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 القنٌطرة": -: الفصائل العسكرٌة فً الجبهة الجنوبٌة "درعا الحادي عشر

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

 62/60/1627: النشر تارٌخ

تضم حوالً  القنٌطرة " وتعتبر مظلة -تضم الجبهة الجنوبٌة معظم فصائل الجٌش الحر فً جنوب سورٌا " درعا 

الفصائل "فً مواجهة  وسواء فً قتال النظام أ ،الفصائلمختلف وتشكل قٌادة حقٌقٌة تجمع  ، 1مقاتل 06666

حقّقت مكاسب كبٌرة فً محافظة درعا الجنوبٌة بفضل قدراتها العسكرٌة بدعٍم من الوالٌات المتحدة و، "المتطرفة

فائها فً المنطقة، وبفضل قدرتها على التواصل االجتماعً من خالل العمل فً شكل وثٌق والدول األوروبٌة وحل

 .مع المجالس المحلٌة المدنٌة فً المنطقة

ن عألهمٌتها االستراتٌجٌة حاول النظام وقف تقدم فصائلها ألن المنطقة التً تسٌطر على معظمها ال تبعد  اظر  نو

قة بكثافة الوحدات العسكرٌة التً زرعها النظام فً المنطقة الجنوبٌة ، وتتمٌز المنطكٌلومتر 266دمشق سوى 

باعتبارها منطقة حدودٌة مع إسرائٌل حٌث ٌوجد فٌها الفرقة المدرعة التاسعة فً الصنمٌن، والفرقة المدرعة 

جمع والت ،قرب انخل 21واللواء  ،فً صٌدا 03واللواء  ،قرب ازرع 21السابعة، والفرقة الخامسة، واللواء 

وغٌرها من الثكنات التً عززها النظام خالل الثورة بعناصر المٌلٌشٌات  ،العسكري فً مدٌنة البانوراما الرٌاضٌة

 اإلٌرانٌة، وبالتالً تنتشر فً المنطقة الجنوبٌة قوى ثالث:

 المعارضة السورٌة.الثورة وقوات  -2

 قوات النظام السوري والمٌلٌشٌات المساندة له. - 1

 }جٌش خالد بن الولٌد وحركة المثنى اإلسالمٌة{ "الدولة تنظٌم" – 0

اتبع الثوار مبدأ القضم التدرٌجً لمواجهة الكثافة العسكرٌة للنظام فً تلك المنطقة من خالل محاصرة ثكناته وقطع 

 درعا. % من مدٌنة 76وا من السٌطرة على مداد عنها ومن ثم مهاجمتها إلى أن تمكنطرق اإل

ل من جٌش اإلسالم وحركة أحرار الشام وهٌئة تحرٌر الشام إلى جانب مقاتلً فصائل المعارضة ٌنتشر مقاتلو كو

جٌش الٌرموك وجٌش المعتز باهلل }كل من  المكون من تحالفالسورٌة التً شكلت أبرزها مؤخرا جٌش الثورة 

 .{ولواء المهاجرٌن واألنصار ولواء الحسن بن علً

،آذار أهم مكون فٌها لواء توحٌد الجنوب 23الفرقان وفرقة كألوٌة  كما تنتشر فً المنطقة فصائل أخرى  

البلد. وأحٌاء درعادٌنة متجمع ٌضم أبرز األلوٌة المقاتلة فً درعا الهً والفرقة    

                                                           
2
  https://goo.gl/4GSgQG -مصعب حمادي  –شبكة شام اإلخبارٌة  

العسكرٌةالخارطة   

  سورٌة المسلحة فً للفصائل 

 

https://goo.gl/4GSgQG
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وفرقة الحمزة وأهم مكون فٌها كتائب مجاهدي حوران ولواء حمزة أسد هللا ٌقودها صابر سفر بإشراف المجلس 

 العسكري فً درعا 

وتجمع أسد هللا  ،”لواء الحرمٌن ” وفرقة الحق  ،”فجر التوحٌد “الحسم  وفرقة أحرار نوى، وألوٌة العمريو

مشاة" بقٌادة العقٌد الركن ٌوسف  02والفرقة  .األولوفوج المدفعٌة  ،”لواء الكرامة ”  والفٌلق األول الغالب،

 ، وفرقة عامود حوران، وجبهة ثوار سورٌا.المرعً

 يىن:جيش انير -أ

تحت راٌته ثمانٌة  مم فً الرٌف الشرقً فً درعا لٌض1621أُعلن عن تشكٌل لواء الٌرموك فً أواخر العام 

 :3مقاتل  066بأكثر من  2كتائب

 كتيبت عائشت أم املؤمنين كتيبت الصحابي البراء بن مالك كتيبت عمر بن معاذ السبيدي كتيبت الصحابي أسامت بن زيد

بت الصحابي الجليل عمر بن كتي كتيبت درع الجنوب

 الخطاب
 كتيبت الصحابي حمسة بن عبد املطلب كتيبت الامام بن كثير

تحت راٌتها بقٌادة بشار  4فصٌال من الجٌش الحر 20تم اإلعالن عن تشكٌل فرقة الٌرموك لتضم  1620وفً العام 

 ونائبه سلٌمان الشرٌف.الزعبً "أبو فادي" 

 س بن عبد المطلبلواء العبا لواء عمر بن الخطاب

 
 لواء درع الجنوب

 
 لواء أسامة بن زٌد لواء البراء بن مالك

 
  الشام بصريلواء 

 
 لواء صواعق الٌرموك

 
  لواء توحٌد اللجاة

 
 والصوارٌخ فوج المدفعٌة

 
 فوج الدفاع الجوي

 
 كتٌبة المدرعات

 
 كتٌبة أكناف العمري

 
 بالمز ٌرٌكتٌبة شهداء 

 
 عواالستطالكتٌبة الهندسة 

 

أصبحت فرقة الٌرموك واحدة من أكبر التشكٌالت العسكرٌة المعارضة فً درعا، وتمٌزت بمعاركها الهجومٌة 

على مقرات النظام البعٌدة عن أماكن سكن المدنٌٌن لعدم إعطاء نظام األسد أي مبرر لقصف واستهداف المدنٌٌن 

ئدها بعد أشهر قلٌلة على انطالقتها نٌته لتشكٌل لهذا أعلن قا المدنٌة،بحجة وجود قوات المعارضة فً األحٌاء 

 .5" "جٌش الٌرموك

ٌنتشر مقاتلو الجٌش بقوام لواءٌن فً المدٌنة وٌتواجد بشكل كبٌر بالمنطقة الجنوبٌة الشرقٌة والغربٌة وفً بلدات و

  .6الشام، معربة، غصم، الطٌبة، أم المٌاذن، ونصٌب ودرعا البلد ىبصرالرٌف الشرقً فً 

الجٌش بأساسٌات الثورة كما وردت فً مٌثاق الشرف الثوري، وأهدافه واضحة تبعا  لـلجبهة الجنوبٌة التً ٌؤمن 

واألقلٌات وقع على مٌثاقها، وهً إسقاط النظام ومحاربة تنظٌم الدولة، وقٌام دولة مدنٌة، تحترم فٌها حقوق اإلنسان 

                                                           
1
  https://www.youtube.com/watch?v=LG_YE2LynAQبٌان تشكٌل لواء الٌرموك  
0
  com/watch?v=FmXBUU0NUz0https://www.youtube.من هو لواء الٌرموك  
  https://www.youtube.com/watch?v=KrVbO_NNNBIبيان تشكيل فرقة اليرموك  0
1
  news.net/ar/news_show/79427-http://www.orientلواء الٌرموك نتطلع لنصبح جٌش ... وداعش لٌس من الثورة  –أورٌنت نت  
2
  http://www.alquds.co.uk/?p=366615شهداء الٌرموك وجٌش الٌرموك فً درعا السورٌة تشابه فً األسماء فقط  –القدس العربً  

https://www.youtube.com/watch?v=LG_YE2LynAQ
https://www.youtube.com/watch?v=FmXBUU0NUz0
https://www.youtube.com/watch?v=KrVbO_NNNBI
http://www.orient-news.net/ar/news_show/79427
http://www.alquds.co.uk/?p=366615
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عسكري سلح، بالمال وبعض السالح فً أٌام المجلس الفً بداٌة الحراك الممصادر تموٌل مختلفة فقد زود  ولدٌه

 .بقٌادة أحمد النعمة آنذاك

ٌمتلك شتى أنواع األسلحة ابتداء من السالح الفردي الخفٌف ولٌس انتهاء بالرشاشات والصوارٌخ والمجنزرات 

ة ومحلٌة  فإن ووفقا لمصادر إعالمٌ النظام،التً اغتنموها من معاركهم مع قوات   T72والمدرعات والدبابات 

 .7مقاتل  0666وٌبلع عدده قرابة ٌتلقى الدعم والتسلٌح من غرفة عملٌات الموك الجٌش 

 جيش انًعتس تاهلل: -ب 

 :8التالٌةم من الكتائب 26/1621/ 06أعلن عن تشكٌل لواء الٌرموك بتارٌخ 

 كتيثح انثُياٌ كتيثح تُي أييح حككتيثح أصحاب ان كتيثح عهي تٍ أتي طانة كتيثح عثاد انرحًٍ كتيثح انًعتس تاهلل

كتيثح انشهيذ انعميذ  كتيثح األَصار

 لحطاٌ لثاسح

كتيثح انشهيذ أيجذ 

 حسيٍ

كتيثح سيف هللا 

 انًسهىل

كتيثح شيخ اإلسالو 

 تٍ تيًيح

 كتيثح أحرار انجىالٌ

 كتيثح انفاروق

 

جٌش المعتز باهلل بقٌادة العقٌد الركن وبسبب تصاعد العملٌات العسكرٌة فً الجبهة الجنوبٌة أعلن عن تطوره إلى 

 ،ولواء أحرار الٌادودة ،ولواء الشهٌد ولٌد القبسً ،كل من لواء المعتز باهلل وٌضم "خالد فاٌز النابلسً"الطٌار 

قارب ٌو والعدٌد من األلوٌة والكتائب، ،ولواء الفاروق عمر ،شهداء الكرامة ولواء ،النصرولواء  ،ولواء األنصار

وا عشرات المعارك الهامة ضد قوات النظام وتنظٌم الدولة فً الجنوب خاض ثالثة آالف مقاتل ٌهعدد مقاتل

، وٌتلقى درعا القدٌم –السوري، وٌنتشر مقاتلوه فً بلدة عتمان والٌادودة وشمال مدٌنة درعا على طرٌق دمشق 

حٌث ٌمتلك كافة أنواع السالح من   "أصدقاء الثورة السورٌة"فة تموٌله كغٌره من فصائل الجبهة الجنوبٌة من غر

  .*دبابات ومدافع هاون ومضاد دروع " كونكورس" ورشاشات خفٌفة ومتوسطة وثقٌلة

 نىاء انًهاجريٍ واألَصار: -ج

خالد فتح "و "اد القدورإٌ"واحد من أقدم فصائل الجٌش الحر، تم تشكٌله فً محافظة درعا بقٌادة النقٌبٌن المنشقٌن  

تحالف الجبهة الجنوبٌة، كما أن قادته  وعضو فً، سابقا للمجلس العسكري بدرعا وٌتبعإزرع فً منطقة  9"هللا

مقاتل وٌمتلكون الصوارٌخ المضادة  266ٌبلغ عدد مقاتلً اللواء قرابة ، وأعضاء فً المجلس العسكري الثوري

  .*للدروع والمدافع المٌدانٌة ومدافع الهاون ومضادات مختلفة األعٌرة ورشاشات

                                                           
7
  http://ar.ammannet.net/news/272875محمد العرسان  –محاوالت لضم فصائل فً الجنوب السوري تحت عباءة الموك  –نت موقع عمان  

8 بٌان تشكٌل لواء المعتز باهلل   https://www.youtube.com/watch?v=64yfMN7TDm4  

 
0
  https://www.youtube.com/watch?v=o_GSeQR1J6Mبٌان تشكٌل كتٌبة المهاجرٌن واألنصار  

http://ar.ammannet.net/news/272875
https://www.youtube.com/watch?v=64yfMN7TDm4
https://www.youtube.com/watch?v=64yfMN7TDm4
https://www.youtube.com/watch?v=o_GSeQR1J6M
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 نىاء انحسٍ تٍ عهي: -د

ورٌف دمشق الغربً هو أحد التشكٌالت المنضوٌة تحت راٌة ألوٌة سٌف الشام العاملة فً كل من درعا والقنٌطرة 

، 10"أبو صالح الشامً"مقاتل بقٌادة  0666وتضم األلوٌة قرابة أما اللواء فٌنتشر فً كل من درعا والقنٌطرة 

  ب( القائد العسكري لأللوٌة،خلٌل الزوارعة )أبو ٌعروٌعتبر الرائد 

تتمٌز األلوٌة بعملها المؤسساتً العسكري وافتتاحها معسكرات لتدرٌب مقاتلٌها ومقاتلٌن آخرٌن من بقٌة فصائل 

ٌُدّرب المقاتلون خالل المعسكرات على استخدام األسلحة الخفٌفة والمتوسطةالجبهة الجنوبٌة  بما فٌها الدبابات  و

آخر للتدرٌب على الصوارٌخ  لمضادة للدروع كالتاو والكونكورس والمالوتكا وٌخضع قسموالمدفعٌة والصوارٌخ ا

 11غٌرها واالتصاالت والهندسة و المضادة للطائرات
. 

المصنع  2عن نجاح تجربة إطالق صاروخ سٌف –لواء الحسن بن علً  –أعلنت األلوٌة  1621فً آب من العام  

 266وحدة التصنٌع الحربً فً األلوٌة وٌزن الرأس المتفجر فً الصاروخ محلٌا الذي تم تطوٌره من قبل مهندسً 

 1666وٌبلغ المدى المحقق للصاروخ  (مواد أخرى –نترو غلٌكول  –)تً إن تً كغ من المواد شدٌدة االنفجار 

  .12متر تقرٌبا

الجنوبٌة، فً بٌان م أعلنت قٌادة ألوٌة سٌف الشام العاملة ضمن تشكٌالت الجبهة 1621وفً أٌلول من العام 

عن حل تشكٌالتها فً محافظتً القنٌطرة ودرعا واندماجها الكامل على كافة المستوٌات العسكرٌة  مصور،

 .13قائدا  عاما  لقطاعات ألوٌة سٌف الشام فً درعا والقنٌطرة” مرعً الحمدان“واإلدارٌة بتشكٌل واحد، وتعٌٌن 

لواء  –جٌش المعتز باهلل –جٌش الٌرموك)  الت األربعة السابقةفً كانون األول من العام الماضً أعلنت التشكٌ

عن تشكٌل جٌش الثورة بقٌادة النقٌب إٌاد قدور وٌتبنى أعراف وتقالٌد  لواء الحسن بن علً( -المهاجرٌن واألنصار

ٌزٌد على كبٌرة فهو ٌمتلك ما  بإمكانٌاتالجٌش  ٌتمتعوالثورة السورٌة وٌهدف إلى محاربة النظام تنظٌم الدولة 

وكمٌات من السالح المضاد للدروع روسٌة الصنع تم اغتنامها فً  ،وعشرات المدافع والدبابات ،عشرة آالف مقاتل

وٌنتشر فً أغلب  . 14من طراز "تاو" معارك سابقة مع قوات النظام، باإلضافة إلى مضادات الدروع األمٌركٌة

 .ناطق استراتٌجٌة كمعبر نصٌب الحدوديمناطق محافظة درعا من الشرق إلى الغرب وٌسٌطر على م
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   o.gl/pVMcTNhttps://goوٌكٌبٌدا ألوٌة سٌف الشام  
22
  https://www.enabbaladi.net/archives/45215ألوٌة سٌف الشام معسكرات تدرٌبٌة لرفع سوٌة المقاتلٌن  –عنب بلدي  
21
  https://goo.gl/QQjCsN كغ266ألوٌة سٌف الشام تعلن عن نجاح إطالق صاروخ ٌزن رأسه المتفجر -شبكة شام  
20
  https://www.youtube.com/watch?v=WXotWDijVIAبٌان اندماج ألوٌة سٌف الشام عسكرٌا وإدارٌا بشكل كامل فً درعا والقنٌطرة  
20
  https://goo.gl/A5n5gvثورة فً درعا بدٌل عن الجبهة الجنوبٌة جٌش ال –المدن  

https://goo.gl/pVMcTN
https://www.enabbaladi.net/archives/45215
https://goo.gl/QQjCsN
https://www.youtube.com/watch?v=WXotWDijVIA
https://goo.gl/A5n5gv
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عمر عمران "قائدا لفوج المدرعات، و "براء النابلسً"قائدا عاما للجٌش، والقائد  "إٌاد قدور"حٌث ُعٌن النقٌب 

قائدا  "فراس أبو حمزة"قائدا لوحدات م/د، و "مصطفى أبو علً"و المتوسط،قائدا لوحدات اإلسناد الناري  "الشرٌف

   .*قائدا لوحدات القوات الخاصة  "عماد أبو زرٌق"ٌة الثقٌلة، ولفوج المدفع

  أنىيح انفرلاٌ: -ھ

هً أحد فصائل الكتائب اإلسالمٌة السورٌة الموصوفة باالعتدال، وتتمركز فً محافظة القنٌطرة على الحدود 

ئل الذٌن شكلوا فصائل مسلحة من أوا الخطٌب ماجد محمد أبو القاسم السورٌة مع الجوالن المحتل، وٌعد قائد األلوٌة

مرورا برٌف دمشق الجنوبً والغربً وامتدادا إلى  سابقا ابتداء  من دارٌاانتشار ، ولأللوٌة لقتال قوات النظام

القنٌطرة ورٌف درعا الغربً، و تخضع لقٌادة واحدة وتنسق بشكل فعال مع القوى الثورٌة األخرى فً تلك 

كما تضم مؤسستٌن اجتماعٌة  جا فكرٌا وسطٌا ال ٌتبع حزبا أو جماعة بعٌنها.تبع منهتو ، 15الجبهات وبشكل مستمر

حساسٌة بعض الجهات  فرقان فً محافظة القنٌطرة على تماس مباشر مع إسرائٌلألوٌة ال وأثار وجود وسٌاسٌة،

  ،16الداخلٌة، أو الخارجٌة

                                                           
21
  https://goo.gl/2sHc2mألوٌة الفرقان لبلدي نٌوز: معركتنا مستمرة حتى فك أسر دارٌا  –بلدي نٌوز  
22
  http://www.alquds.co.uk/?p=346546ائد ألوٌة الفرقان: عاصفة الحزم لن تجتمع من أجل سورٌا ق –رائد الحامد  –القدس  

https://goo.gl/2sHc2m
http://www.alquds.co.uk/?p=346546


السورٌة للدراسات وأبحاث الرأي العام المؤسسة                                          
   Syrian Institute for Studies & Public Opinion Research 

  
 لىاخ تحانف انجُىب: -و

 1627فً الشهر الثانً من العام  درعاة ري الحر، فً محافظة للجٌش السوفصائل عسكرٌة تابعثمانٌة علنت أ

  17تشكٌل قٌادة عسكرٌة واحدة باسم "قوات الجنوب"، بقٌادة العقٌد الركن المنشق زٌاد الحرٌري
 لىاخ انجُىب

 أنىيح انحك 64انفرلح  نىاء انكرايح أنىيح انعًري فرلح صالح انذيٍ فرلح أحرار َىي آرار 81فرلح  فرلح انحسى اسى انتشكيم

انعميذ لاسى  انمائذ

 انسيٍ

انعميذ يحًذ 

 انذھُي

انعًيذ عثذ هللا 

 لراعسج

جهاد انُمية  أحًذ انحريري

 انمطاعُح

انعميذ زياد 

 انحريري

انعميذ أتى 

 يرعي

 إتراھيىانعميذ 

 انغىراَي

 

 

 انتعذاد انعاو نهتحانف

 

ج لائذ نىاء انًهاو انخاصح في انًُطمح انجُىتيححىاني عشرج آالف يماتم تحسة يا صرح ته انعميذ سهيم انجىاتر
81
 

فً أغلب مناطق محافظة درعا؛ من اللجاة شرق درعا إلى شمال غربً منطقة "مثلث الموت" نقطة التقاء أرٌاف  االَتشار

  دمشق والقنٌطرة ودرعا.

ٌّز التحالف بطابعه العسكري، فجمٌع قٌاداته من الضباط المنشقٌن عن قوات النظام العسكري ، كما ٌتكون مجلسه ٌتم

 كالتالً:  قادة التشكٌالت المتحالفة من

 رئٌس المجلس العسكري للتحالف -العقٌد الركن زٌاد الحرٌري 

 .نائب لرئٌس المجلس للشؤون العسكرٌة -العقٌد الركن الطٌار ابراهٌم الغورانً  

 .اإلدارةرئٌس المجلس لشؤون التنظٌم و -العقٌد الركن قاسم الحرٌري نائب  

 رئٌس أركان المجلس العسكري -العقٌد الركن محمد الدهنً  

 .ناطق رسمً باسم التحالف -العقٌد الركن ٌوسف مرعً  

 .قائد غرفة العملٌات -النقٌب جهاد القطاعنة  

  19. سر المجلس والتنسٌق أمٌنمسؤول التواصل  - السٌد أبو محمد االخطبوط 

                                                           
27
   https://www.youtube.com/watch?v=ETURswACTgAإعالن اندماج ثمانً فصائل عسكرٌة كبرى فً الجبهة الجنوبٌة تحت مسمى تحالف قوات الجنوب  
23
 اصة مقابلة خاصة لقسم الرصد والمتابعة فً المؤسسة السورٌة للدراسات و أبحاث الرأي العام مع العقٌد سهٌل الجوابرة قائد لواء المهام الخ 
20
 تعلن تحالفا الهٌئة السورٌة لإلعالم تشكٌالت فً الجبهة الجنوبٌة 

https://smo-sy.com/2017/02/09/54448/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ETURswACTgA
https://smo-sy.com/2017/02/09/54448/
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 نىاء انًهاو انخاصح: -ز

الذي ٌتألف من سبعة كتائب  عن تشكٌل لواء المهام الخاصة فً درعا 1620فً العام عقٌد سهٌل الجوابرة أعلن ال

الرجا، وكتٌبة أحباب هللا، وكتٌبة اإلخالص، وكتٌبة أنصار ٌبة أحرار الجوالن، وكتٌبة هً: كتٌبة سٌف هللا، وكت

 السنة، وكتٌبة آل البٌت.

ٌتمٌز اللواء بهٌكلٌة عسكرٌة من الضباط المنشقٌن تتمثل برئاسة األركان التً ٌتسلمها العقٌد جوزٌف بشارة، 

ورئٌس غرفة العملٌات النقٌب أبو فراس، والمالزم أول أبو أحمد ضابط فً غرفة عملٌات المهام الخاصة، وٌهدف 

، وبناء دولة سورٌة الدٌمقراطٌة التعددٌة التً تتسع كامل تراب سورٌة من النظام اللواء إلى المساهمة فً تحرٌر 

 .20لكل السورٌٌن

ٌّن العقٌد الجوابرة قائد اللواء فً مقابلة خاصة معه أن اللواء ٌتبع إلى فرقة الحق وهو تشكٌل عسكري منظم من  وب

وعلى رأسه بشار  بداٌة الثورة هدفه األسمى تحقٌق مطالب الشعب السوري المظلوم بإسقاط النظام السوري المجرم

. كما أوضح قائد اللواء وتحقٌق شعار سورٌا لكل السورٌٌن بـ"تنظٌم الدولة"األسد والقضاء على اإلرهاب المتمثل 

ي قائد قوات تحالف الجنوب والعقٌد تكلٌف كل من العقٌد زٌاد الحرٌر موقفهم من العملٌة السٌاسٌة فً جنٌف بأنه تم

هم كامل الصالحٌات باتخاذ القرارات المناسبة والتً تحقق كافة متطلبات وأهداف بحضور المؤتمر ولخالد النابلسً 

 .21الثورة السورٌة

  فرلح انحًسج: -ح

م فً المنطقة الشمالٌة الغربٌة 1620آذار  10بتارٌخ  "صابر سفر"تم اإلعالن عن تشكٌل فرقة الحمزة بقٌادة العقٌد 

التالٌة:كل من األلوٌة والكتائب  وتضمفً مدٌنة درعا   

لواء حمزة أسد هللا بقٌادة المالزم أول أبو فاروق / لواء مجاهدي حوران بقٌادة المقدم أبو محمد / لواء أحفاد عمر 

بقٌادة المالزم أول محمد فاروق العاصً / وكتٌبة  انخلبن الخطاب بقٌادة النقٌب نضال العاسمً / لواء شهداء 

الهاون.الدبابات وكتٌبة م/ط وكتٌبة م/د وكتٌبة   

كما ضم التشكٌل عددا من المكاتب الخاصة بالعمل التأمٌنً واللوجستً منها المكتب القانونً والمكتب الطبً 

، و تعتبر الفرقة  22غاثً والمكتب اإلعالمً ومكتب التسلٌح وسرٌة الشرطة العسكرٌةوالمكتب المالً و المكتب اإل

 انخل التً تتبع للجبهة الجنوبٌة. من أهم فصائل

تلقت صوارٌخ التاو وتعمل تحت إشراف المجلس العسكري بدرعا، وتتلقى الدعم من بعض الدول الغربٌة و  

  ،23والعربٌة

 

 

 

                                                           
16
  https://www.youtube.com/watch?v=cQkOT0OfLKwتشكٌل لواء المهام الخاصة فً المنطقة الجنوبٌة  
12
 مقابلة خاصة أجراها قسم الرصد والمتابعة فً المؤسسة السورٌة للدراسات وأبحاث الرأي العام  
11
  https://www.youtube.com/watch?v=37ib1RpDj6oتشكٌل فرقة الحمزة بقٌادة العقٌد صابر سفر  
10
  /https://notgeorgesabra.wordpress.com/2014/11/04/moderaterebelsarabicباألسماء والتفاصٌل قائمة بأسماء الفصائل المعتدلة  –ٌة الثورة الدٌمقراط 

https://www.youtube.com/watch?v=cQkOT0OfLKw
https://www.youtube.com/watch?v=37ib1RpDj6o
https://notgeorgesabra.wordpress.com/2014/11/04/moderaterebelsarabic/
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 فرلح فجر اإلسالو: -ط

م أعلن المقدم محمد حسن سالمً عن تشكٌل فرقة فجر اإلسالم العاملة فً المنطقة 1620فً شهر أٌلول من العام 
بقٌادة  من: لواء فجر اإلسالمالحرٌر  ىمان وطفس وأحٌاء درعا وكذلك فً بصرعتفً  الجنوبٌة الغربٌة لدرعا
بقٌادة المالزم أول أحمد  ، ولواء مجد حورانبقٌادة الرائد فادي منصور ، ولواء السالمالنقٌب حسٌن حسن

بٌة، وكتٌبة النقل، ، والكتٌبة الطم /د، وكتٌبة الدبابات، وكتٌبة مضاّدات الطٌران، وكتٌبة الهاون، وكتٌبة الحرٌري
من: المكتب المالً، والمكتب اإلعالمً، والمكتب القضائً، ومكتب  كما ضّمت الفرقة كاّل   وسرٌة الشرطة.

 .24التسلٌح، والمكتب اإلغاثً

 .25وقعت الفرقة على تحالف الجبهة الجنوبٌة وتم تزوٌدها بصوارٌخ تاو

 جثهح ثىار سىريا: -ي

تل  –تل الجموع  –تل الحارة “كل من  لى الجٌش السوري الحر وتنتشر فًم وتنتسب إ1620تأسست فً العام  

 26وٌبلغ تعدادها سبعة آالف مقاتل وجمٌعها مناطق تقع بالرٌف الشمالً لمحافظة درعا،” الطٌحة –عقربا  –المال 

جبهة "علٌها من قبل وتعتبر التوأم لجبهة ثوار سورٌا فً الشمال قبل القضاء  "قاسم نجم"تعمل الجبهة بقٌادة الرائد 

."ةالنصر  

 فىج انًذفعيح األول: -ن

م بقٌادة 1620إحدى فصائل الجبهة الجنوبٌة ومتخصص بالراجمات والمدفعٌة والهاون تم اإلعالن عنه فً صٌف 

ٌُعتبر التشكٌل الوحٌد الذي ٌمتلك المدفعٌة الثقٌلة والراجمات فً المنطقة الجنوبٌة  الرائد عبد اللطٌف الحورانً و

  .27”11تل الجابٌة، الشٌخ سعد، اللواء  ولعب الفوج دورا محورٌا فً معارك تل الحارة، تل الجموع،

م شكل الفوج مع فرقة الحمزة وجبهة ثوار سورٌا فً درعا والقنٌطرة 1621وفً شهر كانون األول من العام 

الجٌش الجدٌد نواة خصبة للعمل  آالف مقاتل فً صفوف 26لٌشكل قرابة  "صابر سفر"الجٌش األول بقٌادة العقٌد 

 .28المنظم المتناسق ضد قوات النظام تحت مظلة الجبهة الجنوبٌة

وتنتشر فً الجبهة الجنوبٌة تشكٌالت أخرى كلواء الحرمٌن فً رٌف درعا الغربً بقٌادة شرٌف الصفوري، ولواء 

ٌد كتائب حوران الذي تمت إعادة ولواء توح عمود حوران بقٌادة العقٌد أحمد العمر والعقٌد جهاد سعد الدٌن،

 1620، وفرقة شباب السنة التً تأسست عام 29م وتعٌٌن جمال التركمانً قائدا عاما له 1622هٌكلٌته أوائل العام 

الذي ٌعتبر أبرز القادة ضمن غرفة  "أحمد العودة"تحت اسم لواء شباب السنة وتنتشر فً بصرى الشام بقٌادة 

 31وٌبلغ عدد مقاتلٌها ستة آالف مقاتل 30تنسٌق الدعم المشتركة "موك"

                                                           
10
  https://www.youtube.com/watch?v=9BHwPdx_imgوبٌة بٌان تشكٌل فرقة فجر اإلسالم فً المنطقة الجن 
11
 10المرجع مكرر رقم  
12
  https://goo.gl/rDM4po -محمد العرسان  –الموك تعٌد رسم خارطة الفصائل فً الجنوب  -12عربً  
17
  http://www.all4syria.info/Archive/231949قائد فوج المدفعٌة األول: النظام اتخذ المدنٌٌن فً درعا دروعا بشرٌة -ٌعرب عدنان-كلنا شركاء 
13
    https://www.zamanalwsl.net/news/56763.htmlل ضمن جٌش واحد جنوباآالف مقات 26العقٌد سفر دمج  –أبو عبد هللا الحورانً -زمان الوصل 
10
  https://goo.gl/aKUqANهٌكلٌة جدٌدة للواء توحٌد كتائب حوران فً رٌف درعا  –فرش  
06
  https://www.enabbaladi.net/archives/96169االنقالب فشل...قائد شباب السنة ٌبسط سٌطرته على بصرى الشام  –عنب بلدي  
02
 12رقم  –المرجع مكرر  

https://www.youtube.com/watch?v=9BHwPdx_img
https://goo.gl/rDM4po
http://www.all4syria.info/Archive/231949
https://www.zamanalwsl.net/news/56763.html
https://goo.gl/aKUqAN
https://www.enabbaladi.net/archives/96169
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، عبر اندماج لواء "أسامة بن 1620منتصف العام  فً دمشق ورٌفها والقنٌطرةتأسست  التًجبهة أنصار اإلسالم و

، ولواء فرسان الحق بقٌادة أبو 32زٌد والعز بن عبد السالم وكتٌبة العادٌات، وبعض الفصائل الصغٌرة األخرى

 ."وسٌم الحورانً

:ة خالص  

نت -أ من التأثٌر فً المشهد فً درعا عبر ” الموك“ تنسٌق الدعم المشتركة غرفةالقوى اإلقلٌمٌة والدولٌة عبر  تمكَّ

تبنٌها الكامل لفصائل الجبهة الجنوبٌة كقوى معتدلة، وتمحورت استراتٌجٌتها حول توظٌف المٌدان النتزاع مكاسب 

ا سٌاسٌة وإضعاف النظام للوصول إلى تسوٌة، إضا  ٌّ ا، فة إلى عزل وإضعاف الحركات اإلسالمٌة عسكر  ٌّ واجتماع

ٌّز تلك الفصائل أن صراع المٌدان حافظ على أسبقٌته على صراع األٌدٌولوجٌا. اكم   م

قدرة الفصائل المقاتلة فً الجبهة الجنوبٌة على األداء الجٌد فً حال توفرت اإلمكانٌات المناسبة على الرغم  -ب 

الموت وال "بعض المناطق، وهو ماتجلى فً اإلعالن عن معركة  فًفً عقد بعض اتفاقٌات الهدن من نجاح النظام 

وتكبٌد النظام خسائر فادحة خاللها، وقدرتها على تقدٌم نفسها أنها القادرة على إعادة صٌاغة الحالة السورٌة  "المذلة

ل الدور الذي تحاول من خالله المملكة من خالفً ضوء االهتمام الدولً بالجبهة الجنوبٌة وهو ما ظهر مؤخرا 

 األردنٌة اللعب على أوتاره كالعب ضامن ومؤثر فً الساحة السورٌة.

ٌغلب على كافة التشكٌالت المنضوٌة تحت راٌة الجبهة الجنوبٌة استالم زمام قٌادتها من الضباط المنشقٌن وهو  -ج 

تلك القٌادات خاصة أن الجبهة الجنوبٌة خاضت ما ٌعكس حجم التنظٌم والقدرة على العمل المنضبط فً ظل 

ر مٌزان القوى على األرض ٌوفصائلها معارك ضارٌة ضد النظام وحلٌفه اإلٌرانً دون أن ٌستطٌع األخٌر تغٌ

.لصالحه  

كم وعلى الرغم من محاولة  76السوٌداء بطول –تمتلك فصائل الجبهة الجنوبٌة خط محرر بٌن محافظتً درعا –د 

إال أنها لم تقع فً الفخ إلٌمان تلك الفصائل  "الشبٌحة"از فصائل الجبهة من خالل تجنٌد عدد من النظام استفز

  وقٌادتهم بدورهم ومسؤولٌتهم عن حماٌة جمٌع المدنٌٌن فً سورٌا.

  

  

 

 

 

 

 
                                                           

01
  https://goo.gl/MhGDJnجبهة أنصار اإلسالم تعلن عن تأسٌس قطاع لها فً إدلب  –السورٌة نت  

https://goo.gl/MhGDJn


السورٌة للدراسات وأبحاث الرأي العام المؤسسة                                          
   Syrian Institute for Studies & Public Opinion Research 

  
 الهوامش:

* 

    

 

* 
 

 

  


