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 (4احلركات السلفية والقتالية )

 

 

 جيش خالد بن الوليد:

 
 
 ي والتهديد اإلقليميبين الصراع املحل

 

 تمهيد

 لجماعات 
ً
حة من يد الدولة السورّية تعرف وجودا

ّ
لم تكن مناطق الجنوب السوري التي انتزعتها الفصائل املسل

حة  2013ذات صلة بتنظيم داعش، حتى شهر نيسان من العام 
ّ
تاريخ اإلعالن عن اتهام بعض الجماعات املسل

أو جيش ء شهداء اليرموك، وحركة املثنى، وسرايا باالرتباط بالتنظيم، رغم نفيها املستمر لهذه التهمة، أبرزها: لوا

الجهاد، وأحدثت الخشية من تنامي هذه الجماعات واستقوائها إلى إطالق الفصائل األخرى في املنطقة املعادية 

لداعش حملة مضاّدة للجماعات الثالث ونشر تهمة االرتباط بتنظيم داعش الغريب عن وعي السكان والجماعات 

 من املناهضة لها، 
ً
ما لبث أن تحّول ذلك فيما بعد إلى حاالت احتكاك وتصادم ومعارك مستمرة بين الطرفين، بدءا

 ، حصدت مئات الضحايا منهما ومن السكان املحلّيين، بين قتيل وجريح.2015شهر نيسان عام 

 

_ النشأة:
ً
  أوال

 لواء شهداء اليرموك .1

(، بداية، تأسس "لواء شهداء اليرموك")القوة الضاربة في جيش خا
ً
كفصيل تابع للجيش لد بن الوليد الحقا

بقيادة محمد سعد الدين البريدي  2012وخاض العديد من املعارك ضّد قّوات النظام في العام السوري الحر، 

ته "جبهة النصرة"، وقتل في  2015امللقب بـ "الخال" الذي اغتيل منتصف تشرين الثاني 
ّ
خة تبن

ّ
في تفجير سيارة مفخ

التفجير املسؤول الشرعي للواء املدعو "أبو حمزة القرش ي"، وخلف "الخال" في قيادة اللواء، قحطان "أبو نفس 

ه العقل املدبر لهذا الفصيل، وفي مطلع آذار 
ّ
م على  2016عبيدة املعروف بأن

ّ
جرت تغييرات جذرّية داخل اللواء، تسل

لواء بصفة "أمير منطقة حوض اليرموك" كما ورد في بيان إثرها، أبو عبد هللا املدني )سعودي الجنسّية(، قيادة ال

وقد تم عزل أمير لواء "شهداء اليرموك" أبو عبد هللا مدني الذي استلم القيادة، ليخلفه "أبو عثمان   .تابع للواء

 اإلدلبي" بعد ذلك.
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ح عند تأسيسه منتصف عام  100بدأ "اليرموك" نشاطه بنحو  
ّ
ام عناصره ، واكتسب شهرة بعد قي2012مسل

 من قّوات حفظ السالم األممّية )األندوف( في منطقة الفصل أوائل آذار  21باختطاف 
ً
 فلبينّيا

ً
، وأطلق 2013جندّيا

 .1سراحهم في العاشر من نفس الشهر

 

وانتشر لواء شهداء اليرموك في وادي اليرموك، جنوب غرب درعا، على الشريط الحدودي مع كّل من الجوالن 

غرب واألردن من الجنوب الغربي، بعد اندالع اشتباكات بينه وبين الفصائل املوجودة في محافظة درعا املحتل من ال

. وقد شارك هذا اللواء، منذ تأسيسه، في معارك ضّد الجيش 2والقنيطرة على خلفّية اّتهامه بمبايعة تنظيم "داعش"

زت جهوده في مواجهة 
ّ
 .3"أحرار الشام”و” النصرة“السوري، إلى أن ترك

من جهة، وجيش الفتح )جبهة ” شهداء اليرموك“استمر الهدوء في منطقة درعا حتى برز خالف عميق بين لواء 

، 2014النصرة وأحرار الشام وفصائل أخرى( من جهة أخرى، أّدى إلى اقتتال بينهما، بدأت مالمحه في كانون األول 

واصلت عملّيات الكّر والفّر بينهما، من واستمر حتى وقتنا الحالي، واستنزف عشرات املقاتلين من كال
و
 الجانبين، وت

 من قبل اآلخر، ورغم تواصل القتال 
ً
خالل السيطرة على بلدات وقرى من أحدهما، وإعادة انتزاعها منه مجّددا

 من الطرفين امل
ً
ن جيش خالد ابن الوليد من التمّدد وتوسيع رقعة سيطرته في املنطقة، إال أّن أّيا

ّ
تقاتلين بينهما، وتمك

ن من حسم املعركة، بصورة كاملة، لصالحه
ّ
 .لم يتمك

 

زاع بين الطرفين إلى حصول اعتقاالت متبادلة بينهما، على خلفّية اّتهام 
ّ
شهداء “لـ” النصرة“ويعود السبب في الن

، لكّنه لم يخِف توّجهه "اإلسالمي" ” اليرموك
ً
املتشّدد، بمبايعة تنظيم "داعش"، األمر الذي نفاه األخير مرارا

، التي تّتفق إلى حّد كبير مع التنظيم ”الحدود“، وإقامة ”خالفة راشدة على منهاج النبوة“وأهدافه املتعلقة بإقامة 

ر بين الطرفين  .وجبهة النصرة، على حّد سواء
ّ
قيام اللواء بالسيطرة على مقّر جبهة النصرة )تنظيم وزاد في حّدة التوت

خاضها مع فصائل  2015نيسان  29دة سحم الجوالن، عقب اشتباكات يوم األربعاء في القاعدة في بالد الشام( في بل

حة أخرى، بينها جبهة النصر،
ّ
واّتهامه من جانب الفصائل بالتبعّية لتنظيم داعش، رغم محاولة اللواء إنكار  مسل

خال" في شريط فيديو مسّجل، الّتهمة املوّجهة إليه، حتى ظهر قائد اللواء محمد سعد الدين البريدي املعروف بـ"ال

 عبر موقع "يوتيوب"، في شهر آذار 
ّ
، مع مجموعة من الشبان "املقاتلين، وخلفهم رايات "داعش" السوداء، 2015بث

 –وفي هذا السياق، أصدرت الفرقة األولى .4وهم يرّددون أنشودة، تمّجد تنظيم الدولة وقائده أبي بكر البغدادي"

 يو 
ً
، أعلنت فيه خروج لواء شهداء اليرموك عن ملة اإلسالم، 2015نيسان  28م الثالثاء في الجبهة الجنوبية بيانا

                                                           
 .2016آذار  26(، زمان الوصل، السبت 2/1علي عيد، "داعش" حوران .. التحوالت والقيادات .. وفشل خطة الصدمة والرتويع ) - 1
 .2016حزيران  10انظر: لواء "شهداء الريموك" على قائمة اإلرهاب الدويل، موقع بلدي نيوز، اجلمعة  - 2
 .2016شباط  7كوجان، االقتتال الداخلي ينذر بتصدع الثورة واهنيارها، عنب بلدي، األحد   عبادة - 3
. انظر: وقائع الفيديو املسجل للربيدي مع 2015نيسان  29املرصد السوري حلقوق اإلنسان، اشتباكات عنيفة بني جبهة النصرة وتنظيم الدولة بسيحم اجلوالن، األربعاء  - 4

 مقاتليه 
(http://www.syriahr.com/wp-content/uploads/2015/03/video-1425467333.mp4) 
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وعدم مسؤولّيتها عن مقتل أّي شخص يدافع عن قائد اللواء البريدي، بعد أن قامت مجموعة تابعة لشهداء 

 . 5اليرموك بقتل وأسر عدد من عناصر الجيش الحر

 
ً
انتماءه لتنظيم "داعش" أو أي مجموعة أخرى، في مقابلة أجراها مع قناة أورينت ومع ذلك، فإّن اللواء أنكر مرارا

(، وقال  جبهة فتح الشام، على يد 2015تشرين أول  16في  املعارضة، في نفس يوم اغتياله
ً
إّن "الخال" )النصرة سابقا

بعها اللواء هي إجراءات وقائّية واحترازّية". وأضاف "األحكام 
ّ
اإلسالمّية ليست مقتصرة على تنظيم السياسات التي يت

 .6الدولة فهي اإلسالم والشريعة، ويمكن ألّي فصيل أن يطّبقها

 بالنسبة للواء 
ً
لت مفصال

ّ
وكانت عملّية اغتيال مؤسس لواء شهداء اليرموك أبو علي البريدي امللقب بـ )الخال( شك

حة األخرى  اليرموك والجماعات الحليفة له،
ّ
فزادت عملّيات االغتيال واالختطاف التي طالت قادة الجماعات املسل

حة األخرى، والتمّدد في قرى وبلدات جديدة في منطقة 
ّ
والدخول في مواجهات كّر وفّر مستمرة مع الفصائل املسل

 .تلك الفصائل درعا بانتزاعها من

 

 حركة املثنى  .2

منطقة درعا، على وقع النزاع والتصادم الذي نشب بين ما سّمي بالجبهة الجنوبّية التي تزايد االهتزاز في  2016في العام  

من جهة، و"حركة املثنى اإلسالمّية" من جهة  "دار العدل في حوران“تضّم فصائل تابعة للجيش الحر، ومعه محكمة 

أخرى، على خلفّية اّتهام حركة املثنى بوالئها لتنظيم "داعش"، وقيامها بعملّيات اغتيال وخطف، منها اغتيال قاض ي 

يعقوب ” الحّرة“، وخطف محافظ درعا 2015محكمة دار العدل الشيخ أسامة اليتيم، منتصف كانون األول 

كانون الثاني  14، الذي أعلن جيش اليرموك التابع للجيش الحر إطالق سراحه في 2015نون األول كا 28العّمار، في 

في بلدة صيدا في درعا، وصادرت محكمة دار العدل مقّرين لحركة املثنى ” املثنى“، بعملّية أمنّية على مقّر تابع لـ 2016

 .في بلدتي الكحيل وصيدا

ة، انطلقت في الريف الغربي ملحافظة درعا، ونشطت في ريف درعا وحركة املثنى هي حركة سلفّية متشّدد

، ال يستهان به من األسلحة الثقيلة واملتوسطة
ً
، باسم كتيبة 2012تأّسست بداية عام ، قد 7والقنيطرة, وتملك عتادا

، على 2013يار في محافظة درعا، في أ” املثنى اإلسالمّية“، ثم أعلن عن تشكيل حركة ”املثنى بن حارثة قاهر الفرس“

يد مؤّسسها املهندس أحمد كساب املساملة امللّقب بـ"أبو محمد حرستا"، وهو أحد منتسبي الطليعة املقاتلة لإلخوان 

املسلمين في سوريا، انتقل إلى العراق بعد أحداث الثمانينّيات في حماة، وسافر للقتال في أفغانستان ضّد 

ه رفيق عبد هللا
ّ
، في عملّية، 2014 عزام، وتّم اغتياله في درعا البلد في تشرين الثاني السوفيات، ويصفه البعض بأن

م زمام أمورها، عامر املساملة )أبو أّيوب(، ونشطت في املنطقة الغربّية من ريفي  .8اّتهمت فيها "جبهة النصرة"
ّ
وتسل

                                                           
مقتل أي شخص يدافع عن قائد لواء “الفرقة األوىل، تعلن عدم مسؤوليتها عن ” الدولة اإلسالمية“بعد جدل طويل حول مبايعته لتنظيم املرصد السوري حلقوق اإلنسان، - 5

. وحبسب اجاء يف البيان: "بعد ان تبني ابلدليل القاطع خروج شهداء الريموك عن ملة االسالم، بعد ان قامت جمموعة اتبعة 2015ن نيسا 28، الثالاثء ”شهداء الريموك
هبم واببنائهم ان  لريموك املغررلشهداء الريموك بقتل واسر عدد من عناصر اجليش احلر اثناء ذهاهبم لساحات اجلهاد على ارض القنيطرة احلبيب، فاننا حنذر اهايل منطقة ا
يقتل دفاعا عن اخلال ابوعلي  يسحبوا ابنائهم املنتسبني للطاغوت اجلديد ابوعلي الربيدي فان دماء ابنائهم يف رقبة اخلال ابو علي الربيدي ولسنا مسؤولني عن اي شخص

 ”.الربيدي، فوهللا ما خرجنا اىل لنصرة هذا الدين وليس لنصرة شخص او مجاعة ابيعوا الدواعش
 .2015شباط  28، جدل بعد إنشاد طفل للبغدادي حبضور قائد لواء الريموك )فيديو(، السبت 21عريب - 6
 .2015ّآذار  8و داعش يهدد سرا بعض فصائل اجليش احلر يف القنيطرة، وكالة خطوة، األحد ” الدولة اإلسالمية واخلليفة ” حركة املثىن تؤيد  - 7
 .مرجع سابق(، 2/1علي عيد، "داعش" حوران .. التحوالت والقيادات .. وفشل خطة الصدمة والرتويع ) - 8
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دها املساملة في معركة تحرير درعا والقنيطرة. وشاركت في العديد من املعارك مع الجيش السوري في درعا، وقتل قائ

ه قتل، 2013سرّية جملة، على الحدود مع الجوالن املحتل، في آذار 
ّ
م شقيقه ياسر قيادة الحركة، إال أن

ّ
، فتسل

م الشقيق الثاني ناجي املساملة القيادة عقب مقتل شقيقه، 
ّ
مه القيادة، فتسل

ّ
، بعد أسبوعين فقط من تسل

ً
أيضا

 .9ن قبل فصائل املعارضة من درعاوبقي إلى حين طرد الحركة م

أّول فصيل إسالمي على مستوى حركي في مدينة درعا، وتهدف “وذكرت حركة املثنى في بيان تشكيلها أّنها ستكون  

أو ” داعش“ورفضت الحركة اإلدالء بأّي تصريح عن تنظيم ”. إلى توحيد صف اإلسالمّيين في املنطقة الجنوبّية

، هاجمت 2016كانون الثاني  24في  .، كحال الفصائل الجهادّية األخرى ”السلفي الجهادي“قتالهم، وعرف عنها نهجها 

 لجيش اليرموك في منطقة نصيب الحدودّية مع األردن، وقتلوا أربعة من عناصره، ليعلن 
ً
  تابعا

ً
 12حركة املثنى مقّرا

 من الجيش الحر حربهم على 
ً

مقّرات ” الحر“بالفعل، اقتحمت فصائل و  .عدو صائل"“، معتبرين أّنها ”املثنى“فصيال

، وانشّق عنها عدد من املقاتلين، لتغدو بعد 
ً
للمثنى في محافظة درعا، وأجبرت على إخالء مقّراتها في مدينة درعا أيضا

 . 10موت سريري"“ذلك في حالة 

ت بارزة في واّتهمت حركة املثنى، منذ تاريخ تأسيسها، بتنفيذ عشرات عملّيات االغتيال والخطف لشخصّيا

، بعد 2015صفوف املعارضة، مثل اغتيال رئيس "محكمة دار العدل في حوران" الشيخ أسامة اليتيم، أواخر العام 

أن أشرف على محاولة اغتيال أمير "املثنى" ناجي املساملة "أبو أيوب"، قبل إعالن بيعتها لـ"شهداء اليرموك". كما تقف 

، واختطاف محافظ "درعا 2015العدل" الشيخ بشار الكامل، في أيلول "الحركة" خلف اغتيال نائب رئيس "دار 

نت فصائل من املعارضة من تحريره في أيلول من  2015الحرة" الدكتور يعقوب العّمار، أواخر العام 
ّ
والذي تمك

 لشخصّيات معارضة في مدينة انخل، تّبنته "املثن
ً
 ى". سجون "الحركة" قبل أن يقتل في تفجير استهدف اجتماعا

أفعال "املثنى" االستعدائّية ضّد املعارضة، والعزلة التي عاشتها من بعدها، دفعتها لالستعانة بـ"شهداء اليرموك" 

للوقوف في وجه فصائل "الجبهة الجنوبّية" إثر مواجهات مباشرة بين الطرفين، بعد مصادرة "املثنى" سيارات تحمل 

بحّجة "التعامل مع الكّفار"، وسرعان ما استجاب "شهداء  2016آذار مشاة" في  24أسلحة وذخائر تابعة لـ"الفرقة 

ن خالله من بسط سيطرته على بلدتي تسيل وعدوان، في 
ّ
 تمك

ً
ن هجوما

ّ
لتأمين انسحاب  2016آذار  21اليرموك" وش

 .11"املثنى" إلى مواقعه في حوض اليرموك"

 

 جيش الجهاد  .3

فصائل في درعا والقنيطرة، في تسجيل مصّور، عن اندماجها تحت أعلنت عّدة  2015كانون الثاني  31يوم السبت 

 من "سرايا الجهاد" و"جماعة جند اإلسالم"، و"جماعة أبو بصير لواء ذو 
ًّ
مسّمى "جيش الجهاد"، وضّم كال

النورين"، و"حركة مجاهدي الشام"، و"جماعة شباب السلف"، و"جماعة البنيان املرصوص"، بينما عاد "لواء ذو 

ه ال يزال يقاتل ضمن النور 
ّ
د فيه أن

ّ
ين" الذي تحّدث البيان عن انتمائه لـ"جيش الجهاد"، ونفى هذا األمر في بيان أك

 "جيش األبابيل".

                                                           
 .2016نيسان  5دار العدل يف حوران: حركة املثىن انتهت، عنب بلدي أونالين، الثالاثء  - 9

 .2016شباط  7عبادة كوجان، االقتتال الداخلي ينذر بتصدع الثورة واهنيارها، عنب بلدي، األحد  - 10
 .2017نيسان  26أمحد  احلوراين، درعا: هل بدأ "جيش خالد بن الوليد" ابلتفكك؟، املدن، األربعاء - 11
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ى قيادة هذا الجيش ثالثة من القادة واألمراء: "أبو يوسف" األمير العام، و"أبو تيم" 
ّ
 لبيان تشكيله، تول

ً
ووفقا

الني" الشرعي العام، على أن يسعى الجيش "إلى تشكيل محكمة، تحكم بما أنزل القائد العسكري، و"أبو جعفر الجو 

هللا نكون السيف العادل بيدها"، وذكر البيان أّن العدو األول للجيش "هم النصيرّية ومن شايعهم"، وأّن عالقته مع 

 ملا تمليه عليه الشريعة اإلسالمّية
ً
 .12الفصائل املقاتلة على األرض، وفقا

اقبين، إّن معظم عناصر املجموعات املنضوية في جيش الجهاد هم من املنشّقين عن جبهة النصرة ووفق املر 

 الذين رفضوا قتال لواء شهداء اليرموك حين اندلعت بينه وبين الجبهة. 

 فصائل الجيش الحر في هذه املنطقة، وأن يجد 
ّ
 عن خط

ً
حاول جيش الجهاد التأكيد أّن عمله لن يكون مختلفا

 على هامش الحرب املندلعة في الجنوب السوري، حيث السيطرة بشكل عام للجيش الحر. وانتشرت لنفسه 
ً
مكانا

مجموعاته في القطاعين األوسط والشمالي في درعا والقنيطرة، باإلضافة لوجود جماعة منها في انخل، دون أن 

"جيش" على نفسه )...( ولكن، عنصر، "رغم محاولته تضخيم حجمه بإطالق مسمى  400يتجاوز عدد عناصره الـ 

عنصر إلى استشعار خطر تمّدد تنظيم داعش واختراقه ألرض حوران  400ومن جهة أخرى، دعت األعداد املقّدرة بـ

 . 13في درعا والقنيطرة

؛ إذ يضّم في صفوفه "جماعة سرايا الجهاد" التي تداولت تسريبات 
ً
 غريبا

ً
في واقع األمر، بدا الكيان الجديد خليطا

نش ئ في وقت سابق بإشراف وتمويل عن 
ُ
، كذلك يضم "لواء ذي النورين" الذي أ

ً
"مبايعتها" تنظيم "داعش" سّرا

ين، ونواته األساسّية "كتيبة حمد بن خليفة"، عالوة على تمّتعه بعالقات طّيبة مع االستخبارات  قطرّي ُمباشرو

 "حركة
ً
مجاهدي الشام" املرتبطة بعالقات قوّية مع  األردنّية )شأنه شأن معظم مجموعات الجنوب(. وتبرز أيضا

، رجل السعودّية املدلل(. األمر ذاته ينطبق على "جماعة شباب أهل 14"جبهة ثوار سوريا" )بقيادة جمال معروف

حيها "تلّقوا تدريبات في ُمعسكر عرعر في السعودّية". كذلك يضّم 
ّ
شير بعض املعلومات إلى أّن مسل

ُ
السلف"، التي ت

 .15ث مجموعات أخرى، هي "جماعة جند اإلسالم"، و"جماعة أبو بصير"، و"جماعة البنيان املرصوص"الكيان ثال 

ه "خاليا 
ّ
ه "صنيعة استخبارات النظام"، ومنها أن

ّ
وقّد وّجهت لجيش الجهاد فور تشكيله، اّتهامات عديدة، منها أن

د فيه براءته من "بيعة 2015شباط  1األحد " يوم 2داعشّية نائمة"، ما دفعو "الجهاد" إلى إصدار "البيان رقم 
ّ
، أك

ه "فصيل جهادي مستقل، يسعى لتحكيم شرع هللا"
ّ
 .16الدولة اإلسالمّية"، وأن

الضّجة التي أثارها تشكيل "جيش الجهاد" لم تقتصر على اتهامه بـ"العمالة للنظام" أو "بيعته لداعش"، ساعاٌت 

 مصّور ملجموعة  قليلة بعد تشكيله كانت كافية لرواج معلومات
ٌ
شر شريط

ُ
عن تنّصل "لواء ذي النورين" منه، ون

د استمرار تبعّيته لـ"جيش األبابيل". 
ّ
 انضمام اللواء إلى جيش الجهاد"، ويؤك

ً
 قاطعا

ً
حين، ينفي أحدهم "نفيا

ّ
مسل

ل في تشرين األول 
ّ
ه "تابع لقيادة هيئة أركان الجيش 2014األخير كان قد تشك

ّ
السوري الحر". ، وجاء في تشكيله أن

                                                           
 .2015كانون الثاين   31املرصد السوري حلقوق اإلنسان، فصائل إسالمية تعلن إنشاء "جيش اجلهاد"، السبت  - 12
 .2015شباط  9"داعش" يف درعا والقنيطرة، االثنني سامل انصيف، جيش اجلهاد .. هل هو خالاي انئمة لـ - 13
 أهنت النصرة وجود "جبهة ثوار سوراي"، بقيادة مجال معروف، وذكر تقرير ملركز "مسار برس" السوري املعارض أن املواجهات بدأت بني "جبهة 2014يف أواخر عام  - 14

الطرفني بسيطرة جبهة النصرة على  لألخرية وإعالهنا االنضمام إىل "النصرة" مع عتادها، وانتهت املعركة بني  النصرة" و"جبهة ثوار سوراي" على خلفية انشقاق كتيبة كاملة اتبعة
" تشرين الثاين متّكنت النصرة من أسر قائد اجلبهة مجال معروف. )انظر: جبهة النصرة تطرد "ثوار سوراي 2كامل جبل الزاوية، وهو منطقة اسرتاتيجية يف حمافظة إدلب ". ويف 

 (.2014تشرين الثاين  2الشرق األوسط، األحد من جبل الزاوية إبدلب.. ومعروف يهدد: سُنخرج تنظيم اجلوالين كما أخرجنا داعش، 
 2015شباط  2صهيب عنجريين، تشكيل "جيش اجلهاد"... ومناوئوه خيشون "إزعاج إسرائيل"، األخبار، االثنني  - 15
 املرجع السابق نفسه. - 16
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 منه إلى "جيش الجهاد"، فيما فّضل قسم آخر 
ً
 حصل داخل "ذي النورين"، دفع قسما

ً
ومن املرّجح أن انقساما

 . 17حضن "األبابيل"

حة السورّية، بطلب من "محكمة العدل في حوران"، مواجهة  2015نيسان  27في 
ّ
أعلن عدد من الفصائل املسل

 على مقتل ثالثة
ً
آخرين واالستيالء على السيارة  20من عناصر جبهة النصرة وكتائب الثوار وأسر  جيش الجهاد، رّدا

التي كانوا يستقلونها والتي كانت محملة بالذخائر؛ وذلك في كمين نّفذه جيش الجهاد في اليوم نفسه في درعا أثناء 

ههم إلى إحدى نقاط جبهات القتال في القنيطرة ل بيان لجيش اليرموك وهو18توجُّ
ّ
أحد تشكيالت الجيش الحر  . وعل

 
ً
 من محاربة داعش، فكرّيأ

ً
ه استكمال ما كانت أعلنته سابقا

ّ
التابع للجبهة الجنوبّية قتال جيش الجهاد تارة بأن

ه مأجور للّنظام  وورقة يرمي بها النظام في الجنوب
ّ
، وتارة أخرى، باّتهامه بأن

ً
 . 19وعسكرّيا

ه "قام بالّتعاون مع( أع2015نيسان  29وبعد يومين من ذلك )في 
ّ
كبرى الفصائل بإعالن  لن جيش اإلسالم أن

الحرب على تنظيم "الدولة" داعش في املنطقة الجنوبّية، والسيطرة على عّدة قرى وبلدات يتحّصن فيها جيش 

، وإخراجهم من الفنوص يالجهاد، وقتل عدد من األمراء والعناصر، وإصابة أمير التنظيم في املنطقة أبو مصعب 

 . 20قحطانّية بشكل كامل، وهي أخر معقل لهم، وتّم قتل أبو جعفر الرجل الثاني في التنظيم في املنطقة الجنوبّيةال

، أعلنت فيه القضاء على ما يسمى جماعة "جيش الجهاد" في  2015أيار  3ويوم الثالثاء 
ً
أصدرت جبهة النصرة بيانا

في منطقة القنيطرة، "بمشاركة بعض الفصائل األخرى، درعا في الجنوب السوري، بعد أيام من االشتباك معها 

وبحكم قضائي من محكمة دار العدل بالسعي للقضاء على هذه الفئة املارقة"، وإخراج "تلك الفئة الخارجّية من 

معاقلهم في بلدات )العدنانّية _ القنيطرة املهدمة _  رسم الشولي _ القحطانّية("؛ بعد أن تّم إخراجها، قبل عّدة 

يام، من معبر القنيطرة الحدودي مع الجوالن، وذلك "إكماال ملسيرة الفتوحات في الجنوب وبعد أيام وأسابيع من أ

 . 21اإلعداد ملعركة كبرى فيها فتح الطريق للمحاصرين في الغوطة الغربّية

 

 بناء جيش خالد بن الوليد  .4

، في إطار السعي إلعادة 2016آيار 24لثالثاء في تّم اإلعالن عن تشكيل "جيش خالد بن الوليد" في بيان رسمي يوم ا

الغربي، وذلك بعد أيام قليلة من توقيع  درعا هيكلة التشكيالت املوجودة ضمن قاطع حوض اليرموك في ريف

، حملت توقيع أمير 2016أيار  21، املوافق يوم السبت في 1437شعبان  14خاّصة بإنشاء الجماعة بتاريخ  22وثيقة

 باسم أبو هاشم الحموي(
ً
؛ فتّم، بداية، اندماج كّل من "لواء شهداء 23 الجماعة "أبو هاشم الشامي" )املعروف ايضا

                                                           
 السابق نفسه.املرجع  - 17
 .  2015كانون الثاين   27الثالاثء  الدرر الشامية، بعد انتصارات إدلب.. خالاي تنظيم "الدولة" تكمن للثوار أثناء توجههم للقتال، - 18
 .  2015نيسان  27حتالف صقور اجلنوب / جيش الريموك، بيان حتت عنوان "جيش الريموك يعّد العّدة لسحق اخلوارج، االثنني  –اجلبهة اجلنوبية  - 19
 . 2015نيسان  29جيش اإلسالم، بيان حتت عنوان "تطهري ريف القنيطرة من اخلوارج ومقتل قادهتم وأسر أخرين"، موقع جيش اإلسالم، اخلميس  - 20
 . 2015أاير  5، "النصرة" تعلن القضاء على "جيش اجلهاد" يف درعا، الثالاثء 21عريب - 21
بشكل هنائي"، وأسند إىل األندلس "مسؤولية األمن الداخلي ابلتصدي حملاوالت  106إىل مسمى "األندلس"، وإلغاء مقّر الـ  105"اسم مقر الـ  نّصـت الوثيقة على تغيري - 22

نية اتبعة لـ"شهداء الريموك"، وميثالن أمالغدر واخليانة من أايدي املرتدين الغادرة"، ويكون "منطلق عمل األمن الداخلي من احملكمة اإلسالمية". واملقّران كاان يؤداين مهمات 
 غرف عمليات ملواجهة الفصائل املسلحة األخرى، يف حمافظة درعا.

 . 2016أاير  24يف حوض الريموك، الثالاثء « خالد ابن الوليد»قاسيون، اإلعالن عن تشكيل جيش  - 23

http://q-sy.net/13o1y33h
http://q-sy.net/13o1y33h
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لفصائل الثالث تهمة مبايعة تنظيم "داعش" واملواجهة ويجمع ا .”اليرموك" و"حركة املثنى اإلسالمية"، وجيش الجهاد

حة في املنطقة
ّ
  .مع بقّية فصائل املعارضة املسل

وجاء اإلعالن عن تشكيل جيش ابن الوليد بعد يوم واحد من إعالن أميركا إدراج "لواء شهداء اليرموك" على الئحة 

قبل يومين بانفجار عبوة ناسفة في ” أبو عمر صواعق“ اإلرهاب األميركّية، وبعد "مقتل األمير العسكري لحركة املثنى

ـت وكالة أعماق املقّربة من داعش 24”"أبو أيوب ناجي مساملة“مقّره، وهو الرجل الثاني في الحركة بعد أميرها 
ّ
. وتول

ونقلت أعماق أّن اإلعالن يأتي "لتوحيد الصفوف وحشد  اإلعالن عن حركة اندماج كبيرة في شهدتها الفصائل،

 مع إدراج الواليات املتحدة لواء شهداء اليرموك على الئحة اإلرهاب"ال
ً
. وهذا اإلعالن لم يكن األّول 25قوى مرافقا

، االندماج الكامل مع لواء 2016لحركة االندماج، فقد سبق أن أعلنت حركة املثّنى، قبل شهر ونصف، في آذار 

أيار، وبويع أبو  21مر مجّرد إشاعة، حتى تاريخ اإلعالن في اليرموك، إال أّن نفي صحة البيان وصمت اللواء أبقى األ 

 على "الجيش"
ً
 . 26عثمان اإلدلبي، الواصل من ريف حلب، أميرا

 

 
ً
 وجهتا نظر حول جيش خالد بن الوليد -ثانيا

ه نوع من التوافق بين جماعات غير مرتبطة
ّ
ف منها جيش خالد حصول االندماج بينها بأن

ّ
 تبّرر الفصائل التي يتأل

ة، وغير متوافقة مع األطر واملؤّسسات املرتبطة بفصائل املعارضة األخرى في منطقة حوض اليرموك، بجهات خارجيّ 

بسبب ارتباطها بجهات خارجّية، واستهدافها لكّل األطر األخرى التي ال تتماش ى مع منطلقاتها ومواقفها. ووفق مقّربين 

التوّحد ملواجهة الهجمة التي تشّنها فصائل املعارضة على كّل  لجيش شهداء اليرموك، فقد حصل االندماج في إطار

 ملشاريعهم التي يحاولون فرضها على كّل الفصائل، 
ً
 مخالفا

ً
فصيل ال يرتبط بأّي جهة خارجّية، أو يحمل مشروعا

علن الحرب عليه، وبحسب املصدر نفس
ُ
ه تابع لتنظيم "داعش"؛ وبذلك ت

ّ
ه، فإّن وكّل من ال يرضخ لهم يّتهمونه بأن

هذا "التجّمع الجديد يفرض على كّل الفصائل االنصهار في هذا التشكيل والعمل كفصيل واحد، واالبتعاد عن أطر 

الجماعة والفصيل، حيث ستكون املقّرات موّحدة والفعالّيات األخرى كافة، كالقضاء والشرطة واملقاتلين في 

يرموك إضافة إلى حركة املثنى اإلسالمية، وجيش الجهاد، الجبهات" أّن لواء شهداء اليرموك أكبر فصائل حوض ال

وأنصار األقص ى وجمع من املقاتلين الذين لم ينضّموا ألّي فصيل اجتمعوا تحت مسمى جيش خالد بن الوليد، 

والذي ستكون مهّمته األولى قتال النظام وإسقاطه، ورّد صائل أّي جهة تعتدي بال وجه حّق، إضافة إلى فك الحصار 

روض من قبل فصائل املعارضة وبتوجيهات خارجّية على منطقة حوض اليرموك الواقعة تحت سيطرة لواء املف

 شهداء اليرموك، على حّد قوله.

 

وفي املقابل، ترفض فصائل املعارضة األخرى تبريرات جيش شهداء اليرموك بشأن أسباب توافق واندماج 

تجاه تنفيذ مشاريع تمّدد تنظيم الدولة )داعش( في مناطق الجماعات التي يتكّون منها، وترى في ذلك خطوة با

جديدة، كانت، على مدى السنوات السابقة، خالية من أّي نفوذ أو تواجد له فيها، ما يعني أّن "منطقة حوض 

                                                           
 .2016أاير  24، الثالاثء ”الد بن الوليدجيش خ“غريب درعا تندمج يف ” الدولة“مراسل سوري، صائل مبايعة لتنظيم  - 24
 .2016حزيران  10شبكة شام، جيش "خالد بن الوليد" يتشكل يف درعا من الفصائل املتهمة مببايعة تنظيم الدولة، اجلمعة  - 25
 .2016حزيران  16اجلديد يف اجلبهة اجلنوبية،  األخبار، اخلميس  "داعش": وجه "جيش خالد بن الوليد"نور أيوب،  - 26
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اليرموك في طريقها ألن تكون إمارة تابعة لقيادة التنظيم في الرقة، وقد رفضت هذه الفصائل االنضمام مع بقّية 

مَّ الف
و
صائل ضمن القضاء أو العمل العسكري ضّد النظام، بل حملت مشاريع بعيدة عن أهداف الثورة"، ومن ث

 ملسار املواجهة مع النظام أو استعداء لدول الجوار
ً
 .27تهديدا

 

 
ً
 العالقة مع اآلخرين -ثالثا

  العالقة مع الفصائل األخرى  .1

حة والفصائل املكّونة لجيش خالد بن الوليد، اشتعلت اندلعت املواجهة بين الفصائل  2014منذ العام 
ّ
املسل

 من  .جبهة الجنوب السوري بمعارك طاحنة بين الطرفين طوال السنوات املاضية
ً
 كبيرا

ً
املعارك أوقعت عددا

 بين املدنيين، قتلى وجرحى، وشيوع حال من التوتر في حوض اليرموك في 
ً
الخسائر البشرّية بين أطراف الصراع وأيضا

منطقة درعا التي حافظت طوال فترة  األزمة على هدوء نسبي مقارنة ببقّية املناطق األخرى في سوريا التي تسودها 

 إلى بؤر مشتعلة غير مستقّرة. 
ً
حة بين الفصائل املتنازعة، وربما تحّولت أحيانا

ّ
رات أو صراعات مسل

ّ
 توت

 

 2017شباط  21ظهر األحد 
ًّ

حة في ريف درعا، مستغال
ّ
، هاجم جيش خالد بن الوليد، مواقع للفصائل املسل

انشغالهم بمعركة "املوت وال املذلة"، والتي أطلقوها ضّد النظام ومحاولة السيطرة على حي املنشّية، آخر مواقع 

الحصار الذي فرضته عليه فصائل مسلحة  من فّك  2017آذار  13وتمكن جيش خالد في النظام في درعا البلد، 

سورّية، لعدة سنوات،  في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، والذي يبعد كيلومترات قليلة عن قرى أردنّية 

،  ، وتظهر28حدودّية؛ وذلك عقب سيطرته، في نهاية شباط، على قرى واسعة في الجنوب السوري
ً
شرت الحقا

ُ
صور، ن

حة األخرى واملدنّيينقيام جيش خالد بإعدام عشرا
ّ
 .29ت األسرى من مقاتلي املعارضة املسل

 

نات جيش خالد بن الوليد .2  العالقة بين مكو 

حمل جيش خالد بن الوليد بذور الخالف داخله، بسبب تركيبه من عّدة فصائل، وطموحات كّل فصيل منها في 

بعملّيات تصفّية سرّية متبادلة بين أطراف االستئثار بقيادته، ومسك املفاصل األساسّية فيه، إلى حّد القيام 

مكّوناته لقيادات بارزة فيها، من أجل إزاحتها من الواجهة واستبعادها من املنافسة على سّدة القيادة. ويبدو أّن 

الخالفات كانت قائمة منذ البداية بين الطرفين، وأّن ما جمعهما هو املصلحة املشتركة بجمع قواهما ملواجهة 

 بقاعدة "عدو عدّوي صديق"؛الفصائل امل
ً
حة األخرى، عمال

ّ
، كان اللواء 2016فمنذ بيعة املثنى للواء في آذار  سل

                                                           
 .2016أاير  31عبدهللا العمري، "جيش خالد بن الوليد" جتمع جديد يضم "لواء شهداء الريموك" و"حركة املثىن اإلسالمية"، الثالاثء  - 27
قرى سوريّة، هي: الشجرة، مجلة،  10احلسن، متّكن جيش خالد بن الوليد من إحكام قبضته على حبسب الناطق ابسم جيش الثورة يف اجلبهة اجلنوبّية )جيش حّر( أبو بكر  - 28

ملم، واليت يبلغ مداها  130يار عابدين، القصري، انفعة، عني ذكر، تسيل، عدوان، جلني، وسحم، وقال لـ"املونيتور": "استطاع التنظيم املتشّدد السيطرة على مدافع ذات ع
 ملم واألسلحة املتوّسطة واخلفيفة. 1222ومدافع امليدان ذات العيار  T 55كمّية حمدودة من الذخرية، إضافة إىل عدد من داّبابت كلم مع    27األقصى 

جّراء  أشخاص بني عسكرّيني اتبعني لفصائل درعا ومدنّيني، قضوا 110، أّن 2017آذار  19كشف بيان مكتب "توثيق الشهداء يف درعا"، الصادر يوم الثالاثء   - 29
ساعة من اهلجوم، حيث تلّقى معلومات عن  48االشتباكات مع جيش خالد، ومنهم من مّت إعدامه ميدانًياً، مشريًا أّن قسم اجلناايت واجلرائم اكتشف اجلثث بعد مرور 

)املصدر: مؤسسة نداء اإلسالم اإلعالمية، ذراع داعش واألسد انتشار أعداد كبرية من اجلثث يف املناطق اليت هامجها "جيش خالد"، مرجّحاً أن يرتفع العدد ألكثر من ذلك. 
 (.2017آذار  20يف درعا، االثنني 
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دين والصحوات، إال أّن الوقت لم يّحن بعد لقتالهم". ولم يظهر الطرفان 
ّ
يرى "أّن عناصر "املثنى" هم من "املرت

 منشّقون عن "املثنى". خالفاتهما العميقة؛ بغية الحفاظ على إظهار التماسك والتالحم،
ً
 قبل أن يكشفها الحقا

وبحسب بعض النشطاء فإّن التباينات ضمن التشكيل الجديد بدأت تظهر بعد فترة من إعالنه، وكان من أبرزها 

مقتل عدد من قادة حركة املثنى في منطقة حوض اليرموك بظروف غامضة، ومن أبرزهم القيادي في حركة املثنى 

د العسكري للحركة، وذلك بعد أسبوع من تشكيل جيش خالد، حيث قض ى بتفجير في بلدة زكريا املصري، القائ

)الشجرة( بحوض اليرموك، بينما فّر عدد من قادة الحركة باتجاه الشمالي السوري، ومنهم شرعي الحركة أبو 

 . 30اليمان الشمس ي )محمد املساملة(

برز بداية في بيان صادر عن أحد قيادّيي "لواء شهداء فيما عّد البعض اآلخر أّن ظهور الخالفات إلى العلن 

ط وا
ّ
مارة"، ووقوفها وراء االغتياالت التي تطال إلاليرموك"، اّتهم فيه عناصر "حركة املثنى" وقيادتهم بـ"حّب التسل

قيادات وعناصر لواء شهداء اليرموك خاّصة، في حوض اليرموك"، منهم األمير أبو هاشم اإلدلبي، الذي اغتيل 

لإلطاحة به من منصب األمير العام لجيش خالد بن الوليد. واتهم البيان متزّعم "حركة املثنى" ناجي املساملة، بشكل 

  .31مباشر، بالوقوف وراء االغتياالت

حة، في بلدة سحم  2017وتطّور الخالف في نيسان 
ّ
بين عناصر الطرفين من مشاّدات كالمّية إلى اشتباكات مسل

قتلى وجرحى من الطرفين، نتيجة خالف حول االنسحاب من املناطق التي سيطر عليها "جيش  الجوالن، أسفرت عن

خالد بن الوليد" بعد معارك مع املعارضة )...( وعارضت "املثنى" االنسحاب بشّدة، نتيجة أهمّية بعض النقاط 

و عبيدة قحطان، بعد عزله من وسبق ذلك عملّيات اغتيال، كان قد نّفذها أب .بالنسبة لها، كتل عشترة وتل الجموع

إمارة "جيش خالد بن الوليد"، بالتعاون مع نضال البريدي، شقيق أبو علي البريدي "الخال" مؤّسس "شهداء 

اليرموك"، وبالّتعاون مع أمير "املثنى" ناجي املساملة. وطالت عملّيات االغتيال أمير "جيش خالد بن الوليد" أبو هاشم 

جملة، في  -بواسطة عبوة ناسفة، استهدفت سيارته على طريق عابدين 2016تشرين األول  18يوم الثالثاء اإلدلبي ]

، األمر الذي دفع "شهداء اليرموك" العتقال قحطان والبريدي، بتهمة "االغتيال والتعامل مع منطقة حوض اليرموك[

ن املساملة من الهرب إلى الرقة وإعالن البيعة لـتنظيم "داعش". وكان قد سبقه إلى ذلك 
ّ
إسرائيل". في حين تمك

نحو تركيا قبل اعتقاله من قبل "أحرار  الشرعي العام لـ"حركة املثنى" محمد شمس ي املساملة، والذي كان ينوي الهرب

الشام" في مدينة أعزاز شمالي حلب، وانتهت غالبّية قيادات الصف األول في "حركة املثنى" خالل الفترة املاضية، إذ 

قض ى الرجل الثاني في الحركة واملسؤول األول عن عملّيات االغتيال والخطف "أبو عمر صواعق" بانفجار مصنع 

، في حين هرب وانشق وقتل آخرون. وال يتجاوز من تبّقى من عناصر 2016ة في بلدة الشجرة في أيار للعبوات الناسف

 إدارّية في "الحسبة" و"الزكاة" و"الشرطة  200"املثنى" ضمن "جيش خالد" 
ً
عنصر، أغلبهم يشغلون أعماال

ثنى" فقد بات هؤالء مجبرين على اإلسالمّية". لكن، ونتيجة الخالفات العميقة اليوم بين "شهداء اليرموك" و"امل

                                                           
 .2016تشرين األول  1مضر الزعيب، كيف ظهرت اجملموعات املرتبطة بـ )داعش( يف درعا؟، كلنا شركاء، السبت  - 30
غتيال طالت قادة وعناصر منه، إضافة إىل أمري جيش خالد "أبو هاشم اإلدليب؛ منها اغتيال يوسف البقريات واهّتم لواء شهداء الريموك حركة "املثىن" ابلوقوف وراء عملّيات ا - 31

كىن بـ"أبو حممد التل"، أحد أبرز القادة امليدانّيني واملؤّسسني للواء "شهداء الريموك"، كما أشري إىل عناصر من "حركة املثىن" 
ُ
يف "جيش ابلوقوف خلف مقتل "أمري املدفعّية" امل

 .خالد" متيم اجلاعوين، من دون توضيح ظروف مقتله
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 من االقتتال الداخلي مع "شهداء اليرموك" إذا ما حدث تصعيد 
ً
القتال ضمن "جيش خالد" إلثبات الوجود وخوفا

 .32للخالف

 

 
ً
ة وفعاليته في مواجهة الفصائل -رابعا  بنية جيش خالد القتالي 

وبقدرات قتالّية ولوجستّية عالية، استطاع أن  عرف عن جيش خالد بن الوليد تمّيزه بالتسليح الثقيل والنوعي،

يتفّوق بما يمتلك على قوى وفصائل عرف عنها قّوتها وقدراتها القتالّية والتسليحّية الرفيعة، كجبهة تحرير الشام 

)النصرة( وأحرار الشام والجبهة الجنوبّية، وعمل على تنظيم بنيته الداخلّية وإقامة دورات عسكرّية في حوض 

 اليرمو 
ً
 ثابتة ومتحّركة له في مناطق سيطرته، ووضع قيودا

ً
ك، وتعزيز انتشار خالياه خارج املنطقة"، ووضع نقاطا

 .33على الحياة العامة لألهالي في القرى الخاضعة له

، منهم نحو  700وتقّدر بعض املصادر عدد مقاتلي جيش خالد بـ "
ً
من جنسّيات أردنّية  100مقاتٍل تقريبا

ف من عشرات املدّرعات ومدافع ثقيلة من عيارات مختلف، ومدافع هاون، وفلسطينّية وخلي
ّ
جّية، وبعتاد يتأل

بينما تفيد مصادر في الجيش  .34وصواريخ مضاّدة للدروع، ورشاشات متنّوعة، وعشرات السيارات رباعّية الّدفع

منهم تحت مسّمى قاٍض  300مقاتل،  1500الحّر السورّي بالجنوب "أّن قوام جيش خالد بن الوليد يبلغ ما يقارب الـ

شرعي، ويترأسه شخص أردني، يدعى أبو محّمد املقدس ي، ويمتلك الجيش قدرة على تجنيد أبناء القرى التي يسيطر 

مادّية، إلى جانب إخضاعهم لدورات دينّية في الجهاد، بينما يبلغ عدد فصائل الجيش عليها بسبب تقديم إغراءات 

، أبرزها: جبهة  20فصيلة، منها  120الحر في املنطقة الجنوبّية 
ً
فصيلة تتلّقى الّدعم من غرفة "املوك" املمّولة أميركّيا

ألوية الفرقان، املجلس العسكري في ، 46ثّوار سوريا، فرقة أحرار نوى، لواء الجنوب، فرقة الفجر، الفرقة 

 .35القنيطرة، وجيش أحرار العشائر"

إلى مساحات واسعة في منطقة حوض اليرموك في  2017شباط  20جيش خالد بن الوليد التمّدد في “لقد استطاع 

ريف درعا الغربي، وبسط سيطرته على بلدات تسيل وسحم الجوالن وعدوان وجلين، إضافة إلى تل عشترة وتل 

قدرة على اختراق صفوف قّوات املعارضة، وضربها من الخلف، وانتزاع ” جيش خالد“لجموع العسكري، وأظهر ا

 36”.السيطرة منها في أوقات قياسّية

ب قدرات أعلى مما تتمّتع به اليوم، خاّصة بعد انسحاب 
ّ
وتدرك الفصائل أّن اإلجهاز النهائي على جيش خالد يتطل

 من مقاتليها ضّد داعش من درعا إلى جبهة النصرة أو فتح الشام 
ً
من الحرب ضّده، بانتقال الجزء األكثر تشّددا

 .محافظة إدلب

في ترويع الخصوم بعملّيات االغتيال والتفجير،  -داعش -ويحاول جيش خالد اعتماد أساليب التنظيم األم

 من مهاراته في 
ً
الحرب النفسية، واستثمار وتعميق حالة الفوض ى واالنقسام والتناحر في صفوفهم، مستفيدا

                                                           
 .مرجع سابقأمحد  احلوراين، درعا: هل بدأ "جيش خالد بن الوليد" ابلتفكك؟، املدن،  - 32
 .2017آذار  5انظر: عنب بلدي، "جيش خالد" خيلط أوراق حوران يف أصعب أوقاهتا،  - 33
 .2017شباط  8جلنوب عن سريهتا وصراعها من أجل البقاء، الشبكة السورية لإلعالم املطبوع. علي غنام، جيش خالد بن الوليد أو داعش ا - 34
 .2017, 13حممد عرسان، األردن... ختّوفات من إمارة متشّددة على احلدود الشمالّية، املونيتور،  مارس  - 35
 .بقمرجع ساانظر: عنب بلدي، "جيش خالد" خيلط أوراق حوران يف أصعب أوقاهتا،  - 36
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األخطاء ومظاهر الفساد وشبهات التواطؤ والتبعّية التي تحوم حول قادة في الجبهة الجنوبّية ألجهزة مخابرات عربّية 

 .37وغربّية

 

 
ً
 ارتكابات جيش خالد بن الوليد -خامسا

 التنكيل بالفصائل -1

يه 
ّ
أيديولوجيا متعّصبة، تتوافق مع منهج تنظيم داعش، مع تنامي قّوة جيش خالد بن الوليد، وتزايد نفوذه، وتبن

وسيطرته  املناطق التي تخضع لنفوذه اعتمد أساليب قاسية مع خصومه، وانتهج سياسات وإجراءات متشّددة في

، سواء على مستوى الّنظام أو األحكام القضائّية املباشرة، تشبه إلى حّد كبير ما تطّبقه داعش في نطاق سيطرتها

 إلى تبعّية جيش ابن الوليد لتنظيم داعش، كونها تشبه وتحاكي إلى حّد  والشرعّية
ً
را

ّ
وغيرها، يرى فيها املراقبون مؤش

كبير ما يعتمده تنظيم الدولة من أساليب وإجراءات، وقد سجّل اإلعالم خالل الفترات املاضية العديد من األعمال 

ري والقسوة في التعامل، كما هو حال جميع الفصائل التكفيرّية واالرتكابات التي تعّبر بامتياز عن حالة التزّمت الفك

 املتشّددة، ومن أبرز تلك األعمال:

  دعوة كّل من درس في كلّية الحقوق أو يحمل شهادة محاماة في املناطق الخاضعة لسيطرته للرجوع إلى

 .من تاريخ صدور هذا البيانأيام، ابتداء  10مكاتب الدعوة التابعة له من أجل االستتابة، في مّدة أقصاها 

وأشار بعض النشطاء أّن "جيش خالد بن الوليد" أصدر البيان ليكون بمثابة حجة العتقال الحقوقّيين في 

 منهم ومن ارتباطاتهم مع الفعالّيات املدنّية في املناطق الخاضعة 
ً
املناطق الخاضعة لسيطرته؛ وذلك تخّوفا

 .38لسيطرة فصائل املعارضة

 مه بإعدامات ميدانّية بحّق عدد من مقاتلي فصائل املعارضة السورّية، بعد سيطرته على الكشف عن قيا

 
ً
تل الجموع بريف درعا الغربي. وتكشف الصور عن إعدامات ميدانّية بعد ربط أيديهم من الخلف، فضال

 .39عن نحر بعض األسرى والتمثيل بجثثهم

 43إعدامات ميدانّية بحّق ” جيش خالد بن الوليد“في محافظة درعا تنفيذ ” توثيق الشهداء“مكتب  توثيق 

 في سجونه في ريف درعا الغربي
ً

وتوضيح املكتب أّن هذا الفصيل نّفذ عملّيات إعدام مماثلة بحّق  .معتقال

سبعة معتقلين لديه، دون معرفة انتماءاتهم أو الّتهم املوّجهة إليهم، وتأكيد املكتب أّن لديه معلومات عن 

. 2017شباط  20منذ ” جيش خالد“ين، مجهولي املصير، نتيجة عملّيات اعتقال نّفذها عشرات املفقود

 لعملّيات إعدام 
ً
ونشر الجيش، في معّرفاته عبر مواقع التواصل االجتماعي، تسجيالت مصّورة وصورا

 .201740تكّررت خالل األشهر الثالثة األولى من العام 

 لين" أّن عناصر تنظيم "جيش خالد" بعد سيطرتهم على نقل موقع "بلدي نيوز" عن مصادر من بلدة "ج

البلدة، خالل الهجوم الذي شّنه على مواقع الفصائل األخرى، قاموا بمداهمة املخيم، واعتقال العديد من 

                                                           
 علي غنام، جيش خالد بن الوليد أو داعش اجلنوب عن سريهتا وصراعها من أجل البقاء، الشبكة السورية لإلعالم املطبوع. مرجع سابق. - 37
 .2017الثاين كانون   8أايم اخلليج اجلديد، األحد  10يف درعا يدعو كل احملامني للتوبة خالل « جيش خالد بن الوليد»نورالدين املنصوري، سوراي..  -38

 .2017شباط  21صدرالدين كنو، "جيش خالد" ينشر صور اإلعدامات امليدانية اليت نفذها حبق املعارضة يف درعا، آرا نيوز، الثالاثء  - 39
 .2017آذار  24معتقاًل لديه منذ مطلع العام، اجلمعة  43أعدم ” جيش خالد“عنب بلدي، جهة حقوقية:  - 40
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عناصر الجيش الحر في بلدة "جلين" وإعدامهم، ثم قيامه بعد عّدة أيام على طرد من تبّقى من العائالت التي 

 لهم، وتحصينه من قبلهم.كانت تقطن في 
ً
 مخّيم الشركة الليبّية، بهدف استخدامه مقّرا

ين -2   تهجير املدني 

  حرمان آالف املدنّيين املوجودين في مخّيم الشركة الليبّية وبلدات جلين وعدوان وتسيل وسحم الجوالن من

مادة الخبز وغالبّية املواد الغذائّية املوجودة في املستودعات، وخاّصة مستودعات الطحين لألفران في تلك 

مات والهيئات
ّ
ة املستودعات التابعة للمنظ

ّ
   اإلغاثّية. البلدات، ومصادرة كاف

  
ً
 .41تهجير العديد من العائالت الفلسطينّية التي كانت تقطن ريف درعا الغربي، نحو مناطق أكثر أمنا

 مجموعة "العمل ألجل فلسطينّيي سوريا"، أّن جيش خالد التابع لتنظيم "الدولة" في ريف درعا  تأكيد

 إنسانّية بالغة الجنوبي، أّن "غالبّية املناطق التي سيطر عليها جيش خالد في ر 
ً
يف درعا تعيش أوضاعا

السوء، وخاّصة في منطقتي "جلين وتسيل"". وأضافت أّن عناصر جيش خالد، نّفذوا حملة اعتقاالت، طالت 

 من األشخاص القاطنين في البلدة، بتهمة ارتباطهم وتعاملهم مع فصائل الجيش الحر، كما تّم اعتقال 
ً
عددا

 .42الجيش الحر ضّد التنظيم"فتاتين لقتال والدهما إلى جانب 

 كمّيات من مادة الطحين وكمّيات من املحروقات 2017صادرة عناصره، خالل في شهر كانون الثاني م ،

املخّصصة للمخابز، من التي كانت بحوزة املجالس املحلّية لبلدات الشجرة ونافعة وبيت أره. بحجة إدخالها 

 على عناصره، ومنع توزيعها على املدنّيين في املنطقةبالتنسيق مع فصائل الجبهة الجنوبّية، وجعلها 
ً
 .43حكرا

 فرض الشريعة  -3

لجأ جيش خالد إلى فرض قوانين متشّددة على القرى والبلدات التي يسيطر عليها، تشبه إلى حد كبير ما تمارسه 

وفرض النقاب على داعش والفصائل املتشّددة املماثلة، كمعاقبة الناس على التدخين، وإصدار أحكام بالجلد، 

 ، ومن أبرزها: 44النساء

، حمل عنواننشره  -
ً
 مصورا

ً
جهاز "الحسبة" في قرى  ، يتضّمن جوانب من نشاطات"عزم األمور" شريطا

يشمل: "طمس  حوض اليرموك، وُيظِهر أحد مسؤولي "الحسبة"، يتحّدث عن وظائف هذا الجهاز الذي

معالم الشرك الظاهرة، ومالحقة السحرة واملشعوذين، ومراقبة األسواق، ومنع الغش واالختالط بين الرجال 

 عن "إزالة املنكرات الظاهرة،
ً
 الناس على إظهار شرائع اإلسالم، كإطالق اللحى وتقصير  والنساء"، فضال

ّ
وحث

"داعش" جوالت لجهاز "الحسبة" في إحدى قرى واستعرض الشريط الذي يشبه إصدارات تنظيم  الثياب".

حوض اليرموك، حيث يقوم عناصر بتفتيش املحالت التجارّية، ومراقبة البضائع، إضافة إلى توزيع ما سّمي 

كما أظهر الشريط قيام عناصر "الحسبة" بهدم معالم إحدى  باللباس الشرعي الخاّص بالنساء على الناس.

 عن مصادرة كمّية كبيرة من الدخان وحرقه، وإتالف آالت موسيقّية املقابر ملخالفتها "الشريعة"،
ً
 .45فضال

                                                           
 .2017آذار  5دولة" يبطش بسكان خميم يف درعا، األحد بلدي نيوز، تنظيم "ال - 41
 .2017آذار  1بلدي نيوز، "جيش خالد" يعتقل عشرات املدنيني بتهمة التبعية للجيش احلر، األربعاء  - 42
 .2017كانون الثاين   27بلدي نيوز، "جيش خالد" يصادر قوت املدنيني بدرعا احملررة، اجلمعة  - 43
 .2015تشرين أول  16النصرة تغتال قائد لواء شهداء الريموك يف حمافظة درعا، اجلمعة أورينت نيوز، جبهة  - 44
 .     2017كانون الثاين   13يف ريف درعا، آرا نيوز، اجلمعة ‹ احلسبة›صدرالدين كنو، جيش خالد بن الوليد ينشر فيديو عن عمل  - 45

https://youtu.be/hKhFR9u__k8
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 .46جلد شاب، اّتهم بـ "قذف املحصنات"  -

 في إحدى ساحات قرية الشجرة التابعة لحوض اليرموك في ريف درعا الغربي، بطريقة قطع  -
ً
إعدامه رجال

 .47الرأس، بتهمة ممارسة السحر، بحضور عدد من املقاتلين واألهالي

 في إحدى ساحات قرية كويا التابعة لحوض اليرموك بريف درعا الغربي، بتهمة سب الذات  -
ً
إعدامه رجال

 .48اإللهّية

إعدامه امرأة في بلدة القصير بتهمة الرّدة عن اإلسالم؛ لقولها ألحد أطفالها )يلعن غيمك(، واملرأة هي من  -

 .49نازحي الجوالن، وأٌم لخمسة أطفال

طالق زوجات املقاتلين في كتائب الثوار في “الشرعّية في جيش خالد فتوى، تنّص على إصدار املحكمة  -

 غرب درعا، ومصادرة ممتلكات الثّوار
ً
، وذلك بتهمة رّدتهم عن ”املناطق التي سيطر عليها جيش خالد حديثا

 .50اإلسالم

 

 
ً
ة -سادسا ة املنطقة الجنوبي   حساسي 

 بالغ األهمّية للعديد من األطراف الفاعلة  إّن تواجد جيش خالد بن الوليد في منطقة
ً
الجنوب السوري سبب قلقا

حة األخرى املتواجدة في 
ّ
زاع الدائر في سوريا، الداخلّية منها والخارجّية، ولم يقتصر األمر على الفصائل املسل

ّ
في الن

دولة السورّية والقريبة من منطقة درعا، وذلك بحكم البعد االستراتيجي لجغرافّية املنطقة التي تقع على أطراف ال

 الحدود مع كّل من األردن والجوالن املحتل ولبنان
ّ
، حيث تقع ما يعرف بـ"غرفة 51العاصمة دمشق، وعلى خط

ع الجماعات القوّية املتنازعة، كجبهة فتح الشام، وحركة أحرار الشام، 52املوك"
ّ
، ما جعل منها منطقة محّل تطل

                                                           
 املرجع السابق نفسه.      - 46
 .2016كانون األول   27رأس رجل يف حوض الريموك بتهمة السحر، أخبار السوريني، الثالاثء  جيش خالد بن الوليد يقطع - 47
 .2017كانون الثاين   4يف حوض الريموك، األربعاء ” سب هللا“يعدم رجاًل بتهمة ” عنب بلدي، جيش خالد“ - 48
 .2017آذار  2خلميس إايس العمر، كلنا شركاء، جيش خالد يعدم امرأًة قالت لطفلها )يلعن غيمك(، ا - 49
 املرجع السابق نفسه. - 50
السويداء، ومن الشمال حمافظة حمافظة درعا إحدى احملافظات السورية، تقع أقصى جنوب البالد، حيدها من اجلنوب األردن ومن الغرب حمافظة القنيطرة، ومن الشرق حمافظة  - 51

، وهي عبارة عن سهل، يعرف بسهل حوران، ويبلغ عدد سكان حمافظة درعا ما يقارب مليون 2كم  4000مساحة احملافظة  .دمشق، وكانت تسمى سابقًا حمافظة حوران
، بصرى اعل، دجاسم، نخلنسمة. يعتمد غالبية سكان احملافظة على الزراعة. وتضم العديد من القرى والبلدات، أمهها: درعا، نوى )وهي اثين مدن احملافظة(، طفس، ا

  ك، إزرع، خربة غزالة، صيدا، أم ولد، الكرك الشرقي.لحرا، اينلشيخ مسك، الصنمينالشام، ا
سا وبريطانيا وغريها من ابتفاق وتنسيق بني ما يسمى "جمموعة أصدقاء سوراي"، على رأسها الوالايت املتحدة وفرن 2013املوك"غرفة خمابرات دولية، أتّسست يف العام " -52 

هي تقدم دعمًا استخبارتيًا ولوجستيًا للجماعات املسلحة املعارضة للدولة السورية، ويشمل الدعم غالبية متطلبات أي تشكيل هلذه الغرفة مقر رئيسي يف األردن، و الدول، و 
ذائف اهلاون قيلة وصواًل إىل قعسكري من الدعم ابلسالح، كتزويد الكتائب بصواريخ التاو األمريكية املضادة للدروع، إضافة إىل الدعم ابلذخائر من طلقات الرشاشات الث

سالل غذائية يف شكل دوري". والدابابت، وال يقتصر الدعم عند هذا احلد، بل تلتزم غرفة العمليات بتزويد كتائب املعارضة ابلرواتب الشهرية للمقاتلني، وكذلك تقدم 
لفصائل اليت تنفرد ابلقيام بعمليات ومعارك منفردة دون أن توافق وتتحكم "املوك" مبسار العمليات اليت تقوم هبا اجلماعات اليت تستفيد من دعمها، وتفرض عقوابت على ا
وحتظ الغرفة على الفصائل هتديد حدود الكيان اإلسرائيلي أو  .الغرفة عليها، ومنها التهديد إبيقاف املساعدات والرواتب والسالح وإغالق احلدود األردنية أمام اجلرحى

الذي نقل عن "العقيد خالد احلبوس، رئيس اجمللس العسكري لدمشق وريفها واملنطقة اجلنوبية يف اجليش احلر، إن عدد  21التسلل إىل اجلوالن احملتل. وحبسب موقع عريب 
فصياًل، تتلقى الدعم، واصفا املدعومني بـأهنم "جمموعة فاسدين؛ ليس لديهم ال قيادة، وال تنظيم، وال إدارة، وال  20ها فصياًل، من 120الفصائل يف املنطقة اجلنوبية يبلغ 

 مقدرة على استطالع املعارك".
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ّ
حة واألطراف الخارجّية لتلّقي التوجيهات وجيش اإلسالم، وغيرها؛ كونها تشك

ّ
ل نقطة وصل بين الجماعات املسل

والدعم، املادي واللوجستي من غرفة املوك، والغطاء الجوي، ومعالجة املرض ى الجرحى في مشافي الكيان اإلسرائيلي، 

ة انطالق للهجوم على العاصمة السورّية دمشق، وقصفها ومحاول
ّ
ل نقطة تجّمع ومحط

ّ
ة اقتحامها، وهذا كما تشك

حة األخرى، وتعّرضه 
ّ
ما يفسر االحتكاكات واملواجهات التي خاضها تشكيل جيش خالد بن الوليد مع الفصائل املسل

للقصف والهجوم من جانب الكيان اإلسرائيلي واألردن، وهي األطراف املعنّية باملنطقة الجنوبّية عاّمة، وحوض 

 اليرموك خاصة. 

ه عل
ّ
حة عّد املراقبون منطقة والجدير ذكره، أن

ّ
ى مدى السنوات الثالث األولى من عمر املعارضة السورّية املسل

 عن املحافظات السورّية األخرى، بفضل الهدوء الذي اتسمت به، 
ً
 مختلفا

ً
درعا في الجنوب السوري نموذجا

 من فصائل الجيش الحر، تحت مسمى الجبهة الجنوبّية، ف
ً
نت 2015ي أيار والحلف العسكري الذي ضّم عددا

ّ
، وتمك

فصائلها، بالتعاون مع فصائل أخرى، من السيطرة على عّدة مدن وبلدات في حوران، وانتزاعها من يد الجيش 

 .السوري، أبرزها بصرى الشام ونصيب وغيرها

 

 
ً
 املوقف من جيش خالد بن الوليد -سابعا

 املوقف األميركي -1

للضغط على الفصائل العاصية، غير العاملة وفق جدول أولوّيات كعادتها، تلجأ الواليات املتحدة األميركّية 

د العالقة بين 
ّ
برنامجها املحّدد أو تلك الخارجة عن تحت دائرة سيطرتها املباشرة. ورغم املؤشرات الثابتة التي تؤك

، فال يمكن
ً
عّد جيش ابن  جيش خالد بن الوليد مع الجانب اإلسرائيلي، ولو املحدود، كما سيأتي الحديث عنه الحقا

 من قبل ما يعرف 
ً
 أو معلنا

ً
 مباشرا

ً
حة التي تتلّقى دعما

ّ
 من الجماعات التي تندرج ضمن الفصائل املسل

ً
الوليد واحدا

بـ "غرفة املوك"، التي تدعم الفصائل الناشطة في الجنوب السوري، بل إّن املواجهات التي خاضها هذا التنظيم مع 

له، دفع اإلدارة األميركّية، إلدراج "لواء الفصائل املدعومة من "املوك"، و 
ّ
ح عليها، قبل تشك

ّ
استعصائه وتفّوقه املسل

مات اإلرهابّية العاملة في سوريا، 2016حزيران  9شهداء اليرموك"، أحد مكّونات جيش ابن الوليد، في 
ّ
، بقائمة املنظ

 على األمن األمريكي. ولفتت وزارة الخارجّية األم
ً
ل خطرا

ّ
ريكّية في بيان نشرته وكالة الصحافة الفرنسّية باعتباره يشك

ه تّم إدراج جماعة شهداء اليرموك مع تنظيم جبهة النصرة وتنظيم
ّ
الحكومة األميركّية ملا على الئحة  داعش إلى أن

ه نتيجة لهذا  .تطلق عليها الكيانات املحّددة بشكل خاص على أّنها إرهابّية على املستوى العالمي
ّ
وأوضحت الوزارة أن

التصنيف تّم تجميد جميع املمتلكات الواقعة ضمن السلطة القضائّية األميركّية التي لجماعة شهداء اليرموك 

ه ي
ّ
دة أن

ّ
  .حظر على األمريكّيين إجراء أّي تعامالت مع هذه الجماعةمصلحة فيها، مؤك

مات اإلرهابّية إلى قيامها 
ّ
والالفت أّن واشنطن عزت إدراج جماعة شهداء اليرموك، في قائمتها الخاّصة باملنظ

 فيليبينّيين، يعملون ضمن بهجمات إرهابّية في مناطق جنوب سورّية ومسؤولّيتها عن عمليتي خطف جماعي لعناصر

 .53سنوات على عمليتي الخطف للجنود األممّيين 3نحو  مرور وذلك رغم ،قّوات األندوف في الجوالن السوري املحتل

وعّد البعض هذا القرار بمثابة تمهيد لخطوات تالية، تستهدف اللواء، "كونه سيوفر الحجة والغطاء القانوني 

ع من هذا القرار "هو 
ّ
الدولي لضرب بعض مناطق حوران التي ينتشر فيها هذا التنظيم". ذلك أّن الهدف املتوق

                                                           
 .2016حزيران  9إبراهيم مطر، واشنطن: مجاعة شهداء الريموك بسوراي منظمة أرهابية، صوت األمة، اخلميس  - 53

http://www.soutalomma.com/list.aspx?kw=80&ifr=1&kwn=%u062F%u0627%u0639%u0634&exp=253797
http://www.soutalomma.com/list.aspx?kw=80&ifr=1&kwn=%u062F%u0627%u0639%u0634&exp=253797
http://www.soutalomma.com/list.aspx?kw=206&ifr=1&kwn=%u0645%u0631%u0648%u0631&exp=253797
http://www.soutalomma.com/list.aspx?kw=206&ifr=1&kwn=%u0645%u0631%u0648%u0631&exp=253797
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ل العسكري في الجنوب 
ّ
ل سيكون إضفاء صفة الشرعّية الدولّية على التدخ

ّ
السوري"، واالعتقاد الجازم "بأن التدخ

 أي تدخل بري". 
ً
أما عن مغزى هذا القرار بهذا التوقيت، فهو "تثبيت الهدنة املزعومة في  عبر سالح الجو، مستبعدا

 .54مصيره(" الجنوب السوري من ناحية، عبر رسائل مشفرة )من ال يلتزم فهذا

 أّن قرار الخارجّية ا
ً
ألميركّية بهذا الشأن يرتبط بإعاقة "اليرموك" نشاط غرفة املوك، وإخراج ولكن، بدا واضحا

 بسبب تواجدها الجغرافي في مدينة درعا )جنوب غربي 
ً
الفصائل التي تأتمر بأوامر الغرفة، وتتلّقى دعمها، وأيضا

شملت "عملّيات  على الحدود مع الكيان اإلسرائيلي واألردن، إضافة إلى قيامه بنشاطات، 2012سوريا(، منذ آب 

 من قّوات حفظ السالم في آذار  21اختطاف واستهداف طواقم األمم املتحدة، بما في ذلك اختطاف 
ً
،  2013فلبينّيا

 من قّوات حفظ السالم في أيار  44وكذلك اختطاف 
و
. الفتة إلى أّن هذه "من مرتفعات الجوالن 2013فلبينّيا

كما أّن فصائل . 55"، قبل أن تبايع تنظيم "داعش2014 الل عاماملجموعة تعاونت مع تنظيم "جبهة النصرة" خ

الجيش السوري الحر وفصائل جيش فتح خاضت معارك عنيفة، قبل ذلك بأكثر من عام، معه، بتهمة مبايعته 

 .56لتنظيم داعش، حيث سيطر اللواء بمؤازرة من حركة املثنى على العديد من البلدات بريف درعا الغربي

  ومن املعلوم أّن 
ً
 عن موقعها في األردن في الجوار الجغرافّي للجنوب السوري، بوصفه متنّفسا

ً
غرفة املوك، فضال

ن األردن من تحقيق تأثيٍر واسٍع على هذه الفصائل، بما يضبط أداءها 
ّ
 لفصائل الجبهة الجنوبّية، فإّنها تمك

ً
خلفّيا

" التي يتبّناها األردن كواحدة من سياساته إزاء الصراع في وعملّياتها العسكرّية وفق البرامج الغربّية لـ"محاربة اإلرهاب

وقدمت غرفة املوك للفصائل التي تحارب جيش خالد إمدادات سخّية من الذخيرة والسالح، وزّودتها  .سوريا

بمعّدات هندسية ثقيلة لتحصين دفاعاتها على خطوط الجبهات، إضافة إلى تجهيزات إلكترونّية وآالت كشف عن 

التحالف الدولي أّي ضربات على مواقع جيش خالد في سياق حربها ضّد  ت، لكن، إلى اآلن، لم توّجه طائراتاملتفجرا

 .57تنظيم داعش

ل املباشر في منطقة الجنوب السوري من  2017ومع ذلك، فقد كثر الحديث منذ شهر نيسان 
ّ
عن إمكانّية التدخ

  جانب التحالف الدولي،
ً
جوّية "قالت إّنها لحشود عسكرّية بريطانّية وأمريكّية  بعدما أظهرت وسائل اعالم صورا

 . 58داخل الحدود األردنّية، تهدف الجتياح البادية السورّية"

 

 املوقف األردني -2

لها عشرات املنافذ غير الشرعّية،  375يشترك األردن مع سوريا بحدود، تبلغ 
ّ
كلم، وهي مساحة واسعة، تتخل

ل التي يمكن أن تمارسها الجماعات 
ّ
 للجيش األردني ملنع محاوالت االختراق والتسل

ً
 جدّيا

ً
ل تحّديا

ّ
وبالتالي، تشك

وم أّن األردن، منذ إعدام داعش املالزم أّول الطيار معاذ املتشّددة املناوئة لنظام اململكة الهاشمّية. ومن املعل

                                                           
 .2016حزيران  10لواء "شهداء الريموك" على قائمة اإلرهاب الدويل،بلدي نيوز، اجلمعة  حذيفة حالوة، - 54
 .2016جزيران  9انظر: خدمة قدس برس ، إدراج "لواء الريموك" السوري على "قائمة اإلرهاب" األمريكية، اخلميس  - 55
 .2016حزيران  10بايعة تنظيم الدولة، اجلمعة شبكة شام، جيش "خالد بن الوليد" يتشكل يف درعا من الفصائل املتهمة مب - 56
 . 2017شباط  8الشبكة السورية لإلعالم املطبوع. جيش خالد بن الوليد أو داعش اجلنوب عن سريهتا وصراعها من أجل البقاء، األربعاء  - 57
 .2017نيسان  10، االثنني 21ماذا وراء تصعيد نظام األسد ضد األردن حول جنوب سوراي؟، عريب  - 58
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، في مواجهة مستمّرة مع هذا التنظيم، وهي جزء من التحالف الدولي املشارك في ضرب أهداف 59الكساسبة

 عسكرّية له.

 

، ويشكّل وجود أعداد كبيرة من النازحين السورّيين في مخّيمات على الحدود مع األردن خاصرة رخوة للمملكة

نت الجماعات املرتبطة بداعش من السيطرة عليها، ومن أهّمها، مخّيم الركبان 
ّ
، في حال تمك

ً
 جّديا

ً
ل تهديدا

ّ
تشك

ث الحدودي بين كّل من األردن وسوريا والعراق، في املنطقة 
ّ
الصحرواي للنازحين السورّيين الذي يقع في نقطة املثل

 لداعش، يدفعه املحّرمة املنزوعة السالح، ويضّم حوالي سبعين 
ً
 هاّما

ً
 وهدفا

ً
 استراتيجّيا

ً
ألف نازح، وهو يعّد موقعا

للتحّرك من أجل السيطرة عليه، وتخش ى األردن من وجود خاليا نائمة تابعة لتنظيم الدولة بين الالجئين، وقد عّزز 

 :، واّتهم تنظيم داعش بتنفيذها، أبرزها2016مخاوف األردن الهجمات التي تعّرض لها في العام 

 . 60، لضرب أهداف مدنّية وعسكرّية في األردن2016شباط  2إحباط مخطط لتنظيم داعش، يوم الثالثاء  -1

تعرض مكتب للمخابرات لهجوم في مخيم البقعة لالجئين الفلسطينّيين في محافظة البلقاء شمال عّمان،  -2

 .61، ومقتل خمسة من رجال املخابرات األردنّية2016حزيران  6يوم االثنين 

خة، يوم الثالثاء انفج -3
ّ
، على الساتر الترابي ملوقع عسكري للجيش األردني 2016حزيران  21ار سيارة مفخ

 .62مقابل مخّيم الالجئين السورّيين في منطقة الركبان شمال شرق األردن

في مخّيم الركبان الذي يتولى  63، استهدف جيش العشائر2016تشرين األول  16هجوم انتحاري، يوم األحد  -4

  .64مهمة الحراسة فيه

، استهدف قلعة الكرك 2016هجوم مسلح على قوات األمن األردنية، تبّناه داعش، في كانون أول العام  -5

 .65التاريخّية بمدينة الكرك جنوب األردن

 إلى القادة األمنّيين في الجيش األردني واملراقبين، فإن تمّدد عناصر تن
ً
ظيم داعش في املنطقة الصحراوّية واستنادا

 للمخاطر والتهديدات املباشرة التي ينطوي 
ً
ل التحّدي األمني األهم له في املرحلة الراهنة، نظرا

ّ
املحاذية لألردن، يشك

الحدود أعلن األردن، بعد الهجوم االنتحاري في مخيم الركبان،  في محاولة للحّد من التهديدات املتوقعة،عليها. و

، تعزيزات عسكرّية من 2017كانون الثاني  31وأقام الجيش األردني، يوم الثالثاء السورّية منطقة عسكرّية مغلقة، 

  .66منطقة الرمثا على الحدود الشمالّية مع سوريا

                                                           
، أثناء قيامها مبهمة عسكرّية 2014كانون أول   24بعد سقوط طائرته، يوم األربعاء  2015شباط  3أعدم داعش املالزم أّول الطيار معاذ الكساسبة حرقاً، يوم الثالاثء  - 59

 على مواقع تنظيم داعش يف حمافظة الرقة مشايل سوراي.
 .2016حزيران  21احلدود السورية، الثالاثء اجلزيرة، قتلى من اجليش األردين بتفجري قرب  - 60
 املرجع السابق نفسه. - 61
 .2016حزيران  6النهار، "هجوم إرهايب" يستهدف األردن... ومقتل مخسة من رجال املخابرات، االثنني  - 62
آالف عسكري يتحّدرون من عشائر بدويّة سوريّة، وينتشرون يف املنطقة يعترب جيش أحرار العشائر أحد أهم الوسائد اليت يعتمد عليها األردن، وهو فصيل يضّم حنو أربعة  - 63

وتعّد محاية احلدود وأتمني املنطقة احلدوديّة الواقعة بني األردن وسوراي من عناصر تنظيم الدولة املهّمة  .املمتّدة من معرب نصيب غراًب إىل احلدود بني حمافظيت درعا والسويداء
هديل صديق، خطط أردنية لتقييد خطر تنظيم ئر" الذين يتلّقون أوامرهم املباشرة من اجليش األردين، وحيوزون الدعم املادي واملعنوي من عمان. )انظر: الرئيسّية لـ "أحرار العشا

 (.2017كانون الثاين   26الدولة يف ابدية الشام، اجلزيرة، اخلميس 
 .2016تشرين األول  18 الشمال، الثالاثء العرب، عني داعش على اجلنوب السوري بعد احنسار نفوذه يف - 64
 2017شباط  8أهداف وراء قصف األردن لداعش جنويب سوراي، األربعاء  3املدينة نيوز،  - 65
 .2017كانون الثاين   31، الثالاثء دن حتشد قواهتا على احلدود مع سوراي, داعش والسبب ؟األر فدنك نيوز،  - 66

http://www.vedeng.co/2017/02/01/24792
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ي
ّ
حة، وتدن

ّ
 وتشكل األوضاع اإلنسانّية الصعبة التي يعاني منها السورّيون في أماكن سيطرة الجماعات املسل

حة الستيعاب املزيد من 
ّ
 للجماعات املسل

ً
 مساعدا

ً
مستوى املعيشة وغياب تأمين الحاجات الضرورّية، عامال

املنضوين في صفوفهم، جّراء العوز والحاجة إلى تأمين مصادر دخل وتلبية الحاجات املعيشّية لذويهم، وتبدي 

املناطق التي يسيطر عليها، على استغالل حالة السلطات األردنّية خشيتها من أن يعمل جيش خالد بن الوليد، في 

الفقر واليأس التي يعيشها الناس، وحاجتهم لتأمين قوت يومهم، وتوفير املواد الغذائّية األساسّية، ودفعهم لإلعالن 

  .67عن والئهم ومبايعتهم له، وبالتالي، تثبيت نفوذه، وتمّدده أكثر

  2017شباط  3األردني قصف مساء يوم الجمعة الطيران العسكري أّن وتجدر اإلشارة إلى 
ً
ألّول مرة، أهدافا

ث بيان للجيش األردني نشرته وسائل إعالم رسمّية: "عن أّن طائرات من سالح الجو امللكي  جنوبي سوريا، وتحدَّ

 مختلفة لعصابة داعش اإلرهابّية في الجنوب السوري"
ً
 . 68األردني دّمر أهدافا

 من األهداف، إّن قصف الجيش األردني مل
ً
واقع تابعة لـ"داعش" جنوبي سوريا، يأتي في سياق تحقيق األردن عددا

 الوقائّية واالستراتيجّية، وهي: 

  لألردن، أو تقوم بأعمال عدائّية في العمق 
ً
ل تهديدا

ّ
توجيه "ضربات وقائّية أو عكسّية للتنظيمات التي تشك

 .69كل خطورة مستقبلّية على اململكة وأمنهااألردني، بهدف ضرب أو القضاء على أّي أهداف قد تش

  إرسال رسالة إلى التنظيمات املرتبطة بداعش، مفادها التأكيد على ضرورة ابتعاد تلك التنظيمات عن

 الحدود األردنّية.

  إلى قدرات هذا 
ً
تقديم الدعم، عند الحاجة، لجيش العشائر الذي أّسسه األردن ملواجهة داعش، نظرا

.  الجيش غير الكافية
ً
 للقيام بهذه املهّمة منفردا

له في األزمة السورّية بالحديث عن وجود مخاطر محدقة باألردن، ناشئة 
ّ
وبطبيعة الحال، يسعى األردن لتبرير تدخ

عن الخوف من وجود تحّركات من جانب التنظيمات املتشّددة التي سبق لها اختراق األمن األردني مرات متعّددة، أو 

 للخبير وجود خاليا نائمة 
ً
على الحدود القريبة، لديها القدرة على التحّرك داخل املجال الحيوي للمملكة؛ فوفقا

ن داعش من اختراق  2016العسكري األردني "فايز الدويري"، فإّن العام 
ّ
 على الدولة األردنّية، حيث تمك

ً
كان صعبا

يا نائمة أو ذئاب منفردة، وأّن جيش خالد بن مرات، سواء عبر الحدود أو بواسطة خال  4املنظومة األمنّية األردنّية 

 على األردن
ً
ل خطرا

ّ
 .70الوليد في منطقة حوض اليرموك يشك

 

 املوقف اإلسرائيلي  -3

ال تقّل الجبهة الجنوبية في سوريا أهمّية بالنسبة للعدو اإلسرائيلي عنها بالنسبة لألردن، فهي في صلب خارطة 

لجوالن املحتل، وعلى تماس مباشر مع النشاط اإلسرائيلي في منطقة، يرى اهتماماته، كونها متاخمة لحدود منطقة ا

 خصبة للتحّرك، من خالل الفصائل املعارضة التي تسيطر عليها بعد خروجها من يد النظام، أو من خالل 
ً
فيها أرضا

                                                           
 .2017كانون الثاين   26هديل صديق، خطط أردنية لتقييد خطر تنظيم الدولة يف ابدية الشام ، اجلزيرة، اخلميس  - 67
 .2017شباط  4راي، السبت سكاي نيوز عربية، ألول مرة.. غارات أردنية على مواقع لداعش جنويب سو  - 68
ة حدودها " يف مقابلة مع انظر: تصريح الناطق ابسم احلكومة األردنّية حممد املومين الذي هّدد فيه ابلقيام "بعمل عسكري داخل سوراي يف حال اضطرار بالده حلماي - 69

 (.2017أاير  9رد، الثالاثء التلفزيون األردين. )املصدر: اجلزيرة، األردن يهدد بتدخل عسكري يف سوراي والنظام ي
 .مرجع سابقأهداف وراء قصف األردن لداعش جنويب سوراي،  3املدينة نيوز،  - 70
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حة التي تتلّقى 
ّ
 غرفة املوك بحكم فاعلّية الغرفة ومستوى تأثيرها ونفوذها على الفصائل املسل

ً
 مباشرا

ً
 وتمويال

ً
دعما

  .منها

 باسم "لواء شهداء اليرموك"، تسيطر على منطقة في  
ً
وُيذكر أّن جماعة "جيش خالد بن الوليد"، املعروفة سابقا

الركن الجنوبي الغربي من سوريا، على مقربة من الحدود مع كّل من الجوالن املحتل واألردن، وتعّد تلك املنطقة 

 ملا يصل إلى 
ً
 لـ"الجيش اإلسرائيلي" 40موطنا

ً
 . 71ألف شخص، وفقا

 األزمة في الجبهة الجنوبّية في صباح األحد 
ّ
ل اإلسرائيلي املباشر على خط

ّ
 2016تشرين الثاني  27لقد برز التدخ

عبر إعالن املتحّدث باسم "الجيش اإلسرائيلي" لإلعالم العربي "أفيخاي أدرعي" في بيان عبر صفحته الرسمّية على 

تعّرض قوة عسكرّية إسرائيلّية، كانت تهّم بنشاط أمني جنوب هضبة الجوالن إلطالق نار من أسلحة فيسبوك 

 ”. الجيش اإلسرائيلي“خفيفة ومتوّسطة، وتبادل إطالق نار، وإطالق قذائف هاون على أماكن تواجد وحدات 
ً
ووفقا

من املوالين لـ"داعش" من جماعة جيش خالد للمتحّدث باسم الجيش اإلسرائيلي بيتر ليرنر، فإّن من أطلق النار هم "

الدولة “بن الوليد". وتعّد هذه الحادثة هي املواجهة األولى بين القّوات اإلسرائيلّية وعناصر تابعين لتنظيم 

في الجوالن، على الرغم من وقوع مواجهات بين الكيان ومقاتلين آخرين على الجانب السوري للحدود ” اإلسالمّية

 .72قبلعّدة مرات من 

وبحسب موقع "نيوز فيرست كالس" القريب الصلة بصحيفة "هاآرتس" العبرّية، الحادثة لم توقع إصابات في 

 على استهداف 
ً
صفوف الجيش الصهيوني في الهضبة، لكّن األخير قتل أربعة من املهاجمين في غارة جوّية سريعة، رّدا

وتحّدث البعض عن  ،رب من العاصمة السورّية دمشق!الكمين الصهيوني، استتبعه استهداف مواقع عسكرّية بالق

ر إلى تحّول في االستراتيجّية القتالّية للجماعات التكفيرّية تجاه العدو الصهيوني، وأّن الكيان 
ّ
أّن الحادثة تؤش

ن الصهيوني لجأ إلى إجراءات أكثر فعالّية ملواجهة التغييرات التي تحدث بسبب تواجد هذه التنظيمات على مقربة م

 حدود الجوالن املحتل.

 

د صدقها، فالروايات اإلسرائيلّية متضاربة، 
ّ
لكّن الرواية الصهيونّية بهذا الشأن لم تكن واضحة بالقدر الذي يؤك

 على النحو اآلتي:

  ق العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرّية، أليكس فيشمان، تحّدث عن مصادفة عجيبة
ّ
املعل

اإلسرائيلّية مع استهداف تنظيم "جيش خالد بن الوليد" للقّوة اإلسرائيلّية في بوجود طائرات سالح الجو 

 اختالق الرواية الصهيونّية لواقعة ما أو حدث ما، لم يّتضح بعد!. وتزامنها مع 
ً
الجوالن املحتل، مرّجحا

ه سيعمل للقضاء على داعش بمساعدة
ّ
الشعب  تصريح مهم للعاهل األردني، امللك عبه هللا الثاني، بأن

اليهودي، وتعليق رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو على تلك الحادثة بأّن بالده لن تقف 

مكتوفة األيدي أمام تنظيم داعش، والحيلولة دون تقّدمه نحو "إسرائيل". ويبدو أّن هذا الكمين هو كمين 

 بالفعل إلسقاط األربعة الداعشّيين قتلى!.

                                                           
 .2016تشرين الثاين  27بريف درعا، األحد ” خالد بن الوليد“متدن، إسرائيل توضح ببيان االشتباك مع جيش   - 71
 املرجع السابق نفسه. - 72
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 ل السياس ي للم
ّ
ن من ثالث املحل وقع اإللكتروني، آريئيل ليفين، لفت إلى أّن جيش خالد بن الوليد مكوَّ

ر إلى نّية مسبقة لتنظيم داعش لجّس نبض الجيش الصهيوني، ورّد فعله 
ّ
 أّن الحادثة تؤش

ً
جماعات، مرّجحا

ها بالون اختبار من قّوة داعشّية صغيرة، في
ّ
وقت لم يرغب  في حال املواجهة بينهما، أي أّن العملّية كل

 التنظيم في أغلبه بمواجهة "إسرائيل" في املرحلة الراهنة.

  تحليالت أخرى أشارت إلى احتمال توّرط الخلّية بنفسها إلطالق النيران نحو الدورّية اإلسرائيلّية بالجوالن

ي، ولم يصدر من قيادة عليا بالتنظيم في العراق وسوري
ّ
ل املحتل، وأّن قرار الهجوم هو قرار محل

ّ
ا، وال يشك

 سياسة جديدة لتنظيم داعش ضّد القّوات الصهيونّية!.

  ثر، انضموا تحت لواء تنظيم داعش، وهي جماعات
ُ
بعض التحليالت رأت أّن هناك جماعات ونشطاء ك

مختلفة ومتباينة األهداف، ورّبما إحدى هذه الجماعات أو التنظيمات هو من قام باإلغارة على القّوات 

ع سرعة رّد الفعل.الصهيونّية بال
ّ
  جوالن املحتل، ولم يتوق

العدو الصهيوني من أجل إعطاء أهمّية استراتيجّية زائدة ملا جرى على حدود الجوالن املحتل، نقل عبر وسائله 

 اإلعالمّية املنشورة باللغة العبرّية أّن الجنرال غادي آيزنكوت، رئيس هيئة األركان اإلسرائيلي، قّرر زيادة قّوة الجيش

ق 
ّ
اإلسرائيلي العاملة في الهضبة ملواجهة املخاطر املحدقة باألمن القومي لبالده في الهضبة السورّية. فيما أعرب املعل

لة 
ّ
العسكري لصحيفة "هاآرتس" العبرية، عاموس هرئيل، عن تخّوفه من فتح إسرائيل لجبهة عسكرّية جديدة، ممث

ل خطورة على األمن القومي اإلسرائيلي من في جيش خالد بن الوليد وشهداء اليرموك، أو تنظ
ّ
يم داعش األم، ما يمث

ل السياس ي بالصحيفة نفسها، ليقول إّن جيش بالده يستعد أكثر من ذي قبل 
ّ
جديد. ليأتي جيلي كاهان، املحل

 
ً
 .73ملواجهة الجماعات السنّية املتطّرفة بالجوالن وسوريا أيضا

الستراتيجي في العقيدة القتالّية للجماعات التكفيرّية املرتبطة بتنظيم استمّرت التحليالت في الحديث عن التغّير ا

داعش، مع السكوت عن غيرها من الجماعات األخرى، التي أظهر اإلعالم، على مدى السنوات املاضية، الّدعم، 

و مدفعّيته املباشر وغير املباشر، الذي يقّدمه لها العدو الصهيوني، بما فيها استهداف سالح الجو الصهيوني أ

املباشرة ملواقع الجيش السوري وحلفائه قبل بدء تلك الجماعات بشّن هجومات على تلك املواقع، ومنها تقديم 

 الرعاية الطبّية في مستشفياته داخل األراض ي املحتلة، إلى غيرها من الخدمات والتسهيالت املختلفة.

 غير أّن وزير األمن اإلسرائيلي السابق موشيه يعالون بّد  
ً
د تلك التحليالت، وكشف عن أّن ما جرى ال يعدو حادثا

سقوط ثالث قذائف صاروخّية غير مقصود من جانب خلّية تابعة لجيش خالد بن الوليد؛ ففي معرض تعليقه على 

، داخل األراض ي الواقعة تحت سيطرة إسرائيل في هضبة 2017نيسان  21من الجانب السوري، يوم الجمعة 

"أغلب حاالت إطالق نيسان إّن  25ون أن تتسّبب بإصابات أو أضرار، قال يعالون يوم االثنين الجوالن املحتل، د

 إلى أّن "حادثة واحدة حصلت، في الفترة 
ً
النار كانت تحصل من أراض تقع تحت سيطرة الجيش السوري"، مشيرا

"
ً
  .74األخيرة، أطلق فيها "داعش" النار عن طريق الخطأ، وقد اعتذر فورا

ف تصريح يعالون، بما ال يقبل الشك عمق العالقة التي تربط العدو الصهيوني بالجماعات التكفيرّية، لقد كش 

على اختالفها وتباينها، ومنها تنظيم جيش خالد بن الوليد، املّتهم باالرتباط بتنظيم داعش، وقد لفت ذلك بعض أبرز 

                                                           
 .2016كانون األول   10خلية خالد بن الوليد.. هل تبدأ داعش ىف استهداف الكيان الصهيوىن؟!، األهرام العريب،  السبت انظر: خالد سعيد، بعد هجوم  - 73
         .2017نيسان  23سبوتنيك، اعتذر تنظيم "داعش" اإلرهايب، إلسرائيل، بعدما أطلق صاروخ ابخلطأ ابجتاه اجلوالن، األحد  - 74
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مرصد الفتاوى ماعات التكفيرّية ونشاطاتها، ومنها "املواقع الدينّية في العالم اإلسالمي املناهضة لتوّجهات الج

التكفيرّية واآلراء املتشّددة، التابع لدار اإلفتاء املصرّية" الذي وجد في ما نقله يعالون عن اعتذار "داعش" للكيان 

ه "أمر يثير الريبة حول طبيعة الع
ّ
جاه الجوالن، أن

ّ
 بالخطأ بات

ً
 واحدة

ً
القة بين اإلسرائيلي عن إطالق النار مرة

ر له الغطاء ليظّل على قّوته 
ّ
 من الشكوك حول شبكة عالقات التنظيم في املنطقة، التي توِف

ً
الطرفين، ويثير مزيدا

أمام التحالف الدولي الذي يستهدف القضاء عليه ... خاّصة أّن التنظيم لم يستهدف إسرائيل بأٍيّ من عملّياته 

، وتحاش ى االقتراب من الدولة االنتحارّية أو تفجيراته الواسعة التي ضر 
ً
 وغربا

ً
بت الكثير من عواصم العالم شرقا

د زعيم داعش أبي بكر  .العبرّية، رغم وجوده في مناطق الصراع املحيطة بإسرائيل ه رغم توعُّ
ّ
وأوضح املرصد "أن

ا باسم التنظيم، ُيدعى نضال النصيري، أعلن أّن تحرير 
ً
البغدادي بتحويل فلسطين إلى "مقبرة لليهود"، فإن متحدث

 ."فلسطين ليس من "أولوّيات الجهاد املقّدس

ئيل طاملا أثار االنتقاد ودفع البعض إلى اّتهام ولفت املرصد إلى أّن سلوك التنظيم اإلرهابي بعدم الهجوم على إسرا

داعش بالتعاون السّري مع املوساد، األمر الذي أربك تفكير بعض أنصاره". ودعا املرصد "املسلمين في جميع أنحاء 

العالم إلى إنعام النظر في طبيعة العالقة بين إسرائيل وتنظيم داعش، وعدم االنخداع بأكاذيب التنظيم واّدعاءاته 

" ودعوته إلحياء "الجهاد" وإقامة "الخالفة" و"الدفاع عن املسجد األقص ى"، 
ً
 "إسالمًيا

ً
املتكّررة حول كونه تنظيما

وغيرها من املزاعم التي يرّددها التنظيم بغرض كسب الرأي العام اإلسالمي وجذب املقاتلين إليه واملنخدعين 

  .75بدعايته الخبيثة"

تعّدى الحديث عن "اتفاق جّيد" بين إسرائيل وتنظيم "داعش" اإلرهابي، فقد بعض الخبراء رأى أّن القضّية ت

تحّدث الخبير الفرنس ي بجامعة "باريس الرابعة" توما فليشيه، وهو العضو في مركز روالند موسنييه التابع لجامعة 

ال: "تنتهج إسرائيل السوربون، لوكالة "سبوتنيك" الروسية عن نظرته إلى مجمل األشياء الحاصلة في املنطقة، وق

سياسة انتهازّية في الشرق األوسط، وتسعى إلى ضمان استمرار بقائها السياس ي في بيئة ومحيط خطيرين للغاية 

بع اسرائيل سياسة 
ّ
 لها". وأضاف، "تت

ً
 جدا

ً
بالنسبة لها، وبهذا املعنى يكون التعاون بينها وبين تنظيم "داعش" مفيدا

ش"، وعالوة على ذلك، فإّن التنظيم اإلرهابي لم يعلن، ولم يقم في يوم من األيام توازن، فهي ال تتمنى زوال "داع

بمهاجمة إسرائيل من وجهة نظر عسكرّية أو حتى إيديولوجّية، وهو األمر الذي يظهر لنا بصراحة بأّن إسرائيل 

في  -أّن "إسرائيل قامت وعالوة على ذلك، يضيف الخبير فليشيه،  .ليست العدو الحقيقي لتنظيم "داعش" اإلرهابي"

باستضافة عناصر من التنظيم اإلرهابي ومعالجتهم في مستشفياتها،  -سبيل ضمان هذه الراحة والهدوء السياس ي 

ومن ثم إعادة إرسالهم إلى جبهة القتال ضّد الجيش العربي السوري. فبالنسبة إلسرائيل، إّن "داعش" مهّم للغاية في 

وختم الخبير الفرنس ي حديثه بالقول أّن إسرائيل أّدت  .نطقة املحيطة بإسرائيل"عدم استمرار االستقرار في امل

 من وراء الكواليس بخصوص "داعش"؛ ألّن إسرائيل لها مصلحة بنهاية املطاف في ضمان عدم استقرار 
ً
"دورا

ساخرة ولكّنها املنطقة املحيطة بها إلى أقص ى حّد ممكن، وذلك لضمان إدامة استقرارها، إّنها سياسة مضحكة و 

 .76حقيقّية وواقعّية"

 

 
                                                           

 . 2017نيسان  23مرصد الفتاوى التكفريية واآلراء املتشددة، األحد  -دار اإلفتاء املصرية  - 75
 .2017نيسان  25يعتذر إلسرائيل!!، الثالاثء  "داعش"موسوعة العراق،   - 76
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ً
ل الخارجي  -ثامنا

 
 سيناريو التدخ

، عن خطر داعش في الجنوب وفرص مهاجمته من جانب التحالف الدولي 2016رغم الحديث املتزايد، منذ العام 

لته اإلدارة األميركّية في العام 
ّ
التنظيم من حوض أو األردن أو إسرائيل، إلخراج ، 77ملحاربة التنظيم 2014الذي شك

على خطوات فعلّية هاّمة في هذا الشأن، التحالف ، لم يقدم 78، بهدف حماية أمن األردن والجوالن املحتلاليرموك

لم تّتضح الخيارات النهائّية التي قد يلجأ إليها، السيما وأّن قادة األردن العسكرّيين قد نفوا وجود نّية لدى األردن في و 

ل املباشر في سوري
ّ
ن في تحقيق ذلك، بسبب ا، وعدم إمكانّية االعتماد على لواء العشائر الذي تدعمه األردالتدخ

ة، دون مساندة مباشرة من القوى و  ضعف قدراته
ّ
إمكاناته، البشرّية والعسكرّية، للقيام بهذه املهمة مستقل

العراقّية ودعم قّوات سوريا الجديدة الخارجّية، مع التأكيد أّن "االهتمام األردني ينصّب على الحدود السورّية 

 املنطقة شبه اآلمنة على الحدود مع سوريا، بعمق
ّ
كيلومترات، والتي يسيطر عليها  7 وتدريبها"، والحفاظ على "خط

ويدعم هذا االتجاه ما نقلته صحيفة "الغد" األردنّية  .79لواء العشائر"، و"تضييق الخناق على داعش في الحوض"

ل  عن مصادر رسمّية،
ّ
قولها إّن "موقف األردن ثابت من سياسة الدفاع بالعمق السوري، دون الحاجة لتدخ

عسكري"، معتبرة أّن أمن واستقرار الحدود أولوّية أردنّية، وأضافت أّن "اململكة كانت من أوائل الداعين إلى حّل 

 . 80ار وحماية حدوده"سلمي وسياس ي في سوريا، وأّن األردن معني بوحدة سوريا والدفاع عن أمن واستقر 

 ضّد 
ً
 عن الجانب اإلسرائيلي، موّجها

ً
وعلى أّي حال، ال يبدو خيار إقامة منطقة عازلة من جانب األردن، فضال

بمثابة خطوة ضرورّية ملنع إمكانّية عودة النظام الجماعات املتطّرفة املرتبطة بداعش، بقدر ما هو، في الحقيقة، 

هو محاولة لقطع الطريق على اقتراب حلفاء  النهيارات في مواقع داعش، أو باألحرى السوري إلى املنطقة، مع توالي ا

 حزب هللا وإيران من االقتراب أكثر،
ً
نهما من وضع نقاط تمركز مباشر على حدود  النظأم السوري، وتحديدا

ّ
وتمك

الجوالن املحتل واألردن، وفتح منفذ عبر خط الحدود بين العراق وسوريا. وما استهداف الجماعات املرتبطة بداعش 

ل، في سياق املواجهة املعلنة على تنظيم الدولة.     
ّ
 سوى ذريعة، ال بّد منها من أجل تبرير التدخ

ن األردني واإلسرائيلي في ذلك، حيث نقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلّية، قبل زيارة نتنياهو إلى ويتطابق املوقفا 

، للقاء ترامب، أّن "نتنياهو سيوضح للرئيس األميركي أّن على الواليات املتحدة العمل ملنع 2017واشنطن في شباط 

  وجود عسكري دائم إليران في سوريا بالقرب من الحدود اإلسرائيلّية،
ً
 استراتيجّيا

ً
ل تهديدا

ّ
. وكان "األمر الذي يشك

ه "عبر الوجود بشكل دائم في سوريا، 
ّ
 إلى أن

ً
وزير النقل إسرائيل كاتس أكد أّن إيران هي "املوضوع الرئيس ي"، مشيرا

لذي ال مع دعم حزب هللا، فإّن إيران تريد إنشاء محور إقليمي، يربط أراضيها بلبنان، ويمّر بالعراق وسوريا، األمر ا

وفق ما ذكرت صحيفة . وهذا ما أكد عليه كّل من نتنياهو والعاهل األردني، 81يمكن إال أن يهّدد أمن إسرائيل"

                                                           
 التنظيم يف سوراي.بشّن ضرابت جويّة ضّد مواقع  2014شكلت الوالايت املتحدة األمريكية حتالفاً دولياً حملاربة التنظيم, وقد بدأ يف أيلول عام  - 77
, إّن التحالف الدويل سيبحث  طرق وأساليب جديدة من أجل حماربة تنظيم "داعش" يف 2016متوز  27قال وزير الدفاع األمريكي السابق اشتون كارتر, يوم األربعاء  - 78

رت براغ بوالية نورث كاروالينا الشمالّية "سنبحث بقّوة فرص الضغط على سوراي انطالقًا من جهة اجلنوب .ونقلت وكالة )رويرتز( عن كارتر قوله للقوات األمريكّية يف فو 
ردنّيني، وفصل مسرح العملّيات يف )داعش( من اجلنوب تعزيزًا جلهودان القائمة والقويّة." وأضاف "هذا ابلطبع ستكون له فوائد إضافّية تتمّثل يف مساعدة أمن شركائنا األ

ق بشكل أكرب." وجاء ذلك بعدما دعا وزير اخلارجية األمريكي جون كريي منذ أايم اىل اخّتاذ إجراءات جديدة ملواجهة تغرّي أساليب سوراي عن مسرح العملّيات يف العرا
 .2016متوز  27ء ، والنهار، كارتر: التحالف الدويل يسعى اىل فتح جبهة مع اجلهاديني يف جنوب سوراي، األربعا2016متوز  27داعش. انظر: موقع سرياي نيوز، األربعاء 

 .2016أيلول  7فراس الشويف، هناية "جبهة اجلنوب" حروب قضٍم مستمرة، األخبار، األربعاء  - 79
 .2017أاير  9 حممود الطراونة، تنفي إبالغ األردن بوجود اتفاق حول ممرات آمنة يف العمق السوري: مصادر ترفض التعليق على تصرحيات املعلم، الثالاثء - 80
  .2017شباط  13نتنياهو يف البيت األبيض الختبار نوااي ترامب.. وعدم بقاء إيران يف سوراي على رأس أولوايته، االثنني  تون بوست عريب،هافينغ - 81
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(، إّن مبّررات نتنياهو إلنشاء ٢٠١٧نيسان  7"هآرتس" اإلسرائيلية بعد "عدوان الشعيرات" بساعات )يوم الجمعة 

لهما موطئ قدم في املنطقة"، ولفتت إلى أّن رئيس الحكومة هذه املنطقة هي "منع إيران وحزب هللا من أن يكون 

فاق مستقبلي إلنهاء الحرب في سوريا"
ّ
 من أّي ات

ً
وتوافق كالم نتنياهو مع  .يسعى إلى أن تكون املناطق العازلة "جزءا

نطن في نيسان كالم امللك األردني عبد هللا في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" األميركّية، على هامش زيارته لواش

، الذي عّبر فيه عن قلق بالده من تزايد النفوذ اإليراني في منطقة الجنوب السوري، وقال إّن "هناك محاولة 2017

رت هذا املوضوع مع الرئيس )الروس ي 
و
ث
و
إلقامة صلة جغرافّية بين إيران والعراق وسوريا وحزب هللا في لبنان، وقد أ

وأضاف حول  تاّم به... وإّن نّية إيران االستراتيجّية أن يكون لها نفوذ هناك"، فالديمير( بوتين، الذي كان على علم

 )عن الحدود(.  70نظرة بالده لوجود قّوات إيرانّية قرب حدودها الشمالّية. إّن "الحرس الثوري يبعد حوالى 
ً
كيلومترا

يلّية في هذا". وتابع "لقد كّنا صريحين إذا كانت تلك أخبار سيئة بالنسبة إلينا، يجب أن تنظر إلى املعادلة اإلسرائ

 مع الروس، وكذلك كان اإلسرائيلّيون، بأّن الجهات الفاعلة غير الحكومّية من الخارج )غير السورّية( القادمة 
ً
جّدا

نا توّصلنا إلى تفاهم مع الروس".
ّ
 نحو حدودنا لن يتّم التسامح معها. وأعتقد بأن
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