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سوريا

قضية تستغل إسرائيل عنوان مكافحة اإلرهاب والحرب على «داعش» للتوغل
داخل أراضي الجوالن ّ
المحرر ،وإنشاء منطقة عازلة عبر دعم جماعات المعارضة
ّ
المسلحة التابعة لها ولـــ«الــمــوك» .واستكملت أمــس هجوم الجماعات
المسلحة على «داعــش» في حوض اليرموك من ثالثة محاور في الشرق
والشمال والشمال الشرقي ،لتفتح محورًا غربيًا بجنودها في بلدة كفرإلما،
قرب بلدة جملة الخاضعة لسيطرة «داعش»

ّ
إسرائيل تتوغل في حوض اليرموك
بذريعة محاربة «داعش»
فراس الشوفي
م ـ ـنـ ــذ أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة
األميركية تشكيل «التحالف الدولي»
تـحــت ع ـنــوان مـحــاربــة «داعـ ــش» ،بعد
سـيـطــرة األخ ـيــر عـلــى مــديـنــة املــوصــل
العراقية في  10حزيران ّ ،2014
تحول
ق ـتــال الـتـنـظـيــم و«م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ــاب»

المنطقة العازلة والحرب
على «داعش»
بعد خمس سنوات من الحرب ،باتت الجماعات
املسلحة املدعومة إسرائيليًا وأردنـيــا تسيطر
ع ـلــى غــال ـب ـيــة الـ ـح ــدود م ــع الـ ـج ــوالن ال ـس ــوري
ً
ً
املحتل ،من بلدة بيت جن شماال وصوال حتى
بـلــدة الــرفـيــد فــي جـنــوب الـقـنـيـطــرة ،باستثناء
منطقة ح ــوض ال ـيــرمــوك فــي أقـصــى الجنوب
وبلدة حضر في شمال القنيطرة .وال تخفي
إسرائيل نيتها السيطرة على كامل الحدود،
وتـشـكـيــل «مـنـطـقــة أمـنـيــة ع ــازل ــة» للجماعات
املتعاملة معها ،تمتد على طول الحدود وتصل
حـتــى ب ـلــدة ن ــوى وت ــل ال ـح ــارة فــي ري ــف درعــا
الغربي ،فتتبع سياسة «العصا والـجــزرة» مع
ب ـلــدة حـضــر لــدفـعـهــا إل ــى الـتـخـلــي ع ــن الــدولــة
ّ
الـســوريــة ،فيما تنفذ عمليات شبه مشتركة
م ــع ف ـص ــائ ــل «املـ ـ ـ ــوك» ف ــي حـ ــوض ال ـي ــرم ــوك.
وتـ ّسـتـخــدم إســرائـيــل منظمة «عـمــالـيــا» ،وهــي
ّ
ً
غطاء لها،
منظمة تتخذ من العمل «اإلنساني»
لصاحبها رجــل األع ـمــال الـيـهــودي األميركي
مــوتــي كــاهــانــا ،للعمل فــي «املـنـطـقــة ال ـعــازلــة»،
عبر تقديم مساعدات عينية لبعض السكان
ال ـســوريــن عـبــر حـ ــدود الـ ـج ــوالن ،وق ــد وصــل
مـمـثـلــوهــا إل ــى ب ـل ــدة إن ـخ ــل ،ك ـمــا تـنـشــر على
صـفـحـتـهــا الــرس ـم ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى افـتـتــاحـهــا
قسمًا في مستشفى زيــف في صفد ملعالجة
الجرحى ،وتضع سيارات جاهزة بشكل دائم
على حدود الجوالن لنقل ّ
«زوار» سوريني إلى
الداخل املحتل!

ذري ـع ــة لـلـتــدخــل الـعـسـكــري األجـنـبــي
املباشرّ ،
جوًا ّ
وبرًا في سوريا والعراق.
وسمح ّ
تمدد «داعــش» خــال العامني
املاضيني للقوى الغربية واإلقليمية،
ال سـ ّـيـمــا ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وتــركـيــا،
بــال ـت ـمـ ّـدد ال ـع ـس ـكــري وب ـن ــاء ال ـقــواعــد
العسكرية في الغرب العراقي والشرق
وال ـ ـش ـ ـمـ ــال ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،ب ـغ ـي ــة ق ـت ــال
الـتـنـظـيــم بــاس ـت ـخــدام ال ـق ـ ّـوة ال ـجـ ّ
ـويــة،
ونشر مئات بل آالف الجنود والضباط
مـ ــن ال ـ ــوح ـ ــدات الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة األم ـي ــرك ـي ــة
والـفــرنـسـيــة والـبــريـطــانـيــة واألملــان ـيــة
والـتــركـيــة ،الـتــي تـقــود مجموعات من
ّ
مسمى «قــوات
املتعاملني معها تحت
م ـح ـل ـ ّـي ــة» م ـ ـ ّ
ـدرب ـ ــة فـ ــي م ـع ـس ـكــرات ـهــا،
تمهيدًا إلدارة هذه الجماعات األرض
ّ
ّ
محلية،
«تحررها» ضمن إدارات
التي
ً
بديال من الدول الوطنية املركزية.
وكما كانت الحدود العراقية السورية
هـ ــدفـ ــا ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات املـ ــدعـ ــومـ ــة أم ـي ــرك ـي ــا
وأردن ـيــا ،على شاكلة «جـيــش سوريا
ال ـجــديــد» ال ــذي ي ـحــاول االن ـت ـشــار في
نــواحــي معبر الـتـنــف ال ـح ــدودي قــرب
ّ
م ـثــلــث الـ ـح ــدود ال ـس ــوري ــة ـ ـ ـ الـعــراقـيــة
ً
ـ ـ األردنـ ـي ــة وصـ ــوال إل ــى مـعـبــر الـقــائــم
وم ــديـ ـن ــة الـ ـب ـ َـوكـ ـم ــال ،فـ ـ ــإن ال ـج ـن ــوب
ً
السوري لم يبق طويال بعيدًا عن هذه
ّ
املعادلة في ظل األطماع اإلسرائيلية،
خـصــوصــا بـعــد أن اسـتـطــاع «داع ــش»
ّ
تشكيل «إق ـل ـيــم» خ ــاص بــه فــي مثلث
الحدود «السورية ـ األردنية ـ الجوالن
املحتل» فــي منطقة حــوض اليرموك،
بداية تحت جناح ما كان ّ
يسمى «لواء
ش ـه ــداء ال ـي ـ ّـرم ــوك» وق ــائ ــده أب ــو علي
الـبــريــدي امللقب بــ«الـخــال» ،ثـ ّـم ّ
تحول
ّ
ب ـع ــد ان ــدم ــاج ــه م ــع «ح ــرك ــة امل ـث ــن ــى»
ً
(حـ ــركـ ــة ت ـك ـف ـي ــري ــة ال ـت ـص ـق ــت ط ــوي ــا
ً
بـجـبـهــة ال ـن ـصــرة مـسـتـفـيــدة م ــن دعــم
«املــوك» ،قبل أن تعلن فصائل «املــوك»
الـحــرب عليها) إلــى «جـيــش خــالــد بن
الوليد».
ً
ودعم األردنيون و«غرفة املوك» طويال
ّ
جماعات املعارضة املسلحة املتحالفة

مـ ـ ــع «ج ـ ـب ـ ـهـ ــة ف ـ ـتـ ــح الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــام /ج ـب ـهــة
الـنـصــرة» فــي الجنوب لقتال الجيش
ال ـ ـس ـ ــوري ،والحـ ـق ــا ل ـق ـت ــال «داع ـ ـ ــش»،
ّ
فـيـمــا تـتـكــفــل إس ــرائ ـيــل ب ــدوره ــا بـمـ ّـد
ّ
هــذه املـجـمــوعــات بــالـعــاجــات الطبية
داخ ــل مـشــافــي الـكـيــان املـحـتــل ،وتـقــدم
لهم الــدعــم اللوجستي واملعلوماتي،
ً
فـضــا عــن بعض األسـلـحــة والــذخــائــر
«الناعمة».
وكما هي الحال بني تركيا و«داعــش»
ف ـ ـ ــي ال ـ ـش ـ ـم ـ ــال واالنـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاب الـ ـت ــرك ــي
ع ـلــى الـتـنـظـيــم ف ــي األشـ ـه ــر األخـ ـي ــرة،
ب ـع ــد س ـ ـنـ ــوات مـ ــن الـ ــدعـ ــم ال ـع ـس ـكــري
واللوجستي وتسهيل مرور اإلرهابيني
األجانب من مختلف أنحاء العالم إلى
األراض ــي الـســوريــة والـعــراقـيــة ،انتهت
«شهور العسل» والتعاون اإلسرائيلي
في الجنوب السوري مع «لواء شهداء
الـ ـي ــرم ــوك» والـ ـب ــري ــدي ف ــي ال ـس ـن ــوات
ُاألول ـ ــى م ــن األزمـ ـ ــة .وح ـصــل «ال ـخ ــال»
(ق ـتــل فــي تفجير ان ـت ـحــاري للنصرة)
ف ــي أعـ ــوام  2012و 2013و 2014على
ام ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــازات مـ ـ ــن شـ ـعـ ـب ــة امل ـ ـخـ ــابـ ــرات
العسكرية اإلسرائيلية «أم ــان» ،منها
تسهيل أمــور جرحى املسلحني اآلتني
ع ـ ـبـ ــره لـ ـلـ ـع ــاج فـ ــي مـ ـش ــاف ــي ال ـك ـي ــان
املحتل ،وحصوله على شبكات اتصال
وأرقام خلوية إسرائيلية تصعب على
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات الـ ـس ــوري ــة مـتــابـعـتـهــا
ورصــدهــا ،في الوقت الــذي كــان يجمع

بدأ هجوم المجموعات
المدعومة من «الموك»
على مواقع التنظيم
عبر ثالثة محاور

فيه عددًا كبيرًا من املدرعات والدبابات
ّ
املتوسطة.
واألسلحة
ولم تكد واشنطن تضع «لــواء شهداء
ال ـ ـ ـيـ ـ ــرمـ ـ ــوك» ع ـ ـلـ ــى الئـ ـ ـح ـ ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب
ف ــي حـ ــزيـ ــران املـ ــاضـ ــي ،وي ـع ـل ــن وزي ــر
الدفاع أشتون كارتر في نهاية تموز
املاضي نية «التحالف الدولي» «فتح
جبهة جــديــدة ضــد إره ــاب داع ــش في
الجنوب الـســوري» ،حتى دخــل جيش
ال ـع ـ ّ
ـدو عـلــى خــط ال ـت ـ ّ
ـذرع بــ«مـكــافـحــة
اإلره ـ ـ ـ ــاب» وال ـ ـحـ ــرب ع ـل ــى «داع ـ ـ ــش»،
بــدءًا من شبه جزيرة سيناء املصرية
ً
وص ـ ــوال إلـ ــى حـ ــوض الـ ـي ــرم ــوك ،عـبــر
تسليط الـضــوء على وجــود «داعــش»
قرب حدود الجوالن املحتل ،علمًا بأن
«اإلمــارة الداعشية» يزيد عمرها على
ع ــام ون ـصــف ع ــام (راج ـ ــع «األخـ ـب ــار»،
الـعــدد  .)٢٦٨١وكــانــت وكــالــة «أعـمــاق»
التابعة ل ــ«داعــش» قــد أعلنت ،فــي 29
ت ـمــوز امل ــاض ــي ،ق ـيــام ط ــائ ــرات حربية
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ـق ـص ــف مـ ــواقـ ــع تــاب ـعــة
ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم فـ ــي الـ ـشـ ـي ــخ زويـ ـ ـ ــد ورفـ ــح
املصرية.

ّ
توغل في كفرإلما

مــع ســاعــات الـصـبــاح األول ــى مــن يــوم

ّ
أم ــس ،تــوغـلــت قــوة إسرائيلية راجلة
فــي بلدة كفرإملا فــي حــوض اليرموك،
الخاضعة لسيطرة «داع ــش» ،وقامت
بعملية تمشيط لـلـبـلــدة الـخــالـيــة من
ال ـس ـكــان ،وم ــن ث ـ ّـم ع ـمــدت إل ــى تفجير
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن امل ـ ـ ـنـ ـ ــازل وال ـ ـخـ ــرائـ ــب
الـ ـق ــديـ ـم ــة ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
ت ـف ـج ـيــر ب ـق ــاي ــا م ــوق ــع م ـه ـج ــور تــابــع
للقوات الــدولـيــة العاملة فــي الجوالن
«األن ـ ــدوف» ك ــان «داعـ ــش» يستخدمه
كسجن ويضع فيه عددًا من املساجني
ٍ
امل ــوق ــوف ــن م ــن امل ـج ـمــوعــات األخ ـ ــرى،
وم ــوق ــوف ــن م ــن أب ـن ــاء امل ـن ـط ـقــة بـتـهـ ٍـم
ّ
متعددة ،بينها التدخني .وتقع كفرإملا
ع ـلــى ال ـس ـفــح ال ـغــربــي ل ـ ــوادي ال ــرق ــاد،
ّ
وتبعد أمتارًا قليلة عن خط «برافو»،
وهو الخط الشرقي للمنطقة املنزوعة
ّ
واملحرر،
السالح بني الجوالن املحتل
وتقابلها على السفح الشرقي للوادي
ّ
بـلــدة جملة الـتــي يــتـخــذ منها داعــش
ّ
مقرًا له .وانسحب جيش االحتالل من
كفرإملا بعد حرب  ،1973لكن إسرائيل
ّ
بضم البلدة إلى املنطقة
بقيت تطالب
املـ ـن ــزوع ــة الـ ـس ــاح ح ـت ــى عـ ــام .2002
ولــم يكن أهــالــي البلدة باستطاعتهم
ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـيـ ـه ــا أو إلـ ـ ــى أراضـ ـيـ ـه ــم

تقرير

الفروف :سندعم دمشق لتحرير كامل مدينة حلب

تبحث األمم المتحدة مع موسكو فكرة إنشاء  4ممرات لدخول األغذية واإلخالء الطبي (أ ف ب)

ب ـ ــال ـ ـت ـ ــوازي م ـ ــع ت ـ ــراج ـ ــع ال ــرئ ــاس ــة
الـتــركـيــة ع ــن حــديــث الــرئ ـيــس رجــب
طيب أردوغان حول إطاحة الرئيس
الـســوري بشار األس ــد ،جــاءت زيــارة
وزي ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي سيرغي
الف ــروف إلــى تــركـيــا ،كفرصة ذهبية
لتحديد حجم الدور التركي وتأثيره
على امللف السوري.
وقــد يكون إعــان موسكو ،أمــس من
أنطاليا التركية ،عزمها على «تحرير
كــامــل مــديـنــة ح ـلــب» أوض ــح رســالــة
عـلـنـيــة تــوج ـه ـهــا إلـ ــى أنـ ـق ــرة ضـمــن
هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ب ـعــد تــأك ـيــد م ـصــادر
تركية مسبقًا ،أن الدفاعات الجوية
ال ـس ــوري ــة بــالـتـنـسـيــق م ــع مــوسـكــو،
منعت الطائرات التركية على فترات
متكررة من دخول الشمال السوري.

وعـ ـق ــب لـ ـق ــاء مـ ــع وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الـ ـت ــرك ــي مـ ــولـ ــود جـ ــاويـ ــش أوغـ ـل ــو،
أكـ ــد الف ـ ـ ــروف أن ال ـ ـقـ ــوات ال ــروس ـي ــة
«سـتـتــابــع العمليات العسكرية في
أح ـ ـيـ ــاء حـ ـل ــب الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،وس ـت ـن ـقــذ
املدينة من اإلرهابيني» ،مضيفًا أنها
ستتابع في الوقت نفسه العمل من
أج ــل إي ـصــال امل ـســاعــدات اإلنـســانـيــة
إلى أهالي املدينة.
وأوض ــح أن بــاده «ســاعــدت الـقــوات
الـ ـس ــوري ــة ع ـل ــى إح ـ ـبـ ــاط مـ ـح ــاوالت
اإلرهابيني ملنع املدنيني من الخروج
من شــرق حلب» ،مضيفًا أن روسيا
اس ـت ـغ ـل ــت ه ـ ــذه الـ ـف ــرص ــة مل ـس ــاع ــدة
املدنيني ،رغم ما وصفه «بالتهديدات
ممن يصفون أنفسهم بأنهم املجلس
املحلي ملنع دخول قوافل املساعدات

أو إطالق النار عليها».
وأعـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن اس ـ ـت ـ ـغـ ــرابـ ــه م ـ ــن ع ــدم
ان ـ ـطـ ــاق الـ ـجـ ـه ــود ل ـت ـن ـظ ـيــم ق ــواف ــل
إنـســانـيــة بــرغــم امل ـحــادثــات بشأنها
في االمم املتحدة ،في ضوء «تحرير
م ـع ـظ ــم م ـن ــاط ــق ش ـ ــرق ح ـ ـلـ ــب» .ول ــم
يـنــف ال ــوزي ــر ال ــروس ــي األن ـب ــاء التي
تـ ـح ــدث ــت عـ ــن اجـ ـتـ ـم ــاع ــات روسـ ـي ــة
م ــع مـمـثـلــن ع ــن ف ـصــائــل امل ـعــارضــة
امل ـس ـل ـح ــة «إلقـ ـن ــاعـ ـه ــا بـ ـ ــأن تـصـبــح
جـ ـ ــزءًا م ــن ال ـ ـحـ ــل» ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى أن
موسكو «لم تتجنب مطلقًا االتصال
بـكــل جـمــاعــات امل ـعــارضــة» .وب ــدوره
رأى ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو أن ع ـقــد مـثــل
ه ـ ـ ــذه االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات أم ـ ـ ــر ط ـب ـي ـعــي
وأن التنسيق مــع مــوسـكــو مستمر
«ل ـت ـح ـق ـيــق وقـ ــف إلط ـ ــاق الـ ـن ــار فــي

