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نظرة عامة
يحد ىا من الجنوب األردن ومن الغرب محافظة القنيطرة ومن الشرق محافظة السويداء ومن
تقع درعا أقصى جنوب البالدّ ،
الشمال محافظة دمشق.
سيل يعرف بسيل حوران ،ويبمغ عدد سكان محافظة درعا ما يقارب مميون وأربعمئة
مساحة المحافظة  3111كم ،1وىي ٌ
ميماً في البنية االجتماعية لممحافظة ،وأكبر
ألف نسمة .يعتمد غالبية سكان المحافظة عمى الزراعة ،تشكل العشيرة دو اًر ّ
عشائر حوران ىي 9الزعبي والحريري والرفاعي والمقداد والمسالمة واأل بازيد وأبو نبوت.

تضم درعا عدة مدن مثل طفس وازرع وداعل والحراك وا بطع ونوى والشيخ مسكين وا نخل وجاسم والصنمين والطيبة .وىناك
ُّ
ال عن
ويمر بمعظم القرى والبمدات الريفية ،فض ً
طريقان إلى درعا 9الطريق القديم الذي يربط المدينة بدمشق العاصمة ّ

الدولي الحديث.
الخارجي  -األوتوستراد -
الطريق
ّ
ّ

ٍ
معينة في بصرى الشام والشيخ مسكين وفي درعا
السن ة ،مع تواجد ضئيل لمشيعة في أحياء
غالبية سكان درعا من العرب ّ

عدد ال بأس بو من الطائفة المسيحيّ ة يغمب عمييا المذىب األرثوذكسي ،يقطنون في الحي
المحطة ،كما يوجد في درعا ٌ
الشمالي لممدينة ،وتوجد عدة قرى مسيحية في المنطقة الشرقية لدرعا مثل بصير وخبب ورخم وىي تتبع لمدينة الصنمين،

ٍ
العموي في درعا ضمن ما
مختمطة مع السنة مثل إزرع ومعربة ومسمية ،وقد اقتصر التواجد
اجد مسيحي في قرى
وىناك تو ٌ
ّ
ٍ
أحياء صغي ٍرة لسكن أسر ضباط النظام ،وقد ا نتشرت في إزرع وطفس وصيدا
يعرف بمساكن الضباط  ،وىي عبارة عن
والصنمين.
محدود جداً  ،أما األكراد ورغم
لكن عددىا
ٌ
ضمن تركيبة السكان في درعا يمكن مالحظة وجود عائالت من أصول أرمنية ّ

بارز في
اجد فمسطيني ٌ
محدودية عددىم أيضًا ،إال أنيم مندمجون تمامًا في الوسط العربي في درعا البمد وفي نوى ،وىناك تو ٌ

درعا ،والسيّما في منطقة المخيم وطريق السد وفي المزيريب وجمين في الريف الغربي ،ويرتبط الفمسطينيون بعالقات
كبير من
مصاىرة ونسب مع الوسط الحوراني ما جعل مشاركتيم في الثورة منذ البداية أم اًر طبيعياً  ،مع مالحظة أن جزءاً اً

سكان الشريط الغربي تعود أصوليم إلى فمسطين لكنيم ا رتحموا إلى حوران قبل النكبة بعقود مثل عائالت الجاعوني
والصفدي والكفوف في الشجرة ،والبريدي في جممة ،والمغاربة في عابدين ،والترعاني في نافعة ،والصمادي في صماد
والنابمسي في اليادودة ،وعائمة الفالوجي الشييرة في درعا البمد .وترتبط عشائر درعا بروابط قر ٍ
ابة ودم مع عشائر الشمال
األردني ،حتى إن العشيرة نفسيا مقسوم ٌة بين البمدين ،مثل الزعبي والرشيدات والنعيم والسعيفان وطوالبة والحسين.

اتيجي في حوران
الوضع اإلستر ّ
احتوى سي ل حوران عمى ٍ
عدد ٍ
كبير من القطع العسكرية ،باعتباره منطق ًة تقع عمى حدود طرفين خارجيين ،األردن واسرائيل،
مقر قيادة الفرقة المدرعة التاسعة في الصنمين ،والفرقة المدرعة السابعة ،والفرقة اآللية الخامسة ،والمواء 01
فقد وجد فييا ُّ
قرب إزرع ،وكذلك الفوج  ،064باإلضافة إلى المواء  41قرب الحراك ،والمواء  50قرب نوى ،والمواء  04قرب إنخل ،والمواء
ياضية
021قرب درعا ،والمواء  27في صيدا ،والمواء  71في الشيخ مسكين ،والتجمع
العسكري في مدينة البانوراما الر ّ
ّ
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الوضع العسكر ُّ

الجوي في السيوة ،وسرية اليجانة  03في زيزون عمى الحدود مع األردن ،وتفيد بعض
بمدينة درعا ،وكتيبة الدفاع
ّ

السوري.
التقديرات بوجود نحو  81ألفاً من قوات النظام ،أي ما يعادل ثمث القوة العسكرّي ة لمجيش
ّ

ٍ
تضحيات
وصعبيا ،واحتاج
عقد كثي ًار ميمة الفصائل المسمحة
تتميز أرض حوران بكونيا سيمي ًة ومنبسطة ،وىذا األمر ّ
ّ
ّ

كبيرةً من أجل تغيير المعادلة القتالية ،والسيّما أن النظام كان يمسك برؤوس الجبال والتال ل في المنطقة ،تل الشعار وتل
الحار وتل أحمر الغربي وتل السقري وتل الجابية.
ّة
أيوبا والتال ل الحمر وتل
يجي ليذه المواقع ،بعد محاصرتيا وقطع طرق اإلمداد عنيا لمدد زمنية
اتّبع الثوار في ىذه المنطقة إستراتيجية القضم التدر ّ
الجوي ة التي يحتكرىا النظام عائقاً ،واليزال
السيما عمى صعيد القوى
ّ
طويمة ،وقد ش ّكل ا ختالل ميزان القوى لصالح النظام  ،و ّ
ٍ
مكشوف.
أمام التقدم السريع لقوات المعارضة في مسرٍح عسكري

رغم ذلك ا ستطاع الثوار تحرير الجزء األكبر من سيل حوران ،بما يعادل  %51من إجمالي مساحة السيل ،وتدمير ما بين
 31إلى  % 51من البنية العسكرّي ة لمنظام في المنطقة ،فعمى سبيل المثال قض ت فصائل المعارضة المسمحة عمى المواء
ٍ
ٍ
بشكل ٍ
كبير من قدرات الفرقتين السابعة
بشكل نيائي وىو أقوى التشكيالت الموجودة في المنطقة ،كما أضعفوا
50
والتاسعة.
وبعد تحرير الشيخ مسكين ونوى ،وىي آ خر مراحل التحرير حتى المحظة ،تتوجو أنظار وجيود الفصائل المسمحة لتحرير
بي والوصول إلى داريا.
بمدة خربة غزالة والصنمين وازرع وعدة نقاط ،والتوجو لفتح الطريق إلى ريف دمشق الغر ّ
دائم وميم لدى فصائل المعارضة
لي الذي يربط دمشق بعمان ىو
ٌ
ىدف إستراتيجي ٌ
ورغم أن السيطرة عمى األتستراد الدو ّ
ٍ
ىجوم مضاد الستعادة ما
وذلك لقطع طرق إمداده با تجاه معاقمو الباقية في درعا ،وقطع الطريق عميو في حال ف ّكر بشن
خسره ،إال أن عوامل إقميمية تقف عائقاً في وجو ىذا اليدف وتتمثل برغبة األردن بإبقاء ىذا الطريق مفتوحاً لتأمين التجارة
البرية بين لبنان والخميج.

توزع القوى في درعا
ّ
أعداد كبيرةٌ من الفصائل المقاتمة أكثرىا من الجيش الحر ويوجد العديد
توزع مقاتمي المعارضة في درعا ،يوجد
ٌ
عمى صعيد ّ
ٍ
مقاتل.
ات محميّةٌ بأن عدد المقاتمين في درعا يبمغ بين  14و 21ألف
من الفصائل ذات الطابع اإلسالمي ،وتفيد تقدير ٌ
تعتبر فصائل الجيش الحر أكثر عدداً في درعا وأىميا حسب مشاركتيم بالمعارك مؤخ اًر9

 فرقة اليرموك والتي كانت في البداية باسم لواء اليرموك لتنتقل مؤخ اًر إلى فرقة ،وىي تُ ُّعد األقوى بين مجموعات
تدرب مقاتموىا داخل وخارج سورية.
المعارضة المسمحة في الجنوب ويقودىا بشار الزعبيّ ،

 -ألوية الشييد المقدم ياسر العبود والتي كانت تعرف بالبداية باسم لواء فموجة حوران وانتقمت مؤخ اًر لتشكيل ألوية الشييد

المقدم ياسر العبود
يضم أبرز األلوية المقاتمة في درعا المدينة وأحياء
تجم ٌع ُّ
 فرقة  07آذار ،و ُّمكو ٍن فييا لواء توحيد الجنوب ،والفرقة ّ
أىم ّ

درعا البمد فييا.

مكو ٍن فيو ىم كتائب مجاىدي حوران ولواء حمزة أسد اهلل ،عممت
تجم ٌع ٌ
جديد باسم فرقة الحمزة ،وأىم ّ
 تش ّك َل مؤخ اًر ّ5
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العسكري في درعا ،يقودىا صابر سفر ،ويصل عدد عناصرىا إلى  ، 1111ولدييا مخافر عمى
الفرقة بإشراف المجمس
ّ
الحدود األردنية ـ السورية

 الفرقة  1وتنتشر بين درعا والقنيطرة ودمشق 9وتضم أبابيل حوران السابقة والقوية ،إلى جانب كتائب محمية من جنوبالعسكري
سورية ،وتنشط الفرقة في درعا وفي جنوب دمشق وتعمل كجزء من الجبية الجنوبية الموحدة التي أسسيا المجمس
ّ

قي الجنوب ويستخدمون شعار الحكومة المؤقتة نفسو إلظيار رغبتيم في إقامة دولة مدنية

( )1

عدد آخر عمى صعيد ألوية الجيش الحر نذكر أهمها حسب المشاركة بالمعارك مؤخراً:
وهناك ٌ

 - 0لواء الكرامة

 - 1لواء المعتز باهلل
 - 2لواء المياجرين واألنصار
 - 3لواء العمري التابع لجبية ثوار سوريا
 - 4لواء شيداء اليرموك بريف درعا الغربي
 - 5تجمع كتائب أحرار نوى
 - 6لواء عمود حوران
 - 7لواء توحيد كتائب حوران
 - 8لواء فجر اإلسالم
 - 01لواء أسامة بن زيد
00ل  -واء شيداء الحرية
 - 01لواء درع أسود السنة
 - 02لواء الشييد أحمد العمر
 - 03لواء مغاوير سيل حوران
 - 04فوج المدفعية األول
 - 05لواء شييد حوران
 - 06لواء تحرير حوران
 - 07لواء شيداء المسيفرة
 - 08لواء جسر حوران
 - 11لواء غرباء حوران
 - 10لواء عمر المختار
 - 11لواء محمد بن عبداهلل
 - 12لواء جيدور حوران

( ) فيميكس لغراند ،التوزيع العسكري واأليديولوجي لمكتائب المقاتمة في سورية 9مبادرة اإلصالح العربي أكتوبر 1103
1
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وعدة ألوية وكتائب أخرى
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( )2

أما عمى صعيد الكتائب اإلسالمية يتواجد في درعا عدة فصائل شاركت ومازالت تشارك في المعارك بقوة فيها ،وأهمها:
 - 0جبية النصرةُّ ،
وتعد أكبر الفصائل اإلسالمية في درعا ،وت تواجد في غالبية المناطق والجبيات ،وقد شاركت في أغمب
ٍ
مرحمة متأخرةٍ نسبياً عن تش ّك ل فصائل الجيش الحر .أمير الجبية في درعا
المعارك ،عمماً أن تواجدىا في درعا جاء في

ٍ
فمسطيني وصير أبي مصعب الزرقاوي ،والشرعي العام لـمجبية
أصل
إياد الطوباسي الممقب بأبي ُجميبيب ،وىو أردني من
ّ
الممقب بأبي معاذ.
في درعا سامي العريدي ّ

 - 1الجبية اإلسالمية ( حركة أحرار الشام اإلسالمية).
 - 2حركة المثنى اإلسالمية.
 - 3كتائب بيت المقدس اإلسالمية أميرىا أبو عبداهلل األنصاري.
 - 4ألوية العمري وىي جزٌء من جبية ثوار سورية .وقد اغتيل قائدىا قيس القطاعنة.
المسمى "داعش" في الجنوب ،أو عمى األقل ليس موجودًا
مع مالحظة عدم تواجد تنظيم "دولة اإلسالم في العراق والشام"
ّ
ٍ
كتشكيل واض ٍح يمتمك ىيكميةً وحيثيةً عسكرّية.

الميداني في محافظة درعا
الوضع
ّ
أىم
تنقسم مدينة درعا إلى قسمين درعا البمد ودرعا المحطة ،بعد تحرير جمرك درعا القديم في درعا البمد والذي كان من ّ
معبر آخر مع قوات النظام وىو معبر نصيب الحدودي والواقع في نياية طريق األ تستراد
معاقل قوات النظام فييا ،بقي ٌ

الدولي ( دمشق  -درعا ) قرب بمدة نصيب.

بتحرير جمرك درعا القديم تحرر أىم معقل لقوات النظام في منطقة أحياء درعا البمد ،حيث مازال يتواجد لمنظام كتيبة
ٍ
اشتباكات
طبق الحصار عمييا من قِبل فصائل المعارضة المسمحة ،وتشيد
اليجانة القريبة من الجمرك المحرر ،والتي أُ َ
اآلن.

عنيفةً

ٍ
اشتباكات مستمرةً ،أما بقية أحياء درعا البمد محررة بالكامل،
تجمعات لقوات النظام في أحياء المنشية وسجنة وتشيد
ويوجد
ٌ
وفي أحياء درعا المحطة التي ىي القسم الثاني من مدينة درعا ،مازالت قوات النظام تسطير عمى أجز ٍ
اء كبي ٍرة فييا ويوجد
فييا فقط أحياء طريق السد ومخيم درعا محررة ،وبقية األحياء محتمة من قوات النظام ،وت تواجد فييا األفرع األمنية كاممة
كبير لقوات النظام في ممعب البانوراما
أىم يا حاجز حديقة حميدة الطاىر .ويتواجد في حي القصور
تجمع ٌ
ٌ
وحواجز؛ ّ
في ريف درعا الغربي ،ومازالت قوات النظام تمتمك حاج اًز بين اليادودة ودرعا ،وتحتل بمدات عدوان والشيخ سعود البكار
ٍ
السيما المربع
وبمدة البكار ،باستثناء ذلك ال يوجد لمنظام ُّ
بي بعد تحرير مدينة نوى بالكامل ،و ّ
أي تواجد في ريف درعا الغر ّ
تم تحرير مدن إنخل وجاسم والحارة ودير العدس وكفر ناسج التي تحيط بالصنمين من الغرب
األمني فييا ،وقبل ذلك ّ

( ) مجموعة "تحرير سوري " عمى شبكة التواصل االجتماعي "الفيس بوك"1103 - 2 - 15 9
2
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وتصل إلى حدود غباغب ،وبذلك يكون الشريط الحدودي مع الجوالن قد تحرر بشكل كامل بداية من عابدين في أقصى
بي وحتى قرية المال عمى أطراف الغوطة الغريبة والقريبة من خان الشيح ،وىذه المنطقة ذات طبيعة إستراتيجية
الجنوب الغر ّ

حيث تتصل مع األ ردن من عدة نقاط  9تل شياب  ،حيط  ،والقصير ،كما تتالمس مع الجوالن المحتل عمى طول الشريط
ال.
الممتد من عابدين عمى وادي الرقاد إلى صيدا الجوالن شما ً

ٍ
بشكل ٍ
كبير  ،إذ رغم تحرير الكثير من المدن والقرى في المنطقة الشرقية ،الحراك
في حوران الشرقية مازالت األمور متداخمةً
السيما في المميحة الغربية ونامر
والكرك وعمما والصورة وبصر الحرير ،مازال النظام يمتمك بعض النقاط والحواجز ،و ّ
ويتمركز القسم الكبير من قواتو في إزرع التي تشرف عمى المنطقة الشرقية .ويوجد في إزرع ثالثة ألوية 9ىي  001و 58

ويتم ا ستيداف المنطقة من مطار خمخمة عمى حدود السويداء ،حيث يشرف جبل العرب عمى كامل المنطقة
والفوج ّ 064
شيعي ٌة
ميميشيات
مقسمة بين فصائل المعارضة المسمحة وقوات النظام ،وتتواجد فييا
ّ
ٌ
الشرقية ،ومازالت مدينة بصرى الشام ّ
تجم ٍع عسكري لمنظام بعد
نظ اًر ّ
ألن جزءاً من سكانيا شيعة ،ولكن تبقى النقطة األىم ىي الصنمين ،ألنيا تعتبر أكبر ّ
تحرير الشيخ مسكين ،ولعل اإلشكالية التي تواجو فصائل المعارضة المسمحة في ىذه المنطقة عدم قدرتيم عمى قطع طرق

اإلمداد لقوات النظام ،سواء من جية السويداء أو من جية دمشق ،حيث مازال يسيطر عمى طريق األتستراد الدولي بين
دمشق واألردن ،وتعتبر بمدة خربة غزالة نقطة محورية في ىذا الصراع ألنيا تشكل عقدة مواصالت وتمتقي فييا الطرق
القادمة من إزرع ودمشق ،ويشكل تحرير خربة غزالة أحد الرىانات الكبرى لدى قوات المعارضة أل نيا ستساىم في قطع
طرق اإلمداد با تجاه عتمان التي تشكل بوابة درعا الشمالية والنعيمة التي تشكل بوابة درعا الشرقية.

التسميحي لممعارضة في المحافظة.
الوضع
ّ
عانت فصائل المعارضة ،في بداية الثورة ،وحتى ٍ
ٍ
طويل ،من إشكالية عدم توفّ ر السالح والذخيرة الالزمة.
وقت
وقد كان تسميحيا في البداية مقتص اًر عمى أسمح ٍة خفيفة تواجدت لدى األىالي أو ّتم جمع المال من أجل ش ارئيا
من السوق السوداء ،غير أن الوضع أخذ في التحسن بعد أن بدأت فصائل المعارضة باال ستيالء عمى األسمحة
من مواقع النظام ،وكانت عمميات ىذه الفصائل في البداية تستيدف المفارز والمخافر الحدودية الصغيرة

السيما التي تقع عمى نير اليرموك ،غير أن غنائم السالح الكبيرة كانت بعدما حررت فصائل
والمعزولة ،و ّ
المعارضة القطع العسكرية الكبيرة التابعة لمواء  50في منطقة الشريط الحدودي ،في معسكر الجزيرة في معربة
ومعسكرات عابدين" المغر والسد" ومعسكر جممة ،ومعسكر العالن ومفرزة الجوية في سحم الجوالن ،وقد تحررت

ىذه المعسكرات في شير  1سنة  ،1102وقد حصمت فصائل المعارضة من ىذه المعسكرات عمى مدافع الياون
ٍ
مكسب لفصائل المعارضة كان احتالليم لمواء  27في
أىم
والياوتزر ورشاشات الشيمكا وبعض اآلليات ،غير أن ّ
مجمع ٍ
كبير لؤلسمحة عمد النظام إلى تخزينيا وكان يقوم بتوزيعيا
صيدا في  ،1102 - 2- 16وكان عبارة عن
ٍ

عمى معسكراتو كافةً في درعا ،ومن بين أىم األ سمحة التي حصمت عمييا فصائل المعارضة من مخازن المواء

 27عشرات الصناديق الحاوية لصواريخ" كوبرا" التي يستخدميا سالح الجو.

ٍ
كميات كبيرةٍ من األ سمحة بعد تحرير نوى وتمول الحارة والجابية
وقد حصمت فصائل المعارضة المسمحة عمى
وانخل وجاسم ،وبحسب مصادر من الفصائل المقاتمة أن كميات السالح لدى الفصائل باتت كافية ،عمى الرغم

من وجود شكوى من وجود فائض من أ نواع معينة ،مثل المدفعية بكل أ نواعيا وذخائرىا وكذلك بعض أنواع
8
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السيما الدبابات ،وتؤكد ىذه المصادر أن الفصائل
الصواريخ،
ولكن ثمة نقصاً واضحاً عمى مستوى اآلليات ،و ّ
ّ
المسمحة كانت في الغالب تدمر الدبابات في مواقعيا وأثناء القتال المباشر ،أو أن عناصر النظام ا ستخدموا تمك
الدبابات لمفرار بيا صوب المناطق التي ال تزال تحت سيطرة النظام.

باإلضافة لذلك ،ظيرت في جبية الجنوب بعض صواريخ تاو ،وىو ما يفسر التدمير الكبير لآلليات ومدرعات

السيما لدى الفصائل التي تتبع
النظام في تمك المنطقة ،وتؤكد المصادر أن انتشار ىذه الصواريخ كان محدودًا و ّ
جبية ثوار سورية في الجنوب التي تمثميا كتائب العمري التي كان يقودىا قيس القطاعنة ،أو لدى فرقة اليرموك
جيدة مع األردن .باإلجمال تصف المصادر وضع الجبية الجنوبية
عالقات
بقيادة بشار الزعبي الذي تربطو
ٌ
ٌ
ٍ
نقص في الذخائ ر وال الدواء والطعام ( .)3
بالممتاز والمنظم ،وأنيا مسمح ٌة تسميح ًا جيدًا وال تعاني من

الصراعات البينية
تتميز جبية درعا بندرة الصراعات بين الكتائب الكثيرة المتواجدة عمى أرضيا ،وىي ميزةٌ افتقرت ليا أغمب الجبيات السورية

السيما في الشمال والشرق ،ورغم كثرة مناطق اال حتكاك والتماس بين تمك الكتائب وتداخل مناطق النفوذ فيما بينيا ،إال
و ّ
ٍ
عالية من اال نضباط في العالقة والتنسيق في العمل.
تميزت بدرجة
أنيا ّ
وقد ساعدت عدة عناصر عمى تظهير هذه الحالة:
-

عدم وجود عناصر غريبة عن المحافظة ،حيث يش ّك ل أبناء المنطقة العنصر الغالب في بنيتيا المقاتمة ،مع وجود

-

ساىمت الطبيعة العشائرية في درعا في تحقيق حالة السمم واليدوء بين الكتائب ،حيث تؤدي الوجا ىات العشائرية

الفمسطيني ة التي ىي من
بعض العناصر األردنية التي تنتمي إلى العشائر نفسيا في المنطقة ،وبعض العناصر
ّ
أبناء مخيمات درعا والمزيريب ،وىم مندمجون تماماً في البيئة الحورانية بفضل عوامل النسب والتصاىر.
واالرتباطات االجتماعية دو اًر ميماً في ا متصاص الخالفات التي قد تحصل بين الكتائب.
-

عدم اال ختالف عمى مصادر التمويل  ،ذلك أن الكتائب المقاتمة ال تضع في إطار حساباتيا االعتماد عمى موارد

-

توحيد غرف العمميات العسكرية في المنطقة واال نخراط ضمن أقل ٍ
عدد ممكن من الغرف ما يساعد عمى توفير
ٍ
ٍ
معقولة من التنسيق في عمل الكتائب واال بتعاد عن العشوائية والتخبط والفوضى في العمل والتحرك.
درجة

الناس من زراعة وتربية ماشية ضمن مصادر تمويميا.

ال يعني ذلك ا نتفاء بعض حاالت االحتكاك التي قد تحصل في المنطقة ألسباب عديدة ،ومن ضمنيا االختالف في
ونظيرتيا ذات التوجو المدني ،وقد تجاوزت المنطقة في
ا
السيما بين الكتائب ذات الطابع اإلسالمي
اال نتماء والتوجيات و ّ
السابق مأزقين خطيرين كادا أن يؤديا إلى صراعات خطيرة لو لم ِ
يجر احتواؤىما 9األول عندما ا عتقمت جبية النصرة العقيد
أحمد فيد النعمة رئيس المجمس العسكري التابع لمحافظة درعا بعد سقوط بمدة خربة غزالة بيد قوات النظام والميميشيا التابعة
ليا ،وذلك بعد ا تيامو من قبل جبية النصرة بالمسؤولية عن ىذا العمل ،وقد أعقب ىذه الحادثة ا غتيال أمير جبية النصرة
شرق درعا "عمي النعيمي" حيث ا تيمت الجبية كتائب الجيش الحر بالوقوف وراء العمل .وفي المرة الثانية عندما قتل
اإلعالمي قيصر حبيب قيس القطاعنة قائد كتيبة العمري ،وقد وصف بعضيم الحادثة بأنيا تأتي ضمن مسمسل "حروب
ُّ
التصفية" بين "النصرة" و"جبية ثوار سوريا"  ،فاألولى تنتابيا خشية من تمدد جماعات مسمحة عمى حسابيا في درعا وفق
( ) موسى خريسات ، Jbc ،م وقع إخباري" ،درعا ىزمت ثالث فرق عسكرية" 02 ،مارس 1102
3
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مخطط أردني  -سعودي – أميركي ،يقضي بتقديم الدعم إ لى الفصائل المعارضة لمنصرة التي يثير انتشارىا عمى الحدود
األردنية  -السورية قمق عمان المتوجسة من انتقال ش اررة النيران السورية إلييا.
عي والمجالس
وفي المرتين جرى المجوء إلى اآلليات المتبعة في فض النزاعات بين األطراف في المنطقة ،كالتحكيم الشر ّ
العشائرية.
من جية ثانية نشبت بين الفصائل الموجودة في درعا وبين تنظيم الدولة اإلسالمية " داعش" صراعات محدودة ،عندما
حاول التنظيم التغمغل في جنوب سورية .وقد حاول " داعش" أكثر من مرة دخول درعا غير أن كتائب الجيش الحر
وكبدتو خسائر كبيرة في األرواح.
والكتائب اإلسالمية
تصدت لو ّ
ّ

التداخالت اإلقميمية
تحتل المنطقة الجنوبية أىمي ًة استراتيجي ًة بالنسبة لطرفي المعادلة في سوريا ،فصائل المعارضة والنظام ،وذلك بالنظر
لمتاخمتيا لمحدود مع كل من األردن واسرائيل ،وبالنسبة ليذين الطرفين تش ّك ل التطورات الحاصمة في ىذه المنطقة مبعث

ا ٍ
ىتمام وتر ٍ
يضطرىما إلى اال نخراط ،بشكل معين ،ضمن دائرة الصراع الحاصمة في ىذه المنطقة.
قب
ّ

بالنسبة لؤلردن ،فإن عنصر الجوار الجغرافي والحدود المتداخمة في أكثر من مكان ،تجعل المممكة مجبرةً عمى اال نخراط في

ات إعالميّ ٍة قر ٍ
الصراع " لحماية أمنيا الوطني" حسب تبرير ٍ
السياسي في المممكة ،وقد أخذ ىذا التدخل
يبة من دائرة القرار
ّ
العسكري المباشر والتنسيق مع بعض األ طراف الموجودة في الميدان ،فضالً عن التعاون
أنماطاً مختمفة تقع بين االشتباك
ّ
الحر" في مجاالت التدريب ومداواة الجرحى في المشافي األردنية.
مع بعض الكتائب المقاتمة" الجيش ّ

أكثر من مرة قامت القوات األردنية" سالح الجو" باستيداف آ ٍ
ٍ
بشكل يثير الشكوك منيا ،وتخشى
ليات عسكرّي ٍة لمجرد اقترابيا

الوطني ،مقابل ذلك استقبمت األردن
األردن من ازدياد نفوذ الجماعات اإلسالمية عمى حدودىا ما قد يؤثر عمى أمنيا
ّ
خاصاً في معسكر الراجحي وسط األردن ،وأكدت
أعداداً كبيرةً من المنشقين عن الجيش
النظامي ،وقدمت ليم مأوى وتدريباً
ّ
ّ
مقاتل في دور ٍ
ٍ
إحضار
ات نُظّمت خالل الفترة السابقة .وذكروا أنو يتم
مصادر في الجيش الحر أنو جرى تخريج ثالثة آالف
ُ
ُ
ٍ
ٍ
سرية يشرف عمييا ضباطٌ أردنيون وآخرون عرب وأجانب
اقع تدريب ّ
المقاتمين من مدينة درعا ومن جنوب دمشق إلى مو َ

لكنيم يعممون تحت إدارةٍ أميركية.

وأوضحت المصادر أن مدة التدريب لممجموعة الواحدة تستغرق من  7أيام إلى  01يوماً  ،قبل عودتيا إلى األراضي

ٍ
ٍ
يتم انتقاء
السورية .وأضافت أن كل متدرب يحصل خالل الدورة عمى بندقية آلية يحتفظ بيا عقب انتياء التدريبات ،فيما ّ
أعداد أخرى من المقاتمين الحاصمين عمى درجات تعميمية مرتفعة ،لمخضوع إلى تدر ٍ
ٍ
يبات إضافية .كما تحصل بعض
الكتائب بعد إنياء التدريبات عمى سيارات دفع رباعي وأسمحة رشاشة ثقيمة من نوع «دوشكا»( .)4

( ) عامر الصمادي ،جريدة الحياة المندنية  08شباط " فبراير" .1103
4
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بالنسبة إلسرائيل ،فاألمر يبدو مختمفاً  ،وعمى عكس ما تحاول بعض وسائل اإل عالم من ترويجو عن وجود تنسيق بين
فصائل المعارضة المسمحة واسرائيل ،إذ ال تعدو الحالة كونيا نوعاً من التفاىم الضمني عمى عدم استيداف أي من
السيما من طرف إسرائيل ،ورغم معالجة بعض عناصر الفصائل
الطرفين لبعضيما ،في إطار حالة يشوبيا القمق والترقب ،و ّ
ٍ
المسمحة في المستشفيات اإلسرائيمية القريبة من الحدود ،فإن التدقيق في ىذه الظاىرة يثبت
بدرجة كبي ٍرة أنيا لم تأخذ طابعاً
وخاصة بأفرٍاد جرحوا في المعارك ودخموا األراضي المحتمة أو وجدتيم
منظّماً ومتفقاً عميو بقدر ما ىي
حاالت فرديةٌ
ٌ
ّ
الدوريات اإلسرائيمية في المنطقة ،ولم تأخذ طابع الدعم الموجستي الموجود عمى الطرف األردني المقابل ،وال شك أن فصائل

المعارضة استفادت من قواعد االشتباك الموجودة بين سورية واسرائيل والتي تمنع عمى قوات نظام األسد استخدام الطائرات
أو األسمحة الثقيمة في المنطقة ،ولكن في حاالت معينة تغاضت إ سرائيل عن دخول الدبابات السورية لمالحقة فصائل
المعارضة إ لى مناطق كان في السابق يمنع عمييا دخوليا .كما نشرت إسرائيل تحسباً لمطوارئ بطاريات صواريخ عمى
التغي ر الحاصل في جنوب سورية قد أدخل عنصرين جديدين قد يغيران قواعد المعبة 9
حدودىا الشمالية .وترى إسرائيل أن ّ

ٍ
بشكل ٍ
كبير من مدينة درعا السورية الجنوبية حتى المناطق المحاذية ليضبة
وسعت «جبية النصرة» إطار عممياتيا
أوالًّ ،
فض
يغير قواعد المعبة فيو التواجد المتداعي لـ "قوة حفظ السالم لمراقبة ّ
أما العنصر الثاني الذي قد ّ
الجوالن الحدودية ّ ،
االشتباك" في الجوالن( .)5

التمويل
مصدر و ٍ
ٍ
الخارجي الذي يأتي من الدول الداعمة
احد لمتمويل وىو التمويل
ليس لدى فصائل المعارضة في الجنوب سوى
ّ
لمثورة السورية ،وذلك عبر قنو ٍ
ات واضحة ومحددة تبمورت مؤخ اًر ،بعد فترة طويمة من التخبط وعدم اال نتظام ،فقد ظيرت في
اآلونة األخيرة غرفة العمميات الدولية المشتركة الشييرة باسم «الموك»  ،والتي تترأسيا الواليات المتحدة األمريكية مع
مجموعة من دول أ صدقاء الشعب السوري كبريطانيا وفرنسا ودول عربية أىميا السعودية واإلمارات ،والتي تتواصل فييا
ٍ
كل من تركيا ،لدعم الجبيات الشمالية،
بشكل مباشر مع فصائل الجيش الحر ،من خالل غرفتي «الموك» ،والموجودة في ّ
واألردن ،لدعم الجبيات الجنوبية ،باإلضافة لتنسيقيم مع االئتالف الوطني».
وتقدم غرفة العمميات المشتركة «الموك» الدعم لكتائب الجيش الحر ذات الطابع المعتدل ،ويشمل الدعم غالبية متطمبات
أي تشكيل عسكري من الدعم بالسالح ،كتزويد كتائب الجيش الحر بصواريخ التاو األمريكية المضادة لمدروع ،باإلضافة
إلى تذخير المعارك التي تطمقيا كتائب الحر من ذخيرة الرشاشات الثقيمة وصوالً لقذائف الياون والدبابات ،وال يقتصر الدعم
عند ىذا الحد ،بل تمتزم غرفة العمميات بتزويد كتائب المعارضة بالرواتب الشيرية لممقاتمين وكذلك تقدم سالل غذائية بشكل
دوري( .)6

( ) ىشيم ال مناطق السورية المحاذية إلسرائيل 9أندرو تابمر ،ترجمو عن مجمة " فورين بوليسي" معيد واشنطن لمدراسات 00 9أيمول
5

سبتمبر .1103

( ) ميند الحوراني" ،غرفة العمميات الدولية المشتركة التي تقدم الدعم لممعارضة المسمحة المعتدلة" ،القدس العربيCTOBER 26, ،
6
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وبحسب مصادر دولية فإن أغمب الدعم المالي ليذه الغرفة يأتي من المممكة العربية السعودية لممساعدة في بناء قوة ثوار
قوية في جنوب سوريا ،يمكنيا أ ن تقاتل لتحقق السيطرة عمى دمشق ،وتوفر وزناً مضاداً "ودياً تجاه الغرب" مقابل جماعات
الثوار اإلسالمية المتشددة والمتكاثرة( .)7
وبحسب مصادر في كتائب المعارضة فإن أغم بية الفصائل العسكرية المعارضة المعتدلة ،تمتزم بخطوط عريضة تقترب من
أىداف الثورة السورية وتالمسيا ،وىي مكافحة اإلرىاب وتمدده ،وانشاء دولة مدنية في سوريا  ،ونبذ الطائفية بأشكاليا كافةً
بحق السوريين كاف ًة بتحديد مصيرىم .أما بالنسبة ألميركا وحمفائيا فإن
وحماية األقميات الدينية والعرقية في سوريا ،واإلقرار ّ
ٍ
معارضة أكثر عمماني ًة اآلن وتوجيييا لمضغط عمى النظام من الجنوب .ىذا
أفضل سيناريو ليا في المشيد الحالي ىو دعم
يحمي إسرائيل من المتشددين اإلسالميين ويعطييا جا اًر أكثر معقوليةً ويفتح مم اًر لدحر النظام عن دمشق( .)8
خص الكتائب اإلسالمية ،فإنو من الصعب معرفة مصادر تمويميا بدقة ،وفي الغالب تحصل عميو بطرق غير
أما فيما ي ُّ
ٍ
ٍ
تقميدية ،ويعتقد عمى نطا ٍ
وىيئات في دول الخميج ،وتؤكد مصادر
جمعيات
ق واس ٍع أن ىذا التمويل يأتي عن طريق
المعارضة في منطقة الجنوب أن جبية النصرة تتمقى تمويالً جيداً وال تعاني من مشكمة نقص األموال وأنيا تدفع المرتبات
بشكل منتظم لعناصرىا بحدوٍد دنيا تبمغ مئة دوالر ،وىو ما ساعدىا في مرحمة سابقة عمى استقطاب أ ٍ
ٍ
عداد كبيرةٍ من
السيما كتائب الحمزة وفجر اإلسالم ال تي تعاني من
الشباب ،وىذا الوضع ال يندرج عمى بقية الفصائل اإلسالمية األخرى ،و ّ

شح في التمويل الخارجي وال تتمقى دعماً مالياً من المجالس العسكرية التابعة لال ئتالف الوطني.

جبهة الجنوب والسيناريوهات المستقبمية المتوقعة
تقف جبية الجنوب اليوم أمام جممة من الفرص واألخطار  ،ويشكل عنصر إدارة المعركة عامالً أساسياً في تحديد ما إذا
كانت الفرص ستطغى عمى األخطار أم العكس ،ويمكن توصيف ذلك عمى شكل السيناريوىات التالية9
السيناريو األول  9أن تتابع الفصائل المقاتمة أداءىا الجيد وتستفيد من الفرص المتاحة في المحظة الراىنة والمستقبل القريب،

ٍ
جبيات عديدةٍ وعدم قدرتو تالياً عمى توفير قوة ا حتياط عمى الجبية الجنوبية ،وكذلك
ومنيا مأزق النظام وا نشغالو عمى
االستفادة من اال ىتمام الدولي بالجبية الجنوبية واعتبارىا الجبية األفضل والقادرة عمى إعادة صياغة الحالة السورية عبر
إجبار نظام األسد عمى العودة إلى المفاوضات ،وامكانية استثمار الفصائل المسمحة ليذا الوضع باإلضافة إلى استمرار
تماسكيم وحماس البيئة الحاضنة ليم .ووفق ىذا السيناريو تتابع الفصائل المسمحة في درعا وبمساعدة الفصائل المسمحة

( ) ديمي تمغراف ".ترجمة موقع  13االماراتي .1102 - 3 - 5
7

( ) أوردت صحيفة ديمي تمغراف عن ثوار قوليم إن بشار الزعبي (قائد لواء اليرموك في مدينة درعا) ،لديو خط اتصال مباشر مع
8

وكاالت مخابرات غربية وعربية من غرفة العمميات العسكرية في عمان .وحسب الديمي تمغراف فإن الواليات المتحدة صرفت  2ماليين
دوالر عمى رواتب المقاتمين في الجبية الجنوبية ،وتم تقديم المدفوعات النقدية خالل اجتماعين في األردن واحد يوم  21يناير واآلخر
في أواخر العام الماضي
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في القنيطرة التقدم باتجاه آ خر المواقع التي تحصن دمشق من الجنوب في الكسوة وكناكر" الفرقة األولى" والتواصل مع
كتائب المعارضة المسمحة في الغوطة الغربية.
السيناريو الثاني 9احتمالية لجوء النظام إلى إحداث فتنة درز ٍ
ية – سنية ،تخفف عنو األخطار ،وتضمن ا نشغال كتائب
ٍ
المعارضة المسمحة في ٍ
طائفية في الجنوب ،وذلك عمى ا متداد المنطقة الممتدة من جبل الشيخ إلى جبل العرب،
حرب أىمية
حيث تتالصق وتتداخل المناطق الدرزية السنية ،وقد حاول النظام أكثر من مرة إشعال الفتنة بين أىالي تمك المناطق عبر
السيما األمن العسكري في السويداء صاحب الصيت السيئ في ما
أجيزة مخابراتو ،ودعاياتو التي يبثيا عبر تمك األجيزة ،و ّ
عراب الفتنة بين درعا والسويداء من جية ،وبين
يخص ممفات االعتقال والتعذيب ،الذي يتولى رئاستو الدكتور وفيق ناصر ّ
الدروز والبدو من ٍ
جية أخرى ،والذي استخدم أسموب الخطف المتبادل عبر عمالئو من البدو والدروز وعمى رأسيم الشيخ

جامل البمعاس وعصابتو ،لزرع الفتنة بين الدروز والبدو وبين الدروز وأىالي درعا ،وتوريط الدروز وجعميم رأس حربة كما
ُورطت الطائفة العموية مما يثبت مدى رىان النظام عمى ىذه الورقة ،غير أن األىالي استطاعوا تجاوز ىذا األمر عبر
الوساطات العشائرية بين الطرفين ،غير أن إصرار نظام األسد عمى نقل مأزقو إلى فصائل المعارضة ،ووجود بعض
الجيات غير الواعية بين فصائل المعارضة ووجود عناصر موتورة في الجبل ومدعومة من قبل وئام وىا ب وحزب اهلل،
يضع المنطقة بشكل دائم في دائرة احتمال نشوب ٍ
طائفي ٍة قد يستفيد منيا النظام.
حرب
ّ
السيناريو الثالث  9أن يتوصل النظام إلى عقد تسويات" ىدنات" في الشمال ،عمى غرار ما يطالب بو مبعوث األمم المتحدة
إ لى سورية دي مستورا ،عند ذلك يمكن لمنظام توجيو جيوده إلى درعا ،باال ستعانة بالقوات غير النظامية ،مثل كتائب حزب
السيما أنو يممك ميزة استخدام الطيران.
اهلل ،وتغيير قواعد االشتباك لصالحو و ّ
السيناريو الرابع 9وىو السيناريو األ خطر ،حصول صراع بين الفصائل التابعة لمجيش الحر والفصائل اإلسالمية وسيطرة
األخيرة عمى الوضع في درعا ،وىذا سيناريو يشتيي و النظام ومؤيدوه وقد تتحمس لو إ سرائيل ،حينيا تخرج الجبية من إطار
تيديد نظام األسد ومساندة الثورة إلى إطار الحرب عمى اإلرىاب ،التي يشنّ يا التحالف الدولي في شمال وشرق سورية ضد

داعش والنصرة ،وال يخفي نظام األسد رىانو عمى ىذا السيناريو والتسريع بتظييره من خالل تسميمو لبعض المواقع بكامل
عتادىا وذخيرتيا لجبية النصرة في الجنوب.

ممحق :الخريطة العسكرية لدرعا
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العسكرية لمحافظة درعا
ممحق الخريطة
ّ

( )9

(  )9قوٌب ببالسخفبدة هي خزيطت يخن حذاّلِب على األًخزًج هي قبل جِبث هخخلفت ،كل هٌِب يضع شعبرٍ عليِب فْجذًب صعْبت بخحذيذ
هٌشئِب؛ ّهي ُذٍ الجِبث "شبُذ عيبى""ّ ،الوكخب االعالهي  -لْاء الحسي بي علي" .قبم كل هي هعذ الخقزيزّ ،هحكوَ ،بخذقيق
الخزيطت.
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