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لم تعد مشكلة حرب سوريا... النظام ورئيسه
الجنوب أولى ثمار تفاهمات هلسنكي

دونالد  االمرييك  الرئيسان  التقى  عندما 
يف  بوتني  فالدميري  والرويس  ترامب 
العاصمة الفنلندية هلسنيك، مل يبد االول 
اهتامما كبريا بالتوسع يف ملفات ساخنة 
التسوية  ملف  غاب  فيام  اوكرانيا،  مثل 
الفلسطينية ـ االرسائيلية نهائيا. لكنه ركز 
العسكري  التنسيق  مواصلة  امرين:  عىل 
وخطر  ارسائيل،  امن  لضامن  واالمني 
والتهديد  اليران  االقليمية  السياسات 
الذي تشكله قدراتها النووية والصاروخية 

يعط  توافق، ومل  االيراين مل يحصل  امللف  يف 
الرئيس الرويس فالدميري بوتني اي تعهد نهايئ. 
ترجم  توافق  حصل  االرسائييل  امللف  يف 
يف  وتحديدا  السورية،  االرض  عىل  رسيعا 
الجنوب الذي يضم مثلث درعا - السويداء - 
القنيطرة، الذي تلقى اوىل مثار قمة هلسنيك 

وتفاهامتها.
انظار الرشق االوسط اتجهت اىل ما اسفرت 
عنه قمة هلسنيك بالنسبة اىل سوريا، حيث 
الطرفني  بني  وضوحا  االكرث  املشرتكة  االرضية 
االمرييك والرويس، وحيث مل تكن سوريا يف اي 
مرحلة، خالل اداريت الرئيسني دونالد ترامب 
وباراك اوباما، بني الخالفات االسرتاتيجية مع 

روسيا، قبل تدخلها املبارش وبعده.
اخريا  اكده  االدارتني  بني  الوحيد  الفارق 
ان  بولتون  جون  القومي  االمن  مستشار 
الرئيس  عىل  ليس  االسرتاتيجي  الخالف 
اوباما  ادارة  مع  ايران.  عىل  بل  االسد  بشار 
لتغطية  االسد  مصري  عىل  مصلتا  الضوء  كان 
يف  االيراين  التدخل  عن  االمرييك  التغايض 
سوريا كواحد من الحوافز التي نالتها طهران 
تعاملت  وقد  النووي،  االتفاق  عىل  للتوقيع 
ادارته برباغامتية خالصة مع التدخل الرويس 
يف سوريا باعتبار ان التدخل االمرييك مل يكن 

واردا يف اي وقت. 

سوريا  حول  جدي  لتعاون  الرشوط  توافر   -
تدور بعض فصوله حاليا يف الجنوب السوري، 
حيث ابدى بوتني استعداده لدور يف بناء سالم 
سوري ـ ارسائييل بعد استعادة الجنوب. بدا 
الجيش  عودة  تفاهام عىل  هناك  ان  واضحا 
اىل  الجنوب"  "عملية  خالل  من  السوري 
خطوط وقف النار مبوجب اتفاق ايار 1974، 
العودة يكشف  وان كالم هلسنيك عن هذه 
وجود تفاهم مبديئ بني ترامب وبوتني حول 
امللف السوري، وتحديدا الجزء املتعلق بأمن 

ارسائيل.
املربع  يف  يجري  ما  مراقبة  اوساط  تخترص 
منذ  االرسائييل  ـ  االيراين  ـ  الرويس  ـ  االمرييك 

قمة هلسنيك عىل الشكل التايل:
يف  حصلت  الروسية  ـ  االمريكية  الصفقة    •
يف  تسوية  روسيا  تتعهد  مبوجبها  هلسنيك، 
ارسائيل  وامن  امريكا  مصالح  تضمن  سوريا 
تعهد  مقابل  يف  حدودها،  عن  ايران  وتبعد 
واملوافقة  روسيا  عن  العقوبات  رفع  امريكا 
عىل خططها يف اوكرانيا والقرم. هذه الصفقة 
تركز  ارسائيلية  ـ  روسية  تفاهامت  تكملها 
االيرانيني  ابعاد  اول  اساسيني:  امرين  عىل 
عن جبهة ارسائيل الشاملية )الجوالن(، وثان 
قبول ارسائيل بالجيش السوري عىل حدودها 
مع التزامه اتفاق الفصل لعام 1974، وقبول 

اسفر ذلك عن تفاهامت اسرتاتيجية ما لبثت 
اىل  التعرف  وميكن  تبنتها،  ان  ترامب  ادارة 
للمعارضة  املتدرجة  التصفية  يف  طبيعتها 
بدءا  اليوم،  اىل   2016 خريف  منذ  املسلحة 
اىل  وصوال  الرشقية،  بالغوطة  مرورا  بحلب، 
درعا. ذلك ان جوهر التفاهامت بني عىل ان 
املشكلة يف سوريا ليست النظام الذي مل يعد 

يشكل خطرا عىل ارسائيل.
بني  االوضح  التالقي  مركز  سوريا  شكلت 
الجانبني االمرييك والرويس اللذين اجتمعا عند 

نقاط عدة مهمة:
- االتفاق عىل توفري امن ارسائيل )يف اشارة 
اىل االخذ يف االعتبار مخاوف ارسائيل يف شأن 

الوجود العسكري االيراين قرب حدودها(.
االمرييك  الجيشني  بني  العسكري  التنسيق   -
الذي  التنسيق  خط  اىل  اشارة  )يف  والرويس 
تستخدمه القوات االمريكية والروسية لتجنب 
وقوع مواجهة غري مقصودة عىل ارض سوريا 

او يف اجوائها(.
فصل  التفاق  الكامل  التطبيق  اىل  العودة   -
القوات السورية واالرسائيلية يف الجوالن )يف 
كان  ما  اىل  الجوالن  يف  الوضع  لعودة  تأكيد 
عليه قبل الحرب السورية، وعدم انطالق اي 
نشاطات او عمليات ضد ارسائيل عرب الحدود 

السورية يف الجوالن(.

ما  تفعل  وتركها  امنها  بضامن  تعهدات 
تريده لتأمني ذلك.

الصفقة  ان  ايران يرون  الدائرون يف فلك    •
التي عقدها بوتني مع ترامب، اذا كان يصح 
الكالم عن صفقة، ليست عىل حساب ايران 
سوريا.  يف  ووجودها  مبصالحها  والتضحية 
ولكنه  ارسائيل ومساعدتها،  امن  التزم  بوتني 
االسايس  املطلب  شأن  يف  تعهد  اي  يقدم  مل 
من  االيرانيني  اخراج  وهو  وامريكا  الرسائيل 
وال  ايران،  مواجهة  يف  له  مصلحة  ال  سوريا. 
تربط  متشعبة  مصالح  مثة  الن  ذلك،  يريد 
املستويات  عىل  والعامل  املنطقة  يف  البلدين 
روسيا  وألن  واملالية،  واالقتصادية  العسكرية 
وايران تحتاجان اىل بعضهام البعض يف سوريا 

واملنطقة.
اىل  اوليا  ارتياحا  اظهرت  ارسائيل  كانت  واذا 
والتطورات  الروسية  ـ  االمريكية  التفاهامت 
فان  سوريا،  جنوب  يف  لها  املوازية  امليدانية 
هذا االرتياح ظل مشوبا بالحذر بسبب حالة 
وعدم  الرويس  املوقف  شأن  يف  اليقني  عدم 
وعدم  االنتهازية،  وسياسته  ببوتني  الثقة 
استعداده او عدم قدرته عىل مامرسة ضغوط 

عىل ايران الخراجها من سوريا. 
يركز معسكر الحذر والتحفظ يف ارسائيل عن 

النقاط التالية:
املصلحة  يف  تصب  فعلية  نتيجة  ال   -
االرسائيلية ما مل تكن قامئة عىل واقع اخراج 
االيرانيني من سوريا. هذه هي النتيجة التي 

تهم االرسائيليني ومل تتحقق.
يف  القوات  فصل  باتفاق  العمل  عودة   -
هدف  لكنه  مهم  امر   1974 لعام  الجوالن 
ثانوي. االهم والهدف االسايس هو ابعاد ايران 
غري  من  الحدود.  عن  الشيعية  وامليليشيات 
املؤكد ان روسيا ـ وحتى امريكا ـ ستستجيب 

طلبات ارسائيل مثلام تعهدت كل منهام.
ايران يف سوريا محدود،  - نفوذ بوتني عىل 
وكذلك ارادته وقدرته عىل ابعادها عن كل 
االرايض السورية. فهو ال يزال مرصا عىل انه 
ال ميكنه فرض ارادته عىل االسد ودفعه اىل 
املشكوك  االيرانيني من سوريا، ومن  اخراج 
فيه ان يتحقق طلب رئيس الوزراء االرسائييل 
بنيامني نتنياهو ابعاد إيران وحزب الله من 

كل سوريا.

ارسائيل باستمرار االسد يف حكم سوريا.
باتت  سوريا  يف  انه  يرون  ايران  خصوم    •
هناك فجوة بينها وبني روسيا رغم محاوالت 
الرشاكة  واستمرارها.  العالقة  تأكيد  الطرفني 
دعم   هو  واحد  هدف  اجل  من  الحرب  يف 
ستحل  االرهاب،  عىل  والقضاء  االسد  نظام 
محلها مع انطالق العملية السياسية منافسة 

وشكوك متبادلة: 

وجود الجيش السوري مرتبط بالتزامه اتفاق الفصل لعام 1974 يف الجوالن.

• موسكو تخىش وجود خطة اليران للبقاء يف 
سوريا من دون ان يكون لديها خطة مضادة 
االسد  وقوع  وتخىش  اخراجها،  او  الضعافها 

تحت تأثري ايران ونفوذها. 
• طهران تخىش ان يقدم بوتني عىل "بيعها" 
ـ  دولية  كربى  صفقة  اطار  يف  ترامب  اىل 
تفاهامت  ابرام  عىل  اقدم  بعدما  اقليمية، 
وقدم  ايران  حساب  عىل  ارسائيل  مع 

يف هلسنيك مل يعط الرئيس الرويس اي تعهد يف شأن ايران يف سوريا.

الجانبني،  اىل  بالنسبة  اسرتاتيجية  اهمية  ارسائيل  تحتلها  التي  السورية  الجوالن  هضبة  تكتسب 
خصوصا لرثوتها الكبرية من املياه العذبة. تطل الهضبة عىل الجليل وعىل بحرية طربية يف الجانب 

االرسائييل، كام تتحكم بالطريق املؤدية اىل دمشق يف الجانب السوري.
احتل الجيش االرسائييل الجوالن السوري يف 9 حزيران 1967، ثم جيبا اضافيا يف الهضبة مساحته 
نحو 510 كلم خالل حرب ترشين االول 1973، اعادته يف عام 1974 مع جزء صغري من االرايض 

التي احتلتها يف 1967.
مبوجب اتفاق "فض االشتباك" عام 1974 اقيمت منطقة عازلة منزوعة السالح يحوط بها من كل 
جانب قطاع حددت كمية  االسلحة فيه. منذ ذلك الحني ترشف قوة من االمم املتحدة ملراقبة فض 

االشتباك عىل احرتام االتفاق. 
عام 1981 اعلنت ارسائيل ضم القسم املحتل من الهضبة )نحو 1200 كلم( ويحد لبنان واالردن، 

لكن املجتمع الدويل مل يعرتف مطلقا بهذا الضم. 
خالل حريب 1967 و1973 اضطر نحو 150 الف شخص، اي غالبية السكان السوريني يف الهضبة اىل 
مغادرة اراضيهم. يبقى اليوم حواىل 18 الف سوري من الدروز تحت االحتالل يرفضون جميعهم 

تقريبا الحصول عىل الجنسية االرسائيلية. 
منذ عام 1967 استقر يف الهضبة نحو 20 الف مستوطن موزعني اليوم عىل 33 مستوطنة غالبيتها 
زراعية. ووفق السلطات االرسائيلية يف الجوالن فان 21% من انتاج ارسائيل من الكرمة يأيت من هذه 

املنطقة، وكذلك 50% من انتاج املياه املعدنية و40% من لحوم البقر. 
تعرثت املفاوضات االرسائيلية - السورية التي انطلقت يف التسعينات بسبب مسألة هضبة الجوالن التي 
تطالب سوريا باستعادتها كاملة حتى ضفاف بحرية طربية، الخزان الرئييس الرسائيل من املياه العذبة.

اهمية استراتيجية 
لهضبة الجوالن


