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سوريا

على الغالف

بذريعة انزالق قذائف وصواريخ إلى
داخل الجوالن املحتل.
ولطاملا راهـنــت إســرائـيــل على غرفة
«املــوك» التي كانت شريكًا فيها إلى
ج ــان ــب األردن وقـ ـط ــر وال ـس ـع ــودي ــة
وأمـيــركــا وفــرنـســا ،الن ـتــزاع الجنوب
ّ
من قبضة الدولة .إل أن ما ظهر من
«ح ـســن نـ ّـيــة أردنـ ـي ــة» ت ـجــاه ســوريــا
بعد اتـفــاق وقــف التصعيد ،انعكس
خبثًا في انتقال إدارة بعض فصائل
امل ـعــارضــة مــن «املـ ــوك» إل ــى الحضن
بشكل كامل ،خصوصًا
اإلسرائيلي
ٍ
بعد قرار وقف الرواتب ووقف إدخال
جرحى املسلحني إلى األردن.

ّ
ّ
بدأ الجيش هجومًا على مسلحي بيت جن لفصلها عن بلدة مغر المير (أ ف ب)

«حرس حدود» إلسرائيل

ّ
مع تخلي عمان عن فصائل المعارضة في الجنوب السوري ،فتح األردنيون الباب واسعًا أمام
إسرائيل الستمالة بعض هذه الفصائل ،فيما بدأت أخرى بالتواصل والمصالحة مع الجيش
وتتذرع إسرائيل بأن سيطرة الجيش السوري على القنيطرة ّ
ّ
تهدد أمنها
السوري والدولة.
ّ
ّ
ّ
ّ
بوجود حزب الله إلى جانبه ،إل أن التوسع اإلسرائيلي داخل الجوالن المحرر يتحول بذاته ورقة
في يد الجيش ،الستهداف عمالء إسرائيل وجنودها

إسرائيل ترث األردن
في الجنوب السوري
فراس الشوفي
ثالثة أشهر ّ
مرت على اتفاق «خفض
التصعيد» الــروســي ـ ـ األمـيــركــي في
ال ـج ـنــوب الـ ـس ــوري ،لـتـجــد إســرائ ـيــل
ن ـف ـس ـه ــا م ـ ـض ـ ـطـ ـ ّـرة إل ـ ـ ــى االنـ ـ ـخ ـ ــراط
العسكري واألمني املباشر في امليدان،
بعد الفشل الذريع الذي أصاب غرفة
«املـ ــوك» األردن ـي ــة وال ـج ـمــاعــات التي
كانت ّ
تمولها وتديرها.
وم ـنــذ ســريــان مـفـعــول ات ـفــاق «وقــف
ّ
التصعيد» ،الذي احتوى ضمنًا حل
غــرفــة «امل ـ ــوك» وت ـحــويــل الـجـمــاعــات
ّ
املسلحة إلى «صحوات» جديدة تحت
ع ـن ــوان ق ـت ــال «داعـ ـ ــش» ف ــي ال ـبــاديــة
ّ
السورية والسيطرة التي ت ــزداد كل
يوم للجيش على الحدود السورية ـ
ً
األردنية الشرقية ،وصوال إلى حدود
مــدي ـنــة ال ـب ــوك ـم ــال ،رف ـع ــت إســرائ ـيــل
مـ ـسـ ـت ــوى ت ـن ـس ـي ـق ـه ــا مـ ـ ــع ف ـص ــائ ــل
ّ
املعارضة املسلحة ،في محاولة مللء
األردني،
الفراغ الذي أحدثه االبتعاد
ّ
ً
ً
م ـ ــاال وإدارة واح ـت ـض ــان ــا مل ــا تـبــقــى
ّ
م ــن امل ـس ـل ـح ــن .وتـ ـ ـت ـ ــذرع إس ــرائ ـي ــل
بــ«ضـمــان أم ــن ال ـحــدود الـشـمــالـيــة»،
ّ
إزاء التهديدات التي تشكلها عودة
الجيش السوري إلى حدود الجوالن
ّ
امل ـح ـتــل ووج ـ ــود مـقــاتـلــن م ــن حــزب
الله والحرس الثوري اإليــرانــي على
مـقــربــة م ــن ق ــوات ال ـع ــدو ف ــي األرض
املحتلة.
ّ
وزاد ال ـط ــن ب ــل ــة خـيـبــة األم ـ ــل الـتــي
أصـ ـي ــب ب ـه ــا رئـ ـي ــس وزراء الـ ـع ـ ّ
ـدو
بنيامني نتنياهو بعد لقائه الرئيس
فـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــر ب ـ ــوت ـ ــن فـ ـ ــي س ــوت ـش ــي
ّ
ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،وع ـ ــدم ت ـمــك ـنــه من
ان ـ ـ ـتـ ـ ــزاع ض ـ ـمـ ــانـ ــات روسـ ـ ـي ـ ــة ب ـع ــدم
ّ
منطلق
تحول الجنوب السوري إلى
ٍ
لـتـهــديــد ال ـك ـيــان امل ـح ـتــل .والـنـتـيـجــة
ذات ـه ــا تـنـسـحــب ع ـلــى ال ــزي ــارة الـتــي
قام بها رئيس جهاز املوساد يوشي
ك ــوه ــن وفـ ــريـ ــق أمـ ـن ــي إس ــرائ ـي ـل ــي
إل ــى واشـنـطــن قـبــل زي ــارة نتنياهو،
م ــن دون ال ـح ـص ــول ع ـلــى ض ـمــانــات

أمـ ـي ــركـ ـي ــة ح ــاسـ ـم ــة .وفـ ـيـ ـم ــا ط ــال ــب
نتنياهو بانتشار خـبــراء أميركيني
ف ــي ال ـج ـنــوب ب ــدل ال ـق ــوات الــروسـيــة
ملراقبة اتفاق وقف التصعيد ،ينتشر
الـيــوم فــي الـجـنــوب حــوالــى  700إلى
 1000عنصر من الشرطة العسكرية
الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب الـ ـجـ ـي ــش
ال ـ ـسـ ــوري ،م ـهـ ّـم ـت ـهــم م ــراق ـب ــة ات ـف ــاق
«وق ــف الـتـصـعـيــد» .وت ـق ــول مـصــادر
روس ـيــة مـتــابـعــة لـلـمـيــدان ال ـســوري،
لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،إن «نـتـنـيــاهــو يطالب
روس ـ ـيـ ــا وأمـ ـي ــرك ــا ب ـت ــأم ــن مـنـطـقــة
آم ـنــة بـعـمــق  40ك ـلــم ًداخـ ــل ال ـحــدود
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة» ،م ـض ـي ـف ــة أن «روسـ ـي ــا
ال ي ـم ـكــن أن تـ ـف ــرض ع ـل ــى ال ـج ـيــش
الـســوري الـتـنــازل عــن سـيــادة الــدولــة
ع ـل ــى أرضـ ـ ـه ـ ــا» .وأشـ ـ ـ ــارت املـ ـص ــادر
إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــواب ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ع ـلــى
طـلـبــات نـتـنـيــاهــو هــو الـتــأكـيــد على
أن «ال ـض ـمــانــات ال ـح ــدودي ــة ل ــأردن
وإسرائيل ودول الجوار السوري هي
بوصول الجيش السوري إلــى كامل
ال ـح ــدود وال ـق ـضــاء عـلــى الـجـمــاعــات
اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة» ،ف ـي ـم ــا تـ ـق ــول م ـص ــادر
دبـلــومــاسـيــة غــربـيــة ل ــ«األخ ـب ــار» إن
«إســرائـيــل قلقة مــن وص ــول الجيش
ّ
السوري إلى الجوالن (املحتل) برفقة
عناصر حــزب الله ،لذلك تعمل على
ت ـقــويــة ج ـمــاعــات م ـعــارضــة للفصل
ب ـي ـن ـه ــا وب ـ ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن (ح ـ ـ ــدود
الجوالن)».

مديرية «حسن الجوار»
م ـن ــذ عـ ــام  ،2013أنـ ـش ــات إس ــرائ ـي ــل
ف ــي ال ـج ـن ــوب م ــا ي ـس ـ ّـم ــى «م ــدي ــري ــة
حسن ال ـجــوار» تتبع لـقـيــادة الفرقة
اإلقـلـيـمـيــة  210فــي جـيــش االح ـتــال
ّ
املنتشرة في الـ ٌجــوالن املحتل .ودور
املــديــريــة مـطــابــق تمامًا لـلــدور الــذي
ك ــان ــت تـ ـق ــوم بـ ــه «اإلدارة امل ــدن ـي ــة»
للجنوب اللبناني ،والتي كانت تتبع
لقيادة الفرقة اإلقليمية  91املنتشرة
ّ
ّ
ومهمتها
في شمال فلسطني املحتلة،
إدارة ال ـش ــؤون املــدن ـيــة ف ــي املـنــاطــق

ّ
املحتلة ،والتي كان يسيطر عليها ما
يعرف بـ«جيش لحد» .وفيما اكتفت
«مديرية حسن الـجــوار» بالتصريح

مصادر روسية :ضمانات دول
الجوار السوري هي وصول
الجيش إلى كامل الحدود
ع ـ ـ ــن تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة الـ ـطـ ـب ـ ّـي ــة
والـلــوجـسـتـيــة ل ــ«جــرحــى ســوريــن»
من جــراء الحرب وتصوير إسرائيل

بمظهر إنـســانــي ،انخرطت املديرية
وش ـ ـع ـ ـبـ ــة امل ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــرات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
اإلســرائـيـلـيــة «أمـ ــان» بــاك ـرًا ج ـ ّـدًا في
م ـ ّـد اإلرهــاب ـيــن بــالــدعــم اللوجستي
ووسـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــل االت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة
واملـ ـعـ ـل ــوم ــات املـ ـي ــدانـ ـي ــة عـ ــن قـ ــوات
ال ـج ـي ــش ،وت ــزوي ــد ع ـنــاصــر «جـبـهــة
ث ـ ـ ـ ّـوار سـ ــوريـ ــا» و«ألـ ــويـ ــة ال ـف ــرق ــان»
ً
بالذخائر الخفيفة واألعـتــدة ،فضال
ّ
ّ
املتكرر
والجوي
عن القصف املدفعي
ملرابض مدفعية وراجمات صواريخ
ّ
ّ
تمكن الجيش من ّ
صد
للجيش كلما
هجومات اإلرهــابـيــن على مواقعه،

رفض شعبي للعمالة
فيما اخ ـتــارت بعض الفصائل االرتـ ــزاق عند الـعــدو اإلســرائـيـلــي ،انخرطت
فصائل أخرى في الحوار والتواصل مع الدولة السوريةّ ،إما بشكل مباشر
أو عبر وساطة روسـيــة ،لتحقيق مصالحات في قــرى عــديــدة ،ال ّ
سيما في
ريف درعا الغربي .وعلى الرغم من املحاوالت اإلسرائيلية الحثيثة الستمالة
عواطف السوريني في الجنوب وإنهاء حالة العداء تجاه إسرائيل ّعبر إنشاء
مــدارس وتقديم مساعدات طبية وعينية وضـ ّـخ إعالمي كبير ،إل أن أهالي
وفـعــالـيــات الـعــديــد مــن ال ـب ـلــدات الــواق ـعــة تـحــت سـيـطــرة الـجـمــاعــات املسلحة
ّ
تتخذ موقفًا معاديًا تجاه عمالء إسرائيل وترفض
املساعدات اإلسرائيلية .وفي اآلونة األخيرة ،خرجت
عـ ّـدة تظاهرات مـنـ ّـددة في قريتي بريقة وبير عجم،
وأط ـلــق بـعــض املـشــايــخ ،ال سـ ّـيـمــا فــي ن ــوى وجــاســم
وأن ـخ ــل ،مــواقــف مـعــاديــة إلســرائ ـيــل فــي خـطــب يــوم
ً
الـجـمـعــة ،فـضــا عــن إص ــدار مــا يـسـ ّـمــى «دار الـعــدل
ّ
فــي ح ــوران» بيانًا مـنــددًا بما ّ
سمي «مـبــادرة سالم
مجموعة مــن العمالء قبل
ال ـجــوالن» ،الـتــي أطلقتها ّ
نحو شهر ،وتهدف إلى التخلي عن الجوالن املحتل.
وت ـق ــول م ـص ــادر ف ــي أح ــد ف ـصــائــل امل ـع ــارض ــة في
غرب درعــا) لـ«األخبار» ،إن «على
«الجيدور» (قــرى ّ
التعلم ّ
مما تفعله بمرتزقتها دائمًا
عمالء إسرائيل
ّ
ّ
التحول سببه
وتتخلى عنهم كما تخلت عن جماعة لحد» ،مضيفًا أن «هذا
اإلذالل األردني الذي ّ
نتعرض له بعد الصفقة مع النظام والروس».

عما ّ
عــدا ّ
يسمى «فــرســان الـجــوالن»،
ّ
وهو فصيل مسلح أنشأته إسرائيل
قبل أشـهــر فــي بـلــدة جباثا الخشب
املالصقة للجوالن املحتل ،بات لدى
ّ
ت ــل أب ـي ــب خ ـم ـســة ف ـصــائــل مـســلـحــة
ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ،ي ـت ـق ــاض ــى ع ـنــاصــرهــا
رواتـ ـ ــب وي ـخ ـض ـعــون ألوامـ ـ ــر جيش
ً
االحتالل مباشرة ،على طول التماس
م ــع الـ ـج ــوالن امل ـح ـتـ ّـل .وف ـي ـمــا كــانــت
ه ــذه الـفـصــائــل تـتـلــقــى ال ــروات ــب من
األردن وحـلـفــائــه فــي «امل ـ ــوك» ،باتت
اآلن ذراع إس ــرائ ـي ــل الـعـسـكــريــة في
تـشـكـيــل «م ـن ـط ـقــة ع ــازل ــة» م ــن بـلــدة
ّ
ب ـي ــت جـ ــن ع ـل ــى ج ـب ــل ال ـش ـي ــخ حـتــى
بـ ـل ــدة ال ــرفـ ـي ــد جـ ـن ــوب غـ ـ ــرب درعـ ـ ــا،
م ـ ـ ــرورًا ب ـط ــرن ـج ــة ،ج ـب ــاث ــا ال ـخ ـشــب،
ال ـح ـم ـي ــدي ــة ،ال ـص ـم ــدان ـي ــة ال ـغــرب ـيــة،
مــديـنــة الـقـنـيـطــرة ،الــرويـحـيـنــة ،بير
ع ـج ــم ،ك ــودن ــة وس ــوي ـس ــة .وبـحـســب
امل ـع ـلــومــات ،ف ــإن مــا سـ ّـمــي «تـحــالــف
ال ـج ـن ــوب» (دم ـ ــج ل ــ«ال ـف ــرق ــة األولـ ــى
مـ ـ ـش ـ ــاة» ف ـ ــي جـ ـبـ ـه ــة ث ـ ـ ـ ــوار س ــوري ــا
وجيش األبابيل) الذي يرأسه الرائد
ّ
ّ
(تعرض ملحاولة
املنشق قاسم نجم
اغـ ـتـ ـي ــال ق ـب ــل ف ـ ـتـ ــرة) ،ب ــات ــت ت ــدي ــره
االسـتـخـبــارات اإلســرائـيـلـيــة ،ويـقــود
ع ـم ـل ـيــاتــه امل ــدع ــو م ـح ـمــد ال ـج ـبــاوي
و«رئــاســة األرك ــان» فيه املــدعــو عالء
الحلقي .وكــذلــك األم ــر بالنسبة إلى
ّ
«أحرار نوى» .وهذه
الفصيل املسمى ّ
بشكل علني
الفصائل باتت تتلقى
ّ
رواتـ ــب مــن االح ـت ــال وتـتـلــقــى دعمًا
عـسـكــريــا م ــن ال ـقــذائــف وال ـصــواريــخ
والبنادق وأجهزة االتصال .وعلمت
األخ ـبــار «أي ـضــا» أن إســرائـيــل تبني
«مخافر حدودية» لـ«حرس الحدود»
ّ
الجديد مــن املــرتــزقــة املسلحني على
طول تماس الجوالن املحتل.

الجيش يهاجم في جبل الشيخ
«لن يسمح الجيش السوري بتشكيل
مـنـطـقــة ع ــازل ــة ف ــي ال ـ ـجـ ــوالن» ،بـهــذا
ال ـح ـس ــم ت ـج ـي ــب م ـ ـصـ ــادر ع ـس ـكــريــة
ّ
معنية بالجنوب عــن ســؤال
ســوريــة
«األخـبــار» عن استراتيجية الجيش
لـ ـض ــرب امل ـ ـشـ ــروع اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فــي
ال ـق ـن ـي ـطــرة .ق ـبــل أيـ ـ ــام ،بـ ــدأ الـجـيــش
ّ
ه ـج ــوم ــا ع ـل ــى م ـســل ـحــي بـ ـل ــدة بـيــت
ّ
ّ
ج ــن ،هــدفــه فصل بيت جــن عــن بلدة
مـغــر املـيــر املحتلة فــي جـبــل الشيخ،
واس ـت ـع ــادة ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـب ـلــدة،
ّ
وفصل بيت جن عن جباثا الخشب.
ال ت ـس ـت ـه ــن امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ال ـع ـس ـك ــري ــة
بإمكان رفع إسرائيل سقف املواجهة
مع ّ
تمدد املعركة إلى حدود الجوالن،
ّ
ّ
لكنها تــؤكــد أن «الجيش عــازم على
اإلرهابيني،
استعادة كل املناطق من ّ
وع ـ ـلـ ــى إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ع ـ ــن ت ـ ـكـ ــف ي ــده ــا
ع ــن م ـ ّـده ــم ب ــال ــدع ــم» .وق ـب ــل يــومــن،
قـصــف ال ـعــدو مــواقــع ل ـلــواء  90قــرب
بـ ـل ــدة حـ ـض ــرّ ،
ردًا ع ـل ــى اس ـت ـه ــداف
ّ
ّ
ال ـج ـي ــش مل ـســل ـحــي ب ـي ــت جـ ـ ــن .وف ــي
ّ
تتذرع إسرائيل بوجود حزب
حــن،
الله على حــدود الـجــوالن ،وبالنيات
ال ـع ــدائ ـي ــة ت ـج ــاه ـه ــا ،ف ـ ــإن ان ـغ ـمــاس
ج ـيــش االح ـت ــال ف ــي دع ــم ع ـمــاء له
فــي ال ـجــوالن ،يجعل مــن هــؤالء ومن
ي ــرع ــاه ــم ه ــدف ــا ل ـع ـم ـل ـيــات م ـض ــادة،
وذري ـ ـ ـعـ ـ ــة ل ـ ـ ــدى الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري
وحـلـفــائــه لـلـقـيــام بعمليات مقاومة
ض ـ ـ ـ ّـد املـ ــرتـ ــزقـ ــة وجـ ـ ـن ـ ــود االح ـ ـتـ ــال
وض ـبــاطــه ال ــذي ــن يـخـتــرقــون منطقة
«ف ـص ــل الـ ـق ــوات» بــامل ـشــاة واآلل ـي ــات
ف ــي أك ـث ــر م ــن نـقـطــة ع ـلــى ط ــول خط
التماس.

