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 بريف دمشق : الفصائل العسكرية في القلمون الشرقيتاسعا  

 

 العام الرأي وأبحاث للدراسات السورية المؤسسة - والمتابعة الرصد قسم: إعداد

 05/00/1007: النشر تاريخ

 بوابة البادٌة السورٌة التً تمتد إلى الحدودبالنسبة لقوات المعارضة السورٌة القلمون الشرقً منطقة عتبر ت

أما ، األردنٌة، العراقٌة، وإلى بادٌة البوكمال، وبوابة رٌف حمص الشرقً، ورٌف دمشق، وبوابة الغوطة الشرقٌة

 -بالنسبة إلى النظام، فهً منطقة تجمع عسكري كبٌر، وتقع على خطوط إمداد النظام البرٌة مثل طرٌق دمشق

التابعة للمعارضة السورٌة فً القلمون الشرقً  ق، وتعتبر كافة الفصائلحمص، وبوابة دمش -بغداد، و طرٌق دمشق

ٌسٌطر على مساحات واسعة من رٌفً دمشق  األخٌر كون اإلسلمٌة" تنظٌم الدولة"بٌن النظام و فاصل   حاجزا  

 .هن تعتبران من أهم معاقلٌوحمص الشرقً وصوال  إلى محافظتً دٌر الزور والرقة اللت

سلم، وجبهة فت  الشام، وحركة أحرار الشام اإلسلمٌة، وجٌش تحرٌر كل من جٌش اإل الشرقً ٌنتشر فً القلمون

 الشام، وأسود الشرقٌة، وتجمع الشهٌد أحمد عبدو، والفرقة الثانٌة مشاة. 

 جيش تحرير الشام: -0

عن تشكٌل جٌش تحرٌر الشام فً القلمون  5102آذار  52األربعاء ٌوم أعلن النقٌب المنشق فراس بٌطار 

  .وعناصر مدنٌة مسلحة معارضة السوري  النظام جٌشجنود منشقٌن عن من ضباط و برٌف دمشق (0)الشرقً

 قوات النظامن مهمة الجٌش تحرٌر سورٌا من إ" :بٌان اإلعلن فًالنقٌب المنشق  قائد الجٌش الجدٌد وقال

أكد أن هذا الجٌش حرٌّ ومستقل ، كما الحرس الثوري اإلٌرانًوال سٌما  إلى جانبهوالمٌلٌشٌات األجنبٌة التً تقاتل 

اإلسلمً" ولن  -سماه "االقتتال اإلسلمًأممنوع علٌه ما  هومنهاجه "القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة" مشددا على أن

وسٌكون "محضر صل " "- ةشارة منه لعدم قتال "تنظٌم الدولفً إ-ٌدخل فً حروب مع فصائل المعارضة األخرى 

 .لمتحاربةبٌن الفصائل المتناحرة وا

للمعارضة فً  رذمالوضع العسكري المتش فً ظلتشكٌل الجٌش الجدٌد قد ٌشكل علمة فارقة واعتبر مراقبون أن 

وبٌنها وبٌن من جهة، القلمون الشرقً بالذات ورٌف دمشق عموما، التً خاضت عدة جوالت اقتتال فٌما بٌنها 

 .مباٌعته والعمل لصالحه سرا  والعناصر المتهمٌن ب من جهة أخرى( ISIS) تنظٌم الدولة

 الخارطة العسكرية

للفصائل المسلحة في سورية    
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فً مقابلة خاصة مع  )أحد الضباط المنشقٌن الذٌن عملوا فً منطقة القلمون الشرقً( قٌب أبو أحمدل النٌقوو

فً  ونٌنتشر ،مقاتل/  511 ٌربو عدد جٌش تحرٌر الشام على /" :ٌة للدراسات وأبحاث الرأي العامالمؤسسة السور

 العسكري من البرنامج األمرٌكً لدعم المعارضة السورٌة وٌخوض مدعمه وٌتلقونطقة الجبل الشرقً والبترا، من

 .معاركه ضد النظام وتنظٌم الدولة 

لم تتناول مصادر أخرى  ،تنظٌم الدولة اإلسلمٌةلجٌش تحرٌر الشام  قتالأبو أحمد عن  النقٌبوفٌما ٌتعلق بمقولة 

 .نفٌا  أو تأكٌدا   عةهذه الواق

إعاقة ت إلى هدفحٌث  أهم معارك جٌش تحرٌر الشام بو الشاماتأمنطقة  فً" ًضرب النواصتعتبر عملٌة "و

 الذي كانت قوات المعارضة السورٌة حزب هللا وتخفٌف الضغط على القلمون الغربً مٌلشٌاتأرتال األسد و

 شل  إضافة إلى  ،(1) ضد مٌلٌشٌات حزب هللا وقوات األسدمعارك الفاصلة بٌن لبنان وسورٌا  هجبالفً  تخوض

ٌومٌا  الطائرات الحربٌة التً تقصف غالبٌةنطلق منهما تذٌن لالعسكرٌٌن، ال” السٌن وضمٌر“حركة مطاري 

 . المناطق المحاصرة فً سورٌا

ة نقاط أخرى لـ"حزب هللا"  -على طرٌق )دمشق  تهسٌطروقد بسط خللها  بغداد( الدولً بالكامل، باإلضافة إلى عد 

ا للطائرات أهمها ا، فً الجبال المحٌطة لنقطة المطلة على مطار ضمٌر العسكري ونقطة الطابة التً تعتبر رادار 

 .الحربٌة

ٌقود لواء   النقٌب فراس البٌطار وكان قائد الجٌش  ، راٌة له،  وريٌتخذ جٌش تحرٌر الشام من علم االستقلل السو

رنكوس فً القلمون الغربً عندما  ضم مئات العناصر فً الغوطة الشرقٌة ثم انسحب إلى "تحرٌر الشام"ٌدعى 

 دون أي اقتتال بٌن الطرفٌن.وذلك بسط جٌش اإلسلم سٌطرته على منطقة دوما 

 أسود الشرقية:جيش  -1

األلوٌة والفصائل التالٌة: جبهة األصالة  من، م 5102فً آب ”  "طلل السلمة"بقٌادة  أسود الشرقٌة"جٌش شكل ت

كتٌبة  -لواء القادسٌة -لواء عمر المختار -لواء درع األمة -لواء األحواز -ن القٌملواء اب -لواء الفت  -والتنمٌة

 .(2) عبٌدة ببن الجراح" كتٌبة أبو -بٌارق الشعٌطات -تجمع عبدهللا بن الزبٌر -كتٌبة أحفاد عائشة -الحمزة

 .المسؤول عنه فً منطقة القلمون القائد المٌدانً أبو برزان الدٌري "السلطانً"، وٌعتبر 

دٌر الزور أبناء إضافة إلى ، مقاتلٌن من منطقة القلمون / مقاتل  021قرابة / مقاتلٌه الذي ٌبلغ تعدادجٌش الضم وٌ

مغادرة المحافظة باتجاه القلمون لمتابعة قتالهم ضد  مفضلٌن لتنظٌم الدولةنضمام تسلٌم سلحهم واالرفضوا الذٌن 

 .(3) وتنظٌم الدولة قوات األسد

الجبل  –ٌنتشر مقاتلو الجٌش فً منطقة المحروثة القرٌبة من الحدود األردنٌة، وفً القلمون الشرقً "البترا و

لجٌش الحر وٌتلقى دعمه من غرفة عملٌات الموك، وٌرى أن قوات سورٌة الدٌمقراطٌة إذا ما لالشرقً" وٌتبع 

 .تلال  تقدمت فً دٌر الزور فسٌتم اعتبار ذلك اح
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أسود الشرقٌة، جٌش اإلسلم، حركة أحرار الشام، جٌش ) من ضمت كل   والتً فً القلمون "معركة الحسم"تعتبر 

 أضخم، قوات الشهٌد أحمد العبدو، فٌلق الرحمن، لواء المغاوٌر( وبعض الكتائب والفصائل األخرى فً المنطقة

 نبشكل نهائً عن المحٌط الذي ٌشكل تهدٌدا لمعاقل الثوار الذٌالدولة طرد تنظٌم  إلى تهدف أعماله العسكرٌة حٌث

التمدد فً بادٌة بوعدم السماح لتنظٌم الدولة  ٌواجهون حزب هللا بشراسة، فً القلمون ومحٌط دمشق بشكل كامل

 .الشام

 تجمع الشهيد المالزم أول أحمد عبدو:  - 2

من الضمٌر إلى جٌرود  قواته تنتشران التحتانً(، و، باسم )تجمع القلمو5100تأسس فً الشهر الثامن من عام 

باتجاه البادٌة  متد الٌومٌو، الدولةتٌن قبل سٌطرة تنظٌم ٌالرحٌبة وباتجاه الشرق حتى مهٌن والقروالناصرٌة و

للتجمع "الملزم أول أحمد العبدو" القائد العسكري  ل  قت  ” مهٌن“الشامٌة، وخلل عملٌة السٌطرة على مستودعات 

ً  التجمع باسمه بعدهاوال  .(4) ذي ُسم

قطاع مدٌنة “له من عدد من الفصائل والقطاعات أهمها قائدا  عاما   "أحمد التامر"النقٌب ٌتألف التجمع الذي ٌعتبر 

 -كتٌبة الدبابات -سرٌة المشاة الثانٌة -الرحٌبة، قطاع مدٌنة جٌرود، قطاع الجبل والذي ٌضم )سرٌة المشاة األولى

 -الشرطة العسكرٌة والحواجز -قسم االستطلع -قسم العملٌات -قسم اإلشارة -كتٌبة الدفاع الجوي -ٌةقسم المدفع

 .المكتب اإلعلمً

من ضمنه السلح الثقٌل  جٌدا   ٌتبع التجمع للجٌش السوري الحر وٌتلقى دعمه من غرفة الموك وٌمتلك تسلٌحا  و

لنظام فً  منطقة انتشاره باإلضافة إلى امتلكه  م / د، وٌبلغ كالدبابات التً سٌطر علٌها خلل معاركه ضد قوات ا

مقاتل، ٌنتشرون فً مناطق البترا والجبل الشرقً ومحروثة "على الحدود األردنٌة" وتعتبر  011عدد مقاتلٌه قرابة 

 ."الدولة اإلسلمٌة"تنظٌم ضد  5102كافة معاركه منذ 

 م 5102حزٌران  9بتارٌخ تنظٌم الدولة اإلسلمٌة" نصبه له " ً كمٌن فده العمٌد بكور السلٌم  قائ وقد تم اغتٌال 

 .(5)عل خلفٌة قتاله الشرس للتنظٌم 

ضد تنظٌم  بمعركة) قطع طرٌق اإلمداد الواصل بٌن الحدود السورٌة العراقٌة ودمشق عند تل البتراٌعتبر و 

أبرز  (بمعركة مع قوات نظام األسد) شق، وحصار مطار الضمٌر العسكري فً القلمون الشرقً برٌف دم(الدولة

 .شتراك مع فصائل عسكرٌة أخرى كفٌلق الرحمن، ولواء الشباب الصادقٌنالعملٌات النوعٌة للتجمع التً نفذها باال

الشام فً منطقة البترا  حركة أحراركما ٌوجد فً القلمون الشرقً، إضافة إلى التشكٌلت الثلثة آنفة الذكر كل من 

 ، وجبهة فت  الشام "النصرة سابقا" فً آن معا   وض معاركها ضد النظام والتنظٌموتخ ( مقاتل  521ب )بعدد ٌقار

 هما فً بحث فصائل جٌش الفت  فً ملف سابق.وقد تم  الحدٌث بالتفصٌل عن

تشار وان وجود   -المقبل  ضمن ملف فصائل الغوطة الشرقٌةالذي سٌتم بحثه بتفاصٌل أكثر - أٌضا   جٌش اإلسلمول 

وهذا ما أكده  مقاتل (0111ٌقارب )بمنطقة القلمون الشرقً وبعدد  فً مناطق البترا والجبل الشرقً واألفاعً

 .المكتب اإلعلمً لجٌش اإلسلموكذلك  ،(7)أبو أحمد" النقٌب المنشق "
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 نتائج الدراسة:

الفصائل، من بٌنها قوات الشهٌد وعدد من  تنظٌم الدولةتعد مناطق القلمون ساحات اشتباكات متواصلة بٌن  - 0

أحمد العبدو، حٌث ٌحاول التنظٌم قضم مزٌد من المساحات فً هذه المناطق الوعرة، والتً تشكل صلة وصل 

 .عدة مناطق حٌوٌة مثل الغوطة والبادٌةل ومدخل  

5 -   ً ٌ ة“على لجم المجموعات  ه دوال غربٌةئومن ورا ٌبدو الحرص األردن ف تها عامل  واإلمساك بد” الجهاد

ٌ ا  فً  ٌ ة” انضباط“جوهر  .هذه الجبهة، مقارنة بنظٌرتها الش مال

حتوي على تلل ٌ من كونهتنبع أهمٌته قطاع البادٌة من حدود السوٌداء إلى العراق منطقة شاسعة، وٌُعد  - 0

د مخٌمٌن للجئٌن وجو باإلضافة إلىألف شخص من البدو،  021ٌقطنها ما ٌقارب الـ السكان، بمأهولة  "بٌارأ"و

الذٌن فروا من بطش نظام األسد وتنظٌم الدولة، وتحتوي هذه المخٌمات ما ٌقارب المئة ألف نازح، وتعد البادٌة 

 .بوابة للقلمون الشرقً ورٌف حمص

 

 المراجع:
                                                           

 .الشام تحرٌر جٌش تشكٌل عن اإلعلن (0)   

  https://www.youtube.com/watch?v=aCY9rUHLDAE  

 دمشق برٌف جدٌدة معركة ٌطلق الشام تحرٌر جٌش – خٌطو هٌا – الجدٌد العربً  (1)
  https://goo.gl/9b0zc2 

 .دمشق برٌف" الشرقٌة أسود" جٌش تشكل عسكرٌة صائلف - نت العربٌة  (2)

 https://goo.gl/LdLHi4 

والنظام  داعش من الزور دٌر لتحرٌر جٌشا   سنؤس س: الشرقٌة أسود قائد السلمة طلل - شركاء كلنا  (3)

http://www.all4syria.info/Archive/283647 

 .الشرقً القلمون فً العبدو أحمد الشهٌد قوات تجمع قائد مقتل: للمفاوضات العلٌا الهٌئة موقع (   (4

com/?p=56594sy.-http://bof 

  .للمفاوضات العلٌا الهٌئة فً العضو.. ”العبدو أحمد الشهٌد قوات“ قائد ٌغتال داعش :السوري الحل موقع   (5)

https://goo.gl/cvmvuC 

(7) 
فً منطقة  النقٌب المنشق أبو أحمد" أحد العاملٌن سابقا  مقابلة خاصة لقسم الرصد والمتابعة فً المؤسسة السورٌة للدراسات مع " 

 .15/10/5100سباب خاصة وذلك بتارٌخ على نشر اسمه الحقٌقً أل حفظا  القلمون الشرقً مت

https://www.youtube.com/watch?v=aCY9rUHLDAE
https://goo.gl/9b0zc2
https://goo.gl/LdLHi4
http://www.all4syria.info/Archive/283647
http://www.all4syria.info/Archive/283647
http://bof-sy.com/?p=56594
http://bof-sy.com/?p=56594
https://goo.gl/cvmvuC
https://goo.gl/cvmvuC

