791

 
ً
ُل قاعدة

 
قرار للرئيس بوتين الذي يرى أنَّ هذه االتفاقات تشك

 هود الهادفة إلى إيجادِّ استقراٍر في منطقة حدودِّ الجوالن.للج

َعةِّ 
َّ
إلى جنوب  للجيش السوريهذا، وبعد العودةِّ املتوق

سورية وحدود الجوالن في إطار التسوية التي ترعاها موسكو، 

قوات  اآلن ظروف جديدة لعمل ونشاطبدأت تتشكل 

 األندوف تختلف بشكل كبير عما كانت عليه في ظروف عام

؛ بل تختلف عن الواقع الذي تطور في منطقة عملها 1791

 في السنوات األربع املاضية للحرب الداخلية في سورية.

وبقدر ما تنجح األمم املتحدة بتكييف عمل قواتها، بما 

يتناسب مع تحديات مهماتها الراهنة، واستخالص الفرص 

الجديدة تصبح احتماالت نجاح قوات األندوف قابلة 

على السالم في منطقة إسرائيل األمنية بشكل عام،  للمحافظة

فإسرائيل تمتلك قدرة كبيرة على خلقِّ ظروفِّ العمل املناسبة 

وتعزيز أمنها في حدود  لألندوف، من أجل مواجهةِّ التحديات،

 الجوالن".

وقع  1791أيار  11ويضيف العميد اوريون: أنه في "

الجانبان اإلسرائيلي والسوري، بوساطة كيسينجر وزير 

الخارجية األميركي على اتفاقية فصل القوات عند منطقة 

 اسيطرته تفي دمشق فقد الحكومةالجوالن الحدودية لكن 

على تلك املنطقة الحدودية نتيجة الحرب  0211منذ عام 

ين سقطت بأيدي املسلحين املتمردين، وفقدت الداخلية ح

قوات األندوف باملقابل معظم مواقعها هناك، وانتقلت 

ة قواتها إلى مواقع وقواعد داخل املنطقة اإلسرائيلية أو  غالبي 

قرب حدودها، وتوقف عمل معظم قوات األندوف في مراقبة 

. ومع عودة 
ً
عمق املنطقة الحدودية بشكل نهائي تقريبا

إلى شمال هضبة الجوالن عند الحدود  السورية الحكومة

بدأت قوات أندوف بتأييد سوري وإسرائيلي بوضع خطة من 

مراحل متعددة للعودة إلى االنتشار والعمل كالسابق. وفي 

، استلمت قوات أندوف معسكرها القديم في 0219أيلول 

)الفوار( داخل الحدود السورية، رغم أن املعسكر تعرض 

املتمردين املسلحين، واستأنفت أندوف للسلب من قبل 

القيام بدوريات املراقبة منه، وسوف تتابع تنفيذ بقية 

املراحل هناك. وتعزو قيادة األمم املتحدة والدول املانحة 

أهمية عليا لسالمة هذه القوات بشكل يفوق أهمية عودتها 
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للعمل، رغم أن عملية تحقيق تقدم في موضوع عملها لم يتم 

رية ت الحكومة السو بعد. وفي الربيع املاض ي اقترحبه الشعور 

 قبل إرسال 
ً
على املسؤولين في األمم املتحدة االنتظار قليال

بهجوم على منطقة  امكانية قيامهإإلى  ت، وملحقوات األندوف

لذلك ستنشأ هو الهجوم في أوجه اآلن. و  املتمردين، وها

 
ً
ك تل الجيش السوري  السيطرة على بعد أن يحقق- تدريجيا

الظروف املناسبة إلعادة نشر قوات أندوف بسالمة  -املنطقة

إلى مواقعها السابقة، وفتح معبر حدود القنيطرة من جديد 

بين إسرائيل وسورية، واستئناف وظيفة هذا املعبر كما كان 

سابقا، لكن املرء ال يستطيع عبور مياه النهر نفسه مرتين، 

ها فيها طرأ عليها فعودة قوات أندوف إلى املنطقة ومهمات

تغيرات جذرية، واتفاق فصل القوات كان يهدف إلى إبعاد 

 ،
ً
( عن بعضهما بعضا جيشين نظاميين )اإلسرائيلي  والسوري 

ويتبع كل جيش منهما لدولة، ومنع أي اشتباك في حرب 

 في الجوالن وسيناء عام 
ً
، 1791تقليدية كان خطرها موجودا

 على جدول العمل.
ً
الشروط املميزة التي و  ولم يعد موجودا

قوات األندوف لم تعد موجودة، ولم تعد وضعت أسسها 

القيود التي كان االتفاق يفرضها في ذلك الوقت تتناسب مع 

منطقة التهديدات الراهنة واملتوقعة. ويبدو أن السيناريو 

الذي يمكن أن يعبر عن ظروف عمل أندوف في املستقبل بدأ 

ِّ واملراقبة يشبه الخصائص نفسها ملهام ال
عمل العسكري 

واإلشراف التي تواجهها قوات يونيفيل التابعة لألمم املتحدة 

في جنوب لبنان منذ نهاية حرب لبنان الثانية وحتى يومنا هذا. 

فالتحديات التي يفرضها واقع املنطقة في جنوب سورية اآلن 

 جديدة على قوات األمم املتحدة يتعين 
ً
ستحمل معها مهاما

مع طبيعة عملها، وفي ظل الظروف السياسية أن تتناسب 

 إدخال تغييرات على قرار 
ً
الراهنة واملعقدة أصبح صعبا

مجلس األمن الدولي الخاص بفصل القوات أو على مهام ودور 

 من التحديات الناتجة على األندوف، 
ً
وهذا ما فرض عددا

 املستوى السياس ي:

ٍ  : سيتطلُب الوضُع السياس يُّ إيجادَ التحدي األول 
 حل 

 وخطوط 1791بين اتفاقِّ فصلِّ القوات الخاص بعام 

األمني الذي تريد روسيا تعزيزه -مشروع الترتيب السياس ي

ملصلحة حليفها في دمشق في ظل حسابات لحاجات أمن 

إسرائيل. فال شك أنَّ وجوَد اتفاقات بين قادة روسيا 

والواليات املتحدة وإسرائيل تترافق مع أسلوب العمل 

للواليات املتحدة في األمم املتحدة واملصالح  التصميمي

 –يران وحزب هللاإباستثناء –املشتركة ملعظم الالعبين 

 إلعادة تشكيل املنطقة األمنية عند  سيجعل
ً
الطريق ممكنا

إلى ذلك  وحديث، يضافهضبة الجوالن بشكل متجدد 

ضرورة تحديد مهمة حديثة لقوات أندوف وذات صلة 

 بواس
ً
 طة األدوات املتوافرة لدينا.بعملها، تحديدا

: يتعلق التحدي الثاني في قلب مهمة التحدي الثاني

قوات األندوف، وهي مراقبة االتفاق فعلى خالف الوضع 

السابق لن تجد قوات األندوف أمامها اآلن في منطقة عملها 

 من 
ً
 كثيرة

ً
 بنمطه املعهود فقط؛ بل ألوانا

ً
 نظاميا

ً
 سوريا

ً
جيشا

يشيات املحلية واألجنبية واملدنية املسلحة. القوات، مثل: املل

ويشير تقرير لألمم املتحدة إلى وجود اختراق صارخ اليوم لقرار 

حظر أي وجود عسكري أو مسلح في منطقة فصل القوات، 

سواء أكان ذلك من قوات النظام، أم من املجموعات 

املسلحة املتمردة التي تتقاتل في املنطقة. وال شك في أنَّ نزَع 

 أ
ً
 طويال

ً
 من بين سكان املنطقة سيستغرق زمنا

ً
سلحٍة شامال

! وسينعكس ذلك نفسه على أمن املنطقة 
ً
نجز فعال

ُ
هذا إذا أ

ُع أن تتحول جهود إيران وأتباعها من 
 
الحدودية، كما ُيتوق

صيغة التمركز بالدبابات واملدفعية إلى التمركز على شكل 

ري، عناصر أجنبية منزرعة داخل صفوف الجيش السو 
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وستعمل على إعداد بنى تحتية عسكرية تحت األرض بغطاء 

، وتقوم من هناك  ٍ
ٍ سكني 

من العمل املدني، وبناء مالجئ وَحي 

 ٍ
بنشاط استخباراتي، وتسيير دوريات عسكرية بلباس مدني 

على هيئة صحافيين أو صائدي طيور أو موظفين لسالمة 

ربما البيئة، أو عن طريق استخدام مواطنين غاضبين. و 

تحدث عمليات إطالق نار وزرع ألغام بين منطقة الفصل 

السورية باتجاه منطقة الفصل اإلسرائيلية؛ ذلك على غرار 

ما كان يحدث في جنوب لبنان، ويبدأ الجيش السوري بإعالن 

التبريرات والتوضيحات عن كل اختراق. وربما يمنع قوات 

ة م سورياألندوف من االقتراب من مواقعه العسكرية ثم تته

إسرائيل في الوقت نفسه بخرق االتفاق وبإطالق النار ونصب 

 .لخإ ... بطاريات القبة الحديدية،

فراد : يتعلق بضمان السالمة األمنية أل التحدي الثالث

 لقيامهم باملهام 
ً
 مسبقا

ً
األندوف، ألن ذلك يشكل شرطا

 املطلوبة منهم.

ين الجانب: يتعلق بمجال االتصال بين التحدي الرابع

، ألنه منذ إلغاء لجنة الهدنة الخاصة  السوري واإلسرائيلي 

كان الجانبان يتصالن أو يتبادالن  1729وعام  1717بعام 

 بالرسائل بين 
ً
، بالطريقة الشفوية، وأحيانا

ً
الرسائل، غالبا

ل اآلن دراسة إمكانية إعداد آلية  فض 
ُ
ضابطي االرتباط، وت

ين ة بين قوات يونيفيل والجانبمشابهة آللية االتصاالت القائم

، وتنفيذها بين الجيشين السوري  اإلسرائيلي  واللبناني 

 ِّ
، من أجل تجنب االشتباك واملساعدة على حل  واإلسرائيلي 

 أي مشاكل مدنية أو أمنية.

ويتعلق بتنقل  اللوجستيك: هو التحدي الخامس

وحركة قوات أندوف، فمقر قيادتها يوجد في الجانب 

 اللوجستيكالحكومة السورية ال تقدم لها السوري، و 

املطلوب بالشكل التام، وعملية استبدال بعض القوات أو 

نقل مواد التموين الخاصة بها ال تجري إال عبر حدود سورية 

 مع لبنان، وليس مباشرة بين إسرائيل ودمشق.

، يتعلق بموضوع التحدي السادس
ً
: وهو األكثر إلحاحا

 التي األندوف في منطقة عمله النشاط املدني واإلنساني

مرة في بنيتها التحتية عند القرى، وبدأت عودة َد أصبحت مُ 

السكان املحليين القادمين من القرى املدمرة واملخيمات تزداد 

 من أندوف، واعتاد تقرير األمم املتحدة  
ً
 مدنيا

ً
وتتطلب نشاطا

تقديم الثناء على أهمية الجهود العسكرية واملدنية التي 

ع السكان املحليين ، عن طريق صالت هذه القوات متجري 

 ةترميم البنية املدنية وخدماتها غير العسكري ومساعدتهم على

بفعل املساعدات التي يمكن ألندوف تقديمها إلعادة الحياة 

ا ذإلى طبيعتها، وتعزيز االستقرار األمني في تلك املنطقة. وعلى ه

أندوف تقديم  يمكن لقواتاملستوى اإلنساني  واألخالقي 

ٍ في منطقة عملها، وتحسين 
اإلسهام الكبير الستقراٍر مدني 

 سية، لكنها بحاجة إلىشروط األمن وتأدية مهمتها األسا

،  الغاية وهي محدودةاألدوات املناسبة لتحقيق هذه 
ً
جدا

 ،: تخصيص ميزانية بد من القيام بعمٍل في اتجاهينولذلك ال 

ات طبية وهيئة وخدم ثم نقل قدرات هندسية مدنية

تقوم به قوات  على غرار ما إلى أندوف، مساعدات مدنية

يونيفيل في جنوب لبنان ومشاركة منظمات املساعدات 

الدولية ومنظمات األمم املتحدة املماثلة في هذه املهمة في 

منطقة عمل أندوف وبهذه الطريقة ستقل املساعدات التي 

لجوالن حدود اتقدمها إسرائيل إلى السكان املحليين عند 

 .والتي تعترض عليها دمشق

وفي الختام يرى اوريون أن "الوضع الذي بدأ يتشكل 

عند حدود الجوالن من الجانب السوري يلزم القيادة 

اإلسرائيلية بمراجعة سياستها، من أجل املحافظة على أمنها 
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أثناء التطورات املقبلة وعلى الحكومة وقيادة الجيش القيام 

 ق من أجل تحقيق األهداف اآلتية:بدور فعال وخال 

تعزيز واقع أمني أكثر سالمة عند الحدود التي تتشكل  .1

اآلن من جديد مع سورية بمساعدة شركاء إسرائيل 

االستراتيجيين، ومع من تتحاور معهم في العالم 

 واملنطقة؛

 استخدام قوة ذكية وذات أدوات مدنية متنوعة؛  .0

 منطقة حدودتأمين املحافظة على أمن املهجرين في  .1

الجوالن وعلى سالمة السكان املحليين وراء 

حدودها، وهم ممن حافظوا على وجودهم نتيجة ما 

لهم من مساعدات في سنوات  قدمته إسرائيل

 الحرب؛

تقدير أهمية دور أندوف في تحقيق االستقرار في   .1

تلك املنطقة حتى لو كانت مهمتها متواضعة، لكن 

ر أندوف وفي إسرائيل إذا نجحت في تنظيم دو 

مواجهة التحديات التي ستواجهها قوات أندوف 

 أن يتحول سي
ً
إلى شكل  "نهر الجوالن"صبح ممكنا

جديد، ويجري العبور من فوقه بنجاح ملصلحة 

 الطرفين".
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 وفي التحليل واالستنتاج

جاء االهتمام بموضوع هذا البحث من قبل عدٍد من 

يترافق مع انتقال مراكز األبحاث اإلسرائيلية في توقيت 

الجيش السوري إلى السيطرة على معظم مناطق الجنوب 

السوري  املتاخمة لحدود الجوالن واألردن، بعد تطهير قسم 

من املجموعات اإلرهابية والتوصل إلى تسويات مع قسم آخر 

من هذه املجموعات، وإعادة االستقرار إلى معظم مدن وقرى 

أولويات جدول العمل  الجنوب السوري، ويبدو أنه أصبح من

 اإلسرائيلي امللحة والبالغة األهمية في تلك املنطقة.

 أن تجد القيادة اإلسرائيلية نفسها اآلن 
ً
ا وُيَعدُّ بدهي 

أمام واقع سيختلف عما كانت ترغب به، وعملت على فرضه 

بكل قدراتها منذ اشتعال نيران األزمة في سورية وبعد االنتصار 

 هم في تلك املنطقة بشكل خاص،على اإلرهابيين وحلفائ

فقد أصبح الهدف اإلسرائيلي اآلن هو: العمل على 

تحقيق املصالح اإلسرائيلية عند حدود الجوالن بطرق أخرى 

 تتيح:

تغيير شروط عمل قوات األندوف في منطقة فصل  .1

القوات وزيادة مهامها ومواقعها على حدود الجوالن 

؛  من الجانب السوري 

للجيش السوري بالعودة إلى  عدم إتاحة أي فرصة .0

مناطق قريبة من حدود الجوالن، وإبعاده إلى 

 عشرات الكيلومترات عن تلك املنطقة؛

ترسيخ التصلب االسرائيلي تجاه عدم االستعداد  .1

لالنسحاب من الجوالن املحتل، عن طريق فرض 

شروط إسرائيلية جديدة على منطقة الجوار 

للمنطقة  املأهول باملواطنين واملتاخم السوري

 املحتلة.

 
ً
ومع ذلك تدرك إسرائيل بقرارة نفسها أن هناك عددا

من املسلمات ال يمكن تجاوزها بعد انتصار سورية مثلما ال 

يمكن التغاض ي عن تأثيرها فيما يرتبط بأمنها عند الحدود 

الجنوبية ومطالبتها الشرعية باستعادة الجوالن املحتل 

 وأهمها:

أصبح لديها جيش  في وضعها الراهنأن سورية  .أ

 
ً
زاد من قدراته وخبراته بعد أن خاض حروبا

داخلية، وانتصر فيها على مجموعات إرهابية 

مسلحة بطرق تداخلت فيها تجارب الحرب ضد 

جيوش شبه نظامية شكلتها مجموعاُت حربِّ 

إرهاٍب داخل املدن وبين تخوم القرى، وكان 

يشتبك ملدة قصيرة بين وقت وآخر كجيش 

، وهو بالتالي نظامي ضد ج يش نظامي إسرائيلي 

 لم يعد ذلك الجيش ن
ً
فسه الذي كان موجودا

دوء نسبي على وما ساد فيها من ه، 0212عام 

 على مختلف الجبهات فقد 
ً
أصبح اآلن معتادا

كل أشكال االشتباك من ناحية االختصاص 

العسكري، وتدرب على أسلحة ومعدات حديثة 

، متطورة في مختلف الصنوف العسكرية

وازدادت ثقته بنفسه بعد أن تمكن من تحقيق 

 االنتصار هو وحلفاؤه في املنطقة؛ 

 كهذا ال يمكن له في وضعه الراهن 
ً
كما أنَّ جيشا

الخضوع لالبتزاز اإلسرائيلي  عند حدود الجوالن؛ بل سيعمل 

 على تحسين شروط انتشاره في تلك املنطقة بقدراته الذاتية؛

 تأثيرها السياس ي فيأن سورية تتزايد إمكانيات  .ب

كل مواضيع اهتمامها ومصالحها بفضل 

تحالفاتها اإلقليمية والدولية التي تمت طوال 
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السنوات الثماني املاضية، وهذا ما يقدم لها 

ٍ في مسألة الجوالن -منصة تأثيٍر سياس ي ٍ 
قانوني 

ال يمكن إلسرائيل تجاهله وال تجاوز 

 استحقاقاته. 

ن أن يدور في رأس وإذا حاولنا استشراف ما يمك

القيادة اإلسرائيلية تجاه هذا الوضع الذي بدأت تشكله 

سورية والتحديات التي تفرضها على إسرائيل فمن املؤكد أن 

تجد إسرائيل لنفسها مصلحة في اطالة أمد بقاء الجوالن 

ة ممكنة، وتلجأ إلى فرض شروط  تحت احتاللها ألطول مد 

 تعجيزية لتحقيق هذه الغاية.

وهذه الفرضية أو االحتمالية ربما تدعو إلى طرح بعض 

التساؤالت مثل: هل ستلجأ القيادة اإلسرائيلية إلى التعامل 

مع حدود الجوالن كجبهة شمالية ال يمكن االنتقال الى مرحلة 

سالم معها مقابل أي تسوية في الجوالن إال بربط هذه الجبهة 

 فرضه على حزببجبهة جنوب لبنان، وما تريد إسرائيل أن ت

؟ تلجأ 
ً
 يهفهللا؟ أم أنها ستلجأ الى تكتيك آخر معاكس تماما

إلى عزل كل جبهة عن الجبهة األخرى وتناور بينهما؛ ذلك 

لتفكيك التحالف القائم بين سورية وحزب هللا وإيران أو 

إضعافه، ألن إسرائيل ال تؤمن إال بالحل املنفرد لكل طرف 

في كامب ديفيد مع مصر وفي  عن اآلخر. وهذا نفسه ما فعلته

 مع األردن، ةعربوادي وسلو مع الفلسطينيين وفي أ

ولذلك ربما ستفضل القيادة اإلسرائيلية تفكيك هذا 

دَّ نفسها ألي استحقاق يتعلق بجبهة  عِّ
ُ
التحالف قبل أن ت

ها ممتدة من حدود الجوالن إلى حدود  ُعدُّ
َ
الشمال التي ت

جنوب لبنان حين ترغب، بما يخدم مصلحة خطابها 

ها غير ممتدة بما يخدم مصلحة  ُعدَّ
َ
، ويمكن أن ت السياس ي 

خطاب نفسه، وتجد في ذلك مصلحة أفضل لتحقيق هذا ال

تفتيت قدرة أطراف جبهة الشمال وفي أغلب االحتماالت لن 

تتوقف إسرائيل عن التمسك بهذا الهدف االستراتيجي في 

 سياستها ودورها في املنطقة. 
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