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تقرير

خطة إسرائيلية لـ«حزام أمني»
جنوب سوريا:

«محمية جغرافية» لالجئين

يحول دون التدخل العسكري اإلسرائيلي المباشر في سوريا ،االرتداع عن
تداعياته السلبية أساسًا ،في موازاة أداء وأهداف الجماعات المسلحة التي
ترعى و«تحرس» المصالح اإلسرائيلية .مع ذلك ،خطط التدخل والمناطق
اآلمنة المغلقة بعناوين مختلفة هي مدار أخذ ّ
ورد في تل أبيب ،في حال
ّ
تغير الظروف والوضع القائم
يحيى دبوق
لــن تستنسخ إســرائ ـيــل ،بشكل فـ ّـج،
خـ ـط ــة «ال ـ ـ ـحـ ـ ــزام األم ـ ـن ـ ــي» ل ـج ـنــوب
لبنان ،ما قبل عام  ،2000وتطبيقها
ع ـل ــى ال ـج ـن ــوب ال ـ ـسـ ــوري .ال ـظ ــروف
واإلمكانات ،ال تسمح لصانع القرار
فــي تــل أب ـيــب ،بــاسـتـنـســاخ التجربة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وال ـ ـتـ ــدخـ ــل ال ـع ـس ـك ــري
املـ ـب ــاش ــر .ل ـك ــن م ــا ب ــن االس ـت ـس ــام
ل ـل ـظ ــروف واإلمـ ـك ــان ــات ،واالم ـت ـن ــاع
الكامل عن التدخل ،مروحة واسعة
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــارات الـ ـ ـت ـ ــي ب ــإم ـك ــان ـه ــا
أن تـ ـحـ ـق ــق امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب واملـ ـصـ ـلـ ـح ــة
اإلسرائيلية شبه الكاملة.
ن ـ ـعـ ــم ،أهـ ـ ـ ـ ــداف وأداء امل ـج ـم ــوع ــات
امل ـس ـل ـح ــة الـ ـت ــي ت ـس ـي ـطــر ج ـغــراف ـيــا
ع ـل ــى م ـع ـظــم امل ـن ــاط ــق ال ـق ــري ـب ــة مــن
ال ـح ــدود اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،وم ــن بينها
مـ ــا ت ـص ـف ــه إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل بـ ــ«الـ ـجـ ـه ــات
ال ـصــدي ـقــة» ،تـســاهــم فــي ام ـت ـنــاع تل
أب ـي ــب الــرس ـم ـيــة ع ــن تـبـنــي وتـنـفـيــذ
أي اقـتــراح لـحــزام أمـنــي فــي ســوريــا،
ّ
ط ــامل ــا أن هـ ـ ــذه الـ ـجـ ـه ــات ب ــأدائـ ـه ــا
وأه ــدافـ ـه ــا ،وبـتـنـسـيـقـهــا أي ـض ــا مع
املـ ــؤس ـ ـسـ ــة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي الـ ـج ــان ــب
الثاني من الـحــدود ،تحقق املصالح
األمنية اإلسرائيلية .مع ذلك ،األفكار
وال ـ ـخ ـ ـطـ ــط ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـجـ ــرى ت ــداولـ ـه ــا
إســرائ ـي ـل ـيــا ح ــول «امل ـن ـط ـقــة اآلم ـنــة»

لالجئني في الجنوب السوري ،وهي
الـ ـعـ ـب ــارة امل ـل ـط ـفــة ل ـع ـب ــارة «الـ ـح ــزام
األمـ ـن ــي» ،تـشـيــر إل ــى أي ــن يـمـكــن أن
تذهب تل أبيب في مقاربة الساحة
السورية ،وفي سياقات هذه األفكار
والـحــديــث عـنـهــا ،ينكشف أيـضــا ما
كان مستورًا ،حول هوية الجماعات
املسلحة في سوريا.
في العادة املتبعة واملوجهة ،يتحدث
املسؤولون والخبراء اإلسرائيليون،
بحذر تجاه التدخل اإلسرائيلي في
سوريا ،وتأتي املقاربة عامة ،إال ما
يـتـعـلــق بــاالس ـتــرات ـي ـج ـيــات الـكـبــرى
الـ ـت ــي تـ ـك ــون م ـح ــل اهـ ـتـ ـم ــام خ ــاص
ملراكز األبـحــاث والــدراســات .الكشف
اإلســرائـيـلــي عــن تنسيق مـبــاشــر أو
مساعدة استخبارية ،أو حتى إمداد
ب ــال ـس ــاح وال ــذخ ــائ ــر ،خ ـ ــارج إط ــار
املـ ـس ــاع ــدات «اإلن ـس ــان ـي ــة وامل ـع ــون ــة
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة» ،يـ ــأتـ ــي م ـ ـ ـحـ ـ ــدودًا وغ ـي ــر
مباشرًا.
ومـ ـ ــا بـ ــن االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة امل ـع ـل ـنــة
والفعل العملي ،اختالف كبيرّ .
تقر
تــل أب ـيــب أن ـهــا ت ـقــدم ال ـعــاج الطبي
لـلـجــرحــى لـلـجـمــاعــات املـسـلـحــة في
ّ
مستشفياتها ،وتقر أن عدد الجرحى
املعالجني لديها باآلالف .تقر أيضًا،
أنها تــزودهــم باملساعدات الغذائية
و«الـبـطــانـيــات والـحـلـيــب لــأطـفــال»،
ك ـم ــا ورد ع ـل ــى لـ ـس ــان وزيـ ـ ــر األم ــن

ّ َ
َ
«الزنكي» ذب َحت ..حقًا ذبحت
صهيب عنجريني
َ
ٌ
ّ
ّ
«ضحية االعتدال» التي قضت
شخصية
معلومات متضاربة عن
راجت خالل اليومني األخيرين
ٌ
ُ
نحرًا بسكاكني «حركة نور ّالدين زنكي» في حلب .وتناقلت مواقع وصفحات معارضة أنباء
ً
ّ
ُ
طفالّ ،
ّ
وأن عمره  19عامًا ،وعائلته من سكان مدينة
الضحية عبد الله العيسى ليس
مفادها أن
وبررت املصادر مظهر الضحيةّ
حمصّ .
الذي ال يتناسب مع العمر املفترض ()19
ّ
مصاب بمرض الثالسيميا (الذي ّ
ٌ
يؤدي
بأنه
ُ
ّ
أحيانًا إلى تأخر البلوغ) .وأرفقت املعلومات
املتداولة بصورة لـ«وثيقة» ُتفيد ّ
بأن العيسى
ّ
الجوية» .وكانت مصادر
«متعاقد مع القوى
«لواء القدس» الفلسطيني قد قالت في وقت
ّ
«التقصي أثبت أن عمر الطفل عبد
سابق ّإن
الله عيسى  12عامًا ،ويعيش مع عائلته في حي
املشهد في حلب»ّ .أما الحقيقة الثابتة التي لم
ّ
تتضارب األقوال بشأنها (ألنها ُوثقت بالصوت
ً
ً
ُ
والصورة) فخالصتها ّأن «فصيال معتدال»
ّ
علني من الواليات املتحدة قد
مدعومًا بشكل
ّ
ّ
ّنفذ ّ
عملية ذبح إرهابية .وكان املتحدث باسم الخارجية األميركية مارك تونر قد أعلن أن بالده
«ستعيد النظر في دعم «حركة نور الدين الزنكي» حال إثبات صحة األنباء عن قيام مسلحني من
ً
الحركة بذبح طفل في سوريا» .فيما اعترفت «الحركة» بالجريمة واعدة بـ«محاسبة مرتكبيها».

ّ
وتقر ايضًا،
السابق ،موشيه يعلون.
بحسب التقارير املنشورة في االعالم
ال ـ ـع ـ ـبـ ــري ،بـ ــوجـ ــود ت ـن ـس ـي ــق أم ـن ــي
واسـتـخـبــاري مــع الـجـهــات املسلحة
في سوريا ،ضمن تفاهم غير معلن
لتحقيق املصالح املشتركة في وجه
االع ــداء املشتركني ،ومــن بينها منع
الـ ـجـ ـه ــات ال ـ ـثـ ــاث :سـ ــوريـ ــا وإي ـ ــران
وح ــزب الـلــه ،مــن اإلض ــرار باملصالح
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ع ـل ــىّ طـ ــول الـ ـح ــدود.
وتـعـلــن إســرائ ـيــل ،أن ـهــا راض ـيــة جـدًا
ع ــن ال ــواق ــع ال ـحــالــي ،وت ـحــدي ـدًا أداء
امل ـس ـل ـح ــن ،وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــم ال ـج ـه ــات
السلفية الجهادية ،التي تؤكد أنها
لم تطلق طوال السنوات املاضية ،أي
رصاصة باالتجاه اإلسرائيلي.
م ــع ذلـ ـ ــك ،األص ـ ـ ـ ــوات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
مــن خ ـبــراء ومـخـتـصــن ،وم ــا يجري
ت ــداول ــه ف ــي الـ ـغ ــرف امل ـغ ـل ـقــة بينهم
وصناع الـقــرار ،يفيد بوجود خطط
م ـت ـب ـلــورة وم ـغ ــاي ــرة حـ ــول ال ـتــدخــل
فــي ســوريــا ،ملــواجـهــة التغير املمكن
فـ ــي الـ ــوضـ ــع الـ ـق ــائ ــم ،أو اس ـت ـغ ــال
ّ
ملتغيرات فيه ،تحقق أكثر املصالح
اإلســرائـيـلـيــة .فــي هــذا الـسـيــاق ،على
سبيل املثال ،صدر عن معهد أبحاث
األمن القومي في تل أبيب ،قبل أشهر،
دع ـ ــوة واضـ ـح ــة لـتـغـيـيــر ال ـس ـيــاســة
ال ـح ــال ـي ــة إزاء سـ ــوريـ ــا ،واالنـ ـتـ ـق ــال
ال ــى ال ـتــدخــل امل ـبــاشــر ،وت ـحــدي ـدًا ما

ّ
تقر تل أبيب بوجود تنسيق أمني واستخباري مع المسلحين (أ ف ب)

كاهانا :بدأنا العمل
في منطقة إدلب
وأرسلنا إلى هناك سالحًا
للمتمردين

«اإلغاثة» من سوريا إلى اليمن
رجل األعمال اإلسرائيلي – االميركي ،موتي كاهانا ،يترأس منظمة «عماليا»
إلغاثة الالجئني السوريني ،وتنشط منذ سنوات داخــل مخيمات الالجئني
في تركيا واألردن ،وأيضًا في الداخل السوري .وتعد إحــدى االدوات غير
املباشرة للتدخل اإلسرائيلي في الساحة السورية .وأمس ،اشارت صحيفة
«معاريف» إلى ّأن منظمة «عماليا» وسعت نشاطها ليشمل ايضًا الساحة
اليمنية ،من بوابة الغوث ومساعدة الالجئني ايضًا.
«ع ـمــال ـيــا» ،وه ــي «مـنـظـمــة انـســانـيــة» إســرائـيـلـيــة ،ت ـهــدف بـشـكــل مـعـلــن الــى
مساعدة وتعزيز الجسور القائمة بني إسرائيل و«الشعب السوري والثورة
الـســوريــة» ،وتـحــديـدًا مــا تصفه «مـعــاريــف» بالجهات الصديقة السرائيل
مثل «الجيش الـســوري الـحــر» ،الفتة إلــى ّأن املـســاعــدات التي تتلقاها هذه
الجهات ،تتعلق باملعونة الطبية والغذائية و«حتى أيضًا الذخائر الحربية»،
مع اإلشارة ،بحسب «معاريف» إلى ّأن «ليس هناك لفتات انسانية من دون
توقع شيء في املقابل».
وكان كاهانا قد اشار في حديث لصحيفة «يديعوت احرونوت» ّأن «دخول
سوريا بالنسبة لي هو كالدخول إلى تل ابيب» ،في اشارة منه الى سهولة
التواصل والتواجد املادي والتجوال في املناطق التي تسيطر عليها «الثورة
ّ
السورية» بحسب تعبيره .وكشف كاهانا أنــه «تبرع» بمئة ألف دوالر من
أمــوالــه الـخــاصــة ل ـ «الـجـيــش ال ـحــر» ،وأن االم ــوال الـتــي يجبيها مــن تبرعات
ل ـ ـ «رج ــال أع ـمــال إســرائ ـي ـل ـيــن» ،وأي ـضــا مــن ت ـبــرعــات خــاصــة يـتـلـقــاهــا من
منظمات يهودية أميركية وإسرائيلية وأماكن العبادة اليهودية في الواليات
املتحدة ،مخصصة ملساعدة «الثورة السورية» ،وقال «انا مكلف بنقل هذه
التبرعات الى جهات ليبرالية في سوريا من الخيرين واالصدقاء».

يتعلق بالجنوب السوري من خالل
فـ ــرض م ـن ـط ـقــة خ ــاص ــة ب ــإس ــرائ ـي ــل،
م ــا يمكنها م ــن لـعــب دور أف ـعــل في
تحديد املستقبل السوري ،ومواجهة
التهديدات املتمثلة في امكانية بقاء
ال ـن ـظ ــام ف ــي س ــوري ــا .هـ ــذه ال ــدع ــوة،
واص ـل ــت ح ـض ــوره ــا ،ح ـتــى م ــا بعد
الـتــدخــل الـعـسـكــري الــروســي ،وكتب
رئـ ـي ــس املـ ـعـ ـه ــد ،ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ــاب ــق
ل ـش ـع ـبــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات الـعـسـكــريــة
ال ـلــواء عــامــوس يــدلــن ،أن باإلمكان
تنفيذ خطة التدخل املـبــاشــر ،حتى
م ــع ال ـح ـضــور ال ـع ـس ـكــري ال ــروس ــي،
فــي حــال استطاعت تــل أبـيــب تلبية
املصالح الروسية في سوريا.
في هذا السياق أيضًا ،كشفت مجلة
«ميكور ريشون» العبرية ،عن خطة
جــديــدة يجرى ال ـتــداول فيها فــي تل
أبـ ـي ــب ،وح ـظ ـيــت ب ـمــواف ـقــة مـبــدئـيــة
مــن املـســؤولــن اإلســرائـيـلـيــن ،حــول
إمكان استخدام الالجئني السوريني،
إلقامة حزام أمني في جنوب سوريا،
بصورة معدلة في الشكل ،عن صورة
ال ـح ــزام األم ـنــي ال ـســابــق فــي جـنــوب
لبنان.
ف ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة أجـ ــرت ـ ـهـ ــا املـ ـجـ ـل ــة مــع
رج ــل األعـ ـم ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي «مــوتــي
كــاهــانــا» ،رئـيــس منظمة «عـمــالـيــا»،
وهـ ــي مـنـظـمــة «إغـ ــاثـ ــة» إســرائـيـلـيــة
ل ــاج ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن ،تـسـتـخــدمـهــا
ت ــل أب ـيــب لـلـتــدخــل غـيــر امل ـبــاشــر في
سـ ــوريـ ــا إلـ ـ ــى ج ــان ــب «ال ـب ـط ــان ـي ــات
والحليب» ،أشــار كاهانا إلــى وجود
«خطة إنسانية» يجري العمل على
بلورتها حاليًا ،إلقامة «منطقة آمنة»
في الجنوب الـســوري ،حيث يتجمع
فيها الالجئون لـ«تلقي املساعدات».
وي ـل ـف ــت ال ـ ــى ان «امل ـن ـط ـق ــة ت ـت ـع ـلــق،
كمرحلة اولى ،بمنطقة محمية وآمنة
تـقــام على عــرض عـشــرة كيلومترات
مـ ــن شـ ـ ــرق ال ـ ـح ـ ــدود االس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة،
وب ـ ـ ـطـ ـ ــول ع ـ ـشـ ــريـ ــن كـ ـيـ ـل ــومـ ـتـ ـرًا مــن
الـ ـقـ ـنـ ـيـ ـط ــرة ج ـ ـنـ ــوبـ ــا ،مـ ـ ــع اخـ ـتـ ـي ــار
ال ــاجـ ـئ ــن امل ـج ـم ـع ــن ف ـي ـه ــا ج ـه ــازًا
ً
محليًا مستقال للحكم الديموقراطي،

