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 ملخص

السيطرة على املنطقة الجنوبية،  سوريةما االعتبارات التي تحكم تعاطي إسرائيل مع استعادة 

 إلى حدود الفصل مع الجوالن املحتل، وما معنى عودة إسرائيل وروسيا والواليات املتحدة 
ً
وصوال

 1974للحديث عن اتفاق الفصل لعام 
ً
، وكيف يفكر اإلسرائيليون في تعديل ذلك االتفاق، نصا

، وكيف أن رهانات إسرائيل يمكن أن تدفعها لعرقلة
ً
، ثم عرقلة إعادة بناء سوريةالحل في  ومضمونا

 بجدول أعمال وقضايا  سوريةالدولة؛ ومواصلة ديناميات التغلغل واالختراق بحيث تبقى 
ً
ُمجهدة

غير قادرة على مجرد التفكير بالجوالن الذي تعمل  –من هذا املنظور –كثيرة ومعقدة، ما يجعلها 

 على جعله من املاض ي؟
ً
 إسرائيل جاهدة

"مبتدأ" املطالب والرهانات اإلسرائيلية، ولكنه يتعرض  1974الفصل للعام يمثل اتفاق 

 تحت مزاعم وتقديرات وعناوين ومبالغات غير دقيقة، 
ً
ب تماما يَّ

َ
لتأويالت قاسية بحيث يمكن أن ُيغ

 أحمر"؛ أو أن الحكومة السورية قد ال تكون قادرة على 
ٌ
من قبيل: أنَّ وجود إيران وحزب هللا هو "خط

 األمن في املنطقة الجنوبية، ما يتطلب من إسرائيل أن تتدبر أمنها بوسائلها الخاصة.ضبط 

عنى إسرائيل بإقامة "تفاهمات موازية"، ليست مباشرة بينها وبين 
ُ
، في البداية على سوريةت

األقل، إنما بينها وبين روسيا وربما الواليات املتحدة، تتضمن تحديدات إضافية حول عديد وعتاد 

في املنطقة  ،لخ، إاط اإلمكانات لدى القوات السورية وأي قوات أخرى من إيران أو حزب هللاوأنم

 ، بما يمثل ضمانة ألمن إسرائيل.سورية، وربما في عموم سوريةالجنوبية من 

هت بذلك ضربة كبرى وحينما اتجهت الحكومة السورية الستعادة املنطقة الجنوبية، فقد وج  

زمة، ويبدو أن املواجهة انتقلت من طور إلى آخر. ومن الواضح أن تجاذبات لرهانات إسرائيل في األ 

 املسألة في املنطقة الجنوبية سوف تتمركز لبعض الوقت حول اتفاق الفصل.

: في مقاربة املوضوع، وتسعة محاور، مقدمةتتألف الورقة من 
ً
: عودة الجنوب، أوال

ً
:، ثانيا

ً
 ثالثا

: اتفاق الفصل ، إشارات بوتين، أي تهديد؟، ويتضمن: التهديدإسرائيل وعودة الجنوب: مدارك 
ً
رابعا

: في اإلشارة إلى القرار  ؟1974
ً
: ماذا تعني إسرائيل بـ اتفاق الفصل؟، 338خامسا

ً
: أبعد سادسا

ً
 سابعا

: تعديل أم سيولة في املعنى؟، من املنطقة العازلة
ً
: اإلشارات ، تفاهمات موازيةويتضمن  ثامنا

ً
تاسعا

 خاتمة. نبيهاتوالت
ً
 ، وأخيرا
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 مقدمة

الحظْت إسرائيل ارتفاع "رايات بيضاء" في مدينة درعا أمام الجيش السوري، في املكان الذي 

سبق أن ارتفعت فيه رايات الحرب قبل عدة سنوات، وأن من رفع تلك الرايات، ليس الجماعات 

 ،األطراف الداعمة لها، ومن بينها –بتعبير مجازي، وربما واقعي إلى حد ما–املسلحة فحسب، إنما هو 

إسرائيل نفسها، ولوال أن الداعمين اصطدموا بـ "الجدار" لكانت الحرب في تلك  ،بل على رأسها

من السوريين ومن آخرين  ،لخ، إاملنطقة مستمرة، وقودها جهاديون وتكفيريون وحاملون ومرتزقة

 من مختلف أنحاء العالم. سوريةلى قدموا إ

 1974لجيش السوري للمنطقة الجنوبية حتى حدود اتفاق فصل القوات لعام مثلت استعادة ا

 بعد استعادة الدولة، وتجاوز عدد من 
ً
 على تحول كبير في طبيعة األزمة السورية، تحديدا

ً
مؤشرا

 التحديات الكبيرة والخطيرة التي كانت تواجهها، في الداخل والخارج، وما يهم هنا هو تعاطي الخارج أي

 ة والدولية معها.إلقليميالبيئة ا

هي أحد مداخل ومحددات األزمة، فال بد وأن تكون  –كما ستأتي اإلشارة–إذا كانت إسرائيل 

 16أحد مخارجها، أي أحد الفواعل املتدخلة في طبيعة الحل لألزمة. وقد أوضحت قمة هلسنكي )

لد ترامب ذلك، لجهة ما قاال ( بين الرئيسين الروس ي فالديمير بوتين واألمريكي دونا2018تموز/يوليو 

إنه أولوية أمن إسرائيل في البحث عن مخارج لألزمة السورية. ولو أن التوصل إلى تحديد متوافق 

، ربما كان كذلك بين 
ً
عليه بالتمام ملعنى "أمن إسرائيل" من جهة األزمة السورية قد ال يكون متيسرا

 مع روسياإسرائيل والواليات املتحدة، لكن ال بد أن يكون األ 
ً
 .مر مختلفا

وحلفائها من جهة وبين إسرائيل وحلفائها  سوريةسوف تتركز تجاذبات املنطقة الجنوبية بين 

لعام  338الذي يستند إلى قرار مجلس األمن  1974من جهة أخرى حول اتفاق فصل القوات لعام 

لجوالن، املحرر ، وإذ يمثل اتفاق الفصل فرصة أمام إسرائيل لعودة األمور على جانبي ا1973

، على ما ترى أن الزمن وتطورات األمور 
ً
 أو قيدا

ً
واملحتل، فإن إسرائيل تجد االتفاق اآلن تهديدا

 تجاوزته، وعلى ما تحاول هي أن تتجاوزه؛ ذلك في مستويين على األقل:

األول هو رغبة إسرائيل في تعديل اتفاق الفصل بحيث تتغير طبيعة ومهمة قوات املراقبة  -

(، وربما تعديل خارطة توزع القوات وأنماط السالح، والتحقق مما يجري UNDOFة )الدولي

 على األرض.
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، وبما يجعلها تحت سوريةالثاني هو إقامة اتفاق أو تفاهمات موازية على حساب الدولة في  -

 ضغوط واستهدافات أمنية واستراتيجية تمنعها من مجرد التفكير بالجوالن املحتل. 

: في مقاربة املوضوع، وتسعة محاور، مقدمةتتألف الورقة من 
ً
: عودة الجنوب، أوال

ً
:، ثانيا

ً
 ثالثا

: اتفاق الفصل ، إشارات بوتين، و أي تهديد؟، ويتضمن: إسرائيل وعودة الجنوب: مدارك التهديد
ً
رابعا

: في اإلشارة إلى القرار  ؟1974
ً
: ماذا تعني إسرائيل بـ اتفا، 338خامسا

ً
: أبعد ق الفصل؟سادسا

ً
 سابعا

: تعديل أم سيولة في املعنى؟، من املنطقة العازلة
ً
: اإلشارات ، تفاهمات موازيةويتضمن  ثامنا

ً
تاسعا

 خاتمة.والتنبيهات
ً
 ، وأخيرا

وال بد من اإلشارة إلى أن الورقة تركز على املوضوع من منظور إسرائيل بصورة رئيسة، وتتناول 

وهي تقدر وتدقق وتتفحص، وال تتنبأ أو تستشرف باملعنى املعروف  رؤية نصية وتحليلية لألمور،

لالستشراف، وتستند إلى منظور أو قراءة إسرائيل لألمور، فيما تتطلب وجهة النظر أو القراءة 

 السورية حيز بحث ونقاش آخر. 
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ا
 املوضوع مقاربة في -أول

السيطرة  سوريةتنطلق القراءة من سؤال حول ما الذي يحكم تعاطي إسرائيل مع استعادة 

 إلى البوابات التي كانت تشرف عليها القوات الدولية )
ً
بما في ، (UNDOFعلى املنطقة الجنوبية، وصوال

ن ذلك اعتراض إسرائيل على وجود قوات من حزب هللا وإيران في املنطقة الجنوبية وعلى مقربة م

الحدود مع الجوالن املحتل وفلسطين املحتلة، سواء أكان ذلك في معرض قيام العمليات العسكرية، 

 إلى املنطقة الجنوبية مصدر تهديد؟ سوريةأم بعدها، وكيف تعد إسرائيل عودة الدولة في 

، وما 1974وما معنى عودة إسرائيل وروسيا والواليات املتحدة للحديث عن اتفاق الفصل لعام 

التي جمعته بالرئيس األمريكي دونالد –داللة إشارات الرئيس الروس ي فالديمير بوتين في قمة هلسنكي 

اق الفصل ، وكيف يفكر اإلسرائيليون في تعديل اتف338إلى القرار  –2018تموز/يوليو  16ترامب في 

، ومحاولة تأويل نصوصه، وإقامة تفاهمات واتفاقات موازية له؛ وكيف أن  1974لعام 
ً
 ومضمونا

ً
نصا

رهانات إسرائيل يمكن أن تدفعها لعرقلة الحل في سورية، ثم عرقلة إعادة بناء الدولة؛ ومواصلة 

 بجدول أعمال وقضايا كثيرة ومعقدة، ما  سوريةديناميات التغلغل واالختراق بحيث تبقى 
ً
ُمجهدة

 على  –من هذا املنظور –يجعلها 
ً
غير قادرة على مجرد التفكير بالجوالن، الذي تعمل إسرائيل جاهدة

 جعله من املاض ي؟
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ا
 الجنوب عودة -ثانيا

( قبيل 2018حزيران/يونيو  13قال الرئيس بشار األسد في حوار مع إحدى القنوات اإليرانية )

كنا أمام خيارين كما هو الحال في كل املناطق »الستعادة املنطقة الجنوبية، انطالق الحملة العسكرية 

بهدف عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل عام ... األخرى في سورية، إما املصالحة أو التحرير بالقوة، 

  الجيش السوري في تلك املنطقة التي هي منطقة مواجهة وجودأي  ،2011
ً
 مع العدو الصهيوني وطبعا

  .1«خروج اإلرهابيين
ً
 حاسما

ً
 باستعادة املنطقة الجنوبية. وهذا مؤشر على أنَّ ثمة قرارا

برز نقاش طويل حول التدبير أو الحل املمكن ملسألة "اشتراك" مقاتلين من حزب هللا في 

 بأن املعركة سوف تكون 
ً
العمليات العسكرية الستعادة املنطقة الجنوبية، بكيفية تركت انطباعا

مستحيلة ما لم يتم التوصل إلى تسوية بهذا 

الخصوص، فيما كانت العمليات بدأت 

حسب –قضم الجغرافي بالفعل، وتواصل ال

مصطلحات التحليل العسكري الدارجة في 

ملناطق سيطرة الجماعات  –املوضوع السوري

  املسلحة.

ثمة بالقطع عوامل عديدة ساعدت الجيش السوري في تحقيق مكاسب كبيرة وتقدم سريع، 

، ثم لنمط التكتيكات املتبعة من قبله وشركائه في
ً
امليدان،  لكن الوزن النسبي كان للسياسة أوال

 السلوك "غير العسكري"، أي املفاوضة والحوار، والترغيب والترهيب، وتقسيم املناطق إلى 
ً
تحديدا

 ، إلخ.قطاعات والتعاطي مع الجماعات والتكوينات بصورة منفصلة

ترافقت عمليات الجيش السوري في املنطقة الجنوبية مع بروز تقديرات سياسية وإعالمية بأن 

ه لرعاية "بؤرة إرهابية" في منطقة الفصل، على غرار كيانية "جيش لبنان الجنوبي" إسرائيل ربما تتج

املعروف باسم "جيش لحد" في جنوب لبنان في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، وتكون بمثابة 

 وتهديد ألمن البلد من جهة أخرى. "منطقة عازلة" من جهة، ومنطقة توتر وإشغال للجيش السوري

                                                           
  .2018حزيران/يونيو  13، يوتيوب"، العالم قناة مع األسد الرئيس مقابلة"  1

 pF_hzGQ-https://www.youtube.com/watch?v=qYH 

ترافقت عمليات الجيش السوري في املنطقة 

الجنوبية مع بروز تقديرات سياسية وإعالمية 

بأن إسرائيل ربما تتجه لرعاية "بؤرة إرهابية" 

 .في منطقة الفصل

https://www.youtube.com/watch?v=qYH-pF_hzGQ
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أحد البدائل املمكنة أو املتخيلة أمام عدد من الجماعات املسلحة حيث لجأ عدد كبير  هذا كان

 من املقاتلين وعائالتهم إلى تلك املنطقة مطالبين إسرائيل بـ "الدفاع عنهم". وقد انتشر مقطع يوتيوب

: فيه إسرائيل بالحماية،  ظهر فيه أحد األطباء من املعارضة يطالب –وهذا مجرد مثال واحد–
ً
قائال

نصرة" ، في إشارة إلى القرآن والتوراة، أي مسلمين ويهود، أي "جبهة «نحن أهل ِكتاب وأنتم أهل ِكتاب»

 أو أي من أشباهها وصهاينة.

وقد فعل الش يء نفسه عمالء عناصر استخبارات ومرتزقة عرب وأجانب كانوا يعملون مع 

لخوذ البيضاء" الذي عملت إسرائيل واألردن الجماعات املسلحة، ومنهم عناصر التنظيم املعروف بـ "ا

، إلى تلك املنطقة، ثم إلى األرض املحتلة وبعدها إلى األردن سوريةودول غربية على سحبها وعائالتها من 

  .2من ثم إلى الواليات املتحدة وعدد من الدول األوربية

  

                                                           
تموز/يوليو  22، امليادين"، األردن إلى البيضاء الخوذ بمنظمة يعرف ما عناصر نقل تنفي للميادين مصادر، "بيطار هللا هبة  2

2018.  https://goo.gl/2Jm86c 

  .2018 يوليو/تموز  22، رويترزو

https://goo.gl/2Jm86c
https://goo.gl/2Jm86c
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ا
 التهديد مدارك: الجنوب وعودة إسرائيل -ثالثا

إطالق بوقف ( يقض ي 2018تموز/يوليو  19روسيا إلى اتفاق مع الجماعات املسلحة )توصلت 

وتسليم مناطق السيطرة في محافظة النار، 

 إلى 
ً
خط القنيطرة إلى الجيش السوري، وصوال

ثم كان  .3في منطقة الرفيدفض االشتباك 

وصول الجيش السوري إلى البوابة التي كانت 

 26تشرف عليها قوات "األندوف" ظهيرة 

. لكن كيف نظرت إسرائيل 2018تموز/يوليو 

نطقة الجنوبية، بما إلى استعادة الجيش للم

 هو قيد أو تهديد؟

 أي تهديد؟

 تمثل عودة الدولة السورية إلى الجنوب مصدر تهديد إلسرائيل من عدة نواح مثل: 

عودة قوية للدولة السورية ولنظام الرئيس بشار األسد، بتحالفاته وتقديراته املعروفة  -

 إلسرائيل التي تمثل مصدر تهديد لها ولحلفائها. 

 للعاصمة دمشق. سوريةفقدان ورقة ضغط قوية ضد  -
ً
 دائما

ً
 ، يمكنها أن تشكل تهديدا

 نهاية رهانات املنطقة العازلة والكيانية الخاصة في الجنوب. -

طلب تعديل التغير املحتمل ملدارك النظام السياس ي ورهاناته حول املنطقة الجنوبية، وربما  -

 اتفاق الفصل. 

لبنان آخر" على خط الجوالن املحتل، ما لم يتم التوصل إلى احتمال بروز مالمح "جنوب  -

 توافق على ترتيبات أمن واستقرار في املنطقة الجنوبية.

                                                           
 .2018تموز/يوليو 24، الشرق األوسط "،االشتباك فض خط إلى للعودة ويفاوض... الجوالن هضبة قرب ينتشر النظام"  3

https://goo.gl/w8jf1e  

لدى إسرائيل، أن وجود قوات في مصادر القلق 

إليران وحزب هللا على مقربة من الحدود، قد 

 وتقديرات يصعُب تغييرها، 
ا
يخلق ظروفا

ُر ضبط األمور في لحظة أكثر 
ّ

 إلى أنه يتعذ
ا
إضافة

 ما يميزها هو الغموض وعدم اليقين.

https://goo.gl/w8jf1e
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وجود إيران على مقربة من الحدود؛ ذلك أنَّ لدى الطرفين )إيران، إسرائيل( مشروعين  -

فعل، ولكنها إقليميين يضعانهما على جانبي حرب ماثلة أو وشيكة، هي حرب قائمة بينهما بال

 ليست مباشرة.

هذا، وفي مصادر القلق لدى إسرائيل، أن وجود قوات إليران وحزب هللا على مقربة من 

ُر ضبط األمور في لحظة أكثر 
 
 إلى أنه يتعذ

ً
 وتقديرات يصعُب تغييرها، إضافة

ً
الحدود، قد يخلق ظروفا

رد ما يميزها هو الغموض وعدم اليقين، كما أن وجود حزب هللا وإيران هناك يمكن أن يعزز فرص ال

 لديهما في حال قامت إسرائيل باستهداف قواعدهما أو مراكزهما العسكرية في العمق السوري. 

 إشارات بوتين

 بعد استعادة الجيش سوريةلخص الرئيس الروس ي فالديمير بوتين املوقف في جنوب 
ً
، تحديدا

يجب ": سنكيفي ختام قمة هل قال بوتين، 1974السوري له، بالعودة إلى اتفاق فصل القوات لعام 

، حول فصل القوات اإلسرائيلية 1974جلب جنوب سورية إلى االمتثال الكامل ملعاهدة العام 

والسورية. وسوف يؤدي ذلك إلى جلب السالم ملرتفعات الجوالن، وسوف يجلب املزيد من )العالقات( 

 .4"السلمية بين سورية وإسرائيل، وسوف يوفر األمن لدولة إسرائيل

قال نتنياهو في إنَّ ما قاله بوتين عن اتفاقية الفصل، كان سبقه إليه نتنياهو قبل يوم واحد، 

 إلمكانياتنا. حدودنا. وسوف نمد يد املساعدة اإلسنواصل الدفاع عن ": اجتماع وزاري 
ً
نسانية وفقا

د بشكل صارم باتفاقية فصل القوا ت مع ولن نسمح بالدخول إلى أراضينا، كما سنطالب بالتقي 

 .5"1974الجيش السوري التي تم توقيعها عام 

في وقت الحق، صرح بوتين في مقابلة مع القناة الروسية األولى: "لقد تمكنا من االتفاق على 

بعض املسائل الخاصة بسورية. بشكل خاص على منطقة خفض التصعيد الجنوبية بجوار مرتفعات 

-كما ناقشنا هذا في وقت سابق مع شركائنا اإليرانيين-الجوالن، مع اعتبار كامل للمصالح اإلسرائيلية

                                                           
 على الضغط بالده مواصلة يؤكد وترامب 1974 اتفاقية إلى املحتل   الجوالن إعادة على يشدد بوتين.. هلسنكي قمة انتهاء" 4

  https://goo.gl/WeCu4h .2018تموز/يوليو  16 ،امليادين"، إيران
 .2018تموز/يوليو  15، روسيا اليوم"، السوري الجيش مع االشتباك فك اتفاق بتطبيق نطالب: نتنياهو" 5

https://goo.gl/mf9XnP  

https://goo.gl/WeCu4h
https://goo.gl/mf9XnP
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ولذلك نحن على الطريق الصحيح فيما يتعلق بإصالح الوضع بمعنى أوسع، وليس فقط بشأن 

 .6سورية"

اء ق عليه مع رئيس الوزر بوتين يشير إلى مناقشاته مع "شركائه اإليرانيين"، وربما يحيل إلى ما اتف

 بشكل منفصل، في معرضعلي أكبر واليتي، مستشار املرشد اإليراني و  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

لكل من إيران وإسرائيل من دون زياراتهما إلى موسكو. وما يزال السؤال حول "الضمانات" الروسية 

 لكثير من األسباب لتثق بـ بوتين.وإيران الدى إسرائيل لكن يتضح أنَّ و إجابة واضحة، 

يعني الربط بين عودة الجيش السوري إلى الجنوب واتفاق الفصل  لكن ملاذا موقف بوتين؟ وهل

، وما قاله من إقامة سالم؟ وهل يفصح عن جانب من حدوث تفاهمات أو مفردات 338والقرار 

 لنقاش وتفاوض قادمين؟ وهل هو خلط لألفكار بالوقائع من 
ً
لنقاش وتفاوض، أم أنه يطرح إطارا

 من تفهمه ورعايته ألمن إسرائيل كما قال مع  أجل التهيئة ملرحلة جديدة؟ وهل جاء
ً
ذلك انطالقا

، أم أن سوريةالرئيس ترامب إنه صدر عن حليف يريد أن ييهئ ظروف عودة أفضل لحليفه وهو 

 ئلة املذكورة كلها، وربما أكثر؟املوقف يحتمل األس

ْوَضَعِة النقاش وتلمس
َ
االتجاهات  إنَّ األسئلة املذكورة ليست مطروحة لإلجابة، إنما مل

 من قبل فواعل رئيسة في املشهد السوري، وباألخص روسيا، الداعم الرئيس 
ً
املحتملة لألمور، تحديدا

 للدولة السورية، واملقرب من إسرائيل في آن، فاعل ينطلق من حسابات وتقديرات مركبة ومعقدة.

  

                                                           
  ماذامكسيم سوكلوف، " 6

ً
 .2018تموز/يوليو  21، موقع الغد"، هلسنكي؟ قمة بعد لسورية بالنسبة تاليا

https://goo.gl/MzUsTk  

https://goo.gl/MzUsTk
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ا
 ؟1974 الفصل اتفاق -رابعا

ليبرمان في تغريدة على حسابه في "تويتر" بعد جولة في قال وزير الحرب اإلسرائيلي أفيغدور 

"سنلتزم بكل فقرة من اتفاقية الفصل بين "إسرائيل" وسورية من عام  (:2018-7-10) الجوالن املحتل

 لكن هل يعني ذلك بالتمام؟ .7"1974

( تتضمن انسحاب القوات 1974أيار/مايو  31)في القوات اتفاقية فك االشتباك أو فصل إنَّ 

( باستثناء 1973تشرين االول/أكتوبر  6اإلسرائيلية من عمق األراض ي السورية إلى مواقعها قبل )

 تقررتمدينة القنيطرة وبعض القرى املجاورة لها )رويحينة، بئر عجم، مدارية، بريقة، كودنة( التي 

ملتحدة ملراقبة مقابل ترتيبات الحقة. وتقرر في ملحق لالتفاق نشر قوات لألمم ا سوريةإعادتها إلى 

 :8. وتضمن االتفاق النقاط الرئيسة اآلتية(UNDOFالهدنة )

تشرين األول/أكتوبر  22تاريخ  338إيقاف العمليات العسكرية، وااللتزام بقرار مجلس األمن  -

1973. 

    اآلتية:الفصل بين القوات اإلسرائيلية والسورية وفقا للمبادئ  -

  كلها غربي الخط املشار إليه بالخط )أ( على ستكون القوات العسكرية اإلسرائيلية

 .(1-حيث ستكون غربي الخط )أ الخريطة املرفقة باالتفاق، إال في منطقة القنيطرة

  األراض ي الواقعة شرقي الخط )أ( كلها تحت اإلدارة السورية، وسيعود املدنيون

 .السوريون إلى هذه األراض ي

 الخريطة املرفقة هي منطقة فصل.  املنطقة الواقعة بين الخط )أ( والخط )ب( على

 وسوف ترابط في هذه املنطقة قوة مراقبة لألمم املتحدة، وفق ملحق باالتفاق.

 (القوات السورية كلها شرقي الخط املشار إليه بالخط )ب. 

  )هناك منطقتان متساويتان لتحديد األسلحة والقوات واحدة على غربي الخط )أ

 .واألخرى شرقي الخط )ب(

                                                           
ِض العازلة املنطقة في َيِقف سوري جندي كل: ليبرمان" 7

 .2018تموز/يوليو  10 ،موقع العرب اليوم"، للخطر حياته ُيعر 

https://goo.gl/cQxUJR  
 انظر نص اتفاق فصل القوات في:  8

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/11302/Add.1  

https://goo.gl/cQxUJR
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/11302/Add.1
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  للجانبين بالتحرك حتى خطوطهما دون تدخل وتين الجويتينللقيسمح. 

 (. 1-ألن تكون هناك قوات في املنطقة الواقعة بين الخط )أ( والخط ) -

سيتم وضع خريطة تفصيلية وخطة لتنفيذ فصل القوات بواسطة املمثلين في فريق العمل  -

لى والثانية والثالثة ، إن مراقبة تنفيذ شروط الفقرات األو سوريةالعسكري ملصر وإسرائيل و 

سوف تتم من جانب أفراد األمم املتحدة الذين يشكلون قوة مراقبة الفصل التابعة لألمم 

 .9املتحدة طبقا لهذا االتفاق

رغم أنه خطوة نحو سالم دائم على أساس قرار  عد هذا االتفاق اتفاقية سالم نهائيال يُ  -

 .م1973أكتوبر تشرين األول/ 22املؤرخ في  338مجلس األمن رقم 

من خطوطهما األمامية، وأال توضع صواريخ املضادة م ك 20على عمق تحديد القوات  -

  كم. 25للطائرات من الجانب السوري ضمن منطقة عمقها 

                                                           
قوة األمم املتحدة ملراقبة ء الذي تضمن إنشا 350في اليوم نفسه لتوقيع اتفاق الفصل، صدر قرار مجلس األمن رقم  9

 . انظر نص القرار:(UNDOF)فض االشتباك 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/350(1974)  
 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/350(1974)
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 وفلسطين املحتلة )إسرائيل(. املحتل وتغيرات الحدود بين سورية (: الجولن السوري1الخريطة )

 .37(، ص 2007اإلسرائيلية، )بروكسل: املجموعة،  *استئناف املفاوضات السورية ،مجموعة األزمات الدوليةاملصدر: 
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 منطقة الجولن املحتل، وتحولت الحدود(: 2الخريطة )
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ا
 338 القرار  إلى اإلشارة في -خامسا

الذي صدر في أعقاب حرب  338أشار الرئيس فالديمير بوتين إلى قرار مجلس األمن الدولي 

، وكان ذلك في املؤتمر الصحافي  بعد قمة هلسنكي التي جمعته بالرئيس 1973تشرين األول/أكتوبر 

، وهذا 1974األمريكي دونالد ترامب؛ ذلك في معرض حديثه عن ضرورة العودة إلى اتفاق الفصل لعام 

 ينطوي على دالالت ومعاٍن عديدة:

وإسرائيل إلى مسار التفاوض  سوريةبين  اهتمام روسيا وربما الواليات املتحدة بعودة األمور  -

 عن حل، وفق منطوق القرار املذكور، وال يتضح إذا كانت مداوالت الرئيسين بوتين 
ً
بحثا

وبية تمت في ضوء القرار وترامب قد تطرقت إلى املسألة السورية واملوقف على الجبهة الجن

 املذكور.

في معرض التأكيد على  1974واتفاق الفصل لعام  338ربما كانت إشارات بوتين إلى القرار  -

وإسرائيل في تلك املنطقة، وهذا يحيل  سوريةمرجعية قانونية دولية حاكمة للتفاعالت بين 

ه يلبي هدفين من جهة روسيا، إلى غرض أو هدف مركب أو متعاكس من حيث الشكل، لكن

 هما:

  ق إسرائيلي محتمل ملواجهة أو عرقلة سعي الحكومة السورية الستعادة احتواء أي انزال

السيطرة على املنطقة الجنوبية وعودة األمور على جبهة الجوالن إلى ما كانت عليه قبل 

 . 2011آذار/مارس 

  احتواء أي انزالق سوري محتمل مع توجهات أو تقديرات بشأن الجوالن والتعامل مع

. وهذا يستجيب ملخاوف أو مدارك تهديد سوريةاإلسرائيلية على التدخالت واالعتداءات 

متزايدة )فعلية أو افتراضية أو متخيلة( لدى إسرائيل، بشأن وجود قوات أو فواعل من حزب 

 هللا أو إيران على مقربة من خط الحدود مع الجوالن السوري املحتل. 

إشارة بوتين فإن  ،10لكتروني"والال" اإلأمير أورن، في موقع اإلسرائيلي بحسب الصحافي كما أنه 

ولكن  ."من الناحية السياسية سوريةترض ي إسرائيل من الناحية األمنية، وترض ي إلى اتفاق الفصل "

، إلى كالم بوتين عن قرار مجلس األمن رقم 
ً
تاريخ  338ال يتضح كيف نظر الطرفان، إسرائيل تحديدا

                                                           
  https://goo.gl/7vKkpm. 2018تموز/يوليو  17، 48موقع عرب ، "صفقة ترامب وبوتين" 10

https://goo.gl/7vKkpm
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تشرين الثاني/نوفمبر  22تاريخ  242القرار يستند إلى القرار ، إذ إنَّ 1973تشرين األول/أكتوبر  22

، ومن ضمنها 1967الذي يطالب إسرائيل باالنسحاب من األراض ي العربية املحتلة عام  1967

 للقانون الدولي.الجوالن، لم تلتزم إسرائيل به؛ بل أعلنت ضم الجوال 
ً
 ن إليها خالفا

 من الدعم  242سنكي أو إشارته إلى القرار وقد ترى إسرائيل في موقف بوتين في قمة هل
ً
نوعا

ليس حيال منطقة الفصل أو املنطقة الجنوبية فحسب، وإنما حيال الجوالن  سوريةالعميق ملوقف 

. وهذا ما يثير مخاوف وهواجس عميقة 1967حزيران/يونيو  4املحتل أو باألحرى العودة إلى خطوط 

 لدى إسرائيل، قد ال تغطيها التفاهم
ً
مأيضا هُّ

َ
ف
َ
 ات الروسية اإلسرائيلية حول األزمة السورية، وال ت

. ولو أن اإلشارات يفسرها ما بعدها، بمعنى أن سوريةالرئيس بوتين ألولويات األمن اإلسرائيلية تجاه 

بداية مسار جديد  338التطورات الالحقة سوف تكشف عما إذا كانت إشارة الرئيس بوتين إلى القرار 

وإسرائيل، على صعوبة هذا االحتمال في الظروف الراهنة، أم  سوريةاوضات بين أو مستأنف في املف

 إلى خطوط اتفاق الفصل 
ً
أنها مجرد تذكير بأن استعادة الجيش السوري للمنطقة الجنوبية، وصوال

 يمكن أن ينطوي على مكاسب للجميع.  1974لعام 
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ا
 الفصل؟ اتفاق بـ إسرائيل تعني ماذا -سادسا

، وما يراد 
ً
إنَّ إصرار إسرائيل، وكذلك روسيا والواليات املتحدة، على اتفاق الفصل ليس عبثيا

 على األقل–لهذا االتفاق 
ً
ن فيم –إسرائيليا ِ

ا ليس العودة إليه وتطبيقه بالتمام، ألن األمر ممكن وهي 

تخرقه كما لم تبِد أي  لو توافرت النية لديها؛ واالتفاق واضح، وقد التزمت الحكومة السورية به، ولم

، منذ بداية األزمة السورية 
ً
 وروحا

ً
ميل لتجاهله أو نقضه أو تعديله؛ فيما قامت إسرائيل بخرقة نصا

:2011في آذار/مارس 
ً
 ، والشواهد على ذلك كثيرة ومن ذلك مثال

 التفاق الفصل  -
ً
سمحت إسرائيل للجماعات املسلحة بأن تتمركز في منطقة الفصل، خالفا

. وقد طلب مجلس األمن الدولي من الجماعات املسلحة مغادرة منطقة الفصل، 1974لعام 

 يكون هناك في منطقة العزل أي نشاط عسكري من أي نوع، بما في ذلك أي وقال: 
 

"ينبغي أال

 11!"املسلحة العربية السوريةعملية عسكرية للقوات 

أقامت إسرائيل صالت وقدمت الدعم املادي والسياس ي والخدمات العالجية والتقنية  -

 لهجمات من قبل الجماعات 
ً
وغيرها، كما قامت باستهداف مواقع الجيش السوري تمهيدا

الدولية املسلحة على تلك املواقع. وقد قال تقرير لألمم املتحدة وزعه األمين العام للمنظمة 

قوة مراقبة األمم املتحدة في الجوالن أنطونيو غوتيريس على أعضاء مجلس األمن: "إنَّ 

 في اللقاءات واالتصاالت بين  طوالالحظت 
ً
 كبيرا

ً
الجيش األشهر السبعة املاضية ارتفاعا

، وبشكل سوريةعلى طول الحدود بين فلسطين املحتلة و اإلسرائيلي والجماعات املسلحة 

عن قلق من أن تؤدي االتصاالت بين وقد أعرب غوتيريس " ."طقة جبل الشيخخاص في من

إسرائيل واملسلحين السوريين إلى تصعيد في املنطقة وإلحاق الضرر بمراقبي األمم 

 .12"املتحدة

 

                                                           
 .2018حزيران/يونيو  30، روسيا اليوم"مجلس األمن يدعو الجماعات املسلحة إلى مغادرة منطقة الفصل في الجوالن"،  11

https://goo.gl/wkKrjF  
ف لقاءاتها مع املسلحين السوريين في الجوالن"،  12

 
 .2018حزيران/يونيو  19، امليادين"تقرير لألمم املتحدة: إسرائيل تكث

https://goo.gl/xfuyi5  

https://goo.gl/wkKrjF
https://goo.gl/xfuyi5
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الجبهة الجنوبية، ويمكن بثمة مستويات من الداللة واملعنى في خطاب وسلوك إسرائيل الخاص 

 ئيسة اآلتية: التركيز في النقاط الر 

هناك منطقة نزاع تحت اتفاق هدنة وفصل قوات، محكومة بالتزامات وإكراهات إقليمية  -

 ودولية، ولكنه نزاع يتجلى في مستويات عديدة. 

َعدُّ القصة أبعد من منطقة الفصل، وال بدَّ  -
ُ
 – ت

ً
من فعل ش يء ما من أجل أن يكون  –إسرائيليا

 بإشغال 
ً
وحلفائها بأمور أخرى. وقد كانت األزمة السورية بمثابة فرصة  سوريةالجوالن بعيدا

 من املاض ي. وقد ملست إسرائيل قابلية لدى 
ً
إلسرائيل من أجل أن يصبح الجوالن جزءا

جماعات املعارضة وبناها االجتماعية لقبول ذلك مقابل أن تنخرط إسرائيل أكثر لصالح تلك 

 سد. الجماعات والبنى ضد نظام الرئيس بشار األ 

ال يعني عدم اكتمال مشهد الحرب بإسقاط النظام، أو عدم استمراره نهاية الرهانات  -

اإلسرائيلية في الجنوب، وفي املشهد السوري ككل، ويمكن أن تفكر إسرائيل بإقامة منطقة 

توتر وإجهاد مستمرة في الجنوب، األمر الذي يتطلب من إسرائيل وحلفائها العمل على إبقاء 

و رخوة من النواحي السياسية واألمنية والعسكرية. وهذا يعني عرقلة إمكانية أوضاع هشة أ

 . سوريةعودة األمن واالستقرار إلى 

ح أن تستمر في تحريك سوريةيمكن أن تعمل إسرائيل على عرقلة التسوية أو الحل في  - ، وُيرج 

اناتها في عوامل وفواعل األزمة والحرب، ريثما تتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها وره

 في أجندة 
ً
 جدا

ً
 فيه، أو بعيدا

ً
را

 
؛ سوريةالجنوب، بما يجعل الجوالن من املاض ي، أو ال مُفك

 ذلك أمام حجم املشكالت التي تواجهها. 
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ا
 العازلة املنطقة من أبعد -سابعا

غير أن تطورات األمور لم تكن متوافقة مع تقديرات ورهانات إسرائيل فعملت على مراجعة 

رهاناتها، وقررت أن تقيم أو تدعم إقامة 

، تشمل سورية"منطقة عازلة" في جنوب 

تل والجوالن املح سوريةمناطق الحدود بين 

وفلسطين املحتلة، بحيث تكون منطقة 

عمليات عسكرية، وحيز تغلغل إسرائيلي 

  متعدد األشكال واألنماط.

، يؤجل إلى حين رهانات 2011يبدو أن وصول الجيش السوري إلى أوضاع ما قبل آذار/مارس 

لم تنته، وال يزال لدى  سوريةاملنطقة العازلة في الجنوب، لكنه ال يطويها أو يلغيها؛ ذلك أن الحرب في 

يات إسرائيل ما تقوم به لعرقلة التوصل إلى حل، وكذلك ملحاولة فرض تفاهمات بين روسيا والوال 

 املتحدة بشأن الوضع النهائي.

ه في تقدير إسرائيل أنَّ  تغلب النظام السياس ي على الجماعات املسلحة ال يعني نهاية 
 
كما أن

 وتحت
ً
أعباء توازنات إقليمية ودولية، وقد ال تكون لديه املقدرة على  الحرب، وسوف يكون ُمْجَهدا

 ،
ً
النظر إلى الجوالن نظرته إليه قبل األزمة، ومن ثم سوف يكون بإمكان إسرائيل أن تضع شروطا

وتساوم على التراجع عن التدخل في املناطق داخل األراض ي السورية، مقابل أن تتخلى دمشق عن 

 لجس النبض حول اتفاق الفصل، بصورة مباشرة، أو املطالبة بالجوالن، وسوف 
ً
يكون ذلك مدخال

 .سوريةالقوى والسياسات في جنوب  إقامة اتفاقات موازية له ومتمفصلة معه، تتعلق بنمط

وهذا األمر يفسر تواتر محاوالت إسرائيل لزيادة االستيطان، وإصدار تشريعات حول التنقيب 

ائها واملجتمع الدولي االعتراف بقرار ضم الجوالن، وهو ما وافقتها على النفط في الجوالن، ومطالبة حلف

 عليه الواليات املتحدة، وقد تتسع دائرة املؤيدين.

  

الحرب في سورية لم تنته، ول يزال لدى 

إسرائيل ما تقوم به لعرقلة التوصل إلى حل، 

ملحاولة فرض تفاهمات بين روسيا وكذلك 

 والوليات املتحدة بشأن الوضع النهائي.
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ا
 املعنى؟ في سيولة أم تعديل -ثامنا

في ضوء األزمة السورية،  1974ثمة في إسرائيل من يدعو لتعديل اتفاق فصل القوات لعام 

(، بحيث تكون مهامها أوسع، على UNDOFاملتحدة ملراقبة االتفاق ) كأن يتم تعديل مهام قوات األمم

، وأن تكون تلك القوات بمثابة 2006غرار مهام "اليونيفيل" في جنوب لبنان بعد حرب تموز/يوليو 

وإسرائيل، وأن يكون من مهامها التدقيق في عمليات إعادة اإلعمار  سورية"قناة اتصال" مباشر بين 

عدم استغاللها إلقامة  –عن طريق القوات الدولية–ود بحيث تضمن إسرائيل في مناطق قرب الحد

 .13بنى تحتية يمكن أن تكون لها استخدامات عسكرية

يبدو أن العودة إلى اتفاق الفصل ليست "منتهى" أهداف إسرائيل في املنطقة الجنوبية، 

 أن رهاناتها تجاوزت ذلك بكثير، وتحاول التمسك بمستوى 
ً
طموحات أو أطماع أكبر، قد ترى تحديدا

 لها؛ ذلك أن البيئة اإلقليمية والدولية إذ  1974معها أن االلتزام باتفاق فصل القوات 
ً
يمثل تقييدا

 لصالح إسرائيل الت
ً
 حادا

ً
ل عودة الدولة السورية، إال أنها تشهد في الوقت نفسه اختالال ي تميل لتقبُّ

 تتمتع بتأييد كبير من قبل الواليات امل
ً
 وإسالميا

ً
 إقليميا

ً
 تحدة وروسيا، كما استطاعت أن تؤمن دعما

 من الدول العرب
ً
، من قبل  تحالف "ناتو إسالمي" يضم إلى جانبها: اململكة السعودية وعددا

ً
ية متزايدا

 والخليجية واإلسالمية األخرى.

كنه ابتداء "مبتدأ" املطالب والرهانات اإلسرائيلية، ول 1974إذن، يمثل اتفاق الفصل للعام 

 تحت مزاعم وتقديرات 
ً
ب تماما يَّ

َ
مؤقت وغير نهائي، إذ يتعرض لتأويالت قاسية بحيث يمكن أن ُيغ

 أحمر"؛ أو أن الحكومة 
ٌ
وعناوين ومبالغات غير دقيقة، من قبيل: أن وجود إيران وحزب هللا هو "خط

ب من إسرائيل تتدبر أمنها السورية قد ال تكون قادرة على ضبط األمن في املنطقة الجنوبية ما يتطل

بوسائلها الخاصة، بما في ذلك التدخل إلقامة منطقة عازلة تحت رعايتها، أو محاولة انتزاع موافقة 

 من تركيا واألردن والسعودية 
ً
 من روسيا والواليات املتحدة، وإقليمي، تحديدا

ً
وتفهم دولي، تحديدا

                                                           
 الورقة التي أعدها الجنرال أ 13

ً
 للواء التخطيط في هيئة أركان الجيش( القائد األسبق Assaf Orionساف أوريون )انظر مثال

 ( في إسرائيل.INSSاإلسرائيلي ونشرها مركز أبحاث األمن القومي )

 Assaf Orion,  “You Cannot Step into the Same River Twice”: The Disengagement of Forces Agreement on 

the Golan of 1974 and UNDOF of 2018,  INSS Insight, No. 1076, 22 July 2018. 

http://www.inss.org.il/publication/cannot-step-river-twice-disengagement-forces-agreement-golan-1974-

undof-2018/  

http://www.inss.org.il/publication/cannot-step-river-twice-disengagement-forces-agreement-golan-1974-undof-2018/
http://www.inss.org.il/publication/cannot-step-river-twice-disengagement-forces-agreement-golan-1974-undof-2018/
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ً
  ودول أخرى، بالتدخل العسكري كلما وجدت ذلك مناسبا

ً
 دائما

ً
. وسوف يكون ذلك سببا

ً
أو ضروريا

 لتوتير أو تفجير األوضاع. 

 تفاهمات موازية 

عنى إسرائيل بإقامة "تفاهمات موازية"، ليست مباشرة بينها وبين 
ُ
، إنما بينها وبين سوريةت

روسيا وربما الواليات املتحدة، تتضمن تحديدات إضافية حول عديد وعتاد وأنماط اإلمكانات لدى 

القوات السورية وأي قوات أخرى من إيران أو 

في املنطقة الجنوبية من  ،لخ، إحزب هللا

، بما يمثل سورية، وربما في عموم سورية

ضمانة ألمن إسرائيل، وهو الهدف الذي قال 

-16الرئيسان بوتين وترامب في قمة هلسنكي )

 نهما ملتزمان به.( إ7-2018

 )أو ربما في مرحلة الحقة( على ضمان إبعاد أي قوات 
ً
ثم إن إسرائيل سوف تركز بالتوازي أيضا

بعد أن تتوصل إلى اتفاق إطاري وتفصيلي تام مع روسيا حول  غير سورية، ماعدا القوات الروسية،

. وهذا يمكن أن ينسحب على أي قوات أخرى حليفة إلسرائيل سوريةأهداف وحدود عمل كل منهما في 

ملدة مؤقتة أو غير محددة،  سوريةأو حتى قوات غير معادية، يمكن أن تكون موجودة في بعض مناطق 

 ، إلخ.أو حتى تركية أو ميليشياتمثل قوات أمريكية أو فرنسية 

  

على ضمان إبعاد أي قوات إسرائيل تركز سوف 

غير سورية، ماعدا القوات الروسية، بعد أن 

تتوصل إلى اتفاق إطاري وتفصيلي تام مع 

روسيا حول أهداف وحدود عمل كل منهما في 

 سورية.
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ا
 والتنبيهات اإلشارات -تاسعا

إنَّ رهانات إسرائيل يمكن أن تدفعها لعرقلة الحل في سورية، ثم عرقلة إعادة بناء الدولة،  -

 بجدول أعمال وقضايا  سوريةومواصلة ديناميات التغلغل واالختراق بحيث تبقى 
ً
ُمجهدة

 غير قادرة على مجرد التفكير بالجوالن. –املنظور من هذا –كثيرة ومعقدة، ما يجعلها 

 قوية للدولة السورية ولنظام الرئيس بشار األسد، بتحالفاته وتقديراته املعروفة  -
َ
إنَّ عودة

، ونهاية سوريةإلسرائيل، تمثل مصدر تهديد لها ولحلفائها. وفقدان ورقة ضغط قوية ضد 

 الجنوب.رهانات املنطقة العازلة والكيانية الخاصة في 

ملست إسرائيل قابلية لدى جماعات املعارضة وبناها االجتماعية لقبول ذلك مقابل أن  -

تنخرط إسرائيل أكثر لصالح تلك الجماعات والبنى ضد نظام الرئيس بشار األسد. األمر 

الذي يتطلب من إسرائيل وحلفائها العمل على إبقاء أوضاع هشة أو رخوة من الناحية 

 والعسكرية.   السياسية واألمنية

ر إسرائيل أن تغلب النظام السياس ي على الجماعات املسلحة ال يعني نهاية الحرب،  - تقد 

 وتحت أعباء توازنات إقليمية ودولية، وقد ال تكون لديه املقدرة على 
ً
وسوف يكون ُمجهدا

النظر إلى الجوالن نظرته إليه قبل األزمة، ومن ثم سوف يكون بإمكان إسرائيل أن تضع 

، وتساوم على التراجع عن التدخل في املناطق داخل األراض ي السورية، مقابل أن شر 
ً
وطا

 تتخلى دمشق عن املطالبة بالجوالن.

في ضوء األزمة السورية،  1974ثمة في إسرائيل من يدعو لتعديل اتفاق فصل القوات لعام  -

ث تكون مهامها (، بحيUNDOFكأن يتم تعديل مهام قوات األمم املتحدة ملراقبة االتفاق )

، وأن تكون 2006أوسع، على غرار مهام "اليونيفيل" في جنوب لبنان بعد حرب تموز/يوليو 

وإسرائيل، وأن يكون من مهامها التدقيق  سوريةتلك القوات بمثابة "قناة اتصال" مباشر بين 

عن طريق القوات –في عمليات إعادة اإلعمار في مناطق قرب الحدود بحيث تضمن إسرائيل 

 عدم استغاللها إلقامة بنى تحتية يمكن أن تكون لها استخدامات عسكرية.  –الدولية

"مبتدأ" املطالب والرهانات اإلسرائيلية، ولكنه ابتداء مؤقت  1974يمثل اتفاق الفصل للعام  -

 تحت مزاعم وتقديرات 
ً
ب تماما يَّ

َ
وغير نهائي، إذ يتعرض لتأويالت قاسية بحيث يمكن أن ُيغ
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 أحمر"؛ أو أن وعناوين ومب
ٌ
الغات غير دقيقة، من قبيل: أن وجود إيران وحزب هللا هو "خط

الحكومة السورية قد ال تكون قادرة على ضبط األمن في املنطقة الجنوبية ما يتطلب من 

تتدبر أمنها بوسائلها الخاصة، بما في ذلك التدخل إلقامة منطقة عازلة تحت أن إسرائيل 

ذلك  افقة وتفهم دولي وإقليمي بالتدخل العسكري كلما وجدترعايتها، أو محاولة انتزاع مو 

.
ً
 أو ضروريا

ً
 مناسبا

عنى إسرائيل بإقامة "تفاهمات موازية"، ليست مباشرة بينها وبين  -
ُ
، إنما بينها وبين سوريةت

روسيا وربما الواليات املتحدة، تتضمن تحديدات إضافية حول عديد وعتاد وأنماط 

في املنطقة  ،لخ، إورية وأي قوات أخرى من إيران أو حزب هللااإلمكانات لدى القوات الس

 ، بما يمثل ضمانة ألمن إسرائيل.سورية، وربما في عموم سوريةالجنوبية من 
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 خاتمة

تمثل إسرائيل أحد املداخل الالزمة لتفسير األزمة السورية، وأي تجاهل لدور إسرائيل في مسار 

واستخالصات غير دقيقة، وال بد أن ُيولى العامل اإلسرائيلي العناية الحرب سوف يؤدي إلى تقديرات 

الالزمة من أجل قراءة ما بعد الحرب، وأي تجاهل له أو تقليل من أهميته وتأثيره سوف يؤديان إلى 

.
ً
 تقديرات واستخالصات غير دقيقة أيضا

وحينما اتجهت الحكومة السورية الستعادة املنطقة الجنوبية، فقد وجهت بذلك ضربة كبرى 

 عند هذا الحد، ويبدو أن 
ً
 وال إسرائيليا

ً
لرهانات إسرائيل في األزمة، لكن األمور لم تقف ال سوريا

اجعة املواجهة انتقلت من طور إلى آخر، وهذا ما تؤكده مؤشرات متزايدة حول اهتمام إسرائيل بمر 

 .سوريةاتفاق الفصل، والتوصل إلى ضمانات روسية وأمريكية حول أولوية أمنها من جهة 

ويتضح أن تجاذبات املسألة في املنطقة الجنوبية سوف تتمركز حول اتفاِق الفصِل، وكيفيِة 

وإسرائيل، ليكون ميزان التفاعالت في تلك املنطقة. غير أن اتفاق  سوريةإعادة إدراجه من ِقَبِل 

 الفصل يمثل أحد تمركزات الحدث، ولن تقف األمور عنده.
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 املراجع

 باللغة العربية

الشرق "النظام ينتشر قرب هضبة الجوالن... ويفاوض للعودة إلى خط فض االشتباك"،  .1

 https://goo.gl/w8jf1e. 2018 تموز/يوليو 24، األوسط

وترامب يؤكد  1974"انتهاء قمة هلسنكي.. بوتين يشدد على إعادة الجوالن املحتل  إلى اتفاقية  .2

. 2018تموز/يوليو  16، امليادينمواصلة بالده الضغط على إيران"، 

https://goo.gl/WeCu4h 

ف لقاءاتها مع  .3
 
، املياديناملسلحين السوريين في الجوالن"، "تقرير لألمم املتحدة: إسرائيل تكث

 https://goo.gl/xfuyi5 .2018حزيران/يونيو  19

 https://goo.gl/7vKkpm. 2018تموز/يوليو  17، 48موقع عرب "صفقة ترامب وبوتين"،  .4

ِض حياته للخطر"،  .5
موقع العرب "ليبرمان: كل جندي سوري َيِقف في املنطقة العازلة ُيعر 

 https://goo.gl/cQxUJR. 2018تموز/يوليو  10، اليوم

روسيا "مجلس األمن يدعو الجماعات املسلحة إلى مغادرة منطقة الفصل في الجوالن"،  .6

 https://goo.gl/wkKrjF. 2018يران/يونيو حز  30، اليوم

  .2018حزيران/يونيو  13، يوتيوب"مقابلة الرئيس األسد مع قناة العالم"،  .7

pF_hzGQ-https://www.youtube.com/watch?v=qYH 

 15، روسيا اليوم"نتنياهو: نطالب بتطبيق اتفاق فك االشتباك مع الجيش السوري"،  .8

 https://goo.gl/mf9XnP. 2018تموز/يوليو 

"مصادر للميادين تنفي نقل عناصر ما يعرف بمنظمة الخوذ البيضاء إلى  .بيطار، هبة هللا .9

 https://goo.gl/2Jm86c. 2018موز/يوليو ت 22، املياديناألردن"، 

 بالنسبة لسورية بعد قمة هلسنكي؟"،  .سوكلوف، مكسيم .10
ً
 21، موقع الغد"ماذا تاليا

 https://goo.gl/MzUsTk. 2018تموز/يوليو 

قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك الذي تضمن إنشاء  350قرار مجلس األمن رقم  .11

(UNDOF) .

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/350(1974) 

https://goo.gl/w8jf1e
https://goo.gl/WeCu4h
https://goo.gl/xfuyi5
https://goo.gl/7vKkpm
https://goo.gl/cQxUJR
https://goo.gl/wkKrjF
https://www.youtube.com/watch?v=qYH-pF_hzGQ
https://goo.gl/mf9XnP
https://goo.gl/2Jm86c
https://goo.gl/MzUsTk
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/350(1974)


   

 27  ؟1974 الفصل اتفاق لتعديل إسرائيل تسعى هل :الجنوبية الجبهة

 

نص اتفاق فصل القوات:  .12

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/11302/Add.1 

 باللغة اإلنكليزية

Orion, Assaf. “You Cannot Step into the Same River Twice”: The Disengagement of 

Forces Agreement on the Golan of 1974 and UNDOF of 2018,  INSS Insight, No. 1076, 

22 July 2018. http://www.inss.org.il/publication/cannot-step-river-twice-

disengagement-forces-agreement-golan-1974-undof-2018/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/11302/Add.1
http://www.inss.org.il/publication/cannot-step-river-twice-disengagement-forces-agreement-golan-1974-undof-2018/
http://www.inss.org.il/publication/cannot-step-river-twice-disengagement-forces-agreement-golan-1974-undof-2018/
http://www.inss.org.il/publication/cannot-step-river-twice-disengagement-forces-agreement-golan-1974-undof-2018/
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 عقيل سعيد محفوض

o  .كاتب وأكاديمي سوري 

o  ،2006حاصل على الدكتوراه في العالقات الدولية، جامعة حلب . 

o  تتركز اهتماماته العلمية حول املنطقة العربية وتركيا وإيران والكرد؛ وقد تركزت أعماله وكتاباته

 على ما يتصل باألزمة السورية. 
ً
 البحثية مؤخرا

o مداد.-رئيس قسم الدراسات السياسية في مركز دمشق لألبحاث والدراسات 

o والدولية في موقع "امليادين" وفي  يكتب تحليالت ومقاالت الرأي عن الشؤون السورية واإلقليمية

 منابر بحثية وإعالمية أخرى. 

o صدر له: 

o كتب  

 أبو جدليات املجتمع والدولة في تركيا: املؤسسة العسكرية والسياسة العامة( ،

 (.2008ظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

 بيروت: مركز دراسات سورية وتركيا: الواقع الراهن واحتمالت املستقبل( ،

 (. 2009الوحدة العربية، 

  بيروت: املركز العربي التغيير –السياسة الخارجية التركية: الستمرارية( ،

 (.2012لألبحاث ودراسة السياسات، 

 املركز العربي لألبحاث  تركيا واألكراد: كيف تتعامل تركيا مع املسألة الكردية؟(

 (. 2012ودراسة السياسات، 

  أبو ظبي: مركز والغرب: "املفاضلة" بين التحاد األوربي والوليات املتحدةتركيا( ،

 (.2013اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

 بيروت: األكراد، اللغة، السياسة: دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهوية( ،

 (.2013املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 

 (.2017)بيروت: دار الفارابي،  وسياسات األزمة السورية خط الصدع؟ في مدارك 

 

 

o   قيد النشر 
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 مخطوط تحت األمن في عصر الحداثة الفائقة: املفاهيم، األبعاد، التحولت( ،

 النشر(.

 (.تحت النشر ، )مخطوطكورد نامه: في أسئلة السياسة والحداثة لدى الكرد 

o دراسات وأبحاث 

 " املركز العربي لألبحاث ودراسة  رهان تاريخي"؟سورية وتركيا: "نقطة تحول" أم(

 (. )الكتروني(.2012السياسات، 

 "املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الحدث السوري: مقاربة "تفكيكية( ،

 (. )الكتروني(.2012

 دمشق: مركز  الخرائط املتوازية: كيف رسمت الحدود في الشرق األوسط؟(

 (.2016دمشق لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز دروس الحرب: أولويات األمن الوطني في سورية، مقاربة إطارية( ،

 (.2016دمشق لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز في تحديات وتحولت املسألة الكردية في سورية: صدوع الجزيرة( ،

 (.2016دمشق لألبحاث والدراسات، 

 الرباط: مؤسسة مؤمنون بال حدود لألبحاث ن: مقاربة معرفية إطاريةمفهوم األم( ،

 (. 2016والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق لألبحاث مراكز التفكير: املحددات، الكيفيات، التحديات( ،

 (.2017والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق القنفذ والثعلب: الوليات املتحدة إزاء األزمة السورية( ،

 (.2017سات، لألبحاث والدرا

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

 (.2017مؤسسة مؤمنون بال حدود لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق ضفدع نيتشه؟ مقاربات معرفية في قراءة األزمة السورية( ،

 (.2017لألبحاث والدراسات، 

  دمشق: مركز دمشق ، اء األزمة السوريةحيث يسقط الظّل! الوليات املتحدة إز(

 (.2018لألبحاث والدراسات، 
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 دمشق: ، املسألة الشرقية: تحولت السياسة والدولة في الشرق األوسط عودة(

 (.2018مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

  دمشق: مركز دمشق  بين املواجهة والحوار أي أجندة ممكنة؟ والكرد:سورية(

 (.2018لألبحاث والدراسات، 

 

o :أوراق بحثية في مؤتمرات أو كتب جماعية 

 ِشَر في  "العرب في تركيا": محور تواصل أم تأزيم؟
ُ
بحث في مؤتمر العرب وتركيا ن

 (. 2012كتاب جماعي )

 (.2013بحث في كتاب جماعي، ) سياسات إدارة األزمة السورية: "اإلدارة باألزمة"؟ 

  عام على الحرب العاملية األولى: من "املسألة الشرقية"  100الشرق األوسط بعد

 22- 19مر بيروت )مؤت بيكو جديد؟-إلى "الدولة الفاشلة"، هل هناك سايكس

 (.2015شباط/فبراير،

  من املظلومية إلى الفعل: تحديات فواعل املقاومة في عالم ما بعد األحدية

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

 (.2017أيلول/سبتمبر  7االنتقالية، بيروت، 

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

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

 ةالعبور إلى الهوية: في الستجابة املمكنة لتحديات ما بعد الحرب في سوري ،

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

 (.2018كانون الثاني/يناير  21

 

https://www.facebook.com/hashtag/غرب_آسيا?source=feed_text&story_id=999880550153637
https://www.facebook.com/hashtag/غرب_آسيا?source=feed_text&story_id=999880550153637
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