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سوريا

تقرير لم يعد التهديد المتأتي من جبهة الجوالن ما بعد «الثورة السورية» وجوديًا ،كما كانت عليه الحال إبان «حرب
يوم الغفران» ،لكنه أصبح أكثر حساسية في ضوء «وضعية العدو المركبة» الموجودة هناك ،ودائمًا من زاوية
الرؤية اإلسرائيلية

إسرائيل« :جبهة الجوالن» لم تعد تهديدًا وجوديًا
محمد بدير
ان ـت ـه ــت األيـ ـ ـ ــام الـ ـت ــي كـ ـ ــان يـحـصــي
فيها جـنــود الــرصــد املـيــدانــي وقــادة
ال ــوح ــدات ف ــي ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي
ال ــدب ــاب ــات وب ـط ــاري ــات املــدف ـع ـيــة في
ال ـج ـهــة ال ـس ــوري ــة امل ـع ــادي ــة ،وك ــان ــوا
يبحثون ،وفـقــا لقائمة مـعــدة سلفًا،
عــن م ــؤش ــرات ت ــدل عـلــى تحضيرات
ل ـ ـ ـحـ ـ ــرب .الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،بـ ـحـ ـس ــب ال ـ ــرؤي ـ ــة
اإلسرائيلية لجبهة الجوالن ،أصبح
املـشـهــد مختلفًا ت ـمــامــا ،س ــواء على
مستوى هوية التهديد ومنشئه ،أو
على مستوى خطورته وطبيعته.
الوضع في الجوالن كان محور الحلقة
ال ـثــان ـيــة م ــن سـلـسـلــة املـ ـق ــاالت الـتــي
يـعــدهــا م ــراس ــل صـحـيـفــة «يــديـعــوت
أحـ ـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ـ ــوت» ل ـ ـل ـ ـش ـ ــؤون األم ـ ـن ـ ـيـ ــة
واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــة ،رون بـ ــن ي ـش ــاي،
حــول الجبهة الشمالية والتحوالت
ال ـت ــي شـهــدتـهــا ف ــي ظ ــل الـتـغـيـيــرات
االسـتــراتـيـجـيــة ف ــي املـنـطـقــة .ووفـقــا
ّ
لـلـكــاتــب ،ف ــإن الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي،
وخـ ـص ــوص ــا ضـ ـب ــاط الـ ـف ــرق ــة ،210

يـصــل مـبـعــوث األمـ ــم امل ـت ـحــدة ال ــى ســوريــا،
ستيفان دي ميستورا ،اليوم الخميس الى
دمـشــق لـلـقــاء وزي ــر الـخــارجـيــة ولـيــد املعلم،
وبحث خطته الجديدة للسالم ،وفق ما قال
مصدر رسمي سوري.
وأكــد املصدر لوكالة «فــرانــس بــرس» ،أمس،
أن دي ميستورا «سيلتقي وليد املعلم ألن
سوريا تنتظر أجوبته عن أسئلة طرحتها
حول خطته» للسالم.
وأوض ــح مصدر دبلوماسي فــي دمشق أن
سوريا تريد أن تشكل «مكافحة االرهــاب»
أولوية في العملية السياسية.
واق ـت ــرح دي مـيـسـتــورا فــي  29تـمــوز خطة
جديدة للسالم لوضع ّ
حد للحرب في سوريا
تتضمن تأليف أربع «مجموعات عمل» بني
السوريني لبحث املسائل االكثر تعقيدًا ،من
بينها مكافحة االرهاب.
(أ ف ب)

املنتشرة فــي الـجــوالن ،يستخدمون
عبارة «وضعية عدو مركبة» عندما
يتحدثون عــن ال ـجــوالن ،ويقصدون
بذلك تعدد الجهات الناشطة هناك
واخ ـ ـتـ ــاف م ـي ــول ـه ــا وان ـت ـم ــاءات ـه ــا.
ولتوضيح الفكرة ،فإنه «عوضًا عن
اح ـت ــال الـ ـج ــوالن ،كـمــا ك ــان يخطط
نظام (الرئيس بشار) األسد ،يتطلع
اآلن كل من (مرشد الثورة االيرانية
السيد علي) خامنئي ،و(قائد فيلق
القدس في الحرس الثوري اإليراني،
الجنرال قاسم) سليماني ،إلى إبادة
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل عـ ــن ط ــري ــق االسـ ـتـ ـن ــزاف
امل ـتــواصــل ،عـبــر اس ـت ـخــدام منظومة
إرهابية وصاروخية من دون فواصل
الستنزاف سكان إسرائيل فيزيائيًا
ونفسيًا ودفعهم إلى الهرب باتجاه
أوروب ـ ـ ــا وأم ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة .وإل ــى
ج ــان ــب ه ــذا ال ـت ـهــديــد ،ي ــو ّج ــد أيـضــا
اإلس ـ ــام ال ــرادي ـك ــال ــي ال ـس ــن ــي ،ال ــذي
يـتـطـلــع أي ـضــا إل ــى تــدمـيــر إســرائـيــل
عـبــر مـعــركــة مـتــواصـلــة ،لكنه يؤجل
تـحـقـيــق ذل ــك إل ــى م ــا بـعــد انـتـصــاره
على أعدائه الشيعة والحكام العرب
ً
العلمانيني ،فضال عــن أنــه ليس كل
املـسـلـحــن امل ــوج ــودي ــن ف ــي ال ـجــوالن
ً
أعداء».
يعتبرون
ويـشـيــر ال ـكــاتــب إل ــى أن ــه «م ــن وجـهــة
النظر اإلسرائيلية ،يوجد ثالثة أنواع
من الناس شرق السياج الحدودي في
ال ـج ــوالن :األعـ ــداء الـفـعـلـيــون ،األع ــداء
املحتملون ،وأولئك الذين هم شركاء
م ـح ـت ـم ـل ــون .األع ـ ـ ـ ــداء ال ـف ـع ـل ـي ــون هــم
ك ــل م ــن يـنـتـمــي إل ــى امل ـح ــور الشيعي
ال ــرادي ـك ــال ــي بــزعــامــة إيـ ـ ــران :الـجـيــش
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ،حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ـ ــه ،امل ـن ـظ ـم ــات
الفلسطينية وامليليشيات السورية،
ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك امل ـج ـم ــوع ــات املـسـلـحــة
ال ـت ــاب ـع ــة ل ــأق ـل ـي ــات امل ــوالـ ـي ــة ل ـن ـظــام
دمشق .اإليرانيون وحزب الله أعلنوا
في نهاية عام  2014الجوالن كجبهة
م ـقــاومــة نـشـطــة ض ــد إس ــرائ ـي ــل ،وهــم
يعملون بما يتناسب مع هذا اإلعالن.
الجيش اإلسرائيلي يعمل ،في املقابل،
عـلــى إح ـبــاط ه ــذه الـنـيــات عــن طريق
ال ـ ــدف ـ ــاع الـ ـفـ ـع ــال وكـ ــذلـ ــك عـ ــن طــريــق
ال ـ ــردود الـعـسـكــريــة الــردع ـيــة ض ــد أي
محاوالت لتنفيذ عمليات معادية».
أم ـ ــا األعـ ـ ـ ـ ــداء امل ـح ـت ـم ـل ــون ،ف ـه ــم كــل
«املنظمات واملجموعات التي تنتمي
إل ـ ــى اإلس ـ ـ ــام ال ــراديـ ـك ــال ــي ال ـس ـنــي،
أي ت ـل ــك امل ـص ـن ـف ــة ض ـم ــن الـسـلـفـيــة
الجهادية أو تــؤيــد الجهاد العاملي.
بعض هؤالء موجودون في الجوالن،
م ـثــل ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة ،وهـ ــي ال ـ ــذراع
ال ـســوريــة لـتـنـظـيــم ال ـق ــاع ــدة ،وكــذلــك
منظمة شهداء اليرموك ،التي تعمل
ت ـح ــت وصـ ــايـ ــة داع ـ ـ ـ ــش» .وال ـق ــاس ــم
املشترك ،بحسب الكاتب ،لدى جميع

الشركاء المحتملون هم «سكان الجوالن السوري غير المتورطين في القتال أو أتباع الجيش السوري الحر (األناضول)

ه ــذه ال ـج ـمــاعــات ه ــو أن ـه ــا «ت ـع ــادي
إس ــرائ ـي ــل لـكـنـهــا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه
تمتنع عــن التحرش بها العتبارات
تـتـصــل بـحـســاب الـكـلـفــة وال ـج ــدوى.
فهذه املجموعات ال تريد أن تتورط
مــع إســرائـيــل فــي الــوقــت الــذي تقاتل
فيه النظام السوري وحلفاءه ،كذلك
فإنها معنية باملساعدات اإلنسانية
التي تمد إسرائيل بها سكان القرى
ال ـحــدوديــة فــي ال ـج ــوالن ،خصوصًا
املساعدات الطبية للجرحى».
الصنف الثالث ،أي الشركاء املحتملني،
هـ ــم ،ك ـم ــا ي ـش ـيــر ب ــن يـ ـش ــاي« ،س ـك ــان
الـجــوالن الـســوري غير املتورطني في
الـقـتــال ،أو ال ـثــوار العلمانيني ،أتـبــاع
الجيش الـســوري الـحــر ،ومجموعات
م ـس ـل ـحــة م ـح ـل ـيــة وأب ـ ـنـ ــاء ال ـط ــوائ ــف

ال ــدرزي ــة واملـسـيـحـيــة وال ـشــرك ـس ـيــة».
والـ ـش ــراك ــة م ــع ه ـ ــؤالء ت ـس ـت ـنــد ،وفـقــا
للكاتب ،إلــى «تـقــاطــع مصالح ظرفي
ول ـي ــس إل ــى م ـن ـظــومــة ق ـيــم مـشـتــركــة.
فهذه املجموعات تعاني مــن ضائقة

من وجهة النظر
اإلسرائيلية ،يوجد ثالثة
أنواع من الناس شرق
السياج الحدودي

وجودية ،وإذا لم تمد إسرائيل إليها
يد املعونة اآلن ،فإنها لن تنسى ذلك
عندما نحتاج إليها».
وي ـ ــؤك ـ ــد ب ـ ــن ي ـ ـشـ ــاي أن امل ـص ـل ـح ــة
األم ـن ـي ــة ال ـقــوم ـيــة ل ــدول ــة إســرائ ـيــل
تــوجــب الـتـطــرق والـعـمــل مـقــابــل كل
واحدة من هذه املجموعات بصورة
م ـخ ـت ـل ـفــة ،ف ــي س ـي ــاق تـنـفـيــذ مـهـمــة
ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي ال ـج ــوالن
الـتــي هــي «إح ـبــاط العمليات وردع
األعـ ــداء ،لـكــن فــي الــوقــت نفسه منع
الـ ـح ــرب أو تــأج ـي ـل ـهــا ألط ـ ــول ف ـتــرة
ممكنة».
وي ـ ـك ـ ـشـ ــف بـ ـ ــن يـ ـ ـش ـ ــاي أنـ ـ ـ ــه «وف ـ ـقـ ــا
للنظرية األمنية املعتمدة حاليًا في
املؤسسة األمنية اإلسرائيلية ،والتي
ّ
تبناها وزيــر األمــن موشيه يعالون،

تقرير

نتنياهو إلى موسكو لمناقشة «الوضع الروسي» في سوريا:
يحيى دبوق
يتوجه رئيس الحكومة االسرائيلية
بنيامني نتنياهو ،االس ـبــوع املقبل،
الــى موسكو للقاء الرئيس الروسي
فالديمير بــوتــن ،فــي زي ــارة وصفها
االع ـ ــام ال ـع ـبــري بــ«االسـتـيـضــاحـيــة
واملستعجلة ج ـ ـدًا» ،للتباحث حــول
الـتــدخــل العسكري الــروســي املباشر
في سوريا ،والتهديدات التي يتسبب
فيها إلسرائيل.

وتأتي زيارة نتنياهو بعد أن أعربت
مـصــادر عسكرية إسرائيلية رفيعة،
في أكثر من مناسبة في االسبوعني
املــاضـيــن ،عــن خشيتها مــن التدخل
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري الـ ـ ــروسـ ـ ــي ف ـ ــي سـ ــوريـ ــا،
وتأكيدها أن بإمكانه على االق ــل أن
ي ـحـ ّـد م ــن قـ ــدرة املـ ـن ــاورة ل ــدى ســاح
الجو االسرائيلي في املحافظة على
م ـص ــال ــح تـ ــل أبـ ـي ــب فـ ــي ال ـســاح ـتــن
اللبنانية وال ـســوريــة ،وت ـحــدي ـدًا في
مــا يتعلق بـقــدرة امل ـنــاورة لــديــه على

ف ـ ــرض «الـ ـخـ ـط ــوط ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء» ال ـتــي
أعلنها تجاه الساحتني ،بما يشمل
نقل ســاح كاسر لـلـتــوازن الــى حزب
الله في لبنان.
وت ــأت ــي زي ـ ـ ــارة ن ـت ـن ـيــاهــو أي ـض ــا فــي
ظ ــل خ ـي ـبــة أمـ ــل إس ــرائ ـي ـل ـي ــة م ــن ّ
رد
الـ ـفـ ـع ــل االم ـ ـيـ ــركـ ــي عـ ـل ــى «الـ ـخـ ـط ــوة
الــدرامــاتـيـكـيــة» لــروسـيــا فــي ســوريــا،
الـ ـت ــي مـ ــن ش ــأن ـه ــا ب ـح ـســب م ـص ــادر
أم ـن ـي ــة رف ـي ـع ــة ف ــي ت ــل أب ـي ــب تـغـيـيــر
مــوازيــن ال ـقــوى فــي ال ـشــرق االوس ــط،

خاصة أن التصريحات الصادرة عن
االدارة فــي واش ـن ـطــن ال تـشـمــل فقط
االعــان عن القلق من دون أفعال ،بل
أيضًا تلمح الى إمكان تفهم الدوافع
الروسية وراء خطواتها في سوريا،
وهـ ـ ــو مـ ــا صـ ـ ــدر أخ ـ ـي ـ ـرًا ع ـل ــى ل ـســان
ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم ال ــرئ ـي ــس االم ـي ــرك ــي،
دوش ارنست ،الذي فاجأ االعالميني
بقوله إنه ليس كل ما يقوم به بوتني
في الحرب السورية يعارض املصالح
االميركية.

وص ــدر أم ــس عــن رئــاســة الـحـكــومــة
االســرائ ـي ـل ـيــة ب ـي ــان ح ــول ال ــزي ــارة،
أك ـ ــدت ف ـي ــه أن الـ ــزيـ ــارة مـخـصـصــة
إلجراء محادثات «حول نشر قوات
روسـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا» .وب ـح ـس ــب
ال ـب ـيــان «س ـي ـعــرض نـتـنـيــاهــو أم ــام
مضيفه (بوتني) التهديدات املاثلة
أمام إسرائيل نتيجة لتدفق كميات
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مـ ـ ــن االس ـ ـل ـ ـحـ ــة امل ـ ـت ـ ـطـ ــورة
الـ ــى ال ـس ــاح ــة الـ ـس ــوري ــة ،ووصـ ــول
أسلحة فتاكة إلــى حــزب الله ،وإلى

