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سرائيل: حلف المصلحة الشرعية  جبهة النصرة وا 

 رضا البوري 

منذ بداية األزمة في سوريا أطّل الدور الخارجي برأسه عبر أشكال متعددة، و أصبحت الدول 
كان زخم هذا التي تقف خلف هذا الدور هي الفاعل األساسي في الميدانين السياسي والعسكري. 

النظام  -الدور يتصاعد مع تصاعد الحرب في سوريا من أجل إمداد أطراف المواجهة 
بالسالح الاّلزم. بالّنسبة للمعارضة السورية، هذا الدور كان واضحا في رعاية كّل  -والمعارضة

ر من تلك الدول للفصائل المسلحة المختلفة. وحتى جبهة النصرة، التنظيم المرتبط بشكل مباش
بالقاعدة، ورغم أّنه يحسب كفصيل مستقل، إاّل أّنه يعمل في ذات الحلبة التي تضم بقية فصائل 
المعارضة مع الدول الداعمة له ويعتبر فصياًل من "الفصائل الثورية السورية". هذه الدول الداعمة 

وواضحًا في كان من أبرزها تركيا وأمريكا واألردن و عدة دول خليجية، وقد صار دورها أساسّيا 
المشهد السوري منذ اشتداد األزمة. لكن في األشهر األخيرة بدأت تطفو على السطح أنباء حول 
دور إسرائيلي في الحرب السورية، وعالقة ما تربطها مع فصائل المعارضة ومن ضمنها جبهة 

لى الدور النصرة في محافظة القنيطرة. هذا المقال سيناقش طبيعة هذه العالقة المفترضة بناًء ع
َي بـ  و على مانشرته الصحافة ” جبهة سوريا الجنوبية“الذي قامت به هذه المجموعات في ما ُسمِّّ

 الغربية واإلسرائيلية من معلومات.
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 موقف إسرائيل من األزمة السورية
 

إّن أحداث الربيع العربي التي عصفت بالمنطقة وأصابت في أحد فصولها نظام حسني مبارك في 
مصر، والذي تربطه عالقة وثيقة بإسرائيل، أجبر األخيرة على البقاء متحفظة في تصريحاتها 
 واالبتعاد عن لفت األنظار إقليميًا. هذا السلوك من إسرائيل يفسره حالة عدم اليقين التي خلفتها

حول مستقبل الكيان  -وهي كانت كذلك قبل األحداث  -األحداث المتسارعة في منطقة مشتعلة 
األمان التي عاشتها  -شبه  -الذي يعاني رفضًا شعبيا في المنطقة المزروع فيها. جزء من حالة 

إسرائيل في العقود الماضية كانت على خلفية إتفاقيات سالم وقعتها مع جزء من أنظمة دول 
ق، ومن الرعاية األمريكية عن طريق تأمين جانب إسرائيل من األنظمة الحليفة ألمريكا. مع الطو 

تزعزع بعض هذه األنظمة ونشوء حالة قلق من مدى استقرار أنظمة أخرى، يحق إلسرائيل 
 الشعور بالقلق ولو لفترة محدودة حتى ينقشع الغبار عن األحداث في تلك الدول. 

 
مة السورية توّخا رسمّيو إسرائيل الحذر في التصريحات العلنية، لكّن في األشهر األولى لألز 

المعلقين الصحافيين لم يتوقفوا عن التحليل أو التنبؤ. تعليقات الصحافة إضافة إلى المسؤولين 
المتقاعدين بدت متناقضة، أو باألحرى كانت توفر مادة جّيدة لطرفي النزاع في سوريا التهام 

سرائيل إلى جانبه. هذه التصريحات ترتكز بشكل أساسي على نقطتين، الطرف اآلخر بأّن إ
ى الحدود األولى أّن نظام األسد عدو تعرفه خير من عدو تجهله، وأّن وجوده حقق استقرارًا عل

. النقطة الثانية هي أّن نظام األسد هو ركن أساسي في مشروع إيران وأّنه 1مع سوريا في الجوالن
. 2، وسقوطه مسألة مهمة إلسرائيل وباقي حركات المقاومة في فلسطينحلقة الوصل مع حزب هللا

بعد فترة وجيزة بدأت أصوات مسؤولين إسرائيليين حيال سوريا ترتفع، فدعا وزيرا الخارجية والدفاع 
اإلسرائيليين علنًا إلى إسقاط األسد. في المقابل استمر بقية المسؤولين في تحفظهم مثل رئيس 

ه بأّنهم ن نتنياهو، الذي عّلل تحفظه بعدم تقديم ورقة لنظام األسد التهام معارضيالوزراء بنيامي
. لكن مع تخطي األزمة سنتها األولى، باتت النبرة المهيمنة على الخطاب 3متآمرون مع الصهاينة

الرسمي اإلسرائيلي هي التصريحات العدائية ضد النظام السوري. هذه النبرة ال تشير بالضرورة 
لحسم القرار اإلسرائيلي في دعم إسقاط النظام السوري، بل ربما هي أقرب لكونها جزءًا من حملة 

الدولية التي تمارسها إسرائيل عادة. حيث أّنه مع استمرار األزمة في سوريا  العالقات العامة
تصاعدت حدة خطاب أمريكا و الدول األوربية والعربية ضد النظام السوري إلى درجة مطالبة 

                                                           
1 http://goo.gl/yrw1Mp :Amid Syria's turmoil, Israel sees Assad as the lesser evil 
2 http://goo.gl/3FIsCg :Israel feels mixed emotions over Syria 
3 harply . Israeli government shttp://goo.gl/1pFt8W :Israel Watches Syria, Hopefully, but Warily

http://goo.gl/jdKEiu :divided over response to Syria unrest 

http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2011/0506/Amid-Syria-s-turmoil-Israel-sees-Assad-as-the-lesser-evil
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a3361736-7431-11e1-9951-0
http://www.nytimes.com/2012/02/22/world/middleeast/israel-both-hopeful-and-fearful-about-unrest-in-syria.html?pagewanted=all
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israeli-government-sharply-divided-over-response-to-syria-unrest-1.413172
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” اإلجماع“البعض الصريحة إلسقاطه، لذلك إسرائيل يجب أن ُتظهر نفسها كجزء من هذا 
 سؤولون اإلسرائيليون فعاًل يعنون ما يقولون.الدولي. لكن ربما يكون الم

 
بغض النظر عن خطاب إسرائيل السياسي تجاه ما يحدث في سوريا، ماهي استراتيجيتها الحقيقية 
للتعامل مع واقع يتشكل على حدودها المباشرة؟ إّن الحيرة التي أشرنا لها في مطلع هذا الجزء من 

ريا، والذي ظهر وكأنه تناقٌض في الخطاب ماهو إاّل الطبيعي أن تستمر مع إسرائيل في حالة سو 
خيارات تقّلبها إسرائيل لتحديد ماذا يجب أن تفعل. إّن حالة السكون الذي شهده الجوالن منذ اتفاق 
الهدنة والذي بدا وكأّن النظام السوري كان ضامنه، قابله دور كبير لهذا في دعم حزب هللا في 

فلسطينية واستضافة قياداتها ومعسكراتها في سوريا. إّن التقييم لبنان، ودعم فصائل المقاومة ال
المنطقي لموقف إسرائيل هو رغبتها في إسقاط النظام السوري لو كان لديها تصور واضح عن 
مرحلة ما بعد سقوطه حول الكيان البديل له، وهو ما لم يكن متوفرًا. لذلك من الطبيعي أن يمر 

لتي أشير لها، وفقًا للتحوالت المتسارعة في الحرب السورية، الخطاب اإلسرائيلي بالمراحل ا
 وسياسّيا.  -بالخصوص في الجوالن-ميدانّيًا 

الوصف الدقيق لموقف إسرائيل واستراتيجيتها المتبعة في سوريا عبر عنه وزير الدفاع موشيه 
حيث عبر ، ٢٠١٣يعالون في كلمة ألقاها في معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى في يونيو 

عن اعتقاده بأّنه ليس دائمًا يكون الخيار األفضل هو البحث عن حل لهكذا أزمات، فبالنسبة 
لسوريا يعتقد يعالون بأّنه ال أفق لنهاية األزمة سواًء ببقاء األسد أو رحيله وأّن أسوأ الخيارات قد 

“ يقول  الون. تكون الفوضى وانتشار التنظيمات المسلحة، وهي فوضى يمكن إدارتها برأي يع
ك عليك ليس هكذا العالم يسير، أنا أؤمن بإدارة األزمات. معظم األزمات ال يمكن حلها، لذل

. من هذا التصريح يتبّين أّن إسرائيل غير مستعجلة لحسم خياراتها 4”إدارتها لتعزيز مصالحك
ا تصريح مدير حول مصير سوريا بشكل عام. ربما يبدو هذا شأن راعيتها أمريكا أيضًا، إذا أخذن

السي آي أيه األخير بأّن أمريكا ال ترغب في إسقاط النظام واستبداله بالفوضى وفي الوقت نفسه 
نسمع الوعود من قبلها بمزيد من التدريب والسالح والمال للمعارضة. إذًا القرار الحالي الواضح 

سرائيل وماذا سيكون حتى اآلن هو إدامة الحرب. لكن مايهم في هذا المقال، هو كيف ستتعامل إ
 موقفها تجاه مايحدث على حدود الجوالن السوري المحتل. 

 
 
 

                                                           
4 http://goo.gl/FCgtsX :Israel's Security Policy in a Changing Middle East 

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/israels-security-policy-in-a-changing-middle-east
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 الحراك المسلح في سوريا
 
الحراك المسلح في أغلب المناطق السورية بدأ كحركة ريفية فردية تقوم باستهداف مراكز أو 

ألوية شخصيات حكومية محددة، ليتوسع الحقًا لحراك تقوده مجموعات مسلحة تشكلت بعناوين 
. إّن 5بية، والحقًا من أطراف خارجيةوكتائب من منشقين من الجيش السوري أو من فئات شع

الحراك المسلح في أشهره األولى ممكن أن يستمر مّتكئًا على السالح الموجود أساسًا لدى الناس، 
لمسلح وخصوصًا في األرياف، أو السوق السوداء داخل سوريا وفي لبنان. لكن استمرارية العمل ا

وتوسعه تحتاج لتدفق مستمر للسالح والذخيرة وبكميات كبيرة، وهذا مايشير له تقرير معهد 
. لتوفير ذلك تحتاج 6عن الحراك المسلح في سوريا ١٢٢٠دراسات الحرب الصادر عام 

التي بطبيعة الحال مع  -المجموعات هذه إلى أموال طائلة لشراء السالح من السوق السوداء 
أو إلى مصدر  -ب السورية الحقًا سيستحيل أن تكون مصدرا معتّدا به للسالح اشتداد الحر 

. لذلك تكونت ألغلب الفصائل عالقات مع أطراف خارجية 7عسكري يزودهم به )دول الجوار(
 -. سعت المجموعات المسلحة 8جل توفير إمداد السالح والمال)دول أو جماعات أو أفراد( من أ

والجهات الخارجية الممولة لها لتشكيل جسم موحد يضم غالبية  - لدواٍع سياسية أو عسكرية
القوى المقاتلة، مرة تحت مظلة الجيش الحر بقيادة رياض األسعد الذي رعته تركيا منذ عام 

، وثم تحت قيادة مجلس القيادة العسكرية المشتركة العليا، حيث اجتمع من أجل ذلك في ٢٠١١
ات الفصائل في أنطاكيا مع ضباط أمنيين من أمريكا، من قياد ٢٦٠أكثر من  ٢٠١٢ديسمبر 

. وباإلضافة لعمليات التهريب التي كانت تتم عبر أطراف 9بريطانيا، فرنسا، دول الخليج، واألردن
، أسست تلك الدول لجان ومراكز في الدول المجاورة ٢٠١١منذ  -من لبنان خصوصا -محليين 

لسوريا، بالتحديد تركيا واألردن، لتوفير الدعم والتسليح للفصائل المقاتلة. حيث بدأت تتسرب أنباء 
، حين نقلت صحيفة نيويورك ٢٠١٢األشهر األولى لعام عن دور هذه الجهات الخارجية منذ 

في جنوب تركيا وقيامه بإدارة ” سي أي ايه” تايمز تقريرًا عن دور جهاز المخابرات األمريكية
. ونشرت أيضًا وكالة رويترز في ذات الفترة تقريرًا عن 10التسليح والتقييم االستخباري عمليات 

 . 11واالتصال للمجموعات المسلحة مراكز إلدارة الدعمتأسيس كلٍّ من تركيا وقطر ودول أخرى 
                                                           

 المعارض السوري: هيثم مناع. 5
6 http://goo.gl/Si0BJa: ppositionO rmedA yria’sS 
 المصدر نفسه. 7
8 http://goo.gl/DhmBQo: rmyA yrianS reeFhe T 
9 Neil MacFarquhar and Hwaida Saad, “Rebel groups in Syria make framework for military,” New   

York Times, December 7, 2012 & Free Syrian Army report by Institute of War .العليا العسكرية القيادة مجلس 

 http://goo.gl/Pa0q07الحر:  للجيش
10 Eric Schmitt, “CIA said to aid in steering arms to Syrian opposition,” New York Times, June 21, 2012: 

http://goo.gl/7frA8r 
11 http://goo.gl/toBJxRExclusive: Secret Turkish nerve center leads aid to Syria rebels:  

http://goo.gl/Si0BJa
http://goo.gl/DhmBQo
http://goo.gl/Pa0q07
http://goo.gl/7frA8r
http://goo.gl/toBJxR
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هذا الدور لهذه األطراف الخارجية وعالقتها بالفصائل المقاتلة في سوريا بات حقيقة ال جدال فيها 
مع مرور السنة الرابعة على الحرب، وأصبح الطرف الراعي لكل فصيل معروفًا. لكن بين الفينة 

المعارضة المسلحة حول الخذالن الدولي للمعارضة وما  واألخرى ترتفع أصوات بعض مناصري 
الستغفال الرأي العام أو التقليل من حجم تغول الدول  -جهاًل أو عمداً  -إلى ذلك، في محاولة 

الخارجية في الحرب السورية أو طلب المزيد منه. خصوصًا مع التصريحات األمريكية األخيرة 
ة، والمشهد الكاريكاتوري بتوقيع اتفاقية تدريب حول تخصيص مبالغ جديدة لتسليح المعارض

المسلحين بين أمريكا وتركيا. ما قد يجعل البعض يغفل عن التصريحات السابقة العلنية أيضًا 
لذات هذه الدول بحجم األموال التي صرفت على هذه المعارضة وبرامج التدريب التي تمت 

صحف الغربية والعربية، وقد يتجرأ البعض والتغطيات الكثيرة في هذا الشأن التي قامت بها ال
أي التدخل الخارجي )وخصوصًا األمريكي(، وهو مايرد عليه مقال إليان ” لم يحدث أبداً “ ويقول 

. وللتذكير، فقد نشرت صحيفة 12سينكلير في الهافنغتون بوست حول هذه المسألة بالمصادر
عناصر من المعارضة في لتقريرا عن تدريب السي أي إيه  ٢٠١٣التلغراف في سبتمبر 

. قبل ذلك كانت محطة بي بي اس األمريكية قد أعدت وثائقّيًا مع مسلحين من 13األردن
المعارضة السورية تحدثوا حول كيفية تزويدهم بالسالح عن طريق تركيا والتنسيق معهم من قبل 

رويترز تقريرًا . والحقًا نشرت وكالة 14لهم من تركيا للتدريب في قطرالمخابرات األمريكية لنق
. ونشر 15”ريب سري للمتمردين السوريينقطر تدير معسكر تد“ مفصاًل في هذا الشأن بعنوان 

بعنوان " من يرسل السالح لألطراف المتحاربة في  ٢٠١٣موقع بي بي سي تقريرًا في يونيو 
مات على المعلو يشرح فيها دور جميع الدول التي تدعم طرفي الحرب في سوريا بناًء ” سوريا؟

. بالطبع كان لكل هذه الدول حساباتها الخاصة في دعمها للعمل المسلح، دول 16المتاحة حينها
. ليس هدف المقال الخوض بتفاصيل هذا الموضوع لكن 17تركيا، دول خليجية و األردن الغرب، 

 رة إليه كمقدمة للموضوع األساسي.من المهم اإلشا
 
 
 

                                                           
12 'http://goo.gl/dt60EnUS Intervention in Syria:  -It Never Happened'  
13 http://goo.gl/o1CCyaFirst Syria rebels armed and trained by CIA 'on way to battlefield’:  
 .gl/DUr8BJhttp://gooمسلحون سوريون: هكذا دربنا أميركيون في قطر:  –صحيفة األخبار  14
15 http://goo.gl/seJQjyQatar runs covert desert training camp for Syrian rebels:  
16 http://goo.gl/YZlYd4Who is supplying weapons to the warring sides in Syria?:  
17 . Saudis Step Up Help for Rebels in http://goo.gl/Kb8MSQGulf Calculations in the Syrian Conflict: 

: http://goo.gl/jXYxi6Syria With Croatian Arms 

http://goo.gl/dt60En
http://goo.gl/o1CCya
http://goo.gl/DUr8BJ
http://goo.gl/seJQjy
http://goo.gl/YZlYd4
http://goo.gl/Kb8MSQ
:%20http:/goo.gl/jXYxi6
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 جبهة النصرة 
 

 ٢٠١١اخر عام برأسها بعمليات تفجير سياراٍت مفخخة في دمشق في أو جبهة النصرة أطّلت 
. جاء اإلعالن الرسمي لتأسيسها كفرع لتنظيم القاعدة لنصرة أهل الشام في ٢٠١٢18ومطلع عام 

. رافقت 19مة للفاتح أبو محمد الجوالنيبإصدار لمؤسسة المنارة البيضاء تضّمن كل ٢٠١٢يناير 
تنظيم في سوريا حالة من اإلنكار في أوساط المعارضة السورية وفي الشهور األولى لظهور هذا ال

اإلعالم المؤيد لها، وكانت التهمة األساسية ضدها أّنها صنيعة مخابراتية من النظام السوري 
. لكّن جبهة النصرة أثبتت وجودها الحقًا، 20عن الثورة أو وصمها باإلرهابلحرف األنظار 

ع اسم وحصدت تأييد قطاع واسع من فصا ئل المعارضة )عّمت حالة احتجاج وتضامن حين ُوضِّ
الجبهة على الئحة اإلرهاب( وأصبحت القوة الضاربة لمختلف الفصائل المسلحة في المناطق 
التي تتواجد فيها. لكن يبدو أّن جبهة النصرة مرت بمراحل تحول عديدة بعد األشهر التي تلت 

بينها وبين الدولة اإلسالمية في  -فصال والتقاتلثم اإلن-إشهار وجودها، مثل الخالف الحاد 
)الدولة اإلسالمية اآلن(. ومايهّم في هذا الجزء هو اإلشارة بشكل  -حينها-العراق والشام 

مثل:  -كما أشير آنفًا بالنسبة لفصائل المعارضة  -مقتضب لجوانب محددة في جبهة النصرة 
في سوريا، والعالقات مع األطراف الخارجية العالقات البينية مع بقية المجموعات المقاتلة 

 وخطوط التمويل والتسليح.
 
المرحلة األمنية األولى لعمل جبهة النصرة تبعتها مرحلة عمل عسكري )أي عمليات عسكرية 
للسيطرة على األرض( بدأ من األرياف، مثل أرياف إدلب و دمشق وحلب. حينها لم تكن النصرة 

لياتها العسكرية تتم بالعمل المشترك أو بالتنسيق مع بقية تعمل وحدها، بل كانت جميع عم
ة الجزيرة في أواخر الفصائل المسلحة، وهذا ما أكده الحقًا أبو محمد الجوالني في لقائه مع قنا

. هذه العالقة مع الفصائل األخرى تختلف طبيعتها مع كل فصيل و منطقة. ٢٠١٣21عام 
لجهادي الذي يتقاطع مع جبهة النصرة )أو ذات فالمجموعات التي تحمل الفكر السلفي و ا

السوري المدعومة من قطر والذي كان أحد مؤسسيها أبو خالد  الخلفية القاعدية مثل أحرار الشام 
حليف طبيعي وثيق لها، بغض النظر عن حجم  -بالمبدأ  -(، هي 22مبعوث الظواهري للشام

                                                           
 تفجيرات يدين األمن مجلس: سورية. http://goo.gl/Z676Fu: ٢٠١١ ديسمبر ٢٣ ق،دمش انفجاري في قتيلا  40 من أكثر 18

 .http://goo.gl/XXl0fl: ٢٠١١ ديسمبر ٢٤ دمشق،
 .http://goo.gl/7Z8smU: ٢٠١٢ يناير الجوالني، محمد أبو كلمة 19
: ٢٠١٢ مارس ٢٢ دمشق، تفجيرات تبنت مجهولة منظمة حول «الحر الجيش»و اإلسلميين بين مشتركة شكوك 20

http://goo.gl/wmvHmM .الخط؟ على القاعدة دخلت هل: سوريا :http://goo.gl/qEDlVV. 
 .http://goo.gl/WjTDDK: سوريا ومستقبل النصرة.. الجوالني محمد أبو - اليوم لقاء 21
22 http://goo.gl/sNTFFI The Army of Islam Is Winning in Syria: 

http://goo.gl/Z676Fu
http://goo.gl/XXl0fl
http://goo.gl/7Z8smU
http://goo.gl/wmvHmM
http://goo.gl/wmvHmM
http://goo.gl/qEDlVV
http://goo.gl/WjTDDK
http://goo.gl/sNTFFI


9 
 

فصائل في سوريا باتت ذات خلفية وكل ال -هذه الفصائل. المجموعات اإلسالمية بالعموم 
كّونت معها جبهة النصرة عالقة جيدة، وبعض هذه العالقات وطدتها في  -إسالمية إاّل ما ندر

حالة مثل جيش اإلسالم، عالقة زهران علوش مع حسان عبود قائد أحرار الشام، الذي بدوره 
يبة من الدول الغربية، أو التي تربطه عالقة قوية بجبهة النصرة. أخيرًا، المجموعات المسلحة القر 

، هي أيضًا تمتلك ”المعارضة المعتدلة”تتعامل معها الواليات المتحدة األمريكية علنًا وتصفها بـ
عالقة جيدة بجبهة النصرة، ولو مًرت أحيانًا ببعض المشاكل البينية من حين إلى آخر في بعض 

 المناطق )وهي مشاكل تحصل ألسباب غير سياسية غالبًا(. 
 
بحسب بحث أعّده معهد دراسات الحرب حول جبهة النصرة، فإن هذه المجموعات تعمل بشكل 
منتظم مع جبهة النصرة في العمليات العسكرية، حيث أّن القوة التي تقدمها جبهة النصرة هي 

. ألهمية هذه العالقة رفض كثير 23”المعتدلة“لمجموعات المسلحة عامل أساسي في نجاحات ا
إدانة جبهة النصرة بالكامل أو مقاتلتها، حتى أّن جمال ” المعتدلة“من رموز هذه المعارضة 
. 24”هذه ليست مشكلتنا“بـالقول: عنده سؤاله حول قتال القاعدة  ٢٠١٤معروف صرح في مارس 

ض المعارك المشتركة في هذا التعاون بين الطرفين لم يقتصر فقط على التنسيق الميداني وخو 
الجنوب السوري وحلب ومناطق القلمون وغيرها، بل يشير ذات البحث التابع للمعهد أّن جبهة 

يعملون معًا إلدارة وتوزيع شحنات السالح التي تصل إلى ” المعتدلة“النصرة والجماعات المسلحة 
في ” وعة أخرى نفعل ذلكإذا أمرنا داعمونا بإرسال السالح إلى مجم”سوريا. يقول جمال معروف 

” المعتدلة“. هذا التصريح يؤشر إلى أّن هذه الجماعات 25حديثه عن العالقة مع النصرة سياق
التي قد تتحرز من عالقة مباشرة مع -ربما شكلت دور الوسيط بين بعض األطراف الخارجية 

ّن الخالفات وجبهة النصرة، في شأن إمداد السالح. يجدر بالذكر أ -أطراف مثل جبهة النصرة
، وأدت إلى ٢٠١٤التي حّلت بين جبهة النصرة وجمال معروف في منطقة إدلب أواخر عام 

تمكن النصرة من طرد معروف مستغلة الغضب الشعبي ضده بسبب فساده ومشاكل اإلدارة 
مثل حلب األخرى في بقية المناطق )” عتدلةالم“المحلية، لم تنعكس على عالقة النصرة والفصائل 

عروف في فروعها األخرى وب السوري(، بل وحتى مع جبهة ثوار سوريا التي يتزعمها موالجن
. وفي األسابيع األخيرة نشب الخالف بين حركة حزم في ريف حلب والنصرة بسبب تهمة 26كدرعا

وجهتها لحزم باختطاف وقتل عدد من قياديها، الخالف الذي حاولت الجبهة الشامية التوسط به 
                                                           

23 http://goo.gl/SPBUOmNusra In Syria: -Jabhat Al 
24 ‘Qa’ida… it’s not our problem', says West’s last hope in Syria: -I am not fighting against al

8hYhttp://goo.gl/98q 
 (23: )نفسه المصدر 25
26 Nusra Deepens its Foothold in Northwestern Syria, Institute for the -Jennifer Cafarella, “Jabhat al

http://goo.gl/ORAHrNStudy of War, November 10, 2014,: . 

http://goo.gl/SPBUOm
http://goo.gl/98q8hY
http://goo.gl/ORAHrN
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حزم واندماج أفراده بالجبهة الشامية الحليفة للنصرة. وهذه الحادثة تؤشر إلى  انتهى بحل تنظيم
أّن النصرة لم تكن لها أي مشكلة مع عالقة حزم العلنية بأمريكا و المعروفة لدى الجميع، ولم 

 .27على أفراد منها -لنصرة طبعاً حسب ادعاء ا-تواجهها إال بعدما تعّدت حزم 
 

نسجت معها جبهة النصرة عالقة هي أطراف لها جهات خارجية معروفة إّن جميع األطراف التي 
)وهو عنوان ” الجيش الحر“المنضوية تحت عنوان ” المعتدلة“الرعاية. وأيضا جهات المعارضة 

فقط( والتي تحظى بدعم غربي )أمريكي( وخليجي علني. شبكة العالقات هذه وطبيعتها تطرح 
القاعدة في بالد الشام. هذا التنظيم الذي يقدم وكأّنه تنظيم  أسئلة حول جبهة النصرة كفرع لتنظيم

مارق / ثائر على النظام الدولي ويعتبر األنظمة حول العالم إّما أنظمة كفر أو عميلة للكفار 
)ويصف بعض األنظمة العربية باألنظمة الطاغوتية(، هل يمكن تصور أن ينسج عالقة مع أحد 

صحيح أّن عالقة التيارات الجهادية مع مختلف أجهزة  األنظمة عربية كانت أم غربية؟.
المخابرات )من األمريكية حتى العربية( ليس خبرًا نادرًا، فأّيام الجهاد األفغاني ضد اإلحتالل 

سبتمبر  ١١السوفيتي شهدت لربما الذروة في هذه العالقة والتي كانت علنية، لكّن أحداث 
ته باإلرهاب، رّسخت الصورة حول تنظيم القاعدة الثائر والحرب التي شّنتها أمريكا على ما وصف

 -أنظمة-على النظام العالمي. إّن السؤال حول العالقة التي تربط جبهة النصرة بأطراف خارجية 
ليس ذا وجاهة فقط بسبب طبيعة عالقة النصرة ببقية الفصائل المسلحة في سوريا، بل أيضًا 

ني في لقائه مع قناة الجزيرة حول تغير في السلوك، والتعلم اعتمادًا على ما ذكره أبو محمد الجوال
اآلن مع بعض الدول ” المصالح ]التي[ بدأت تلتقي“من أخطاء التجربة الجهادية السابقة و 

الخليجية. هذا السؤال ملح لمعرفة ماهّية توجهات جبهة النصرة وعلى ماذا تستند في إمدادات 
مع العراق إثر معاركها مع الدولة اإلسالمية، و معظم  السالح، خصوصًا بعد خسارتها للحدود

حدود لبنان بعد سيطرة حزب هللا على القصير والقلمون. اآلن لم يبَق سوى حدود تركيا واألردن، 
وهما دولتان بحكومة مركزية قوية ومسيطرة، لذا من المنطقي البحث عن عالقة هذه الحدود 

تواجدها القوي هو في المناطق المتصلة بتلك بجبهة النصرة، بالخصوص أّنه يصادف أن 
دلب والجنوب السوري.  الحدود، في حلب وا 

 

                                                           
 https://justpaste.it/joq8 ”حزم حركة"بـ يسمى كان ما مع األخيرة التطورات بخصوص الثالث البيان 27

https://justpaste.it/joq8
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 تواجد النصرة اللون األصفر

 
من المؤشرات القوية حول عالقة جبهة النصرة بأطراف خارجية هو دور قطر الوسيط بينها وبين 

راهبات معلوال، و جنود قوة أطراف أخرى، والذي أدى إلفراج النصرة عن مختطفين لديها: كقضية 
األندوف )قوات األمم المتحدة( في الجوالن المحتل، و الصحفي األمريكي ثيو كورتيس الذي ُسلِّم 
لقوات األندوف ثم إلى اسرائيل، إضافة إلى أنباء عن دور قطر في المفاوضات الجارية بين 

لتليغراف يشير إلى أّن قطر . تقرير لصحيفة ا28ول الجنود اللبنانيين األسرى لبنان والنصرة ح
استغلت وساطاتها من أجل اإلفراج عن مختطفين لتوفير دعم مالي بماليين الدوالرات لجبهة 
النصرة بعنوان فديات، فما طبيعة العالقة التي تجمع جبهة النصرة بقطر لتقبل بها وسيطًا؟. قطر 

ام السوري، يتعامل إعالمها إلسقاط النظ في السعي  -والزالت  -التي كانت من الدول األولى 
)كالجزيرة وصحيفة العربي الجديد( مع جبهة النصرة كجزء من ثوار سوريا، لكن كان يفترض من 

حيث أكبر قاعدة لألمريكيين على ” للصليبيين“ جبهة النصرة أن تتعامل مع قطر كدولة تابعة 
ن تسجيل صوتي ألبي أراضيها. مؤشر آخر على عالقة النصرة بالخارج هو ما تسرب أخيرًا م

محمد المقدسي أحد أهم المنظرين الجهاديين، والمقرب من جبهة النصرة، ومحاولته الوساطة بين 
. وأيضًا ما تنقله الغارديان واألتالنتيك عن طلب الحكومة 29ة اإلسالمية والنظام األردنيالدول

من المقدسي التشّفع ألحد الرهائن األمريكيين لدى الدولة  -عن طريق وسيط  -األمريكية 
اإلسالمية، حتى أن أمريكا وفرت المال لشراء جهاز الهاتف الذي استخدمه المقدسي للتواصل مع 

الدولة اإلسالمية . المقدسي نفسه أمام هذه المعطيات  أحد تالميذه السابقين والذي أصبح في
                                                           

28 . U.S. Writer http://goo.gl/t1cnK0 - ?Did Qatar pay ransom for release of US journalist Peter Curtis
-. Qatar played nowhttp://goo.gl/hcH0LvNearly 2 Years:  afterHeld by Qaeda Affiliate in Syria Is Freed 

/goo.gl/j1uPh8http:/familiar role in helping to broker U.S. hostage’s release:  
29 http://goo.gl/pGNqpkWhat ISIS Really Wants:  .التيار منظر المقدسي محمد أبي الصنم كسر الصقة عبوة مؤسسة 

 http://goo.gl/4za2mG: الجهادي السلفي

-%20http:/goo.gl/t1cnK0
http://goo.gl/hcH0Lv
http://goo.gl/j1uPh8
http://goo.gl/pGNqpk
http://goo.gl/4za2mG
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يمكن أن يكون حلقة وصل بين جبهة النصرة وهذه الدول لو أرادت. هذا النموذج يبين أّن مسألة 
أمرممكن جدًا، طالما أن هناك "مصلحة شرعية" ” كافرة“تواصل هؤالء الجهاديين مع دول تصنف 

ير الجهاديين باعتبارهم يمثلون طهورية ثورية ضد بحسب تعبير المقدسي، وهو ما ينفي تصو 
لها سوابق متداولة  -خصوصًا اإلردن  -النظام العالمي، خاصة أّن مخابرات عدد من الدول 

 حول عالقات شكلتها مع فصائل جهادية. 
 
إّن الوقائع المذكورة تؤشر لمجموعة استنتاجات يبدو من الصعب الجدل حولها، وبالتحديد إذا ما 

 نا مآالت األحداث والصورة العامة حتى هذه اللحظة: أخذ
 

  أواًل، أّن جبهة النصرة تعتمد بشكل أساسي على إمدادات السالح من الحدود التركية
 واألردنية، وتحصل عليها إّما مباشرة أو عبر وساطة فصيل مسلح آخر. 

 نتشر حول ثانيًا، أّن جبهة النصرة ليست الفصيل الذي قد ينطبق عليه التصور الم
طهوري اليساوم على عقائده )حتى تنظيم الدولة اإلسالمية هناك ” ثوري “القاعدة كتنظيم 

عالمات إستفهام حول عالقته باألتراك خصوصا بعد قضية رهائن القنصلية التركية في 
(، 30قرير المونيتور في هذا الشأنالموصل وقبر الشاه سليمان في ريف الرقة. انظر ت

المصلحة “ثبت أّنه تنظيم سياسي بالدرجة األولى ويراعي مايشخصه فسلوك التنظيم أ
في تلك اللحظة ولو على حساب مايمكن أن يوصف بالمبادئ ، بل هناك ” العليا

مؤشرات أّنه بدأ يهتم بالنظام الدولي القائم )يعني اعترافًا ضمنيًا بشرعيته( حين ُنقل بأّنه 
 فراج عن جنود األندوف. طلب رفع اسمه من الئحة اإلرهاب كشرط لإل

  مع مجموعة دول هي  -بغض النظر عن مستواها-ثالثًا، إّن هناك نوعًا من العالقة
بالدرجة األولى قطر وتركيا واألردن. إّن هذه العالقة يبدو أّنها أعمق من مجرد معبر 
لتمرير السالح والرجال. حيث أّنها وصلت لمرحلة التنسيق في العمل العسكري المباشر 

، فيما ُعرف بمعركة ٢٠١٤ما شوهد في الحد األدنى في مدينة كسب في صيف عام ك
األنفال، حين هجمت مجموعات المعارضة المسلحة ومن ضمنها جبهة النصرة من 
داخل الحدود التركية نحو كسب للسيطرة عليها. ويروي تقرير لموقع المونيتور أّن 

ن سوريا إلى تركيا ورجعت إلى منافذ م ٥مجموعات المعارضة المسلحة دخلت من “
“ . ويشير التقرير إلى أّن دور تركيا 31”فذ يايالداغ وسيطرت على كسبسوريا عبر من

                                                           
30 http://goo.gl/brSXI8days at the Tomb of Suleiman Shah: 300  
31 Wiretaps reveal Turkey's attacks on Syrian regime positions, 18 February 2015: 

http://goo.gl/00ocUZ 

http://goo.gl/brSXI8
http://goo.gl/00ocUZ
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والذخيرة، فقد قدمت الدعم المدفعي لمجموعات المعارضة التي  أبعد من اإلمداد بالسالح
حسب اإلحداثيات التي كانوا يزودونها بها. أيضًا ما سيشير له هذا ” سيطرت على كسب

اركة جبهة المقال حول معركة الجنوب السوري ودور غرفة العمليات في األردن ومش
النصرة فيها. إّن التوصيف الطبيعي لعالقة جبهة النصرة بهذه الدول، قد يكون أقل من 

حلف األمر “وأعلى من تقاطع مصالح مشتركة فقط، هو بالحد األدنى ” أصدقاء“حلفاء 
رغبة في إسقاط  -أو من خلفها-يتم خالله تبادل المنافع. حيث لهذه الدول ” الواقع

إدامة الحرب أو السيطرة على أكبر قدر ممكن من األرض السورية  النظام السوري أو
لفرض وقائع يمكن أن ُتصَرف في أي تسوية سياسية لصالحها، وجبهة النصرة إحدى 
الفصائل التي أثبتت جدارتها عسكريًا وأظهرت مرونة سياسية في عالقاتها المحلية. فإذا 

السوري فال يمكنها تجاهل جبهة  كانت تركيا تسعى إلقامة منطقة عازلة في الشمال
في الجنوب السوري  -وخلفها أمريكا ودول الخليج-النصرة، وكذلك األمر بالنسبة لألردن 

  كما سيتبين.
 

قطر التي تتمتع بعالقة جيدة مع ]جبهة النصرة[ تشجع “ نشرت وكالة رويترز تقريرًا يذكر أّن 
. 32”عدة العالمي[ لمضاعفة الدعمتنظيم القاالجماعة على اإلقدام على خطوة ] قطع العالقة مع 

 -قطر بالتحديد-التقرير يشير إلى حديث داخلي في جبهة النصرة بتشجيع من أطراف خارجية 
رفع الحرج  حول إنشاء عنوان جديد يضع مسافة بينها وبين تنظيم القاعدة. الهدف على ما يبدو 

أوسع للدعم وبشكل علني. ما ُذكِّر من  لتنظيم القاعدة مما يتيح مجاالً ” فرع“السياسي بدعم 
معلومات يؤكد المؤشرات المذكورة آنفًا عن عالقة من نوع ما تربط النصرة بقطر، وهو ذاته ما 
رددته معلومات صحفية بشكل متكرر األشهر الماضية. التقرير يذكر معلومة مثيرة أخرى عن 

بقائد جبهة النصرة أبو محمد  -منها القطرية طبعاً -لقاءات حصلت لضباط مخابرات خليجية 
الجوالني. جزء من هذه المعلومات أكدها وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق التابع لتيار 

مارس  ٥مع جريدة السفير في لقائه  -وهو معروف بقربه من دول الخليج -المستقبل في لبنان 
٢٠١٥33. 

 
ي النصرة وهو أبو مارية القحطاني في اليوم التالي لنشر هذا التقرير، رّد أحد أبرز شرعيّ 

دعم حكومي من “ . ورغم أّنه أكد عدم تلقي الجبهة 34توضيحية على حسابه في تويتر بتغريدات
                                                           

32 http://goo.gl/cOjBHfy leave Qaeda to form new entity, 4 March 2015: Syria's Nusra Front ma 
 تحّولها طريق على الظواهري، أليمن مبايعتها سحب بمعنى «القاعدية الزجاجة» من «النصرة جبهة» إلخراج مسعى عن ويكشف 33

 http://goo.gl/oklKuI: السفير في المشنوق نهاد مع لقاء. بحت سوري تنظيم إلى
 http://goo.gl/fKEmkL: القاعدة عن النصرة جبهة انفصال عن مايشاع حول مارية أبو الشيخ تغريدات مجموعة 34

http://goo.gl/cOjBHf
http://goo.gl/oklKuI
http://goo.gl/fKEmkL
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أن الشرع “ ، إاّل أّنه أكد في المقابل ”دولة أو حزب، ولكن تقبل الدعم من عوام المسلمين كافة
فقت المصالح وليس فيه امالءات من قبل اليحّرم أن ياخذ المجاهدون الدعم من حكومة ما إذا توا

أننا ال ننكر على من يصله الدعم والمساعدة دون أن “ و ” تلك الحكومات على المجاهدين
فهي أمور شرعًا تعتبر من باب ]…[ تفرض عليه الجهة الداعمة أمورًا مخالفة للشرع الحنيف 

السالح أو المال كافر مرتد المعامالت ال من باب المواالة كما صورها الدواعش أن من أخذ 
] مر على[  لكن من المؤسف صارت الناس تخلط بين المعامالت وما بين المواالة، وبما]…[ 

الشعب السوري المسلم من ظلم واكراه فإن كان ذلك الدعم يصب بمصلحة إنقاذ شعب مسلم وال 
ي التقرير من القحطاني لم ينفِّ ما ُذكر ف”. يكون عكس ذلك فهو من باب المصلحة العامة

لقاءات حصلت بين الجبهة ودول خليجية، و أيضًا لم ينفِّ أصل وجود عرض يشجع الجبهة 
على االنفصال عن القاعدة. وربما بعض تغريداته تشير لتأكيد وجود أمٍر من هذا القبيل، حين 

نا أدين وأما بالنسبة للكالم على انفصال جبهة النصرة ومطالبتها باالنفصال عن القاعدة وأ“قال 
وطرح مجموعة أسئلة ”. هللا تعالى بأني اعتبر الجهاد اآلن ال يحتاج لبيعة كي أبين رأيي

استنكارية/استفهامية حول ما إذا كانت جبهة النصرة سيصبح وضعها أفضل إن فعلت ذلك، 
ن جعلها بشكل  حيث بّين عدم ثقة بنوايا الحكومات، لكّن لّمح لقبول النصرة بهكذا فكرة وا 

إن جبهة النصرة لم تجد المشروع المنقذ للشام حتى تقوم وتقدم مصلحة “، حيث قال: مشروط
تحرير الشام على انتسابها للقاعدة ولقد بين الدكتور أيمن الظواهري برسائله مسبقًا أن القاعدة لن 

وأنا شخصيًا أقول وأدين هللا إذا تعارضت مصلحة أهل الشام مع ]…[ تقف بمصير الشام 
ئنا بالتنظيمات اخترت األولى ومن يعتقد أن تنظيم القاعدة سيرفض المشروع السني مصلحة بقا

واقع مشابه كذلك  والدليل على ذلك مذكرة أزواد فهي تتكلم عن  من أجل االرتباط فهو مخطىء 
وفي النهاية نحن مع ]…[ راجعوا توجيهات التنظيم بالتعامل مع الحكومات التي ما بعد الثورات 

سني حقيقي وقالها شيخنا أسامة ابن الدن رحمه هللا: إن مصلحة الدولة المسلمة أي مشروع 
مقدمة على مصلحة الجماعة، ونحن كذلك نقولها لكن نطلب من الجميع قول الحق. وأكررها 
فمصلحة شعب الشام المسلم مقدمة على مصلحة الفصائل والجماعات وننصح الجميع بتقوى هللا 

مسلم يباد على يد الرافضة فمن يجعل النصرة سببًا لتدخل أمريكا نقول  وأن يتوحدوا إلنقاذ شعب
له لقد دخل الرافضة درعا وحلب يقصدون سنة الشام ومع هذا نحن مع أي أمر سني ينقذ أهل 

 ”.الشام وينهي معاناتهم
 

من الخطر ” السّنة“أولوّية في هذه المرحلة هو حماية  وبهذا يتبّين أّن ما تعتبره جبهة النصرة 
لدول تدعم الحراك  -ربما-، ولم يأتِّ على ذكر خطر التحالف الدولي أو أطماٍع ”الرافضي“

حتى لحظة كتابة -المسلح في سويا. وبشأن نفيه لتسّلم النصرة ألي دعم حكومي مباشر 
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، فلو ُأخذ هذا النفي على محمل الصحة )متجاوزين مصلحة النصرة التي قد تبرر -تغريداته
شرعيًا نفي ذلك لدرء الفتنة بين المجاهدين وفتح باب الجدل حول شرعية ذلك أو تقديم ورقة 
ضّدها أمام مناصري الدولة اإلسالمية( فإّن الدعم الحكومي يمكن أن يتم إرساله لها عبر طرف 

وهو عادًة ما تقوم به الدول في  -دعوية أو محلية أو فصيل آخر كما أشرنا  شخصيات -ثالث 
التعامل مع التنظيمات الشبيهة، خاصًة مع المؤشرات المتواترة التي ذكرت حول هذا الدعم 
وحاجات الواقع الميداني التي تحيط بها. وبغض النظر عن قرار النصرة تجاه هذا العرض 

، هذه القضية تكشف جزءًا من حجم التواصل الذي يجمع -ما أيضاً الخليجي التركي رب-القطري 
مارس يعلق على الخبر، ويكذب ما  ٨الطرفين. الحقًا، نشرت جبهة النصرة بيانًا رسميًا بتاريخ 

. لكن 35الجوالني بالمخابرات القطريةذكره تقرير رويترز جملة وتفصياًل، وفيه نفي واضح للقاء 
ي ظل عشرات المعطيات األخرى الميدانية الثابتة التي تحتاج تبريرًا من هذا البيان يبدو يتيمًا ف

اّل سيكون بيان النفي هذا بال أي معنى.  جبهة النصرة، وا 
 

 جبهة سوريا الجنوبية
 

ضة بدأ الحديث يتردد حول تسخين الجبهة الجنوبية من قبل فصائل المعار  ٢٠١٤منذ مطلع عام 
. قيل أّن هذه الخطوة هي للتعويض عن تراجع أمريكا عن تفيذ 36السورية المسلحة وداعميها

ضربات جوية ضد النظام السوري كما رغبت المعارضة بعد أزمة األسلحة الكيماوية. وحلل 
البعض األمر بمجريات أحداث الحرب في سوريا وا عادة التوازن في الميدان في مقابل النظام 

دمًا لسيطرة النظام في حمص وريف دمشق وحلب. السوري وحلفائه، حيث شهدت تلك الفترة تق
في فبراير لذات العام، استدعت غرفة العمليات في األردن )هناك غرفة عمليات شبيهة خاصة 

بالتحديد  -( التابعة للدول المعنية بدعم المعارضة السورية المسلحة 37اتركيبالجبهة الشمالية في 
فصياًل معارضًا في جنوب سوريا وُطلِّب  ٥٠ قيادات حوالي -أمريكا وبعض الدول الخليجية 

س انجلوس منهم تشكيل جبهة موحدة للفصائل العاملة في الجنوب، حسب تقرير لصحيفة لو 
. غرفة عمليات األردن هذه بدأت تطفح أخبار وجودها منذ عام ٢٠١٤38تايمز في شهر مارس 

ه عن دور هذه الغرفة ، حيث نشرت صحيفة ذي ناشيونال اإلماراتية تقريرًا يتحدث في٢٠١٣
غرفة العمليات مشكلة من ضباط عسكريين كبار من “بالتفصيل وينقل عن مصدر معارض أن 

                                                           
 http://goo.gl/tJj1Z4: النصرة جبهة عن األخير" رويترز" وكالة تقرير بخصوص بيان 35
 http://goo.gl/GCLJ0o: ٢٠١٤ فبراير ٢٨ سوريا؟ جنوب جبهة إشعال بعمان الجربا بحث هل 36
37 http://goo.gl/N9y4MW The Carter Center: Syria Countrywide Conflict Report No. 5: 
38 http://goo.gl/eOysFgU.S. shifts Syria strategy to 'southern front, 22 March 2014:  

http://goo.gl/tJj1Z4
http://goo.gl/GCLJ0o
http://goo.gl/N9y4MW
http://goo.gl/eOysFg
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. وهذه الغرفة ليست مسؤولة فقط عن توفير 39”يةدولة تضم أمريكا، ودول أوروبية و خليج ١٤
ته وتخصص نوع السالح وكمي -تقرها أو تعدل عليها -السالح، بل تشرف على خطط العمليات 
يتم مراجعة كل األرقام، ماذا نحتاج من رجال وسالح “ لكل عملية، كما يشرح ذلك المصدر: 

دور األردن كان مبكرًا حسب تقرير ”. ومتى سنحصل عليه. كله بالتفصيل، يتم العمل بدقة
جسر السالح الجوي للمتمردين “ بعنوان  ٢٠١٣لصحيفة نيويورك تايمز في مارس من عام 

. التقرير المطول يتحدث عن دور الدول الداعمة 40”بمساعدة من السي آي أيه وسعالسوريين يت
للمعارضة السورية، ويذكر أّن شحنات السالح تطير إلى األردن لتزويد المقاتلين في جبهة سوريا 

، فبالفعل تم اإلعالن عن ٢٠١٤الجنوبية. وبالعودة لقرار تسخين جبهة الجنوب السوري في عام 
 . 41فبراير ١٣صياًل في ف ٤٩وتضم تشكيل الجبهة الجنوبية الموحدة 

 
في الجنوب حسب تقدير مركز ” أساسي“مع الوقت كانت جبهة النصرة قد أثبتت بأّنها العب 

ضة ضد النظام منذ أغسطس دراسات الحرب، وكانت مشاركتها أساسية في إنجازات المعار 
محلي . فإضافة إلى قدراتها العسكرية، أبرزت عزمًا على العمل مع تشكيالت الحكم ال٢٠١٣42

مما يشير لتأقلم الجماعة مع ظروف تلك المناطق. تشاركت الجبهة مع مجموعة من الفصائل 
للسيطرة على جمرك درعا و معبر الرمثا الحدودي  ٢٠١٣في سبتمبر ” دك الحصون “في عملية 

قناة الجيش “مع األردن. وقد ظهر القائد الميداني التابع لجبهة النصرة أبو أنس في لقاء مع 
. شرح خالل اللقاء 43يتحدث فيها عن مجريات العملية ونتائج الوحدة بين الفصائل” ي الحرالسور 

تفاصيل العمليات وأكد على سياسة الجبهة بالعمل الموحد مع كل من يقاتل النظام، وتحدث عن 
وذكر دورهم في ” اإلسالميين“وجود غرفة عمليات مشتركة للكتائب اإلسالمية، وطلب إنصاف 

التي تتحقق. هذا اللقاء يشير إلى عمق العالقة التي تجمع الجبهة بفصائل الجيش اإلنجازات 
القائد ”. توحيد الصفوف“الحر في الجنوب. تبعت ذلك عمليات مشتركة عديدة مثل عملية 

ظهر في اتصال مباشر  -والذي قيل بأّنه ُقتل مؤخرًا  -العسكري لجبهة النصرة أبو عمر مختار 
بالنسبة للفصائل المقاتلة على “ اعية من درعا على قناة الجزيرة وقال عبر األقمار اإلصطن

األرض هناك اتفاق وال يوجد أي خالفات وتم اإلتفاق على تقسيم النقاط العسكرية والكل قام 

                                                           
39 December 2013:  Syrian rebels get arms and advice through secret command centre in Amman, 28

http://goo.gl/iBxZ7I .٢٠١٤ ابريل في تايمز النيويورك تقرير أيضا Warily, Jordan Assists Rebels in Syrian War: 
http://goo.gl/FBlMIt 

40 http://goo.gl/J9fvHys, With Aid From C.I.A., 24 March 2013: Arms Airlift to Syria Rebels Expand 
 http://goo.gl/xSNdaL: ٢٠١٤ فبراير ١٣ محافظات، 5 في" الجنوبية الجبهة" يعلنون فصيل 49 41
42 http://goo.gl/VMX69IUpdate: Syria's Southern Battlefront:  
: درعا في الجنوبية المنطقة في أنس أبو الميداني القائد مداخلة - الفضائية الحر السوري قناة 43

https://www.youtube.com/watch?v=gfcYvkeEcdo 

http://goo.gl/iBxZ7I
http://goo.gl/FBlMIt
http://goo.gl/J9fvHy
http://goo.gl/xSNdaL
http://goo.gl/VMX69I
https://www.youtube.com/watch?v=gfcYvkeEcdo
https://www.youtube.com/watch?v=gfcYvkeEcdo
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. هذا النوع من التعاون الحظناه في مناطق سوريا األخرى وهو متسق مع السياسة 44”بواجبه
حسب تقدير مركز دراسات الحرب فإّن طبيعة نشاطات النصرة في  المعلنة لجبهة النصرة، لكن

الجنوب تختلف عنها في المناطق األخرى، إذ يعتبرها أكثر وضوحًا في تعاونها وأقل عدائية تجاه 
 . 45غيرها ومتكيفة مع الشروط المحلية

 
يداني في مع قرار تسخين الجبهة الجنوبية تحت إدارة غرفة عمليات األردن تصّعد الحراك الم

ألف مقاتل بدأت مجموعة من العمليات  ٢٠الجنوب تدريجيًا كما هو متوقع. بقواٍت تقدر بنحو 
نخل وشيخ مسكين . أما في 46وتمت السيطرة على مناطق مختلفة في درعا انطالقًا من جاسم وا 

” الحقالوعد “معركة  -ضمنها جبهة النصرة طبعًا  -جهة القنيطرة فقد نفذَّت فصائل المعارضة 
والتي تمت السيطرة إثرها على معبر القنيطرة وعلى الحميدية ومناطق  ٢٠١٤في شهر أغسطس 

أخرى، فشل النظام هذه المرة في إعادة السيطرة عليها كما حدث في المرة السابقة. تلت تلك 
، سيطرت فيها الفصائل على المزيد من المناطق في ريف ”العاديات صبحا“العملية أخرى بعنوان 

درعا كدير العدس وكفر ناسج وعلى معظم القنيطرة، حيث لم يبَق تحت سيطرة النظام سوى خان 
. تواصل 47أرنبة ومدينة البعث وأصبح كامل الشريط الحدودي مع الجوالن المحتل في حوزتها

زحف قوات المعارضة وقضم مناطق في الجنوب السوري حتى تمت السيطرة على أبرز معقل 
ئت أساسًا كجزء من عسكري للنظام، وه و تل الحارة وهو عبارة عن نقطة استطالع واستخبار ُأنشِّ

الدفاعات الخاصة بجبهة الجوالن المحتل. هذا االنقالب في مشهد الساحة الجنوبية كان نتيجة 
العمل المشترك المتين بين جبهة النصرة من جهة وبقية الفصائل المسلحة و خلفهم غرفة 

ن كان بعض عمليات األردن من جهة أ خرى التي وفرت قدرات نارية ضخمة للمهاجمين. وا 
الفصائل حاول أثناء بعض المعارك التخفيف من دور جبهة النصرة، إال أن الوقائع تثبت أّنه 

صدارها المرئي  يثبت ” سبيل النجاة“لربما كانت هي القوة الضاربة لتحقيق أغلب ذلك التقدم، وا 
تمر لصد هجمة النظام السوري وحلفائه األخيرة في الجنوب . دور غرفة األردن الفعال اس48ذلك

على منطقة  السوري، وأخيرًا ساهم تدفق السالح والدعم الكبير من هذه الغرفة في السيطرة 
بصرى الشام )أبرز فصيل في العملية كان أحرار الشام( حسب ماتنقل الفورين بوليسي و 

 .49رويترز
                                                           

: اإلئتلف عن الشرعية نزع موضوع وعن درعا في المعارك عن للحديث النصرة جبهة في قائد عمر ألبو مداخلة 44

tG592lg&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=B3lM 
 (.23) نفسه: المصدر 45
46 http://goo.gl/D52ukGThe Battle for Southern Syria Heating Up:  
47 http://goo.gl/db1JzBIncreased Rebel Unity Threatens Assad In Damascus And Southern Syria:  
 http://goo.gl/7ikvBt: النجاة سبيل إصدار 48
49 . South Syrian rebels say Assad foes are http://goo.gl/pb5uGnIran comes to the Israeli Border: 

http://goo.gl/isPDwNsupplying more arms:  

https://www.youtube.com/watch?v=B3lMtG592lg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B3lMtG592lg&feature=youtu.be
http://goo.gl/D52ukG
http://goo.gl/db1JzB
http://goo.gl/7ikvBt
http://goo.gl/pb5uGn
http://goo.gl/isPDwN
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لتساؤالت السابقة لكن هذه المرة عن طبيعة عالقة جبهة إّن هذه العمليات أيضا تطرح ذات ا

النصرة بغرفة عمليات األردن التي كانت تدير معركة الجنوب السوري. وهنا تخطر عدة إجابات 
 محتملة: 

 
  أّن النصرة ال تعلم طبيعة دور غرفة عمليات األردن وتتعامل مع بقية الفصائل بناء على

يشترك معها في هدف محاربة النظام. وهذا االحتمال سياستها في التعاون مع جميع مع 
حيث األخبار حول هذه الغرفة ودورها  ٢٠١٣مستبعد جّدا، فلو اندلعت المعركة في عام 

محدودة لكان باإلمكان االعتداد به، أما بعد أن تواترت أخبارها وأصبحت معظم وسائل 
توقع من النصرة أن تكون بهذا اإلعالم ومراكز الدراسات تتعامل معها كُمَسلَّمة، فال ي

 القدر من السذاجة. 
  االحتمال الثاني، أّنها تعلم دور غرفة العمليات وقبلت باألمر الواقع تغليبًا للمصلحة

العامة. هذا االحتمال يبدو منطقيًا جّدا خصوصا بعد تصريحات أبو مارية القحطاني 
 بطة بدول خارجية. الذي أكد أنهم عملوا مع مجموعات مختلفة رغم أّنها مرت

  بين غرفة  -قد تكون عبر وسيط  -واالحتمال األخير هو أّن هناك عالقة مباشرة
العمليات تلك والنصرة، وهو احتمال ليس معقواًل فقط بسب تصريح القحطاني بأن تلقي 
الدعم من حكومات يجوز من أجل المصلحة العليا، بل استنادًا لواقع الميدان وطبيعة 

خيضت. حجم التنسيق والتعاون في العمليات التي تتم ككتلة واحدة يشير  المعارك التي
إلى وجود خطط موحدة، وبناًء على دور الغرفة الذي يعد الخطط ويتدخل حتى في 
تفاصيل أعداد المقاتلين والسالح والنوع، يسهُل اإلستنتاج بأّن هناك تنسيق. يعّضد هذا 

رت سابقًا، فالنصرة التملك في الجنوب السوري االستنتاج أيضًا مسألة السالح التي ُذك
سوى الحدود  -خاّصة بعد فقدها دير الزور والرقة  -أي خطوط إمداد مع دولة جارة 

األردنية والجوالن المحتل، فمن أين تحصل على إمدادات السالح والذخيرة الثقيلة 
. حسب بالخصوص التي تمكّنها من خوض معارك بذلك الحجم وعلى مساحات شاسعة؟

التقدير المنتشر لدى مراكز الدراسات المهتمة، فإّن الحدود اإلردنية مضبوطة بشكل كبير 
على عكس الحدود التركية حيث تتساهل الحكومة هناك مع أي أحد يعبر للقتال أو 
ذا أخذنا في الحسبان أّن مناطق الجنوب السوري معزولة بسيطرة  إيصال الدعم المالي. وا 

الشمال التي تسيطر عليها النصرة وحلفائها، فالجواب الوحيد أن النظام عن مناطق 
النصرة تحصل على السالح من خالل حدود األردن. أيضًا في المقابل، المعنيون في 
هذه الغرفة يعرفون بالتأكيد حجم تواجد جبهة النصرة وقدرتها وكيف كانت مشاركتها 
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سوري في األشهر التي سبقت أساسية في إنجاح كل عمليات المعارضة في الجنوب ال
وُطبقت  -قرار التسخين الجديد، لذلك يبدو من المنطقي أن تكون خططهم التي أعدوها 

تحجز لجبهة النصرة فيها موقعًا خاصًا بناًء على تلك  -بنجاح كبير حسب النتائج 
وهي أحد أعضاء غرفة  -لعالقة النصرة بقطر  الوقائع. إّن األخبار التي أشارت 

والشبهات التي تدور حول األردن بعد قضية أبي محمد المقدسي تكمل آخر  -ات العملي
أجزاء الصورة األكثر واقعّية حول جبهة النصرة وعالقتها مع األطراف الخارجية. هذه 
الصورة بالتأكيد ال تقترح أن النصرة هي تنظيم وظيفي في يد هذه الدول )ال يمكن ادعاء 

يًا( كبقية فصائل المعارضة المسلحة، بل تشير إلى حالة ذلك بالمعطيات المتوافرة حال
تعاون كبيرة وتبادل منافع بين الطرفين الذين تجمعهما مصالح مشتركة هذه اللحظة، وقد 

 خصية )من دون أن يعلم بالضرورة(.يستخدم كل طرف اآلخر لمصلحة ش
 

 الدعم الطبي اإلسرائيلي
 

عديدة كما أشرنا سالفًا. لكن بالّنسبة لفعلها، فهي موقف إسرائيل السياسي المعلن مر بمراحل 
إّدعت أّنها إلتزمت النأي بالنفس فترة طويلة حتى قررت التدخل بتوفير المساعدات اإلنسانية 

. لكن الواقع يشير إلى أّن مجريات ٢٠١٢والعالج للجرحى في منطقة القنيطرة في أواخر عام 
ت إلى التماس مع حدودها في الجوالن السوري الحرب السورية تأّخرت بعض الشيء حتى وصل

الحسن “المحتل. رغم إعالن بعض الفصائل تشكيل نفسها مبكرًا في بعض القرى ككتيبة 
أو لواء نسور الجوالن في شهر يوليو، إال أنه لم  ٢٠١٢في شهر مارس من عام ” والحسين

يل حدوث بعض اإلشتباكات يلحظ نشاط بارز ال لهما أو لغيرهما في محافظة القنيطرة رغم تسج
. بدأت المعارك تستعر منذ شهر سبتمبر من ذات 50المحدودة في شهر يوليو في جباتا الخشب

العام، وبالخصوص في منطقتي مسحرة وجباتا الخشب، وبالتوازي بدأت تطفح أخبار دور 
اريخ إسرائيل في عالج الجرحى السوريين. أول خبر ذكره اإلعالم العبري حول ذلك كان في ت

. بعد 51جرحى متمردين وتم عالجهم في صفد ٧، حيث استقبلت إسرائيل ٢٠١٣فبراير  ١٦ 
ذلك توالت األخبار المتفرقة عن عالج مجموعات من الجرحى السوريين في مشافي صفد 
ونهاريا، حتى قررت إسرائيل في أواخر شهر مارس إنشاء مشفى ميداني في الجوالن المحتل 

                                                           
 الحر الجيش القنيطرة. http://goo.gl/hQkTa6: ٢٠١٢ مارس ٦ الحر الجيش الحسين و الحسن كتيبة تشكيل القنيطرة سوريا 50

 http://goo.gl/zqnp2o: ٢٠١٢ يوليو ٢٨ الخشب جباتا في
51 . Israel Should Build http://goo.gl/ymVk4QInjured Syrians still receiving medical treatment in Safed: 

http://goo.gl/Ykh7c2Field Hospital on Golan Border:  

http://goo.gl/hQkTa6
http://goo.gl/zqnp2o
http://goo.gl/ymVk4Q
http://goo.gl/Ykh7c2
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نحو إسرائيل للعالج  -حسب ما ينشر  -. بعد ذلك أصبح تدفق الجرحى 52مخصص لهذا الشأن
 متواصاًل. 

 
بلغ عدد الجرحى الُمعاَلجين حوالي المئتين، ليصل إلى خمسمئة مع  ٢٠١٣مع شهر سبتمبر 

كنت سعيدًا عندما عرفت “ . تنقل رويترز عن أحد مسلحي الجيش الحر ٢٠١٤53مطلع عام 
التقارير ”. المقاتلين يعرفون بأنهم سيتلقون عناية جيدة في إسرائيلأنني هناك ]اسرائيل[، معظم 

األولية بدت متحفظة في إعطاء المعلومات بدعوى أّن الطرف اإلسرائيلي يخشى على حياة هؤالء 
الجرحى لو تم كشف أمر استشفائهم في إسرائيل. هذه التقارير كانت غير صريحة تمامًا بالنسبة 

هم مدنييون أم مقاتلون، فتشير إلى أّنه في بداية استقبال الجرحى كانوا لهوية معظم الجرحى هل 
مقاتلين فقط، ثّم بدأ إستقبال الجرحى المدنيين دون تحديد نسبة. كان ذلك أيضًا حال مسألة 
ذا ما كان من ضمنهم تابعون لجبهة النصرة. صرح أحد األطباء في  انتماء هؤالء المقاتلين، وا 

و يتباهى آخر أنهم ال ينظرون إلى هوية ” كونون من القاعدة، ال أعلمقد ي“ صفد لرويترز 
إسرائيل خرجت عن تحفظها بشكل كامل، إلى درجة  ٢٠١٤الجرحى أبدًا. لكن مع مطلع عام 

. وبدأ الجيش اإلسرائيلي يستغل األمر 54قيام رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بزيارة علنية للجرحى
لدولتهم، وكيف أّن الجرحى السوريين اكتشفوا أّن ” نب األخالقيالجا“بشكل دعائي إلظهار 

 . 55وشكلوا عالقات إنسانية مع الُمسعفين اإلسرائيليين” طيبون “اإلسرائيليين أناس 
 
ين األلف بدت إسرائيل أكثر وضوحًا، حيث أكد الباحث في  مع تجاوز عدد الجرحى الُمعاَلجِّ

لقناة اإلسرائيلية الثانية ايهود ياري للفورين بوليسي في معهد واشنطن للشرق األدنى والمحلل في ا
ليس من الخطأ توقع نوٍع “ بأّن معظم الجرحى هم من المسلحين، وأشار إلى أّنه  ٢٠١٤يونيو 

وأعّدت شبكة فايس اإلخبارية ”. ما من التنسيق يحصل مع المتمردين المسلحين على األرض
تسمح له السلطات اإلسرائيلية بالوصول لهكذا مواقع في وثائقيًا خاصًا هو األول من نوعه الذي 

. الوثائقي ُيظهر عملّية عالج جرحى المسلحين منذ لحظة استالمهم )منع ٢٠١٤56أواخر عام 
الجيش اإلسرائيلي تصوير لقطات لكيفية عبور هؤالء الجرحى للجهة اإلسرائيلية( حتى بلوغهم 

ى الجهات في الجيش اإلسرائيلي. يرّجح الوثائقي بناًء المستشفى، وهذه العملية تتم بتنسيق من أعل

                                                           
52 http://goo.gl/9h63rwIsrael sets up 'field hospital' to treat injured Syrians:  
53 . In Israel, doctors http://goo.gl/dWCoRZAcross enemy lines, wounded Syrians seek Israeli care: 

. A closer look at the IDF's field hospital for Syrian http://goo.gl/zBmm31quietly treat injured Syrians: 
http://goo.gl/C2WZHVvictims: . 

54 http://goo.gl/fKKSIQclusive Israel is Tending to Wounded Syrian Rebels: Ex 
55 Ehttps://www.youtube.com/watch?v=XluVkTtf5VClose Up: Paramedic on the Syrian Border:  
56 http://goo.gl/u6EgsEThe War Next Door (Full Length):  -Islamist Militants on Israel's Doorstep  

http://goo.gl/9h63rw
http://goo.gl/dWCoRZ
http://goo.gl/zBmm31
http://goo.gl/C2WZHV
http://goo.gl/fKKSIQ
https://www.youtube.com/watch?v=XluVkTtf5VE
http://goo.gl/u6EgsE


21 
 

. معّد الوثائقي لم يستطع 57من الجرحى هم من المقاتلين ٪٩٠على إحصائيات اإلسرائيليين أّن 
، والطبيب الذي سأله عن ما إذا ”اإلسالمية“تمييز انتماءات الجرحى، واكتفى بوصف مظاهرهم 

صرة بدا مرتبكًا حيث نفى مرة ثّم استدرك وقال "ال كان من ضمن المقاتلين عناصر لجبهة الن
أعلم". تحّرج كثير من الجرحى من الحديث أمام الكاميرا، لكّن أحدهم قبل وعّرف نفسه بأّنه مقاتل 
في الجيش الحر وبدا ممتّنًا لما تقدمه إسرائيل، وأكد بأّنه سيعود لسوريا لمواصلة النضال ضد 

نصرة أجاب بأّنها ليس بذلك السوء الذي ينشر عنها، وهي النظام. لدى سؤاله حول جبهة ال
 تساعد الناس ومتعايشة وتقاتل النظام فقط.

 
ومع تطّور األحداث زال أيضًا التحفظ اإلسرائيلي في اإلعتراف بعالج جرحى جبهة النصرة. في 

عالجتهم  تقرير أعّدته يديعوت أحرنوت في منتصف فبراير هذا العام ُذكر أّن عدد الجرحى الذين
. تنقل الصحيفة عن مسؤول في وزارة الدفاع اإلسرائيلية تأكيده أّن من 58إسرائيل بلغ اآلالف

ضمن الجرحى عناصر من جبهة النصرة. هذا األمر أّكدته أخيرًا الوول ستريت جورنال في 
ج مارس الذي ذكر بأّن جرحى جبهة النصرة يؤخذون "بانتظام" للعال ١٢تقريرها المنشور بتاريخ 
. هدف إسرائيل من هذا كّله حسب شرح المسؤول اإلسرائيلي ليديعوت 59في مستشفيات إسرائيل

، بمعنى أن ما تزرعه اآلن ”بمثابة المثل القائل: ألقِّ خبزك في الماء وسوف تلقاه“ أحرنوت بأّنه 
يل ستحصد نتيجته الحقًا، وهو يعني في سياق الحديث عن النصرة بناء عالقة معها تفيد إسرائ

مستقباًل. الصحيفة تنقل عن الجيش اإلسرائيلي االعتبارات التي دفعته لتقديم تلك الخدمات، وهي 
تتم بمساعدة إسرائيل لضمان ” تفاهمات هادئة“إعتبارات أخذت من منظور مستقبلي، حيث 

 السالم مع من يسيطر على الجهة السورية من الحدود مع إسرائيل. 
 

ي يمكن أن ُتستشف من كالم وزير الدفاع اإلسرائيلي الذي أشرنا له إحدى طرق إدارة األزمة الت
بالخصوص العاملة في الجنوب  -سابقًا هو التعّرف عن قرب أكثر على الفصائل المسلحة 

بحيث ُيبنى على الشيء مقتضاه. مصدر رئيس من مصادر حالة عدم اليقين التي  -السوري 
ل السياسي من أحداث سوريا هو جهله بطبيعة أشير لها في معرض الحديث عن موقف إسرائي

 -الطرف اآلخر للحرب في سوريا وما هي طموحاته وتوجهاته السياسية. من هذا األساس 
يمكن بال أي لبس وضع  -باإلضافة إلى التصريحات اإلسرائيلية التي تقول هذا الشيء أصاًل 
نشاء الخطوة اإلسرائيلية بعالج جرحى الفصائل المسلحة في خانة مح اولة التعرف عليها وا 

                                                           
57 //goo.gl/oUpgl3http:On the Golan Heights an Isil flag would bring jihad to Israel's back door:  
58 http://goo.gl/S7c50lIDF medics treating wounded Syrians battle mental toll:  
59 http://goo.gl/52Qw6EAl Qaeda a Lesser Evil? Syria War Pulls U.S., Israel Apart:  

http://goo.gl/oUpgl3
http://goo.gl/S7c50l
http://goo.gl/52Qw6E


22 
 

عالقات معها. قد يعتبر البعض أّن ما تقوم به إسرائيل هي خدمة ألي جريح يسقط على حدودها 
ألسبابها الخاصة. ربما تكون أسبابًا إنسانية، أو سياسية لكن بدون انحياز لطرف دون آخر. وقد 

ويلة عن تسليم إسرائيل يستند بعض أصحاب هذا الرأي إلى خبر يتيم تم تداوله قبل أشهر ط
لجندي نظامي تعالج لديها لقوات األندوف في الجوالن المحتل. يذكر الكاتب اإلسرائيلي جاكي 

فبراير  ٢٦هوغي الذي يعمل في إذاعة جيش اإلحتالل في مقاله في موقع المونيتر بتاريخ 
السوري ل جندي من الجيش أّنه لم يكن من بين الجرحى الذين عالجتهم إسرائي ٢٠١٥
ّن صّح ذلك الخبر اليتيم فهل يعني شيئًا؟ معظم التقارير األخيرة التي تغطي هذا 60النظامي . وا 

الشأن تشير أّن خدمات العالج الطبي هو نوع من الدعم اإلسرائيلي لفصائل المتمردين في 
يلي[ . يقول هوغي بالنسبة إلى كيفية عالج جرحى المعارضة: " وصولهم ]للجانب اإلسرائ61سوريا

يكون منسقًا مسبقًا". هذا مايتفق مع المعلومات الواردة في التقارير السابقة من أّن هؤالء الجرحى 
ال يسقطون على الشريط الشائك وتنتشلهم إسرائيل، بل يسعون إليها. ورغم تحفظ إسرائيل على 

التي  الكشف عن تفاصيل عمليات نقل الجرحى عند الحدود، فقد وثقت تقارير قوات األندوف
سنشير لها الحقًا عمليات "إستالم وتسليم" الجرحى والذين تّم عالجهم بين عناصر المسلحين 
والجهة اإلسرائيلية، مايؤكد كالم هوغي. وعمليات نقل الجرحى هذه يبدو أّنها ليست مقصورة 

. مع 62على القنيطرة بل يتم جلب الجرحى من محافظة درعا رغم أّنها أقرب للحدود األردنية
شراف القيادة العليا للجيش اإلسرائيلي ال يمكن  وجود هذا التنسيق، وعدد الجرحى الكبير، وا 
اعتبار عمليات العالج الطبي للمقاتلين عمليات فردية، بل هي عمليات ممأسسة ومنظمة تتم 

اإلسرائيلي الذي يعالج والمسلحين  -على نطاق واسع وتشير لقرار سياسي واضح من الطرفين 
لتسهيل هذه العملية. لذا يمكن إعتبار أّن إسرائيل شّكلت وتشكل خط  -تلقون العالج الذين ي

اإلسناد الطبي للعمليات العسكرية التي تقوم بها جبهة النصرة ومن معها من فصائل مسلحة. 
رجاعهم إلى سوريا، ليعودوا مرة أخرى إلى أرض المعركة. ومن  حيث يتم عالج هؤالء المقاتلين وا 

شارة هنا إلى أّن مصطلح "الجيش الحر" الذي يردده اإلعالم اإلسرائيلي هو عنوان المهم اإل
هالمي ال يشير لفصيل محدد، وأّن الوقائع في الجنوب السوري هي أّن هناك فصائل متعددة 
ضمنها جبهة النصرة، واألخيرة هي المسيطر األقوى على الساحة والبقية تعمل بمعيتها. عالقة 

لفصائل لم تقف عند تقديم الدعم الطبي، بل تطورت حتى بدأت إسرائيل بتقديم إسرائيل بهذه ا
 ل التي تعمل في محافظة القنيطرة.الدعم اللوجستي والتسليحي لهذه الفصائ

 

                                                           
60 http://goo.gl/vZkmMtWhy did Israel decide to support Syrian rebels?  
 (.59المصدر نفسه ) 61
62 http://goo.gl/H8Msq1Israeli hospital rebuilds injured Syrian man's face:  

http://goo.gl/vZkmMt
http://goo.gl/H8Msq1


23 
 

 القنيطرة والدور اإلسرائيلي المباشر 
 

سلوكه بلحاظ المتغيرات على األرض السورية وما قابلها من تطور الموقف اإلسرائيلي، سنتتبع 
تجاه األحداث التي جرت في محافظة القنيطرة. بعيدًا عن الدعم اإلنساني الذي أشرنا له، لم 
تشهد األشهر األولى لبدأ االشتباكات بين النظام السوري وفصائل المعارضة أي تماس بارز مع 

كن قوات اإلحتالل في الضفة األخرى. حتى حين وقوع قذائف أو شظايا في الجانب المحتل لم ت
تلقى أي ردة فعل، و أول خبر نشره اإلعالم العبري حول هذا النوع من الحوادث كان في شهر 

حيث سقطت قذيقة في المنطقة المقابلة لجباتا الخشب وكان رد إسرائيل برفع   ٢٠١٢يوليو 
حيث  ٢٠١٢نوفبمر  ٨. استمر الحال على ما هو عليه حتى تاريخ 63شكوى لألمم المتحدة
م الجيش األسرائيلي أنه ال يمكن إلسرائيل الرد في خضم الفوضى الحاصلة صرح متحدث باس

نوفمبر  ١٢. لكن بعدها بأيام في 64في الطرف المقابل، بمعنى أن مصدر اإلطالق غير محدد
قامت إسرائيل بالرد على القذائف بضربة مباشرة على أحد مرابض المدفعية للجيش السوري 

. 65”الفرق أّننا تأكدنا أنها ضربة مباشرة هذه المرة“ ائيلي أّن وصرح المتحدث باسم الجيش اإلسر 
في تلك الحوادث كان واضحا أّن القذائف قد سقطت بالخطأ، لكن لم يكن مفهومًا التصرف 
اإلسرائيلي األخير بالرد على النيران حيث بدا متناقضًا مع تعليل إحجامهم عن الرد في البداية، 

من الجهة المطلقة وفشلت سابقًا؟. واصل رتم األحداث سيره على  فهل حددت إسرائيل هذه المرة
نفس الوتيرة: قذائف تسقط في الجانب الحدودي وردود إسرائيلية محدودة جّدا. أثناء بداية حرب 

في غزة شهدت منطقة الجوالن حدثين بدا أنهما متعمدان، إطالق نار إستهدف ألية  ٢٠١٢
قييم اإلسرائيليين كان اليزال أنه امتداد للمواجهات الدائرة في نوفمبر لكن ت ٢٠و ١٨إسرائيلية في 

استمرت قواعد اإلشتباك )حسب ما يمكن  ٢٠١٣. مطلع عام 66الضفة السورية وليس متعمدا
رصده( كما هي، حوادث إطالق نار وقذائف سقطت في الجوالن في مارس وأبريل وكان السلوك 

. هذا السلوك قد يشي بحالة تردد 67-أحيان أخرى  رد أحيانًا وا غفال في -اإلسرائيلي ذاته 
 إسرائيلية لربما في كيفية معالجة األحداث في الجوالن، حيث أنها ترد مرة وتحجم أخرى.

 

                                                           
63 http://goo.gl/3B5IS7Syria border: -near Israel Mortar explodes 
64 ': http://goo.gl/sFfrhzStray' Syrian mortars land in Golan Heights 
65 Again in Response to Mortar Attacks, 12 November 2012:  Israel Strikes at Syria

http://goo.gl/BQUNLd 
66 Israel and Syria exchange fire in Golan: http://goo.gl/nbttmK. Fire from Syria strikes IDF vehicle in 

: http://goo.gl/ekmPaKthe Golan Heights 
67 . Israeli military responds to http://goo.gl/axjF6rStray mortar shells fired from Syria land in Golan: 

. Israel Fires Shells Into Golan Heights In http://goo.gl/oayMWQfire from Syria in Golan Heights: 
http://goo.gl/BnWFxIResponse To Syrian Fire:  
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لكّنها إلتزمت تحميل  -النظام السوري أو فصائل المعارضة-كانت إسرائيل ال تتهم أي طرف 
األراضي السورية، وكانت ردودها  النظام المسؤولية السياسية ألي إطالق نار يصدر من

المحدودة إن حصلت تستهدف معدات تابعة للجيش السوري كمربض مدفعية أو مدفع رشاش. 
هذه الردود اعتبرها وزير الدفاع اإلسرائيلي رسالة تنبيه للنظام السوري فقط. ال يمكن إستنتاج أي 

ن إسرائيل الزالت تقيم الوضع جديد من ما هو متاح حتى تلك اللحظة، غير ذات الرأي األولي أ
ينصحون إسرائيل في خضم تلك  -والمؤيدون لها  -وُتقلِّب خياراتها. بدأ المحللون اإلسرائيليون 

األحداث بعدم الركون للسلبية والدخول بفعالية على خط األحداث لتحديد معالم المرحلة المقبلة. 
في معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى  مثاًل، ينصح الكاتب األمريكي ديفد بولوك في مقالة له

واشنطن وتل أبيب بدفع المعارضة السورية المعتدلة للتركيز على منع  ٢٠١٣ أبريل  ١٦بتاريخ 
المتطرفين اإلسالميين حزب هللا وجبهة النصرة من السيطرة على الحدود مع الجوالن المحتل. من 

لمعارضة السورية للتوصل التفاق ضمني، أجل ذلك يدعو أمريكا للتوسط بين إسرائيل وأطراف ا
 .68حيث يقول أّن عداء حزب هللا واألسد يجمع الطرفين وهناك مصالح مشتركة في هذه اللحظة

 
يمكن أن يكون مفتاح انقالٍب ما في سلوك إسرائيل إزاء ما يجري في  ٢٠١٣لكن شهر أيار 

نفيذ غارات جوية في سوريا سوريا والجوالن خصوصًا. منذ مطلع ذلك العام بدأت إسرائيل بت
تابعة لحزب هللا. أول غارة كانت ” كاسرة للتوازن “تستهدف حسب إعالمها مواكب ومخازن أسلحة 

في أواخر شهر يناير في منطقة جمرايا بدمشق، وألنها األولى من نوعها بالطبع خلفت أصداًء 
النظام  ج. عندها جاء رد متعددة. في شهر مايو أيضًا نّفذت غارتين استهدفتا دمشق بذات الحج

السوري بالتوعد بالرد، وسيكون أحد هذه الردود هو فتح جبهة الجوالن للمقاومة الشعبية. بعد ذلك 
وهو معني مباشرة لكون أهداف الغارات هي  -مايو  ٩في  بأيام قليلة جاء تعليق من حزب هللا 

عبية وسيدعمها في الجوالن على لسان أمينه العام بأنه سيساهم بإنشاء مقاومة ش -أسلحته 
. المعلقون اإلسرائليون أخذوا تصريحات حزب هللا بجدية، لكن سلوك إسرائيل 69السوري المحتل

 مابعد هذا الكالم هو ما سيوضح تقييمها له. 
 

مايو تبنت مجموعة فلسطينية سمت  ١٥توالت أحداث ذات طبيعة مختلفة منذ تلك اللحظة، ففي 
، وكذلك في 70عملية إطالق صاروخين على الجوالن المحتل ” حرةحركة فلسطين ال“ نفسها 

من ذات الشهر تبنى الجيش السوري استهداف آلية  ٢١. وفي 71العشرين من الشهر ذاته
                                                           

68 http://goo.gl/D4g7b9Syria's Forgotten Front:  
 http://goo.gl/ROYQbn: الجوالن في جديدة جبهة بفتح يهددان هللا ونصر داألس 69
70 http://goo.gl/LeRHpOWatch: Palestinian group 'fires rockets at Golan:  
 http://goo.gl/hQxHu8قناة العربية السعودية:  71
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. لم تغّير تلك الحوادث بشكل 72عسكرية إسرائيلية، وحصل على إثر ذلك تبادل إلطالق النار
تمرت بنفس النمط في حوادث سقوط قذائف جذري سلوك إسرائيل العلني بشكل مباشر، حيث اس

. في 73أثناء اشتداد المعارك بين النظام السوري والفصائل المعارضة في شهري يونيو ويوليو
شهر أغسطس بدا تفاعل إسرائيل مختلفًا بعض الشيء مع ما يتسرب من المواجهات الحاصلة 

 -في العلن  -غم اعترافها في سوريا، فقامت بقصف أحد مواقع الجيش السوري بصاروخ تموز، ر 
. حدث بارز 74أّن القذائف كانت امتدادًا للمواجهات الضارية التي كانت تحدث وليست متعمدة

ديسمبر حيث انفجرت عبوة ناسفة في دورية اسرائيلية، واعُتبر أول استهداف من نوعه  ٧وقع في 
اإلسرائيليين لّمحوا إلى مسؤولية في هذه المنطقة، إسرائيل لم تحدد مسؤواًل محددًا لكن المعلقين 

لها . سبق ذلك أخبار من نوع آخر بدأت تطفو على السطح، كخبر 75حزب هللا أو جماعة ُيَشغِّّ
. بعد عدة أشهر 76يوليو ١٧محاولة تسلل لشخصين من الجانب السوري إلى الجوالن المحتل في 
، عندها اعترف ٢٠١٤ير قامت إسرائيل بقصف نقطة حدودية بين لبنان وسوريا في أواخر فبرا

حزب هللا بحصول الضربة واعتبرها حدثت في األراضي اللبنانية وتوعد بالرد. بعدها حصلت 
مجموعة عمليات اعُتبِّر حزب هللا مسؤواًل عنها، كقصف صاروخي طال جبل الشيخ في مطلع 

رس ما ١٨جنود في  ٣شهر مارس، ثّم انفجار عبوة ضخمة في الجوالن بآلية عسكرية جرحت 
مارس عن إصابة عنصرين تابعين لحزب هللا حاوال زرع  ٥في  ، وكانت إسرائيل قد أعلنت 77

مارس لكن لم  ٢٩، وتكررت حادثة شبيهة الحقًا في 78عبوة قرب السياج الحدودي مع الجوالن 
لمسؤولية حزب هللا عن ما  م األمين في األخبار مقااًل يشير. نشر إبراهي79تتهم إسرائيل أحدًا بها

يحدث في الجوالن، لكن حزب هللا بقي متحفظًا. في لقاء للسيد حسن نصرهللا مع صحيفة 
األخبار في شهر يونيو أجاب على سؤال حول دور حزب هللا في إطالق مقاومة شعبية في 
الجوالن بالتأكيد أّنه حدثت مجموعة عمليات في الجوالن قبل عبوة شبعا )التي تبّناها حزب هللا 

ردًا على الغارة اإلسرائيلية على النقطة الحدودية( وبعدها، لكن لم يتبنَّ تلك  في شهر أبريل
أّن ما أعرفه أّنه يوجد تشكل حقيقي موجود هناك، تشكل شعبي يعّبر “ العمليات مباشرة وقال 

تتابعت األحداث، فحدث استهداف لعربة إسرائيلية ”. عن إرادة ما، وهم الذين يعملون وليس نحن
يونيو واعُتبر هذا العمل  ٢٢الجهة السورية ُقتل على إثرها صبي إسرائيلي في  بصاروخ من

                                                           
72 http://goo.gl/mUQJ25Syria, Israel exchange fire on Golan Heights:  
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http://goo.gl/VsYaa8no injuries:  
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 http://goo.gl/ZSFGHU': تسللينم‘ على النار اإلسرائيلي الجيش إطلق بعد الجوالن في توتر 79
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، واستمرت اإلشكاالت على 80متعمدا واتهم وزير الخارجية لبيرمان قوات األسد بذالك الحادث 
هذا الرتم بين انفجار عبوة وقصف صاروخي يتبعه أحيانًا رد إسرائيلي حتى بلوغ لظى معركة 

 قنطيرة.الجنوب السوري ال
 
إّن هذا السرد لألحداث سيفيدنا جّدًا في فهم اإلتجاه الذي اتبعته إسرائيل الحقًا في القنيطرة. بعد 

سلبية/حيادية في موقف إسرائيل مما  -بالحد الذي يمكن رصده -حالة التردد والتي انعكست 
سبب حالة  يجري في القنيطرة السورية، بدأت تطفو مؤشرات تحول في هذا الموقف. فإن كان

التردد تلك هو الحيرة في المفاضلة بين بقاء النظام قويًا وهو الذي ضمن وجوده استقرارًا على 
حدود الجوالن أو سيطرة جماعات المعارضة السورية التي تدعمها دول غربية حليفة إلسرائيل. 

 فقد حدث أمران مهمان غيَّرا المعطيات المتوافرة أمام إسرائيل وأذهبا حيرتها:
 

  األول إعالن حزب هللا دعم المقاومة في الجوالن المحتل وحدوث عمليات أمنية أشير
فيها باإلتهام لحزب هللا. هذا األمر أسقط الرهان في استمرار حالة الهدوء في الجوالن من 

 قبل النظام السوري وحلفائه بعد أن أقدموا على تنفيذ عمليات ضد إسرائيل. 
 قة مع أطراف عديدة في الفصائل المسلحة عن طريق عالج األمر الثاني، توطيد العال

الجرحى الذي قدمته إسرائيل. حيث مكن إسرائيل من فهم فصائل المعارضة المقاتلة 
وماهية أولويهاتها وتوجهاتها، وهذا تم عبر عملّيات العالج المنظمة التي قدمتها لهم، 

 وربما أيضًا تمكنت من الحصول على ضمانات منها. 
 

 -وهو مقّرب من دوائر القرار اإلسرائيلية -نشر إيهود ياري  ٢٠١٤من شهر يناير  ٢٩في 
في معهد واشنطن لدراسات الشرق األدني ” دور إسرائيل المتنامي في جنوب سوريا“تقريرًا بعنوان 

الذي بدأ “ . يذكر ياري في مقاله أّن 81-المقّرب أيضا من الخط الصهيوني في أمريكا  -
ية خالصة، اآلن ُيذَكر بأّنه قد توسع إلى آلية متطورة لتوفير مجموعة كاملة من كخطوة إنسان

عملية من هذا “ ويستنتج أّن “. العناصر، من الطبابة، الطعام، الوقود، المالبس، التدفئة والمزيد 
النوع ] يشير إلى عالج الجرحى[ تؤشر إلى أّن نظامًا من االتصاالت والتواصل المتكرر تم 

في تقرير آخر لياري في شهر مايو بعد قرار تسخين الجبهة ”. مع المتمردين المحليين تأسيسه
تجنبت أي عمل ضد إسرائيل  -وضمنها جبهة النصرة  -الجنوبية يشير أن فصائل المعارضة 

رغم أنها تقاتل من على بعد أمتار من السياج الحدودي، لكنه في ذات الوقت يدعو إلى زيادة 
                                                           

80 http://goo.gl/ptq9avIsraeli teen killed in Golan Heights blast:  
81 http://goo.gl/OxPSDJIsrael's Growing Role in Southern Syria:  
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. هذا الكالم يؤكد دورًا 82الفصائل المعتدلة لضمان تفوقها على الجهادييندعم السالح الى 
إسرائيليًا في دعم فصائل مسلحة لكنه يشير الى حالة قلق تنتاب المعلقين اإلسرائيلين من وجود 
الجهاديين على الحدود، رغم أّن ياري ذاته حاول التخفيف من خطر النصرة بالقول أن أغلب 

في الجنوب السوري هي سورية محلّية وأنها تتعاون مع الفصائل األخرى. عناصرها التي تعمل 
اكتوبر يشير إلى تواصل مستمر و حدوث لقاءات سرية  ٦تقرير آخر لمعهد واشنطن ُنشر في 

مداد بالسالح وبشكل أساسي  بين مجموعات من المتمردين والجيش اإلسرائيلي في طبريا، وا 
 . 83قاذفات "ار بي جي"

 
راف الرسمي إلسرائيل بدعم فصائل المعارضة في سوريا على لسان موشيه يعالون في جاء االعت

. أشار إلى أنه قلق من سيطرة النصرة ٢٠١٤84اكتوبر  ١٥لقاء له مع صحيفة هآرتس بتاريخ 
جاءت التقارير ربع ”. الوضع تحت السيطرة“على حدود الجوالن لكّنه أكد في ذات الوقت أن 

 ٢٠١٣وات األندوف التابعة لألمم المتحدة لتؤكد المؤكد، فمنذ شهر سبتمبر السنوية التي تعدها ق
بدأت هذه القوات ترصد تعاطي عناصر من الجماعات المسلحة مع الجيش اإلسرائيلي وعبور 

. إضافة إلى رصدها عمليات نقل الجرحى واستالمهم، فقد رصدت 85أشخاص خلف الحدود
للجهة اإلسرائيلية من نقاط عبور غير رسمية حيث يفتح التقارير عبور وعودة أفراد غير جرحى 

الجيش االسرائيلي ثغرة في السياج ليسمح لهم بالعبور )ال يوجد سوى معبر القنيطرة كمعبر 
رسمي(. أيضًا رصدت هذه القوات تسليم الجيش اإلسرائيلي للعناصر المسلحة مجموعة من 

عبئتها بأمور من قبل الجيش اإلسرائيلي الصناديق، وعبور شاحنات من الطرف السوري ويتم ت
وعودتها لسوريا مرة أخرى. مع مالحظة أّن كل هذا الرصد فقط تم في المناطق التي تواجدت 
فيها قوات األندوف، فهي مع اندالع االشتباكات قلصت حدود انتشارها وأخلت غالبية نقاطها في 

ب الرصد حصل عند نقطة قوات األندوف الجهة السورية. والالفت أيضًا في هذه التقارير أن أغل
وهي في أقصى جنوب منطقة الفصل قرب الحدود األردنية، شمال غرب ” ٨٥“التي تسمى 

منطقة نافعة السورية، وهذه المنطقة في الشريط الحدودي مع إسرائيل سقطت مبكرًا بيد المعارضة 
 . ٢٠١٢المسلحة منذ أواخر 

 

                                                           
82 http://goo.gl/WFT1xqThe Battle for Southern Syria Heating Up:  
83 http://goo.gl/C7HfxTTough Dilemma in Southern Syria:  
84 ebels keep extremists from border, Ya'alon says: Israel gives Syrians aid so moderate r

http://goo.gl/OL7Yan 
 http://goo.gl/uNHy4p: ٢٠١٥ مارس حتى ٢٠١٣ يونيو من األندوف لقوات تقارير سبعة 85

http://goo.gl/WFT1xq
http://goo.gl/C7HfxT
http://goo.gl/OL7Yan
http://goo.gl/uNHy4p
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 -ولو محدود-للفصائل المسلحة في القنيطرة، وهو دعم ناري أمر آخر يبدو أن اسرائيل قدمته 
الكثير منهم ]مقاتلو المعارضة[ “ أثناء المعارك التي جرت. يقول إيهود ياري في تقريره األول 

يرون إسرائيل كحليف مؤقت في الظروف الحالية. مدعمًا باعتقادهم أن إسرائيل ستحمي ظهرهم 
دفعية النظام بالضرب على تشكيالت المتمردين على طول عندما تقوم م]…[ بشكل غير مباشر 

حدود الجوالن وتسقط قذيفة طائشة في الجانب اإلسرائيلي من الشريط الحدودي، الجيش 
إذا رجعنا إلى سرد ”. اإلسرائيلي بالفعل يسارع إلى الرد بصاروخ تموز على مصدر القذائف

قذيفة تسقط، بل ترد على بعض وتتجاوز األحداث السابقة نالحظ أن إسرائيل ال ترد على كل 
 ٢٠١٣عن آخر. واذا الحظنا سابقًا أن الردود التي كانت تحصل في الفترة ما قبل مايو 

تستهدف مرابض مدفعية او أراضي خالية قرب مواقع الجيش السوري فبعد ذلك التاريخ باتت 
. وقرار الرد ال يبدو ٩٠ الردود تتم بصواريخ تموز وعلى قواعد عسكرية للجيش السوري كاللواء

مرتبطًا بما إذا كان اطالق النار او القذيفة التي جاءت من الجهة السوري سببت ضررًا ماديًا او 
اكتوبر  ٩بشريًا كبيرًا. مثاًل، ُجرح جنديين إسرائيليين إثر سقوط قذائف من الجانب اإلسرائيلي في 

 ١٣ن لم تؤديا الى أي أضرار في . في حين أن سقوط قذيفتي86، لكن لم يحدث رد يذكر٢٠١٣
التابع لجيش  ٩٠يوليو تبعها بعد يومين غارات جوية عنيفة على مدينة القنيطرة و مقر اللواء 

. مع كل هذه المالحظات يمكن فهم كالم إيهود ياري أن 87شخصاً  ١٤النظام أسفر عن مقتل 
ت الجيش السوري مع إسرائيل تعمد الى إستغالل حوادث سقوط قذائف طائشة أثناء اشتباكا

المسلحيين لتوجيه ضربات للجيش السوري متى رأت ذلك مناسبًا لها. وأثناء المعارك التي تمت 
السيطرة من خاللها على معبر القنيطرة في شهر سبتمبر، نشرت القناة اإلسرائيلية األولى مشاهد 

قوات النظام، والقوات  لعناصر مسلحة دخلت إلى الجهة اإلسرائيلية وقامت بمواصلة اإلشتباك مع
. ينقل التقرير أيضًا أّن المسلحين كانوا أحيانًا يطلقون الّنار عمدًا بإتجاه 88اإلسرائيلية لم تتدخل

 الجهة اإلسرائيلية لتقوم إسرائيل بالرد على قوات النظام السوري. 
 
 

 النصرة والعالقة مع إسرائيل
 

مع إسرائيل، وقبل ذلك  -الحليفة لجبهة النصرة-إّن عالقة الفصائل المسلحة الموصوفة بالمعتدلة 
غرفة عمليات األردن، بدت واضحة جّدًا التقبل اللبس، كما توضح المعطيات آنفة الذكر، لكن 

                                                           
86 http://goo.gl/pFxKHrFor first time, two IDF soldiers hurt by mortar fire from Syria:  
 http://goo.gl/i4IEAV: الجوالن في سورية أهداف على إسرائيلية غارة في شخصا 14 وإصابة مقتل 87
 https://www.youtube.com/watch?v=LTGsuJr_04s: الصهيوني الجيش بحماية المحتلة القنيطرة في النصرة مسلحو 88

http://goo.gl/pFxKHr
http://goo.gl/i4IEAV
https://www.youtube.com/watch?v=LTGsuJr_04s
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ماذا عن جبهة النصرة وهل تستفيد هي األخرى من الدعم اإلسرائيلي في ظل تصريحات 
 دي نوعًا من القلق تجاهها؟.إسرائيلية تب

 
سابقة إلى استفادة الجبهة من العالج الذي تقدمه اسرائيل، األمر الذي بررته  أشرنا في فقرة

اسرائيل أواًل بدوافعها اإلنسانية التي التفرق بين أي جريح، وهذه دعاية إسرائيلية سمجة يجب 
تجاوزها، أما التبرير الثاني فهو وجود هدف سياسي خلف ذلك بتطوير عالقة معها وصواًل 

لعالج إلى خط إسناد طبي. منذ تصريح يعالون في أكتوبر خَفتت تقريبًا لتحويل عمليات ا
تصريحات المسؤوليين اإلسرائيليين التي تبدي قلقًا من سيطرة النصرة على الشريط الحدودي. 

بمنع أي إشكال على هذه الحدود  -ببادرة منها أو تنسيق مع طرف آخر -فجبهة النصرة التزمت 
ى أّنه عندما تمت السيطرة على معبر القنيطرة ورفع علم الجبهة عليه مع الجيش اإلسرائيلي، حت

ل في وقت قصير بعلم  . أّما إسرائيل فامتنعت بتاتًا عن أي عمل ضد 89”الجيش الحر“اسُتبدِّ
. بعد السيطرة على معظم الشريط الحدودي مع الجوالن، -وبقية الفصائل طبعًا  -جبهة النصرة 

خبارًا عن وحدة خاصة أعدها حزب هللا من أجل إعداد بنية تحتية بدأت وسائل اإلعالم تنشر أ
. هذا الخبر لم يكن سّرا طبعًا فحزب هللا أعلن 90وتجنيد سكان محليين النشاء مقاومة في القنيطرة

قبل أشهر طويلة أّنه سيسعى لذلك، وتم تنفيذ عمليات نسبت لهذا التشكيل الوليد. لكّن الغارة 
يطرة والتي استهدفت موكبًا رفيعًا لكوادر حزب هللا في محافظة القنيطرة اإلسرائيلية على القن

 في القنيطرة بشكل مختلف تمامًا. أظهرت أّن إسرائيل بدأت تتعاطى مع األوضاع
 

فقط قبل أيام قليلة ضربنا مسؤواًل “ بعد الغارة صّرح وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعالون 
[ وكان هدفه يفترض أن يتحقق في األسابيع القادمة وفي لمنظمة إرهابية كهذه ]حزب هللا

ايران وحزب هللا “ . وشدد يعالون أّن 91”المستقبل، هجمات عنيفة ضد اسرائيل من خالل الجوالن
“ وأّن ” يحاوالن، وسيواصالن المحاولة إليذاء إسرائيل بأي طريقة من الجوالن وبالتأكيد من لبنان

ألّن هذه “ وفي تصريح آخر يقول يعالون ”. المنظمات اإلرهابية إسرائيل ال تتسامح نهائيا مع
البنية التحتية ]التابعة لمقاومة الجوالن[ بنيت بشكل قوي من قبل ايران وحزب هللا الذين يدربان 
اإلرهابيين الذين جندوهم منذ ما يقارب السنة، لو وصلت للجانب اإلسرائيلي من الجوالن سيكون 

أثناء جولة قام بها يعالون في الجوالن بعد أسبوعين من رد حزب هللا على . 92وضعنا أسوأ اآلن"
يران في  هجوم القنيطرة صّرح معلقًا على الضربة التي وصفها بـ "اإلستراتجية" ضد حزب هللا وا 

                                                           
89 http://goo.gl/xkGaanNusra Front takes over Quneitra crossing: -Watch: Al 
90 ‘http://goo.gl/pAvaROAssad, Hezbollah and Iran are training local militias to combat Israel:  
91 //goo.gl/K2Mh3O: http:Ya'alon Warns: Israel Has 'Zero Tolerance' For Terror 
92 http://goo.gl/UaKwYgGolan Airstrike Was Necessary:  -Ya'alon: Never Mind Who Did It  

http://goo.gl/xkGaan
http://goo.gl/pAvaRO
:%20http:/goo.gl/K2Mh3O
http://goo.gl/UaKwYg
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القنيطرة بأّنها كانت ذات جدوى، وأّن العمل الذي يقوم به غيرنا في القنيطرة هو ذو جدوى 
 .93أيضاً 

 
هذا اإلستهداف لحزب هللا بهذا الشكل في القنيطرة يشير لطبيعة القرار الذي اتخذته اسرائيل حول 
الجوالن، وهو أولوية منع حزب هللا ومعه النظام السوري قدر المستطاع من العودة مجدّدا 
للسيطرة على الشريط الحدودي. والوسيلة البديهية لتنفيذ ذلك بدون تدخل عسكري مباشر مكلف 

من السيطرة على هذا  -وجبهة النصرة رأس حربتهم  -هو تمكين فصائل المعارضة السورية 
الشريط لتشكل حاجزًا بينها وبين حزب هللا. حتى إّن يعالون أثناء جولته في الجوالن اعتبر أّن 
تنظيم الدولة اإلسالمية ال يشكل خطرًا على إسرائيل في المدى القريب، ما يضعه في مرتبة أقل 

من سلم األولويات هذه اللحظة، ألّنه "بعيد عن الحدود اإلسرائيلية وقوته العسكرية ليست ض
ضخمة". في هذا السياق كان ايهود ياري قد أشار في حديثه السابق عن دور إسرائيل في 

يعيد بالذاكرة إلى تأسيس الجدار الطيب على الحدود اإلسرائيلية اللبنانية إبان “ القنيطرة بأّنه 
المعروف  -هذا الجدار الذي شكلته إسرائيل عبر دعم جيش لبنان الجنوبي ”. رب األهليةالح

ليكون منطقة فاصلة بينها وبين فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية و تداعيات  -بجيش لحد 
 الحرب األهلية اللبنانية. 

 
الجوالن مزايدًة، لكن قد يشكك بعض خصوم حزب هللا في نواياه حول تأسيس مقاومة لتحرير 

بعيدًا عن الجدل حول حقيقة نواياه، األكيد أّن حزب هللا يرغب في الحد األدنى في بناء حالة ردع 
مع إسرائيل في سوريا لحماية إمدادات السالح التي لم تعد في مأمن تام بعد الغارات اإلسرائيلية، 

مدادات السالح هذه كانت أحد أبرز أسباب قراره للتدخل  في سوريا من البداية. وهذا مايشير وا 
إليه الجنرال المتقاعد والباحث في معهد واشطن لدراسات الشرق االدنى مايكل هيرزوغ في مقاله 

من خالل قراءته للعمليات التي شّنها حزب هللا ضد إسرائيل في  ٢٠١٥مارس  ١٢بتاريخ 
اإلسرائلية التي كان  . من هنا يمكن فهم عمق التصريحات٢٠١٣94الجوالن منذ منتصف عام 

آخرها ماقاله يعالون لمجلة إسرائيل ديفينس مذكرًا بالضربة الموجعة التي تلقاها حزب هللا وايران 
في الجوالن و مؤكدًا أيضًا إلى أّن سيطرة المسلحين ” إرهابية“و منعتهما من إنشاء بنية تحتية 

ذلك لم يكن بمقدورها إغفال دور . إسرائيل لتحقيق 95تمنع إيران وحزب هللا من تحقيق مآربهم
جبهة النصرة الذي كان األساسي في عمليات المعارضة في القنيطرة و الجنوب السوري عمومًا. 

                                                           
 http://goo.gl/4zw7cq: ٢٠١٥ فبراير ٧ العاشرة، القناة الجوالن، في يعالون جولة 93
 http://goo.gl/il5Dmfs إلسرائيل؟ جديدة جبهة: سوريا جنوب 94
 http://goo.gl/I04GUd פצצה עם הסכם מאשר הסכם בלי איראן עדיף 95

http://goo.gl/4zw7cq
http://goo.gl/il5Dmf
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إسرائيل التي فتحت عالقة مع النصرة عن طريق عالج جرحاها، لن يكون أمر التنسيق معها 
ل تام مع فصائل حول العمليات العسكرية مسألة صعبة. خاّصًة أّن النصرة منخرطة بشك

المعارضة بالتنسيق مع غرفة عمليات األردن في خوض معارك الجنوب السوري، والتي تتم 
بالتنسيق مع إسرائيل عن طريق حليفتها امريكا. إّن الدعم بكل أشكاله الذي ُقّدم لجميع الفصائل 

تحرج حينها المسلحة العاملة هناك كان للنصرة نصيبها منه، وكان من الطبيعي إلسرائيل أن ت
من اإلعالن صراحة عن دعمها لجبهة النصرة مع صعود شعار الحرب على اإلرهاب مرة أخرى 
حين إنشاء التحالف الدولي لقتال الدولة االسالمية، لكن هذا الحال لم يستمر طوياًل على ما 

بها،  يبدو. بدأ زوال التحفظ من قبل اإلسرائيليين حين حديثهم عن دور جبهة النصرة وعالقتهم
 .96فبراير بأّن إسرائيل بنت روابط مع جبهة النصرة ١٢حيث أشارت صحيفة جويش برس بتاريخ 

 
التطورات األخيرة جعلت الكثير من المحللين الغربيين يتحدثون بصراحة عن أهمية اإلستفادة من 
دور جبهة النصرة من قبل الغرب وحلفائهم، خصوصا بعد تقرير رويترز حول العرض القطري 

جبهة النصرة باالنفصال عن القاعدة. كتب باراك مندلسن لمجلة الفورين أفيرز مقاال بعنوان ل
يتحدث فيه عن خيارات أمريكا لمواجهة التحديات في الشرق األوسط في محاربة ” قبول القاعدة“

دة . يشرح مندلسن كيف أّن القاعدة الموجو 97الدولة اإلسالمية و احتواء طموحات الهيمنة اإليرانية
حاليا مختلفة عن سابقتها التي كانت تعتبر الغرب هو عدوها األساسي، و أّن أولوية فروع 
القاعدة منذ بروز أبي مصعب الزرقاوي في العراق هي استهداف العدو األقرب كالطوائف 
األخرى أو األنظمة الحاكمة. وفي ظل اإلحجام األمريكي عن التدخل العسكري الميداني، يقترح 

ستثمار القاعدة و عدم استهدافها، ألن إضعافها سيقوي الدولة اإلسالمية. األستاذ في الكاتب ا
كينغز كولج ديفيد روبرتس كتب أيضًا لبي بي سي تعليقًا على خبر رويترز يشرح فيه األمور 
التي تجعل النصرة خيارًا يمكن االستفادة منه بالنسبة لقطر، التي يعتقد أّن جهودها هذه من 

. أواًل، ال خيارات جيدة 98أن تقوم بها وحدها بل إن أمريكا وبريطانيا لهما دور في ذلك المستحيل
العدو “في سوريا حاليًا. ثانيًا، جبهة النصرة سّخرت نفسها لقتال النظام السوري بداًل من قتال 

ر بأن أي الغرب. ثالثًا جبهة النصرة هي أكثر قوة فّعالة حالّيًا في سوريا. أيضًا يشي“ البعيد 
النصرة تنظيم يتكون في معظمه من عناصر سورية بعكس بقية الفصائل الجهادية. هذه مسألة 

الذي يشير بأّن أمريكا سوف  ٢٠١٥مارس  ١٤ أيضًا كررها تقرير نشرته اإليكونوميست بتاريخ 
ة تكون أقل حساسية في الدعم والتعاون مع جبهة النصرة لو نجحت جهود قطر. أّما بالّنسبة لرؤي

                                                           
96 http://goo.gl/Bwz8uNSyria and Hezbollah Launch Attack on Rebels at Israel’s Golan Border:  
97 http://goo.gl/cvZ1fIAccepting Al Qaeda:  
98 http://goo.gl/rBzMdfcold? Is Qatar bringing the Nusra Front in from the  
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القاعدة أقل شّرًا “ إسرائيل من هذا كّله، كتب يارسوالف تروفيموف للوول ستريت جورنال بعنوان 
. يرى تروفيموف أّن هناك خالفًا أمريكيًا 99”؟ الحرب السورية تبعد إسرائيل وأمريكا عن بعضهما

هة الدولة إسرائيليًا في تحديد األولويات في المنطقة خصوصا بعد إنشاء التحالف الدولي لمواج
وأحد المرشحين لتولي  -اإلسالمية. فينقل عن عاموس يالدين مدير المخابرات اإلسرائيلي السابق 

يران هما الخطر األساسي إلسرائيل، “ بأّنه  -منصب وزارة الدفاع  اليوجد شك بأّن حزب هللا وا 
هؤالء العناصر  “و يضيف ” أكثر بكثير من اإلسالميين السنة المتطرفين، الذين هم أعداء أيضا

من الحدود في الجوالن ال يهاجموننا،  ٪٩٠يقدر بثلثين إلى  السنية الذين يسيطرون على ما 
تروفيموف ”. وهذا يعطيك أساسا لإلعتقاد أّنهم يفهمون من عدوهم الحقيقي، ربما ليس إسرائيل

القاعدة.  جبهة النصرة هي نسخة مميزة من“ استصرح مايكل هيرزوغ أيضًا الذي يعتقد بأّن 
مركزة “ ، وأّنها ”تمكنوا من التعاون مع الفصائل غير اإلسالمية و غير الجهادية في ائتالف واحد

بشكل كلي في الحرب في سوريا و ال يركزون علينا. لكن عندما يتقدم حزب هللا وايران في 
 ”.وري[ يكونان مركزين جّدا عليناالجنوب ]الس

 
إسرائيلي بأّن هناك إعترافًا بأّن غالبية المتمردين على حدود الكاتب نقل عن مسؤول عسكري 

الجوالن هم من جبهة النصرة، ورغم أّن المسؤول حاول التقليل من حجم العالقة بحصرها بالعالج 
هناك تفاهم وألفة للقوات على األرض. “ والخدمات اإلنسانية وماشاكلها، لكّنه وصفها بطريقته بـ 

 ”.ميته تنسيقًا، إّنها ]عالقة[ تكتيكية للغايةلن أذهب الى الحد بتس
 
مع بدء النظام السوري وحلفائه هجوما معاكسًا في الجبهة الجنوبية لسوريا مطلع فبراير نشرت 

. التقرير يشير إلى أّن 100صحيفة جورازليم بوست تقريرًا بشأن الدور األردني واإلسرائيلي هناك
حكم األمر الواقع ُأنشئت من قبل ]تل أبيب[ وعّمان، القنيطرة ودرعا يشكالن " منطقة عازلة ب

كجزء من جهد واسع النطاق يضم العبين غربيين و إقليميين" في إشارة للدول التي تدير غرفة 
عمليات األردن. مايميز جنوب سوريا برأي الصحيفة، أّن أطراف المتمردين فيها يملكون روابط 

قليمية. التقري سرائيل في دعم مؤثرة مع حكومات غربية وا  ر يرى بأّن دافع الغرب واألردن وا 
المتمردين في الجنوب هو لدفع خطري إيران وحزب هللا )رغبتهما في إنشاء قاعدة في الجوالن 
لمهاجمة إسرائيل( من جهة والدولة اإلسالمية من جهة أخرى. إنطالقًا من هذه المصلحة 

فه(، وكان الدعم اإلسرائيلي " إلنشاء و المشتركة، كان الدعم األردني )والدول التي تقف خل
الحفاظ على التواصل وتقديم الدعم والعالج الطبي للمقاتلين المتمردين" في القنيطرة. يعتبر 

                                                           
 (59المصدر نفسه: ) 99

100 http://goo.gl/v33OGjBehind the Lines: Hezbollah, Iran, Syria join forces near Golan ‘buffer zone:  

http://goo.gl/v33OGj
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التقرير بأّن جبهة النصرة في الجنوب السوري ليست عدوًا بل "رفاق سالح" لكل من الجبهة 
الجنوبية" الذي شكلته غرفة عمليات اإلسالمية وبقية الفصائل المنضوية في تحالف "الجبهة 

األردن، يوحدهم هدف مواجهة النظام وحزب هللا واإليرانيين. هذا الهدف هو الذي دفع بإسرائيل 
يران عن حدود الجوالن أبعد مسافة  للتدخل بالحدود التي تساعد في تحقيقه، إلبعاد حزب هللا وا 

سرائيلي هو " ذو صلة بالحملة الغربية الواسعة" ممكنة. في النهاية، يؤكد التقرير أّن هذا الدور اإل
 التي تقودها غرفة عمليات األردن في ميدان الجنوب السوري. 

 
والعكس  -ومن معها -يبدو أيضا أّن خدمات أخرى استفادت عبرها اسرائيل من جبهة النصرة 

ت الجنوب صحيح. فبالنسبة إلسرائيل والتحالف الذي يقود غرفة عمليات االردن، شكلت عمليا
 ٢٠١٢السوري فرصة لتفكيك منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش النظامي. فمنذ أواخر عام 

. لكن لماذا ٨٢تم االستحواذ على عشرات قواعد الدفاع الجوي، وكان آخرها قبل أسابيع اللواء 
يمكن اعتبار هذه خدمة لتلك الدول ال للمعارضة بشكل أساسي؟. من المالحظ أّن فصائل 
المعارضة بكافة أشكالها التي استولت على منظومات الدفاع الجوي في جنوب سوريا لم 
تستخدمها أبدًا ضد أي من مقاتالت النظام السوري. إذا لم تكن تستفيد منها لَم استولت عليها 
وأين ذهبت بها؟. طبعًا هناك أمور عبثية كثيرة قد تحدث في مثل هذه الحروب، بحيث أّن بعض 

ال تبدو منطقية. لكن بشأن قواعد الدفاع الجوي، من الواضح أن المستفيد األول من  التصرفات
االستيالء عليها هو طيران الجيش اإلسرائيلي الذي بات يسرح في السماء السورية من القنيطرة 
حتى درعا. أّما بالنسبة لدول التحالف راعية غرفة عمليات األردن، فالمجموعات المسلحة أخلت 

الجنوبية من أجل فتح المجال الجوي في حال رغبت إحدى الدول بالتدخل. أما بالنسبة الساحة 
فباإلضافة الى األهمية الجغرافية للجنوب السوري للسيطرة على دمشق،  لفصائل المعارضة 

أبدت بعض هذه الفصائل رغبة في اإلستفادة من القنيطرة كمنطقة عازلة، إذ من المعلوم أّن 
اك تفرض على النظام السوري حدودًا في االنتشار العسكري واستخدام الطيران منطقة فض اإلشتب

 الحربي.
 
في تصريح للمتحدث باسم ألوية الفرقان في برنامج حديث الثورة على قناة الجزيرة في يونيو 

عّبر عن رغبة الفصائل المسلحة بالسيطرة على معبر القنيطرة ليكون رئة نحو العالم  ٢٠١٣
بإذن هللا ستكون هنالك منطقة عازلة من الحدود األردنية حتى الحدود “ ل . وقا101خارجي

عندما سأله المذيع ما إذا كانت هذه رسالة طمأنة للغرب بأنكم منضبطون ”. االسرائيلية
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في أثناء “. إلى اآلن لم نتجاوز أي خط أحمر “ والتتجاوزون الخطوط الحمراء دوليًا، أجاب 
الثانية اإلسرائيلية حول عملية تسليم جنود األندوف الذين اختطفتهم تقرير مصور أعدته القناة 

النصرة، سأل مراسل القناة أحد عناصر المسلحين المتواجدين في الجهة السورية وهو يصرخ " 
ماذا تريدون من دولة إسرائيل؟"، فأجاب المسّلح الذي يدعى بأبي عمر" نريد حظر جوي 

ر مصلحة متبادلة بين اسرائيل وجبهة النصرة تحديدًا، حيث . أمر آخر يمكن أن يعتب102للطيران"
تتيح إسرائيل لمقاتلي النصرة التسلل عن طريق الجوالن المحتل إلى جنوب لبنان عبر مزارع شبعا 

. إذ تستفيد جبهة النصرة بالحصول على منطقة حاضنة خلفية في لبنان في مناطق 103المحتلة
خاصة بعد خسارتها لمعظم حاضنتها وخطوط دعمها في شبعا وحاصبيا ذات األغلبية السنية، 

. وأّما بالنسبة إلسرائيل فذلك سيشكل خرقا لحزب هللا في -ماعدا بلدة عرسال حاليًا  -لبنان 
مناطقه المستقرة في الجنوب وتكون خاصرة رخوة له مع وجود تهديد جبهة النصرة. هذا األمر 

، حين لفت ٢٠١٤نوفبمر  ٢٠عهد كارينغي بتاريخ أشار إليه الباحث يزيد الصايغ في مقاله لم
منذ  المكاسب التي حققتها ] جبهة النصرة[ في محافظة القنيطرة وريف دمشق الغربي “ أّن 

لى منطقة شبعا ومنها الى سهل البقاع  أيلول/ سبتمبر مكنتها أيضًا من فتح طرق تسّلل جديدة ا 
لى مزارع . وبالفعل، عمليات التسلل هذه 104”في جنوب لبنان عبر مناطق الجوالن نحو لبنان وا 

شبعا المحتلة رصدتها تقارير قوات األندوف التي أشرنا لها سابقًا، وهو ما وثقه أيضًا تقرير لقناة 
 .105جوالن نحو شبعا اللبنانيةالجديد حول عبور الجرحى من الضفة السورية لل

 

 
 المحتلةلى لبنان عبر مزارع شبعا طرق العبور من الجوالن إ

                                                           
 http://goo.gl/fSw0qO: والنصرة األندوف بين" صفقة" عن يكشف العدو تلفزيون.... بالصور 102
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من الملفت أمام كل هذه المعطيات السابقة غياب أي صوت مسموع ومتناسب من قبل مختلف 
أطراف المعارضة السورية ومناصريها تعليقًا على هذا الدور اإلسرائيلي الواضح وعلى الفصائل 

لم  المسلحة المتعاملة معه و العاملة في الجنوب السوري. فهل هناك قبول بهذا الدور؟ أم بعدُ 
تصل المعلومات هذه إلى مسامعهم؟ أم ال يستحق األمر التعليق؟ أّما بالنسبة إلى جبهة النصرة، 

ه، فما هو موقف التنظيم إذا كان فرعها في الجنوب قبل بالعالج والتفاهم مع اإلسرائيلي من نفس
 المركزي؟

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخالصة
 

عالقات متعددة المستويات مع الفصائل المسلحة كل هذه المعطيات تؤكد بأّن إسرائيل بنت شبكة 
العاملة في الجنوب السوري، وفي القنيطرة خصوصًا، من أجل الحفاظ على االستقرار على حدود 
بعاد حزب هللا و الجيش السوري عنها. وحسب ما هو متوفر من المعطيات المعلنة  الجوالن وا 

د تصل العالقة مع بعض هذه هذه عالقات تختلف طبيعتها من مجموعة ألخرى. حيث ق
. لكن 106الفصائل بالنسبة إلسرائيل لعالقة العمالة حيث تحصل على المال لقاء العمل كمخبرين

لتحقيق تلك األهداف كان على إسرائيل توثيق العالقة مع الفصيل صاحب السطوة األكبر، أال 
ميدانية لمتابعة الوضع وهو جبهة النصرة، حيث العالقة معه في الحد المعترف فيه علنًا هي 

                                                           
106 http://goo.gl/98MOxGIsrael ‘buying’ information on extremists from rebel groups:  
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على الحدود ومنع أي إشكاالت، و قد تصل إلى حد نوع من التنسيق العسكري قبال هجمات 
حزب هللا والنظام السوري الستعادة السيطرة على مناطق القنيطرة حسب ماذكر تقرير لموقع 

فيد من . لكن جميع هذه الفصائل وعلى مستوى متفاوت تست107المونيتور نقاًل عن معارض سوري 
الدعم الطبي واللوجستي والتسليحي الذي تقدمه إسرائيل. دور إسرائيل هذا ال يعني بأّنها حسمت 
رؤيتها للحل النهائي في سوريا لصالح سيطرة هذه المجموعات المسلحة على المناطق المحاذية 

سقاط النظام في سوريا. يرى محللون، مثل آسا ينستانلي الكاتب في موقع الكتر  ونك لها وا 
انتفاضة، أّن دور إسرائيل هذا وعالقتها مع المسلحين المناوئيين للنظام السوري ومن ضمنهم 

. خاّصة أّن الموقف األمريكي 108جبهة النصرة هو من أجل إطالة أمد الحرب األهلية في سوريا
أيضًا غير واضح حول الحل النهائي في سوريا، واألكيد حتى اآلن أّن هناك رغبة إلطالة أمد 
الحرب حتى تنضج الظروف التي تناسبها، ودور إسرائيل يمكن وضعه في سياق ما تحدث عنه 

في سوريا. إذ يضمن هذا الدور بقاء هذه المجموعات المسلحة على ” إدارة األزمة“ يعالون حول 
أمام حزب هللا والنظام السوري. لكن في ذات الوقت، استمرار ” جدار طيب“الحدود إليجاد 

متجهة  -بالخصوص جبهة النصرة  -رية يضمن أن تبقى أعين هذه الجماعات الحرب السو 
 صوب المواجهة المتواصلة مع حزب هللا والنظام السوري، وتبقى إسرائيل على جانب المشهد. 

 
جبهة النصرة هي الفصيل الجهادي األبرز بعد الدولة اإلسالمية، لكّنه يعتبر فصياًل من فصائل 

المعارضة السورية المسلحة. كان االعتقاد السائد حول هذا الفصيل بأّنه  الثوار من قبل مناصري 
يعمل بشكل مستقل تمامًا وال تربطه أي عالقة بدول خارجية مثل حال بقية فصائل المعارضة. 
 -يتضح بعد كل هذه المعطيات أّن التنظيم جزء ال يتجزأ من الحراك المسلح مع بقية الفصائل 

التي تتبع أو تعمل وتنسق مع دول خارجية. وقد كّون نوعًا من  -قائدًا متكاماًل ومتعاونًا و 
العالقات مباشرة وغير مباشرة مع عدد من الدول المنخرطة في الحرب السورية، واستفاد سياسّيًا 
و عسكريًّا من هذه العالقات. ورغم عدم إعتراف النصرة بهذه العالقات، فإّن الوقائع تثبتها، وهي 

مع التبريرات الشرعية التي ساقها عدد من شرعييها في شأن "المصلحة الشرعية".  متسقة تماماً 
لكن جبهة النصرة يبدو أّنها تحافظ على هامش أوسع في استقالليتها بالمقارنة مع بقية الفصائل 

 التي يعمل الكثير منها تحت إدارة مباشرة من مسؤولين أمنيين تابعين لدول معينة. 
 

للعالقة مع إسرائيل، فهو أمر قد يفاجئ البعض. لكن من المعلوم أّن التنظيمات أّما بالنسبة 
الجهادية ورغم وجود مسألة القدس في أدبياتها، إاّل أنها لم تتعامل معها أبدًا كأولوية. فهي ال 

                                                           
107 http://goo.gl/QHBbkvNusra coordinating on attacks in Syria? -Are Israel, Jabhat al 
108 http://goo.gl/rzg6L2Qaeda in Syria: -Israeli army admits aiding al 
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تنظر لقضية فلسطين قضية إحتالل أرض عربية يجب تحريرها، بل ضمن مشروع إنشاء 
مية وليست هي القضية بذاتها، كما أن العداء "للروافض" يمكن أن يكون الدولة/الخالفة اإلسال

مقدمًا على العداء لليهود في مرحلة معينة، وهذا ما يجعل النصرة تتعامل مع إسرائيل دون اعتبار 
لقضايا من نوع رفض التعامل معها كي ال يكون اعترافًا بشرعية وجودها وفاعليتها في قضايانا 

ليس من الغريب لتنظيم يقبل أن يتعالج جرحاه لدى إسرائيل، ويستفيد من بعض العربية. لذا ف
اإلمدادات التي تقدمها و يقاتل جنبًا إلى جنب مع فصائل يعلم أّنها تتلقى سالحًا من أمريكا 
سرائيل وتتلقى تعليمات منهما، أن يقيم عالقة تحت عنوان "المصلحة الشرعية" بحّدها األدنى  وا 

دارة شؤون الحدود الذي بات الطرف المسؤول عن الجزء السوري منها. إّن جبهة )المكشوف( إل
النصرة إلى جانب بقية الفصائل المسلحة في الجنوب السوري، وفي القنيطرة خصوصًا، حلفاء 
المصلحة المشتركة مع إسرائيل. حلف من غير المعلوم إذا ما كان سيتطور أو يتراجع، لكّن 

 109رف يقّدم المساعدة لآلخر لتحقيق تلك المصلحة.األكيد اآلن بأّن كل ط
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