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 مقدمة:       

التعبير عن آمالهم وطموحاتهم  إلىســارع قادة كيان االحتالل ارســرا يلي  2011منذ اندالع االضــطرابات في ســوريا عام 

يجابي على األمن القومي لئيان ثر إســـتراتيجي إأذلك من  فيلما ســـقال الدولة الســـورية وحئم الر يس بشـــار األســـد إب

ــلحة والجماعات اررهابية اال ــيطرة الميدانية لف ــا ل المعارضــة المس ــاع رقعة الس أخذت حتالل. ومع تقدم األحداث واتس

ات من المعارضـــة ت ـــدر العديد من المواقف اريجابية تجال الئيان ارســـرا يلي من قيادات ونسي ســـياســـية تابعة لمئونّ 

ب السوري والقنيطرة في المناطق المتاخمة للجوالن المحتل عامي السورية. ومع تمدد سيطرة الف ا ل المسلحة في الجنو

بدأت تظهر أشــئال من التوا ــل الميداني والدعم المادي والعســئري واللوجســتي من الجيي ارســرا يلي  2014و  2013

المعارضــة بين ف ــا ل من  المعلن ر ــد ألبرأ أوجا التعامللف ــا ل المعارضــة المتواجدة في المنطقة. في هذا التقرير 

ســـتعادة الجيي الســـوري لئامل هذل اطق المحاذية للجوالن المحتل قبل الســـورية وجيي االحتالل ارســـرا يلي في المنا

ضمن حاالت  ساندة ف ا ل التدخل الناري الميداني للجيي ارالمنطقة. على أن التقرير ال يت سرا يلي في تلك المنطقة لم

 م الجيي السوري وحلفا ا.  يقاف تقدّ إها للهجمات أو محاوالتها أثناء شنّ  المعارضة المسلحة والجماعات اررهابية
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 الرابط الم در تف يل نوع التعامل التقرير تاريخ

6/9/2018 
دعم 

 عسئري

مجموعة مسلحة مناهضة  12حتالل سرًا ما ال يقل عن ح كيان االسلّ 

هم في منع تموضع القوات السورية سورية وساعدللنظام في جنوب 

 لوشم المدعومة من إيران قرب حدود الجوالن العربي السوري المحتل.

بنادق ومدافع رشاشة وقاذفات هاون وسيارات  هذا الدعم العسئري

ئل لرواتي للمقاتلين المتمردين، ودفعت  "إسرا يل"نقل. كما قدمت 

دوالًرا في الشهر، وقدمت أموااًل إضافية كانت  75واحد منهم نحو 

 عات لشراء األسلحة في السوق السوداء السورية.تستسدمها الجما

برنامج ، إليزابيث تسركوف

السري لدعم  "إسرا يل"

فورين ، المتمردين السوريين

 بوليسي

https://foreignpolicy.com/

2018/09/06/in-secret-

program-israel-armed-

and-funded-rebel-groups-

in-southern-syria/ 

2018/7/23 
إستقبال 

 معارضين

ذ البيض"، الدفاع المدني في و  من ذوي "السُ  422ردن دخول أكد األ

عادة ر "سرا يلإ"مناطق سيطرة الف ا ل السورية المعارضة، من طريق 

ذاعة الجيي إكدت ألمانيا وكندا. كذلك أبريطانيا و توطينهم في

سوري من ذوي "السوذ البيض" وأفراد عا التهم  800جالء إسرا يلي ار

ردن. و رح الناطق باسم الجيي األ إلى تم نقلها "سرا يلإ" إلى

"ما يمئنني أن أؤكدل هو أننا  قا اًل: سرا يلي جوناثان كونريئوسار

 منظمة مدنية". إلىسوري ينتمون  800 سهلنا إنقاذ

نقلت ذوي "السوذ  "إسرا يل"

األردن،  إلىالبيض" من سوريا 

 النهار

https://newspaper.annaha

r.com/article/835139- 

-السوذ-ذوي-نقلت-إسرا يل

األردن-إلى-سوريا-من-البيض  

17/7/2017 
دعم 

 عسئري

بعشرات الغارات الجوية داخل سوريا، وأحياًنا كانت توفر  "إسرا يل"قامت 

 .في هجماتها -القاعدةبما في ذلك  -غطاًء جوًيا للمعارضة السورية

 

 

 

 

 

 

Ben Norton, Israel Gives 

Secret Aid to Syrian Rebels, 

Israel supports Syrian 

rebels, like opposition shills 

who divided Palestine 

solidarity, The Wall Street 

Journal, movement 

https://bennorton.com/isr

ael-supports-syrian-

rebels-opposition-

palestine/ 

https://newspaper.annahar.com/article/835139-
https://newspaper.annahar.com/article/835139-
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 الرابط الم در تف يل نوع التعامل تاريخ التقرير

 تمويل 17/7/2017

جماعات  منذ سنواتتدعم ، "إسرا يل"بأن حت وسا ل ارعالم  رّ 

قام وفي سوريا.  القاعدة المسلحة مباشرًة، بما في ذلك تنظيمالمعارضة 

التي قدمتها الحئومة ن بشراء  األسلحة باألموال المعارضون السوريو

 تقوم بتسليحهم بطريقة غير مباشرة. "إسرا يل"أي أن -ارسرا يلية

Ben Norton, Israel Gives 

Secret Aid to Syrian Rebels, 

Israel supports Syrian 

rebels, like opposition shills 

who divided Palestine 

solidarity movement, The 

Wall Street Journal 

https://bennorton.com/isr

ael-supports-syrian-

rebels-opposition-

palestine/ 

 طبابة 17/7/2017

أعلنت  حيفة "وول ستريت جورنال" أن جرحى جبهة الن رة 

إسرا يلية،  قاعدة( تلقوا العالج في مستشفياتتنظيم ال)المتطرفون من 

 ثم ُأعيدوا عبر الحدود للقتال ضد الحئومة السورية وحزب اهلل.

Ben Norton, Israel Gives 

Secret Aid to Syrian Rebels, 

Israel supports Syrian 

rebels, like opposition shills 

who divided Palestine, The 

Wall Street Journal, solidarity 

movement 

https://bennorton.com/isr

ael-supports-syrian-

rebels-opposition-

palestine/ 

19/6/2017 

دعم 

عسئري 

 ومادي

لسنوات بالغ مادية على مدى االسوريون عن تلقيهم م ونأعلن المعارض

 ستسدامها لدفع مرتبات المقاتلين وشراء الذخيرةاالماضية تم  األربع

 واألسلحة.

تدعم  "إسرا يل" نور سماحة،

المعارضة السورية مالياً، وول 

 ستريت

https://www.wsj.com/articl

es/israel-gives secret-aid-

to-syrian-rebels-

1497813430?mod=e2tw 

31/8/2016 
مواقف 

 داعمة

سالم عّلوش تداُرك ما أوقع إ "سالمارجيي "حاول المتحّدث باسم 

سرا يلية ارنفسا فيا بإعالنا استقالتا على خلفية ُمقابلتا مع ال حافية 

ر وتفاخ ل"إسرا يـ  "ل "محاباتا"ما تباهى بـ ليزابيث تسوركوب، كأ

 الدولة ال ديقة واألمل األخير".بزيارتها أكثر من مّرة كونها "

والمعارضة السورية:  "إسرا يل"

 األول، السفير علوش ليس

http://assafir.com/Article/

508663/Archive 
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 الرابط الم در تف يل نوع التعامل تاريخ التقرير

31/8/2016 
مواقف 

 داعمة

أبرق ر يس "الهيئة السياسية العليا للتجمع الثوري لسوريا المستقبل" 

"دولة ـ نتسابا ر يساً لاريفلين على رؤوفين  ُمهّنئاً المعارض عدنان محمد 

"الثا ر السوري، الذي يتطلع لبناء  ـال ديقة" وا فًا نفسا ب "إسرا يل"

 ."عالقات من ال دق وارخالص بين الشعبين السوري وارسرا يلي

والمعارضة السورية:  "إسرا يل"

 علوش ليس األول، السفير

http://assafir.com/Article/

508663/Archive 

18/6/2016 
مواقف 

 داعمة

هرتسليا لألمن القومي أثار حضور السوري ع ام أيتون في مؤتمر 

جداًل كبيًرا في ارعالم العربي والمحلي، إذ قّدم نفسا ممثاًل  ارسرا يلي

 ”i24“ وظهر أيتون عبر قناة ."الجيي الحر"للجبهة الجنوبية في 

 إلى ارسرا يلية من داخل قاعات المؤتمر، وقال عن سبي قدوما

أننا كسوريين طرقنا كل أبواب العالم، " على نا جاء للتأكيدإ "إسرا يل"

 ."ورغم ذلك المذبحة مستمرة

ع ام أيتون اّدعى تمثيل 

في مؤتمر  "الجيي الحر"

 إسرا يلي.. فمن هو؟

https://www.enabbaladi.net/

archives/85564 

16/2/2016 
مواقف 

 داعمة

ير ارسرا يلي للشؤون اجتمع المعارض السوري كمال اللبواني، مع الوأ

يوب قرا في مدينة القدس المحتلة وبحثا آخر المستجدات في أارقليمية 

هالي أزويد أن تسمح بت "إسرا يل"الملف السوري. وطلي اللبواني من 

ترحة بتسهيالت ميدانية عبر الحدود ارسرا يلية بما قالمنطقة اآلمنة الم

ضي السورية بداًل من في ذلك إقامة مستشفيات ميدانية داخل األرا

 ."إسرا يل" إلىنقلهم 

" كمال اللبواني يزور "إسرا يل

يطالي بإنشاء مستشفيات و

ميدانية داخل األراضي السورية، 

 عئس السير

https://www.aksalser.com

/news 2016/02/16  /  

-إسرا يل-يزور-اللبواني-لاكم

بإ/-يطالي-و  

 طبابة 22/6/2015
وا العالج الطبي في المسشفيات من المعارضة السورية تلق اجريحً 1647

 سرا يلية.ار

المعارضة السورية يحيى دبوق: 

: عنا ر حزب اهلل "إسرا يل"من 

 يقاتلون كالمجانين، األخبار

https://al-

akhbar.com/Syria/22924 

https://www.aksalser.com/news%202016/02/16%20/
https://www.aksalser.com/news%202016/02/16%20/
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 الرابط الم در تف يل نوع التعامل التقريرتاريخ 

29/5/2015 

دعم 

عسئري/ 

 طبابة

تقدم مساعدات للمعارضة  "إسرا يل"ن أأعلن وأير الدفاع موشيا يعلون 

عالجت كما وريا خارج السطر المباشر. السورية، مما يجعل الدروأ في س

جريح سوري في مستشفياتها منذ بداية الحرب  1000أكثر من  "إسرا يل"

 .2011األهلية في عام 

Raphael Ahrens, Israel 

acknowledges it is helping 

Syrian rebel fighters, the 

Times of Israel 

https://www.timesofisrael.

com/yaalon-syrian-

rebels-keeping-druze-

safe-in-exchange-for-

israeli-aid/ 

22/1/2015 
مواقف 

 داعمة

كمال اللبواني في أيارات متتالية  "ار تالف الوطني رح عضو "

وت ريحات "غرامية" لممثلي بعض الف ا ل المعارضة السورية تجال 

ور يسها ومستوطنيها. وأكد معلق الشؤون العسئرية في  "إسرا يل"

ضة في التنظيمات المعار مع "إسرا يل"القناة ارسرا يلية أن "عالقات 

 4 "إسرا يل"وتباهى اللبواني بزيارتا م". سوريا "تتطور يومًا بعد يو

 م مع تل أبيي وعرض إتفاق سالم دا نة حول إقامةمرات وأبدى مرو

"األمل  "إسرا يل"حتالل "التناأل عن الجوالن ورأى في على حئومة اال

 التدخل العسئري المباشر" في سوريا. إلىحتالل "األخير" ودعا جيي اال

 "إسرا يلـ "ماذا تفعل هنا ب

سؤال المذيع للسيد كمال 

 i24اللبواني، قناة 

https://www.youtube.com/

watch?v=KmKs24ZjeRQ 

11/12/2014 
طبابة/ دعم 

 عسئري

جرت سلسلة من اللقاءات بين المسلحين السوريين ، اشهرً  18على مدى 

 اجريحً  47، تم خاللها نقل 85اقبة والجيي ارسرا يلي، قرب موقع المر

. "إسرا يل"بعد معالجتهم في  اسوريً  43اني ارسرا يلي، وإعادة الج إلى

 ،2014آذار و 2013 كانون األولبين  الدوليين الحظوا أن المراقبين كما

الجيي ارسرا يلي، وعدة لقاءات بين قوات المعارضة السورية  ح ول

قل الجرحى من قبل مسلحي خالل فترة المعارك القاسية ن وشاهدوا

ون كان 17ري إلى الجاني ارسرا يلي. وفي من الجاني السو المعارضة

ا قوة من الجيي ارسرا يلي أثناء قيامه الثاني، شاهدت القوات الدولية

 أشساص لقوات المعارضة السورية. 3بتسليم 

 "إسرا يل"كريستا كايس براينت، 

 تدعم المعارضة السورية،

 The Cristian Science 

Monitor 

https://www.csmonitor.com/

World/Middle-

East/2014/1207/UN-

reports-Israeli-support-for-

Syria-rebels 
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 الرابط الم در تف يل نوع التعامل تاريخ التقرير

27/9/2014 
دعم 

 عسئري

تنسيق واّت االت بين قيادّي في جبهة الّن رة يدعى أبو الدرداء 

لهجومّي وتزويد أبو الدرداء بسرا ط الجيي ارسرا يلّي بهدف الّتمهيد وا

عن المنطقة الحدودّية ومراكز الجيي السورّي االستراتيجّية في المنطقة 

 الجنوبّية

 خالد عطاهلل، 

كيف تساعد "إسرا يل" مقاتلي 

 المعارضة السورية؟،

AL-monitor 

https://www.al-

monitor.com/pulse/ar/conten

ts/articles/originals/2015/01

/syria-opposition-daraa-

israel-communication-

nusra.html 

24/9/2014 
مواقف 

 داعمة

 إلىوسارعت  السورية تلقفت المعارضة السورية خبر إسقال الطا رة

، وطالبت بالمزيد من "إسرا يل" إلىمباركة االعتداء وتوجيا الشئر 

ارجراءات العدا ية، ض الجيي السوري. وفي حديث مع موقع  حيفة 

على ارنترنت، عّبر م در رفيع المستوى في المعارضة عن  "معاريف"

باكورة عمل لسياسة جديدة من "أملا في أن يشئل إسقال الطا رة 

ء جاني تل أبيي تشمل فرض حظر جوي على المنطقة، وتحديدًا في سما

، لنا يات مماثلة تشئل عونًا كبيراً عمل"، وأضاف الم در أن "الجوالن

 "إسرا يل"وُتسهم في مستقبل جديد بئل ما يتعلق بالعالقات بين 

 ."وسوريا

 "المعارضة السورية"يحيى دبوق، 

على إسقال  "إسرا يل"تشئر 

 طا رة في الجوالن، األخبار

https://www.al-

akhbar.com/Home_Page/

38508/ -السورية-المعارضة

-إسقال-على-إسرا يل-تشئر

نالجوال-في-طا رة  

18/9/2014 
مواقف 

 داعمة

قادرة على االستحواذ على قلوب جميع السوريين، وال أحد  "إسرا يل"

. هذل هي رسالة "يفئر في مهاجمتئم، وحدودكم ستئون محمية

من  "قا د ميداني"المعارضة السورية لتل أبيي،  درت على لسان 

 خباري.ار "تايمز أوف إسرا يل"، في حديث خاص لموقع "الجيي الحر"

تستطيع الفوأ  "سرا يلإ" نقف حاليًا امام لحظة تاريسية، و" أضاف:و

ذا عملتم على إيين الذين تسلى عنهم كل العالم، بقلوب جميع السور

التسلص من هذل الع ابة )الجيي السوري( فحدودكم ستئون محمية، 

ريد "أ. وتابع: "حد في الهجوم عليئم، فالناس سئموا الحروبأولن يفئر 

من دون  "سرا يلإ" إلىلدخول ايسمح للمقاتلين الجرحى ب اثابتً  انظامً 

 ."ن يعالج رجالي على الفوراالمعبر و إلىنا أريد أن أ ل أي تأخير، فأ

ـ يحيى دبوق، مسّلحو المعارضة ل

 ،: نحمي حدودكم!"إسرا يل"

 األخبار

https://www.al-

akhbar.com/Home_Page/

38161/ -المعارضة-حو-مسل

حدودكم-نحمي-رسرا يل  

https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2015/01/syria-opposition-daraa-israel-communication-nusra.html
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2015/01/syria-opposition-daraa-israel-communication-nusra.html
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2015/01/syria-opposition-daraa-israel-communication-nusra.html
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2015/01/syria-opposition-daraa-israel-communication-nusra.html
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2015/01/syria-opposition-daraa-israel-communication-nusra.html
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2015/01/syria-opposition-daraa-israel-communication-nusra.html
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12/9/2014 
مواقف 

 داعمة

طمأن ناطق باسم المعارضة السورية المسلحة تل أبيي بأّن القتال في 

منطقة القنيطرة غير موّجا ضد الجيي ارسرا يلي وما وراء الحدود في 

 ، و"إسرا يل"غير معنية أيضاً بمواجهة  "جبهة الن رة"الجوالن. وأكد أّن 

وبثت القناة الثانية  ."الحدود إلىكلنا سنقاتل كي ال ت ل داعي "

العبرية، أمس، مئالمة هاتفية أجراها مراسلها للشؤون العربية، يارون 

طرق في منطقة القنيطرة، ت "المعارضين"شنيدر، مع المتحدث باسم 

ارسرا يلية من سيطرة المعارضة  "المساوف" إلىفيها، كما قالت القناة، 

الهدف "ى أّن السورية على معظم الحدود في الجوالن، مشددًا عل

األساسي من قتالنا هو فقط إسقال نظام )الر يس السوري بشار( األسد، 

نحن نريد ". وأضاف: "وهذا هو هدفنا الذي كان، وهذا هو هدفنا اآلن

تحرير هذل المناطق من وجود النظام، وحربنا فقط ضد جهة واحدة، 

 وكشف اللبواني أنا تلقى ."وهذل الجهة هي فقط النظام السوري

، أكدت لا أنها في  دد "لجيي السوري الحرا"ات االت من قيادات في 

، إذ إن العدو الحقيقي هو حزب اهلل والنظام "الدولة ارسالمية"مبايعة 

فهو تنظيم جاء كنتيجة وليس سببًا. وختم " داعي"السوري، أما لجهة 

طالبًا منها مساعدة الشعي  بالتوجا إلى الحئومة ارسرا يليةحديثا 

 لسوري على إسقال النظام.ا

: "إسرا يل"المعارضة تطمئن 

 حربنا ليست ضدكم، األخبار

https://www.al-

akhbar.com/Arab/37810/ 

-إسرا يل-تطمئن-معارضةال

ضدكم-ليست-حربنا  

https://www.al-akhbar.com/Arab/37810/
https://www.al-akhbar.com/Arab/37810/
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11/6/2014 
 

 طبابة

األراضي الفلسطينية  إلىنقلت المعارضة السورية عشرات المقاتلين 

سوريا  إلىج في عيادات ميدانية ثم أعيدوا ، حيث تلّقوا العالالمحتلة

عنا ر مراقبة الحدود من شاهدوا ميادين القتال. و إلىوبعضهم رجع 

جريحاً يعبرون الحدود  ٨٩ يحوالالقّبعات الزرقاء التابعين لألمم المتحدة 

شس اً  ٢١السورية ليستقبلهم جنود في الجيي ارسرا يلي، الذي أعاد 

سّجل  حة بعد تطبيبهم. وفي بعض األحيانالمعارضة المسلّ  إلى

المراقبون الدوليون تسليم جنود إسرا يليين مقاتلي المعارضة السورية 

االحتالل قّدم كيان و  ندوقين، من دون معرفة ما كان فيهما.

شهرًا  ١٤أكثر من ألف سوري خالل الـ  إلىسرا يلي المعونة الطّبية ار

بيننا وبين السوريين على الحدود،  اً ضمني اً الماضية. "كما أن هناك اتفاق

في ما يسّص تنبيا الجنود ارسرا يليين بأنهم سينقلون إلينا جرحى من 

 جانبهم".

Colum Lynch, Israel Is 

Tending to Wounded Syrian 

Rebels, Foreign Policy 

https://foreignpolicy.com/

2014/06/11/exclusive-

israel-is-tending-to-

wounded-syrian-rebels/ 

11/6/2014 
تعاون 

 استسباري

عالقات مع مجموعات المعارضة السورية " إسرا يل"بهدوء، تبني "

 ـ الحدود ارسرا يليةالمعتدلة العاملة قرب السّط الدولي الفا ل بين 

السورية، من خالل توفير الرعاية ال ّحية للمقاتلين المعارضين 

وتزويدهم بمعّدات مجهولة، كما أنها تح ل منهم في الوقت نفسا على 

معلومات استسبارية قّيمة حول نشاطات جيي )الر يس السوري( بشار 

 ."األسد ومقاتلي المجموعات المتطرفة داخل األراضي السورية

معّدات وطبابة بين ، كولم ليني

فورن والمعارضة،  "إسرا يل"

 بوليسي

https://foreignpolicy.com/

2014/06/11/exclusive-

israel-is-tending-to-

wounded-syrian-rebels/ 

 طبابة 2014/5/22-19

 ٨٩ر دت قوات األمم المتحدة قيام عنا ر مسلحة من المعارضة بنقل 

 إطالق النار أليدي جيي الدفاع وتسليم جييا عبر خط وقف م ابً 

تلقوا العالج، عالوة على شس ين  اشس ً  19الدفاع لعنا ر المعارضة 

 إلىمسلحين من أفراد المعارضة وتسليم  ندو قْين  إلىمتوفيين 

 .مسلحين من أفراد المعارضة على الجاني السوري من الجوالن المحتل

تقرير األمين العام عن قوة األمم 

متحدة لمراقبة فض االشتباك ال

 28 إلىآذار /مارس  11للفترة من 

 2014 أيار/مايو

https://undocs.org/ar/S/

2014/401 

 

https://undocs.org/ar/S/2014/401
https://undocs.org/ar/S/2014/401
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30/4/2014 
مواقف 

 داعمة

ظهر اللبواني المعارض السوري والعضو المستقيل من اال تالف على 

ارسرا يلية الناطقة بالعربية في لقاء خارج قاعة مؤتمر  I24شاشة قناة 

حول "سياسات مئافحة اررهاب" في مدينة هرتسليا شمالي تل أبيي. 

ومشاركتا في المؤتمر "أنا  "إسرا يل"وقال اللبواني عن سبي وجودل في 

ألن الغا ي الوحيد عن القرار الدولي اليوم هو الشعي السوري، فيجي هنا 

 اً قادر معتدالً  اً ن هناك شعبإوتا وأن ننقل معاناتا، ونقول أن ُنسمع  

 ."على أن يئون شريئاً في التحالف الدولي ضد اررهاب

كمال اللبواني في تل أبيي 

رسقال  "اسرا يل"لطلي دعم 

 األسد، العرب

https://alarab.co.uk/ 

-أبيي-تل-في-اللبواني-كمال

-سرا يلإ-دعم-لطلي

األسد-رسقال  

25/2/2014 

مواقف 

 / داعمة

 طبابة

قر في حديث لموقع "واال" ارخباري العبري أضابط في الجيي ارسرا يلي 

بوجود إت االت مع ممثلي المعارضين السوريين لنقل جرحاهم من أجل 

 1600ن العدد تجاوأ من ناحية عملية أ إلىالفتاً  "إسرا يل"تلقي العالج في 

المستشفيات في  إلىخطورة حاالتهم  يجريح وبعضهم نقلوا بسب

ت االت مع المعارضين السوريين تعت اأكد على وجود . كما "إسرا يل"

سع في مواضيع مستلفة، من خالل المعونة الطبية، بهدف خلق حوار أو

حتمال أن يتفئك نظام الر يس السوري بشار األسد في ستعداد الاال

 الجوالن.

: التنسيق "إسرا يل"يحيى دبوق، 

مع المعارضة السورية يتجاوأ 

 المساعدات الطبية، األخبار

https://www.al- 

akhbar.com/Arab/27552/ 

-مع-التنسيق-را يلسإ

-يتجاوأ-السورية-المعارضة

الطبية-المساعدة  

13/9/2013 

طبابة/ دعم 

عسئري/ 

مواقف 

 داعمة

أقر سفير ارسرا يلي لدى تشيئيا غاري كورين بوجود ات االت بين 

المعارضة السورية "اهم ممن سمّ ن وممثلين يمسؤولين إسرا يلي

إيجابية جدًا". كما جتماعات التي تجري بينهم بأنها "وا فًا اال "لةالمعتد

نسراطا في العدوان المباشر افضاًل عن ذكر أن الئيان ارسرا يلي يقدم 

على سورية العديد من المساعدات للمجموعات اررهابية المسلحة في 

 إلىسورية حيث يقوم بإسعاف م ابيهم ومعالجتهم في مشافيا إضافًة 

تم اكتشاف الئثير من األسلحة  اللوجيستي حيث لاألسلحة والعم

 .سرا يلية بحوأة هذل المجموعات خالل مداهمة مقراتهااال

السفير ارسرا يلي لدى تشيئيا 

ُيقّر بوجود ات االت مع 

 "المعارضة السورية"

8814الديار العدد   

https://alarab.co.uk/
https://www.al-/
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23/8/2013 
دعم 

 عسئري

ن، على رأس كتيبة سورية ووأردني ونضبال إسرا يليون وأميركي

 وكانت نحو دمشق. متجهينآب  17الحدود األردنية في  وامعارضة، اجتاأ

رجل، هم طليعة قوة سورية  300المجموعة السورية مؤلفة من 

معارضة جرى تدريبها في معسئر للقوات السا ة أشرفت عليا المسابرات 

 األميركية.

لو فيغارو: ضبال إسرا يليون 

وأميركيون يقودون كتيبة 

 معارضة باتجال دمشق، السفير

12560السفير العدد   

6/3/2012 
مواقف 

 داعمة

أفي ليبرمان أن بالدل مستعدة لتقديم  ارسرا يلية ح وأير السارجية رّ 

السورية. وعقي مدير مئتي  جميع المساعدات ارنسانية لم ابي الثورة

مستعدة لتقديم المعونات ارنسانية للم ابين  "إسرا يل"أن  الوأير

 السوريين عبر األمم المتحدة.

هالة العيسوى، ارختراق 

ارسرا يلي للمعارضة السورية: 

كي يذهي الطغاة.. ويأتي 

 العمالء، األخبار الم رية

18687األخبار الم رية، العدد   

19/2/2012 
مواقف 

 داعمة

الئيان  بعيد حت بسمة قضماني خالل حلقة تلفزيونية فرنسية احتفااًل  رّ 

ا. في الشرق األوسط ضروريً  "إسرا يل"، أن وجود 60الـ ال هيوني

خطابها مع خطاب باقي ال هاينة في الحلقة، خطاب ُينِئر جرا م وتماهى 

المستوطن "ونظام الف ل العن ري ويوهم المشاهد أن  "إسرا يل"

 بحسي قضماني. "ارسرا يلي يحلم بالسالم

بسمة قضماني، عضوة المجلس 

ـ الوطني السوري: نحن بحاجة ل

 "إسرا يل"

https://bdsarabic.wordpre

ss.com/2012/02/19/ 

-عضوة-قضماني،-بسمة

/يالسور-الوطني-المجلس  

8/7/2011 
مواقف 

 داعمة

" Desinfos" "إسرا يل"ذكر موقع دا رة ال حافة في سفارة فرنسا في 

السياسيين هذا األسبوع في القدس، أنا "بعد إجتماع سري حضرل كبار 

أو ى المجتمعون الحئومة بضرورة مباشرة الحوار مع مجموعات 

 ".المعارضة السورية تحسباً لنتا ج األحداث العنيفة في سورية

موقع السفارة الفرنسية: 

ارسرا يليون يشددون على 

ضرورة مباشرة الحوار مع 

 المعارضة السورية، الشرق

71864الشرق، العدد   

 

https://bdsarabic.wordpress.com/2012/02/19/
https://bdsarabic.wordpress.com/2012/02/19/



