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غير متفرغ في مركز دراسات باحث 
 الديمقراطية الجمهورية

 5691مواليد درعا 

درس الفلسفة في جامعة دمشق، 

حاصل على بكالوريوس علوم 

 ليبيا.جامعة الفاتح في في سياسية 

 5661يكتب في الصحافة منذ عام 

نشر في صحف النهار والسفير 

والمستقبل  والحياة والعربي الجديد 

 وموقع الجزيرة اإللكتروني

ون ينشر دراسات في مجلة شؤ

 عربية.

 له كتابان

القدس في القرارات  -
الدولية، صادر عن دار 

 4002دمشق في كيوان 
فريقية العالقات العربية اإل -

في  صادر عن دار المنارة 

 4001دمشق 
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  .القنيطرة: الجغرافية والسكان

  1967/كم، وتحتل إسرائيل منذ عام 1861ر ب/إجمالية تقد   ىضبة الجوالن" تقع عمى مساحةٍ " محافظة القنيطرة
و المجتمع الدولي. لم يعترف ب يا في قرارٍ كمم مربع من ىضبة الجوالن السورية التي أعمنت ضم   1200 حون

  .كمم مربع 512وتبمغ مساحة الجزء السوري نحو 

عطاىا موقعيا أ/كم، وقد 67تبعد عن مدينة دمشق /( و لكممة قنطرة )جسر ة قنيطرة ىي تصغيرٌ كممو 
, ردنسوريا و لبنان, واأل" رة، فيي ممتقى بالد الشامكبي ىميةً أتيجي في الجنوب الغربي من سورية سترااإل

كثر فييا الوديان لى ىذه البمدان، تمتاز تضاريسيا بالتنوع، حيث تا  حيث تشكل نقطة عبور من و ن" وفمسطي
ا توجد م، كم 2814رتفاعيا االشام، قمة جبل الشيخ التي يبمغ يا أعمى قمة في سورية وبالد فيوالتالل ويوجد 

 .م عن سطح البحر 212ة التي تنخفض ، منطقة الحم  فييا أخفض منطقة في سورية

منيم في المدينة المدمرة ويتوزع الباقي عمى  صغيرٌ  ألف نسمة، يسكن جزءٌ  150 حونسكان القنيطرة  دُ يبمغ عد
 :عمى الشكل التالي مجموعة من القرى تتوزع إدارياً 

 .، الصمدانية الغربية، الحميدية، القحطانية، القنيطرة، رويحينة، بريقةناحية مركز القنيطرة: بئر عجم

باتا الخشب، الخالدية، خان ، الحرية، جبا، جنبة: أيوبا، البعث، صمدانية شرقية، حضر، حمسر ناحية خان أ
، لويسة )مرج برغوث(، مسحرة، ممتنة، نبع الصخر، أوفانيا، طرنجة، أم باطنة، كوم اأرنبة، كوم الباشا

 .المنصور

ودنة، غدير البستان، اليجة، ك ناحية الخشنية: األصبح، البصة الشرقية )عين القاضي(، عين التينة، العشة،
 .(1)، القصيبة الرفيد، سويسالمعمقة منشية سويسة، قرقس

ظة القنيطرة: لحاقيا بمحافإلناحية قطنا وجرى  لريف دمشق وتحديداً  قرى سفح جبل الشيخ : وكانت تتبع سابقاً 
 .وعرنة، الريمي، وبقعسم، قمعة جندل، رخمي والمدية ،القرى الدرزية: حضر

 نو وتركمان وشركس، ومسمم د فييا عربٌ ، حيث يوجومذىبياً  لقنيطرة عمى تركيبة سكانية متنوعة، إثنياً تنطوي ا
ن الذين تعود و ي المدينة المدمرة، ويقطن العمويمحدود ف مسيحي   لى تواجدٍ إ، باإلضافة نو سنة ودروز وعموي

زالت في القسم ما اس وكميانير بانيعمى إلى قرى عين فيث وزعورة والغجر  أصوليم إلى القنيطرة، وتحديداً 
سود وشارع نسرين القريب من مخيم اليرموك، وال يختمفون في يقطنون في مساكن برزة والحجر األ المحتل،

ي الالذقية نيم يعانون من التمييز من قبل عموي  إالسنة من القنيطرة، حتى  مواطنييمالميجة والعادات عن 
ظروفيم القاسية واستماليم ضد الثورة، أما  ستغل  ا، لكن نظام األسد أدنىوطرطوس الذين يعتبرونيم درجة 

                                                                 
  ويكيبيديا ، القنيطرة في اإلدارية ( التقسيمات1)
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من القرى، السنديانة، القادرية، ضبية، الرزانية،  بعيد وأسسوا فييا مجموعةً  التركمان فقد سكنوا المنطقة منذ زمنٍ 
التركمان  عتبري. و (2)عين السمسم، العميقة، عين العمق، األحمدية، كفر نفاخ، المغير، حفر، حسينية التركمان

لذا فإن مشاركتيم في الثورة كانت ممحوظة بكثافة، وبالنسبة لمشركس يعود تاريخ  ؛بالوسط العربي ندماجاً ااألكثر 
، وبير عجم، والمدارية، والمنصورة، عين زيوان، السممنية، سوا قرى: بريقةتواجدىم إلى القرن التاسع العشر وقد أس  

مسمح  لمثوار وتشكيل فصيلٍ  دٍ العدنانية، وتميز موقفيم من الثورة باالنقسام ما بين مؤي  الخشنية، الجويزة، الفحام، 
   .لقربو من الثقافة الروسية لمنظام نظراً  دٍ مؤي   بينو ، (3)سم " كتيبة أحرار الشركساب

ع غمبيم في مناطق ريف دمشق ودرعا تجمأ، يعيش (4)نسمة 510،000يبمغ العدد اإلجمالي لسكان الجوالن 
الحسينية، تجمع الذيابية، تجمع الكسوة الغربي، تجمع جديدة عرطوز، تجمع درعا، تجمع سبينة، تجمع شبعا، 

 (5) .تجمع قدسيا، تجمع مفرق حجيرة، تجمع عرطوز الفضل

 .الوضع الميداني في جبهة القنيطرة

تي خاضوىا ضد قوات األسد منذ آلية التقدم الميداني لمثوار في تحرير معظم محافظة القنيطرة بعد المعارك ال 
 .وحتى الوقت الراىن 2013نياية العام 

 وحلفترة األخيرة، سيطر خالليا مسم  في ا شرسةً  فقد خاضت الفصائل المقاتمة في ريَفي درعا والقنيطرة معاركَ 
ألسد اظام قوات نسوى ست ة مراكز عسكري ة بيد  عة من محافظة القنيطرة، ولم يتبق  واس المعارضة عمى مساحاتٍ 

 .فييا وعند السيطرة عمييا يمكن اإلعالن عن تحرير المحافظة بالكامل

وبدأت معركة تحرير المحافظة بسيطرة الثوار عمى كل  من سرية الجاموسية، وقرية عين فريخة في ريف القنيطرة 
من شير  29في  حو المعارضةليطمق مسم   2013الجنوبي  في الثاني عشر من شير تشرين الثاني" نوفمبر" عام 

نقاط عسكري ة  ا خالليا في نياية العام عمى تسعمعركة "فجر الربع" سيطرو  2014كانون الثاني" ديسمبر" عام 
في ريف القنيطرة الجنوبي  وىي: مقسم قصيبة، وحاجز أبو حالوة، وحاجز إنعاش الريف، وسرية م/ط، وسرية 

المدرسة االبتدائية في سويسة، وثكنة المدرسة اإلعدادية في ، وثكنة 20اآلليات، ونقطة المطبخ، وقيادة الكتيبة 

                                                                 
 http://goo.gl/360wTeسورية   تركمان منتدى: عائالتها وأبرز الجوالن في كمانيةالتر ( القرى2)

 http://goo.gl/iV7Jen نيوز، جان:  القنيطرة في الشركس حرارأ كتيبة تشكيل عن عالناإل( 3)

 

(
4

  http://goo.gl/vMgkhrعن:  ( حضب إحصائياث المركز الوطني لإلحصاء، نقلا 

 -قرية الحرية -قرية الحميديةسرائيل جرى إعادة إعمار مجموعة من القرى المهدمة وهي: ة من إنيطرستعادة القبعد ا( 5)

. وهو ما ال يكفي لعودة صيدا –األصبح -قرية الرفيد مدينة البعث -بئر عجم -قرية بريقة -القحطانية -انية الغربيةالصمد

 في دمشق. فسها قد استقرَّ في عمله ونمط عيشهوالسّيما أّن عدداً من سكان القرى نكل النازحين من القنيطرة، 

  



مركز دراسات الجميورية الديمقراطية                                     القنيطرة محافظة في العسكري الوضع  

6 
 

سويسة، إضافة إلى تحرير سبع قرى ىي: عين التينة، وقصيبة، وسويسة، ومنشية سويسة، ودوايا الصغيرة، 
ة  .ودوايا الكبيرة، واليج 

القنيطرة نحو الحدود وكان من أبرز نتائج معركة" فجر الربيع"، فتح الطريق لمنازحين، و دخول اإلغاثة من ريف 
 .الحدود األردني ة عنداألردني ة، كما فتحت الطريق نحو منطقة الجيدور المحاَصرة في ريف درعا 

، معركة "واعتصموا  منالعشرين من شير شباط" فبراير" ولم يتوق ف الثوار بل أطمقوا في الثالث و  العام الحالي 
من: قرية السكرية، وسرية  رقي  والتي سيطروا خالليا عمى كل  بحبل اهلل جميعًا" في ريف القنيطرة الجنوبي الش

 .، وسرية خميل، وسرية بدور الواقعة عمى سفح تل الجابية الذي يتبع ريف درعا"ذياب وأب"

بريل" من  إلمسمحة في السادس من شير نيسان" ة "األنفال" في الساحل أطمقت كتائب المعارضة اكر وبعد مع
األنفال" لتحرير التمول الحمر، وتمك نوا من تحقيق أىداف المعركة وىي تحرير التل   العام نفسو معركة "صدى

األحمر الغربي  والتل  األحمر الشرقي  والتي تعتبر من التالل اليام ة كونيا واقعة عمى الشريط الحدودي  مع 
 .(6)الجوالن السوري  المحتل  

ار معركة "الوعد الحق" سيطروا في نيايتيا عمى معبر من ىذا العام أطمق الثو  أغسطس"من شير آب " 27وفي 
، والقنيطرة الميد مة، وتجمع الرواضي، وبمدة الحميدية في ريف القنيطرة  القحطاني ة الحدودي مع الجوالن المحتل 

 من السيطرة عمى كامل الشريط الحدودي  مع الجوالن المحتل عقب سيطرتيم الثوار تمكن كما ،الشمالي  الغربي  
، إضافة إلى ن كانا آخر معاقل قوات نظام األسديمعبر القحطانية والقنيطرة المذ ىعم  عمى الشريط الحدودي 
 .ن  تعد ان البوابة نحو تحرير مدينة القنيطرة وخان أرنبةيع الرواضي وبمدة الحميدي ة المتتجم  

سبتمبر"  الحالي، سيطروا " شير أيمولد الحق" في الرابع من الوع"" بمعركة وأتبع الثوار معركة "فالمغيرات صبحاً 
خالليا عمى كل  من: قرية عين الباش، وسرية عين الباش، وتمة نييد، وقرية كوم الباش في ريف القنيطرة 

 .األوسط

% من المحافظة بعد أن أوقعوا قرابة األلف قتيل في 85وبذلك أحكمت كتائب المعارضة المسمحة عمى مساحة 
لقو ات سوى ست ة مراكز عسكري ة ىي: "تل الشعار، وتل الكروم، ومدينة التمك  لم يتبق  صفوف قوات نظام األسد، و 

تأتي أىمية  (7)90خان أرنبة، وبمدة جبا، ومدينة القنيطرة المعروفة بمدينة البعث، إضافة إلى قيادة المواء 
رة في المناطق المحررة من سيطرة قوات األسد في محافظة القنيطرة بكونيا صمة الوصل  ب ين المناطق المحر 

المحافظة وغوطة دمشق الغربي ة، ويسعى الثوار خالليا لفتح الطريق نحو دمشق من خالل السيطرة عمى المراكز 
 .العسكرية األخرى

                                                                 
(

6
   http://sunf.org/?p=4978( الجبهت الوطنيت الموحدة، خبر، 

(
7

    https://www.facebook.com/baldPress( بلد برس، شبكت الخواصل االجخماعي "الفيش بوك،

http://sunf.org/?p=4978
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 الوضع العسكري

لصالح النظام  ة القنيطرة، كان الوضع العسكريقالعمل المسمح ضد النظام في منط نطالقافي بداية الثورة، ومع 
سمحة في ىذه ستحالة خسارتو لممعركة مع الفصائل الماالتقديرات العسكرية كانت ترجح  نإرجة كبيرة، حتى بد

متمكت قوات النظام رؤوس الجبال والتالل بشكل عسكري الى الوضع التضاريسي المعقد، إالمنطقة، فباإلضافة 
ة، وتل أحمر الغربي، وتل السقري، كما محكم: تل الشعار، وتل أيوبا، والتمول الحمر، وتل الشحم، وتل الحار 

 . (8)تواجد لمنظام ما يعادل حاجزين في كل منطقة

والمواء المدرع  61ي الحيطة" قطعات ساترة"، المواء ءَ لوا نة منعسكرية في المنطقة مكو   ةٌ لمنظام ىيكمي   توكان
، يعني لواءين دروع ناقصفرقة  نزلةمويعتبر ىذا المواء ب الذي تبدأ مسؤوليتو من جبل الشيخ حتى تل الحارة، 90

عنصر،  الفآ 5ى مستوى الكادر القتالي بحدود بمواء واحد، وقدرت مصادر ميدانية عديد القوات النظامية عم
الدرزية في المنطقة بما يعادل اصر  من حزب اهلل وعناصر ما يسمى بمجان الحماية التابعة لمقرى نإلييم ع نضم  ا
، باإلضافة لذلك تتمقى ىذه القوات تغذية عند الضرورة من (9)الف مقاتلآ 10لى إالي لعدد اإلجمالف ليصل اآ 5

ول التابع لمفرقة التاسعة ىذه المنطقة، وكذلك من الفيمق األالفرق العسكرية الموجودة في قطنا ورخمي لقربيا من 
بعة" سرية الدفاع الجوي في قرية في الصنمين، كما تواجد في المنطقة بعض السرايا والكتائب التابعة لمفرقة الرا

 ."نبع الصخر

حتالل روس التالل، وكذلك قطع طرق اإلمداد اىذه المعركة من خالل إستراتيجية ستطاع الثوار الفوز في ا
لمنظام  ة العسكرية المتواجدة في المنطقة، ولم يبقَ نيم من تفكيك الييكميشق، األمر الذي مك  مالقادمة من درعا ود

ىدف  نصب  يمر باإلضافة إلى كروم جبة، و وتل أح  un قة سوى خان أرنبة ومدينة البعث وتلفي ىذه المنط
وفي حال تمت السيطرة؛ تسيل  ،فرض سيطرة الثوار عمى مدينتي البعث وخان أرنبة ن عمىالمعركة األساسي اآل

ن بالنسبة لنظام يالمدينت السيطرة عمى باقي النقاط الخاضعة لسيطرة النظام في محافظة القنيطرة، وذلك ألىمية
 .(10)األسد، فيما مركز ثقل النظام في محافظة القنيطرة، وتحتويان عدة دوائر حكومية ومقرات عسكرية

من جية درعا، حيث كان لو  السي ماالقنيطرة وريفيا، و  تجاهار، خسر النظام أغمب طرق إمداده بومع تقدم الثوا 
وقد أصبح مقطوعًا  ،ريق من منطقة القنية باتجاه أنخل نمر جاسم الحارةمن الجنوب الشرقي والمتمثمة بالط طريقٌ 

طريق النظام الواصل بين عقربة ونبع الصخر والحارة، كما  تعطيلُ  تم   ،بعد تحرير ىذه المناطق، وبالتبعية لذلك
واحد باتجاه  يقٌ مبكرة عمى طريق عين ذكر الرفيد صيدا الجوالن، لم يبَق لمنظام إال طر  سيطر الثوار في فترةٍ 

                                                                 

(
8

   http://goo.gl/4awimY، انة التابع أللوية أحفاد الرسول، أبو عمر الجوالنيدج يأبلناطق باسم لواء ا( 

(
9

  المصدر السابق( 

(
10

 http://goo.gl/2Y4YMP، أبو أسعد الجوالني ناشط إعالمي من القنيطرة( 
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منة بعد آير باتجاه كفر شمس الصنمين، وىي طريق صارت مكمفة وغ من ثَم  شرق باتجاه زمرين وسمرين و ال
قتراب الثوار من منطقة الصنمين، في حين أن طريقو من دمشق إلى القنيطرة عبر اتحرير الشيخ مسكين و 

 .منةآ وغير  أوتستراد السالم ناحية سعسع تبدو بعيدة نسبياً 

 كنقاط قيادة وسيطرة وتثبيت قوتو فييا عبر تعزيزىا بقواتٍ  ،ويراىن النظام عمى بقاء سيطرتو عمى التالل الحاكمة
نتقال السريع من الدفاع إلى اليجوم، الثوار المستخدمة في اال لياتآومفارز مضادة لمدروع لمتعامل مع خاصة 

 تواجدٍ  معركة القنيطرة في ظل   ث تخوض قوات النظامحي غير أنو يواجو إشكاليات لوجستية وتكتيكية عديدة،
وال يزال بعضيا اآلخر نائمًا في ريف الكسوة وزاكية وبعض األماكن  ،لمعديد من الخاليا التي تحر ك بعضيا كثيفٍ 

كبير من قواتو في حالة الرصد والترق ب  القريبة من العاصمة كخان الشيخ، وىذا ما يمزم النظام عمى إبقاء عددٍ 
شتباك في القنيطرة، كما يستخدم الثوار تكتيكات مربكة ومستنزفة لى أماكن االإدم القدرة عمى تحريك القوات وع

أتستراد السالم الذي يربط العاصمة  السيماتحركة عمى طرق إمداد مواقعو و لقوات النظام عبر إقامة الكمائن الم
 .دمشق بالقنيطرة وريفيا

 تيجياستر الوضع اإل

ا النظام وقد شكل فيي بمحافظة ريف دمشق )جنوب سوريا(، محافظة القنيطرة ل الشيخفح جبتصل منطقة س
الدفاع الثاني عن دمشق، كما أن النظام خمق مع عاصمتو من جية الجنوب  ة خط  نزلحزامًا أمنيًا، ىو بم

المعارضين، فيما والجنوب الغربي، ثالثة خطوط دفاعية، أوليا وأبعدىا ىو منطقة القنيطرة التي سقطت بيد 
ل النظام عمى المقاتمين الدروز من أبناء تمك القرى ، ويعو  بل الشيخ الحدودية مع جنوب لبنانالثاني تمثمو قرى ج

ىو »الدفاع الثالث  أما خط  «. القوة الضاربة لمنظام فييا»أنيم يشكمون  والسي ما ىجمات المعارضة عمييا، لصد  
توالىا القوات النظامية ن ثالثة مقرات عسكرية كبيرة تابعة لمنظام، وتالتي تتضم« بمدات جنوب غرب دمشق

 ."المعضمية وقطنا وسعسعبنفسيا "

م حة باإلنجاز اإلستراتيجي في المقاربة المباشرة لمميدان، يمكن تصنيف اإلنجازات التي حق قتيا الفصائل المس
من الشمال إلى الجنوب، حدوده  متطاوالً  يالً تشكل مستط ،واسعة في مساحةٍ  اً تحق ق حتى المحظة تموضع كونيا

من الشمال النقطة الشمالية الشرقية والمتمثمة حاليًا بنقطة تل مسحره أو مسحرة البمد، وىذه عمميًا تعتبر من أىم 
النقاط، بالتقدير اإلستراتيجي وحاليًا بعد أن تم تحرير نبع الصخر، الواقع بين ىاتين النقطتين في المنطقة 

ية الشرقية من الجوالن يرافقيما أو يقابميما تمامًا مدينة القنيطرة في الجية الشمالية الغربية، اآلن حدود الشمال
سرائيل والنقطة الرابعة التي تعتبر في  المستطيل من األسفل النقطة المثمثية التي تقع ما بين األردن وسوريا وا 

كم في العمق وبحدود 15 حوندرعا، ىذا المستطيل أبعاده  المنطقة الجنوبية الشرقية وىي اليادودة والقريبة عمى
إمكانية المناورة  من ثم ةو كم من الشمال الجنوبي يسمح أواًل بوجود منطقة انطالق لمثوار ومنطقة حركة،  65
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مكانية اإلمداد، حاليًا طرق اإلمداد من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إل مكانية االختباء وا  ى بالقوى والوسائط وا 
 .  (11)كم اآلن متواصمة بشكل كامل 15الغرب وبعمق حتى 

زالت ىذه المنطقة تنطوي عمى ما ، ورغم ذلكوقد جرى إخراج ىذه المنطقة من سيطرة القوات النظامية النارية
ذين مستمرار سيطرة قوات النظام عمى تل الكروم غرب جبا وتل الشع ار شرقيا الايتمثل ب ستراتيجي ىام  إ ضعفٍ 
ض فصل القواتان من التالل الحاكمة والتي تعتبر خط الدفاع األول لقوات النظام من خالل اتفاقية يعتبر  ، وتعو 

وحمريت المتين تشكالن ميزة ناسج  قوات المعارضة ىذا النقص اإلستراتيجي من خالل تموضعيا في بمدتي كفر
عمى خان  لتفافكن أن يساىم في االإضافي منيما يم مٍ فيما لو استطاعت الفصائل المسم حة تحقيق تقد   ،وفرصة

 ..رنبة ومدينة البعث وقطع الطريق عمى جبا وتل الشعار وتل الكرومأ

 التي تتمركز فييا قواتُ  ،حضرليو وىو قطاع بمدة إالوصول  لىإر تسعى فصائل المعارضة المسم حة قطاع آخ
ندفاع يمك ن الثوار من اال مية ىذا القطاع أنوا الخشب، وأىتفي جبا ليا بمواجية الثوار نو ن المؤيدو النظام والمقاتم

رنبة أشبعا المبنانية ووضع سعسع وخان  تجاهاالتي تجعل طريق الثوار مفتوحًا بتجاه بيت جن ومزرعة بيت جن اب
 .ومدينة البعث في شبو طوق، ويجعل خطوط إمداد القوات النظامية تحت نار الفصائل المسم حة

تجاه امحدودة ب خر إلى القيام بعممياتٍ ام بين الحين واآلدلة تسعى قوات النظوفي محاولة لتغيير ىذه المعا
دعم ناري من تل الصمدانية الغربية وتشتبك مع فصائل الثوار فييا، ىذه العمميات تنطمق من الصمدانية الشرقية ب

ما تقوم وحدات أخرى أخرى بمياجمة الثوار في الحميدية منطمقة من مدينة البعث، في وحداتٌ  الكروم، كما تقوم
المحاوالت ال تعدو كونيا معارك  حراش بين الحميدية وجباثا الخشب، ىذهبمياجمة خطوط إمداد الثوار في األ

 .ستالم زمام المبادرة في المنطقةار وفحص القدرة عمى إمكانية عودة نبض الثوا ستطالع بالنار لجس  ا

لى إيجاد منافذ تساعدىم إيطرة عمى ريف القنيطرة واليادفة سال يخفي الثوار أىدافيم طويمة األمد من خالل ال
ن  عمى ربط الريف الغربي لدمشق بمناطق سيطرتيم الحالية، غير أن ىذا األمر ال تبدو إمكانية تحقيقو سيمة، وا 

  :لم تكن مستحيمة، لعدة أسباب راىنة

، والتي الى تل الكابوسية وقطنإ أساسية وعمى أكثر من نسق وصوالً قيام قوات النظام بتركيز نقاط دفاع  -1
لى بعد المسافة ووقوعيا ضمن شبكة من إوتاريخي لمجيش السوري، إضافًة  أساسي   تُعتبر مركز ثقلٍ 
 .التضاريس المعقدة

في ريف الكسوة، وذلك  السي ماال في الريف الغربي لدمشق و لى تكتيك تقطيع األوصإلجوء قوات النظام  -2
خان الشيح وزاكية نقاط القوة األساسية في  ادت، وتشك ل بماً ل تواصميم صعبلعزل الثوار وجع في محاولةٍ 

                                                                 

(
11

ستراتيجي، برنامج حديث الثورة" فضائية الجزيرة" أىداف معارك القنيطر  –أسعد الزعبي (  ة خبير عسكري وا 
  http://goo.gl/2ORcPW  .وانعكاساتيا عمى إسرائيل وسورية
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ىذه المناطق، ويسعى الثوار إلى تحقيق تواصل فيما بينيا يؤىميا لفتح جبية والتواصل مع جبية 
  .القنيطرة الحالية

الوسط ما بين خان  بموازاة ذلك يقوم الثوار بمحاولة خرق من ناحية سعسع  بيدف فتح بوابة جغرافية في خط  
ل إلى تل الشحم و ييدف لموص أرنبة في ريف القنيطرة وخان الشيح في ريف دمشق، وذلك في إطار عملٍ 

ستراتيجي المسيطر عميو من قبل قوات النظام، ويتوسط ما بين تل الشعار في ريف القنيطرة الجنوبي وتل اإل
 .ل الحاكمة، أبرز التال«الكابوسية في الريف الجنوبي الغربي لدمشق

ستراتيجية، محاور اتصاليا الجغرافية بريف درعا إ، تشكل بمدة خان الشيح عقدة وصل في موازاة ذلك أيضاً 
والتي يكمن وصفيا بعقدة ربط جغرافي تشبو مثمث  ،قصب بداية البادية السورية شرقاً الشمالي تصميا أيضًا ببئر ال

ستعادة ايعتقد النظام أن  عممية ربد األردنية وسمخ الفمسطينية. و الحمة في نياية درعا الجنوبية الذي يصميا مع إ
ستعادة قرى القنيطرة، وتنعكس مباشرة عمى الغوطة اثوار منيا مرتبطة بشكل أو بآخر بخان الشيح وطرد ال

 الغوطة(. عبرىا الثوار من البادية أو األردن نحو  الشرقية، نتيجة االرتباط ببئر القصب )نقطة االرتكاز التي يمر  

وخان الشيح، رأس اليرم في الحراك المسمح بالريف الجنوبي الغربي لدمشق، باتت تشك ل خطرًا حقيقيًا عمى 
ستراتيجي تحدث بنحو شبو فمحاوالت التسم ل لقطع الطريق اإلأوتوستراد السالم الذي يصل دمشق بالقنيطرة. 

ستراتيجي حاوالت األعنف الختراق الطريق اإلأن  الميومي. وتشير مصادر متابعة لألوضاع في تمك المنطقة إلى 
تتزامن مع المواجيات في محيط سعسع، ما يفسر إصرار الثوار عمى وصل خان الشيح بقرى سفح جبل الشيخ 

 جدير بالذكر أن  أبرز الفصائل التي تسيطر عمى خان الشيح ىو "لواء العز". .مباشرة

 األهداف اإلستراتيجية لجبهة القنيطرة
لى ربط أرياف درعا مع أرياف القنيطرة والتوسع باتجاه إسقاط ما تبقى إل ستراتيجي بالوصو مثل ىدف الثوار اإليت

واليدف ىو الوصول إلى ربط العمق اإلستراتيجي لمعاصمة دمشق مع مجموع  ،ر في القنيطرة ودرعاو من ثغ
  .المناطق التي تقع تحت سيطرتيم في محافظات الجنوب

ومعارك أرياف درعا  الماضي , "أغسطس" بآير شفي نطمقت اخيرة والتي اف القنيطرة األفبعد معارك أري
ارك حول معبر نصيب الحدودي مع لى المعإ ن وصوالً يستراتيجي من معارك تالل المال و الحارة اإل انطالقاً 

عيا توضح أنيا تدار لى معارك ريف درعا الغربي، فيذه المعارك بمجمو إ لى معارك جبل الشيخ ووصوالً إردن األ
لى العمق إمية والدولية" واليدف ىو الوصول اإلقميبل الثوار والجيات الداعمة ليم "ستراتيجية من قإ برؤيةٍ 

  .ستراتيجي لمعاصمة دمشقإلا

مسار التوازنات العسكرية عمى  وليس من المتوقع أن تستطيع قوات نظام األسد في المرحمة القريبة والمقبمة تعديل
، وىو ما يجعل قوات النظام في بين جبيات الغوطة والجنوب اً واضح اً ن ىناك تناسقالسي ما أرض السورية و األ
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في العاصمة دمشق وريفيا ف ؛بشكل كبير ومؤثرقدرة عمى التركيز في المواجية وتجميع قواىا الوعدم  تٍ حال تشت  
النظام  ستشعارا اً و يظير واضح ،برىب معركة دمشق الككبرى توحي باقترا أن ىناك مؤشراتٍ  اً ظير واضح

وليذا حاول النظام  ،الجنوب السوري وأثره المستقبمي عمى العاصمة دمشق وريفيافي ومؤيديو بخطورة الوضع 
 .أنيا ستكون بوابة لمخطر القادم من الجنوبعتقاده ض مناطق الغوطة التحقيق إنجازات ولو موضعية في بع

 الفصائل المشاركة

منطقة قميمة السكان، والجزء  تجعميا تختمف عن بقية الجبيات في سورية، فيي: أوالً  مميزةٌ  ةٌ لمقنيطرة وضعي
، في ريف دمشق ودرعا، من جية أخرى ىي األكبر من سكانيا في حالة نزوح ويقطنون في مناطق قريبة نسبياً 

سرائيل وتمنع ىذه اال فصل القواتتفاقية الحدودية تخضع  محافظةٌ  ة، وىو ت وجود أسمحة ثقيمتفاقيابين سورية وا 
التي كانت تشدد قبضتيا ستعاضة عن ذلك بتكثيف تواجده األمني في ىذه المنطقة ما دفع نظام األسد إلى اال

وتستطيع الضبط والسيطرة عمى كل حركة فييا، وتمتاز القنيطرة باإلضافة لذلك بالتنوع اإلثني  ءعمى كل شي
 .اخل الجغرافي الكبير بين القنيطرة وريفيا مع محافظتي درعا وريف دمشقوالمذىبي المتعدد، والميزة األخيرة التد

قد فرضت المزايا مشاركة في العمل العسكري فييا، و نعكست عمى تركيبة الفصائل والقوى الاىذه المزايا كميا 
ئر النازحة في نتماءات، حيث يشارك في تمك الفصائل أبناء العشاومتنوعة التوجيات واال مختمطةً  السابقة تشكيمةً 

 نتظاملريف القنيطرة بحكم التداخل واال تغذية ريف دمشق القريب، كما شكمت جبيات درعا وريف دمشق مراكزَ 
 .ىداف اإلستراتيجية الكبرى لمثورة التي يتمثل ىدفيا األساسي بالسيطرة عمى العاصمة دمشقضمن األ

 :مية والفعالية عمى الشكل التاليىىي حسب األ فصيالً  30 حونوعمى العموم يشارك في المعركة 

، وتضم ألوية معظم كتائب وسرايا الجهاد العاممة في دمشق وريفها والقنيطرة وقراها تضم  ألوية الفرقان، و 
 : الفرقان اآلتية

 . لواء أبي بكر الصديق -1
 . لواء عمر بن الخطاب -2
 . لواء عثمان بن عفان -3
 . بي طالبألواء عمي بن  -4
  .ين كتيبة المدفعية والدباباتلوية الناصر صالح الدأ -5
 .جبية ثوار سوريا قطاع القنيطرة -6
 .دجانة يبألواء  -7
 .سرايا الجياد -8
 .لواء العز -9
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 .فرقة الحمزة -10
 .لواء غرباء حوران -11

 المجمس العسكري : 

 المجمس العسكري – لواء المعتصم باهلل -1
 لواء مغاوير الجوالن -2
 بناء القنيطرة ألواء  -3
 ألوية أبناء القنيطرة – لواء المعتصم باهلل -4
 تحاد اإلسالمي ألجناد بالد الشام اال -5
 كتائب أكناف بيت المقدس  -6
 جيش اإلسالم  -7
 صقور الشام -8
 حمد العمر ألواء الشييد العقيد  -9
 عتصام باهلل لواء اال -10
 مشروع بناء األمة  -11
 نصار اليدىأجماعة  -12
  .أسود األقصى -13
 لواء النخبة   -14
  د الرسولأللوية أحفا التابعدجانو  يلواء أب  -15
 لواء شيداء الحرية  -16
 لواء نسور الريف الغربي  -17
 لواء توحيد كتائب حوران  -18
 مود حورانلواء ع  -19
 عبيدة الجراح  يبأكتيبة  -20
 .عباد الرحمن -21
كل األلوية المقاتمة في ريف القنيطرة  براىيم الفيد والذي يضم  إش السوري الموحد( بقيادة العميد )الجي -22

 الجنوبي
  )لواء المعتز باهلل( -23
 )ألوية العمري( التابعة لجبية ثوار سوريا والتي كان يتزعميا الشييد قيس قطاعنة.  -24
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رية الموحدة في المنطقة عسكرية قد أعمنت عن تشكيل "القيادة العسكالسورية الالفصائل  وكانت مجموعة من
الموحدة في المنطقة محافظتي درعا والقنيطرة، والتشكيالت التي انطوت إلى القيادة العسكرية في الجنوبية" 

 :الجنوبية في المرحمة األولى ىي

 73مشاة، المواء  72مشاة، المواء  71تيا، المواء وألوي 70، الفرقة كافة تشكيالتوب المجمس العسكري في القنيطرة
كتيبة ، 911، كتيبة الدبابات 95، المواء 94، المواء 93، المواء 92، المواء 91وألويتيا، المواء  90مشاة، الفرقة 

، كتيبة فرسان الشريعة، كتيبة مغاوير حوران، 53، المواء 52، المواء 51وألويتيا، المواء  50ىندسة الفرقة، الفرقة 
لواء شيداء نوى/ لواء أحرار نوى، لواء عمر المختار، لواء حوران، لواء أنصار الحق، لواء غزة حوران، لواء 

 .12مشاة، كتيبة الميام الخاصة 305اء حمص الوليد، المواء نخبة، لواء عاصفة حوران، لو  15فاروق الجنوب 

وىي أنيا تعمل عمى  ،طبيعة عمل الفصائل المعارضة في القنيطرةجديرة باالىتمام، برأينا، عن  وثمة مالحظةٌ 
لحقيقي أكثر من جبية، وأن الفصائل المقيمة في القنيطرة ىي أقل من ىذا العدد، لذلك ال يمكن تقدير العدد ا

تم التنسيق بين األلوية العاممة في القنيطرة من عدة  "معركة المغيرات صبحا"نو في أوار، والمثال عمى ذلك لمث
غرف عمميات لكتائب المعارضة المسمحة، وىي ألوية أبابيل حوران المسماة الفرقة الثانية وغرفة عمميات الفاتحين 

يق ا معركة نصر من اهلل وفتح قريب، فقد خالليا التنسوغرفة الفتح المبين وغرفة فتح الشام وغرفة التوحيد، أم
تحاد اإلسالمي ألجناد الشام، وحركة أحرار الشام، وكتائب أكناف اال شترك فييااعبر غرفة عمميات فتح الشام، و 

حوران وعامودا بيت المقدس، وجيش اإلسالم، وصقور الشام، وجماعة أنصار اليدى، وألوية توحيد كتائب 
شتراك التي تقوم عمى أساس المساندة وااللية عمل فصائل المعارضة في ىذه المنطقة، و آيوضح حوران، وىذا 

والتجمع عند خوض معارك كبرى، أما في األوقات العادية فإن ىذه الكتائب تعمل عمى جبيات أخرى، مثل درعا 
 . (13)نتشاروالمحافظة عمى درجة عالية من اال وريف دمشق، وذلك بيدف تشتيت قوات النظام

 

 إدارة العمميات
منيا، تشرف غرفة ة الرئيس السي ماثوار إلدارة مسرح العمميات، و باإلضافة إلى غرف العمميات التي ينشئيا ال

ة )الموك( التي تقع في العاصمة األردنية عمان عمى اإلدارة العامة لجبيات الجنوب، بما فييا العمميات الرئيس
يقومون بدراسة  ى مندوب لكل تشكيل مقاتل في الجيش الحر، وفييا ضباطٌ جبية القنيطرة، وتحتوي )الموك( عم

 .طمبات السالح والذخيرة ليذه التشكيالت، حسب المعارك وحجميا
                                                                 

(
12

  http://goo.gl/xEPVz1، سراج برس( 

"، القدس العربي"في تصريح لـ "،قوات خاصة"ي ألوية أبابيل حوران القيادي ف ،أحمد أبو رويشان( 13)
http://goo.gl/6A3807 
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يقافيا عند الحاجةإقول بعض قادة الفصائل  المقاتمة وي  عبر قطع  ،ن )الموك( كانت تتحكم في مواقع المعارك وا 
 معركة )خربة غزالة( و)األوتوستراد الدولي(، ولكن امتالك الثوار لكمياتٍ  الذخيرة عن المقاتمين كما حصل في

 .كبيرة من السالح بعد تحرير القطعات العسكرية يجعميم أكثر حرية واستقاللية في اختيار نقاط المعارك وتوقيتيا

ألمر، في ىذا ا اً يم  م العامل العشائري دوراً  ؤد يي ،أما بشأن ضبط العالقات وتنسيقيا بين الفصائل المختمفة
لمجيش الحر في المنطقة، حيث تعتبر التنظيمات اإلسالمية المتشددة في المنطقة  حضوٍر كبير في ظل   السي ماو 

الكثير من العناصر المحمية من أبناء حوران،  الجنوبية األقل قوًة وحضورًا عمى مستوى سورية، وتمتاز أنيا تضم  
فصائل المقاتمة، وىو ما يفس ر ندرة حوادث الصدام بين ىذه التنظيمات من جية ما جعميا قريبة جدًا من باقي ال

 في معظم الجبيات، ولم تقم بمعاركَ  فاعلٍ  االعتراف بيا كشريكٍ  وتشكيالت الجيش الحر من جية أخرى، فقد تم  
الن ظر عن  ض  إال فيما ندر، حيث تمي زت معظم المعارك في المنطقة الجنوبية بالعمل الجماعي بغ منفردةٍ 

 .التوجيات الفكرية

مقى تمويميا من غرفة الموك في ستثناء النصرة وبعض الفصائل اإلسالمية في القنيطرة، فإن كتائب الجيش تتابو 
لين خارجيين، لكن ال تعاني تمك الفصائل ردن. أما الفصائل اإلسالمية فالترجيح أنيا تتمقى تمويميا عبر ممو  األ

 . باألسمحةمن نقص في التمويل وال

 .الحساسيات في القنيطرة

 ،تنطوي جبية القنيطرة عمى جممة حساسيات تجعل منيا جبية مختمفة عن غيرىا من الجبيات األخرى في سورية
ينخرط بمعاركيا  طرفٍ  ن ليا حساباتيا المعقدة لدى كل  أميا مع قضايا وأبعاد عديدة، كما رتباطيا وتداخوذلك ال
 .خرىبأو أبطريقة 

 "استغالل "أمن اسرائيل هاألسد ومحاولت نظام -1

تشكل جبية القنيطرة نقطة التماس المباشرة مع إسرائيل، ومن خالليا يستطيع نظام األسد ضمان استمرار سرديتو 
بالنسبة لمنظام تدخل في إطار ما يعتقده  كثر تعقيداً أثمة حسابات  عن سورية الممانعة والمقاومة، لكن يتضح أن  

بالنسبة إلسرائيل والغرب من خمفيا، وىو دور ضابط لمصراع في المنطقة وضامن الستمرار حالة  حيوياً  دوراً 
فإن خسارتو ليذه الجبية تعني إسقاط ىذا الدور عنو بشكل أوتوماتيكي وانكشافو  لذاليدوء عمى جبية الجوالن، ا

منذ بداية الثورة السورية إلى تذكير  نظام األسد وخارج عن القانون، وقد سعى عاجزٍ  أمام إسرائيل والغرب كنظامٍ 
سرائيل بالمعادلة أن بقاالغ  لتي أطمقيا أحد أعمدة نظام دمشقه يساوي أمن إسرائيل، عبر الرسالة الشييرة اءرب وا 
ن نائب وزير الخارجية اإليراني حسين عبد األمير إتو لجريدة " نيويورك تايمز"، بل رامي مخموف" في تصريحا"

 ختراقيماسرائيل، والالفت أن الثوار وعبر بشكل مباشر أن سقوط نظام األسد يعني سقوط أمن إالمييان قد صرح 
يؤكد ىذا األمر" إذا سقطت القنيطرة ستسقط دمشق  سد عمى جبية القنيطرة قد سمعوا كالماً لمكالمات ضباط األ
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طرتو عمى المنطقة، ما قد ادة سيستعاسد من أجل نظام األ ستشراساالثاني"، ويساىم ىذا اإلدراك في سبوع في األ
ستخدام كل أنواع األسمحة بما فييا " غاز الكمور" السالح الذي يستخدمو ضد الثوار في المعارك يدفعو ال

اوية ال يعتبر ىذا يستخدام األسمحة الكيماعترض عمى ان العالم الذي أمة والمحظات الحرجة، واإلشكالية الحاس
 .اوية المحر مةيحة الكيمالسالح الفتاك ضمن قائمة األسم

 الطائفية الحساسيات -2

قرى درزية في سفح جبل الشيخ الشرقي، تتبع محافظتي القنيطرة وريف دمشق، وىي قرى وبمدات عرنا،  سبعُ تقع 
وحرصة، التي تعد قرية مختمطة بين الدروز والسنة. وال  ،وقمعة جندل، وحينا، ومغر المير، وحضر، وبقعسم

لمير لسيطرة الجيش السوري الحر، لكن باقي البمدات تخضع لسيطرة القوات النظامية. تخضع إال بمدة مغر ا
سيطرت عمى بيت جن ومزرعتيا في وقت سابق، وىي البمدة الحدودية مع شبعا في جنوب  قد وكانت المعارضة

ألف نسمة،  30 حونالدروز  در عدمنيم، ويقد   ديني لمدروز، لكن ال يسكن بيت جن أي   لبنان، ويوجد فييا مقامٌ 
ول، وينخرط الدروز في ىذه المنطقة مع المنطقة، وخط الدفاع األ ألف نسمة( مركز ىذه 13تعد قرية حضر ) 

ش الدفاع الوطني"، ويؤكد الدفاع المدني" و" جي المجان الشعبية" و" ت النظام في الحرب ضمن ما يسمى "قوا
 .ضطياد عمى أيدييمضيم لالتعر   من ثم ةو  ،ة عمى المنطقةنيم يتخوفون من سيطرة الكتائب اإلسالميأالدروز 

ن السكان الدروز لن يكونوا ىدفًا ليم وأنو لن يجري المساس أالكتائب اإلسالمية وجبية النصرة ورغم إعالن 
ستمالة سكان ىذه المنطقة رغم مناشدات مشايخ السويداء استطاع اسد أوضاعيم وحقوقيم، إال أن نظام األب

 .)14(التقميدية الدرزية في لبنان ليم بالوقوف عمى الحياد والزعامات

درزية في المنطقة، فقد ظير  –ستدعاء حرب سنية اتنطوي عميو ىذه اإلشكالية يتمثل بإمكانية  الخطر الذي
كما أن ىذه  مع ىذه المنطقة من قبل دروز ريف دمشق في صحنايا وجرمانا والدير عمي، كبيرٍ  وجود تعاطفٍ 
ن سكان أغمبية الدرزية، والمعموم مباشر مع قرى راشيا وحاصبيا في لبنان ذات األ شتباكٍ ا عمى خط  المنطقة تقع 

كان من الميم االشارة ان موقفيم ال يختصر موقف عامة وان  .ن ال يتعاطفون مع الثورة السوريةىاتين المنطقتي
ستعدادىم ابتعاطفيم مع نظام األسد(،  نو ، في الجوالن وفمسطين، ) المعروفإسرائيل كما أبدى دروزُ الدروز. 

لثوار في حال تيديد القرى الدرزية في ىذه المنطقة، وتشكل اإلشكالية الدرزية أحد ا نخراط في المعركة ضد  لال
ن الدروز يساىمون في الحفاظ عمى تواجد نظام األسد في المنطقة أالحساسيات في ىذه المنطقة، ذلك  أكبر

 .ويعيقون إستراتيجية الثوار في تطويق دمشق من جية الجنوب

 شتباك مع حزب اهللاال -3
مثل بفرض حالة تماس ت ،جديد في المنطقة عسكري   ة الثوار عمى منطقة بيت جن إلى خمق واقعٍ أدت سيطر 

 صبحأالعرقوب، ، كما  – حتكاك مباشر مع بعض مناطق تواجد حزب اهلل في الجية المبنانية المقابمة في شبعااو 

                                                                 

(
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  2014 -11 -11عالمي لمحافظة درعا المكتب اإل( 
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كمم عن المصنع  20ي تبعد الت ين عطا ودير العشائرقوق وع تصال مباشر مع جرود راشيا وكفراعمى الثوار 
يضًا مع قرى مجدل أمباشر  حي الزبداني وفتح خط  تطويق دمشق عبر التواصل مع مسم   ، وبيذا يتم  المبناني

لى عرسال ثانية إل ىذه المنطقة عنجر وغزة حيث توجد بيئة حاضنة لمثوار. ، وتتخوف بعض المصادر من تحو  
من النازحين ما قد  كبيرةٌ  يا أعدادٌ فيويتواجد  ،متعاطفة مع الثورة السوريةة في ىذه المنطقة سني   لوجود بيئةٍ  نظراً 
 من زج   يمبعضسد في ىذه المنطقة، كما يتخوف بين مناصري الثورة وحمفاء نظام األ لبناني   لبناني   د بصراعٍ ييد  

عينة نع تقديم خدمات مالجيش المبناني في مواجيات مع الثوار في ىذه المناطق بحجة حماية األمن المبناني وم
 .15عمى صعيد نقل الجرحى إلى مستشفيات لبنانية في المنطقة السي مالمثوار في ىذه المناطق و 

 إسرائيل وموقفها الممتبس -4
يام نظام األسد لمثوار بأنيم يتمقون مساعدات لوجستية من إسرائيل، إال أن الثوار يكذبون ىذه الوقائع، ت  ارغم 

دخال الدبابات األ ستخداماإسرائيل بالسماح لقوات النظام ب تيمونويؤكدون عكس ذلك، فيم ي لى إسمحة الثقيمة وا 
تفاق اليدنة بين ماضية وتطبيقًا ال مت عمى الجيش السوري طوال عقودٍ والتي حر   ،المناطق المنزوعة السالح

من الحدود، وقد لقريبة و الصواريخ والمدفعية الثقيمة إلى القطاعات اأمن دخول الدبابات  1974رفين عام الط
مر بالصور في معارك معبر القحطانية، كما تقوم إسرائيل بقصف مواقع النظام التي يكون جرى توثيق ىذا األ

الثوار عمى مقربة من السيطرة عمييا وذلك من أجل حرمانيم من السالح الفتاك في ىذه المواقع، والدليل عمى 
في تل الحارة بعد تأكدىا من قرب سيطرة الثوار عميو، ويؤكد الثوار  90ذلك قيام إسرائيل بقصف مخازن المواء 
بتحرير دمشق لو لم تقصفو إسرائيل. كما تقوم إسرائيل منذ شيرين  أن السالح في ىذه المخازن كان كفيالً 

سي ىو سااريخ، ويجزم الثوار بأن اليدف األبقصف المواء الموجود في تل الشع ار وىو المواء المعروف بمواء الصو 
ر أن منعيم من الحصول عمى الصواريخ الموجودة في ىذا المواء في حال سيطرة الثوار عميو، ويالحظ الثوا

قع الذي تستيدفو صارت ن تكون عمى ثقة بأن قوات النظام في المو أعمال إال بعد إسرائيل ال تقدم عمى ىذه األ
طريقة حصار المواقع لمدة طويمة وقطع طرق اإلمداد ن الثوار في الغالب يعتمدون أ السي مانييار، و عمى وشك اال

المدافع في مناطق قبالة  عنيا، كما يؤكد الثوار تمقييم تيديدات مباشرة من إسرائيل أكثر من مرة ومسارعتيا نشر
 .(16)المناطق التي يسيطر عمييا الثوار

                                                                 

(
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 -11 -12عمى ريف القنيطرة، الحدث نيوز: ” النصرة“تقديرات ميدانية.. عرسال ثانية في حال سيطرة  ( 
2014 

  :قيادي في حركة المثني اإلسالمية في تصريحات لبرنامج حديث الثورة عمى فضائية الجزيرة أبو ماريا/  (16)
http://goo.gl/qgqV7b  
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 ر المحتممة عمى جبهة القنيطرةاطخختامًا: األ
يجابية، سواء لجية إنجازاتيا من الج جبية القنيطرة جزءٌ  بية الجنوبية التي تعتبر أكثر جبيات الثوار فعالية وا 

 عتبارىا نواةً اأىداف الثورة المدنية في سورية و نسجامو مع اا في إضعاف نظام األسد، أو لجية الميدانية وفعاليتي
التي تنطوي عمييا ىذه ر اطخإليجابيات تخفي خمفيا حزمة من األلجيش سورية المستقبمي، غير أن ىذه ا

 :الجبية

ستغالل ىذه افي ىذه المنطقة، والعمل عمى  قوياً  إمكانية سيطرة جبية النصرة التي تممك نفوذاً : الخطر األول -
 الوضعية من قبل نظام األسد الذي يستغل إدراج النصرة عمى قائمة المنظمات اإلرىابية، وتؤكد مصادر الثوار

إجراء النظام لمفاوضات مع ثوار ىذه المنطقة من أجل إخالء مواقعيم في تمك  د"في جنوب دمشق" الحجر األسو 
 مقاتل، يتبعون لكتائبَ  2000 حونونقميم إلى القنيطرة ويبمغ عددىم  خانقٍ  المنطقة التي تتعرض لحصارٍ 

إغراق  ىييك ظام من وراء ىذا التكتالن ىدافَ أن أر أىل الجوالن النازحة، والواضح ، وينتمون لعشائإسالميةٍ 
أبابيل مثمو "جبية ثوار سورية" و"جبية القنيطرة بالكتائب اإلسالمية وترجيح كفتيا عمى كفة الجيش الحر الذي ت

حوران" وتكرار تجربة ريف إدلب في الصراع بين النصرة وجبية ثوار سورية، ومحاولة تصوير سيطرة النصرة 
 .قوات التحالف الدولي ستيدافاود مع إسرائيل ووضعيا عمى قائمة عمى الحد

درزي عريض يمتد عمى منطقة  – سني   : المحتمل عمى جبية القنيطرة يتمثل بتسعير صراعٍ الخطر الثاني  -
سرائيل قد يقضي عمى المكاسب اإلستراتيجية لمثوار ويضعيم في قمب  وىو خطرٌ  ،واسعة من سورية ولبنان وا 

النظام ن يشكل خط دفاع عن دمشق وحماية أشأن حصولو سوى نظام األسد، ومن  صراع قاتل لن يستفيد منو
 .ستعادة زمام المبادرة في المنطقة الجنوبية التي تتقيقر قواتو بياافييا، وحتى قد يؤىمو إلى 

عازل في المنطقة تحت ذريعة حماية الدروز وتحت ضغط طمب  : قيام إسرائيل بإنشاء شريطٍ الخطر الثالث  -
إخوتيم" من خطر الجماعات األصولية، ويركز اإلعالم ن وفمسطين لحماية "روز في الجوالمواطنييا الد

اإلسرائيمي بكثافة، في ىذه المرحمة، عمى مناشدات دروز إسرائيل وطمبيم من الجيش اإلسرائيمي حماية سكان 
  .كبيرة في الجيش اإلسرائيمي القرى الدرزية في جبل الشيخ، عممًا ان الدروز يخدمون بأعدادٍ 

ستنزاف الثوار في ىذه الجبية من قبل حزب اهلل المبناني المعادي لمثورة، حيث يسمح التقارب ا: لخطر الرابعا  -
كبيرة ضد الثوار وتعطيميم عن تحقيق أىدافيم  الجغرافي مع مناطق الحزب إلى قيام ىذا األخير بعمميات تحشيدٍ 

 .اإلستراتيجية

سرائيل رزية" في ظل حالة الفوضى التي تعيشيا سورية، وتشجع إ: إحياء مشروع " الدولة الدالخطر الخامس  -
مكانية نشوب  كبيرةً  اً أن لدييا شكوك والسي ماعمى مثل ىذا التوجو،  في توجيات الثوار ومشاريعيم المستقبمية وا 
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حماية الصراع معيم بعد سقوط نظام األسد، وليس من المستبعد قيام إسرائيل بإحياء ىذا المشروع القديم لضمان 
ق المصنع وحاصبيا وتحويل لى شبعا والعرقوب وطريإالقنيطرة  لىإمن جبل العرب  يمتد   عازلٍ  أمنيا عبر جدارٍ 

 .لى حرس حدود لحماية ىذا الشريط العازلإالدروز 

  (17)ممحق: خريطة محافظة القنيطرة

 الممحق

 

                                                                 
  ـ"غوغل ارد"، ححديدا موقع الخريطت ى شبكت "األنخرنج" إلنشاءاالصخعانت بخرائط عدة مخاحت عل(  حم 17)


