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سوريا
تقرير

«جيش خالد بن الوليد»:
وجه «داعش» الجديد في الجبهة الجنوبية
ّ
توقعات
وسط ُ
«النصرة» بقرب «إستئصال
لواء شهداء اليرموك»
في الجنوب السوري ،أبصر
«جيش خالد َبن الوليد»
النور ،بعد َسك ِن
المتهمين بمبايعة
أبو بكر البغدادي تحت
سقف واحد .كل ذلك
ٍ
على مرأى واشنطن ،التي
أضافت «شهداء اليرموك»
على ّ الئحتها اإلرهابية،
وتوقعات ّ
محلية ّبأيام
ٍ
«سوداء» مقبلة
نور أيوب
لم تخمد نار «اإلقتتال الجهادي» في
الـجـنــوب ال ـســوري فــي األشـهــر الثالثة
ُ
امل ــاض ـي ــة .ل ــم ت ـح ـســم «حـ ــرب اإلل ـغ ــاء»
املعلنة بني قطبي «الجهاد الشامي»،
«ت ـن ـظ ـيــم الـ ـق ــاع ــدة ف ــي بـ ــاد الـ ـش ــام –
جبهة الـنـصــرة» وأخــوات ـهــا مــن جهة،
وتنظيم «داع ــش» ومبايعيه من جهة
أخرى ،في درعا وريفها.
ح ـي ـن ـمــا وصـ ــل الـ ـقـ ـي ــادي «الـ ـق ــاع ــدي»
أب ــو مــاريــة الـقـحـطــانــي ،إل ــى الـجـنــوب،
آت ـيــا م ــن الـجـبـهــة ال ـشــرق ـيــة ،منتصف
 ،2014تـ ـص ـ ّـدر امل ـش ـه ــد الـ ـخ ــاف بــن
الـجـمــاعــات «ال ـج ـهــاديــة» ،وخـصــوصــا
ّ
تصديه ملواجهة «خوارج الجنوب»
مع
ّ
ّ
ـ«غزوات» ُعدة ضدهم .ورغم
وقيادته ل
ٍ
اإلعـ ــان ال ــدائ ــم ع ــن قـ ـ ّـرب «اسـتـئـصــال
ال ـخ ــوارج» ،إال أن امل ــؤش ــرات امليدانية
ّ
تــؤكــد أن أن ـصــار «داع ـ ــش» يمسكون،
أحـ ـي ــان ــا ،ب ــزم ــام املـ ـ ـب ـ ــادرة ،رغـ ــم أن ـهــم
ـار خــانــق،
يـقـبـعــون ت ـحــت وطـ ــأة ح ـص ـ ٍ
فــي مناطق سيطرتهم فــي ريــف درعــا

الغربي ،وتحديدًا في منطقة عني ذكر،
ومحيطها.
جــولــة اإلق ـت ـتــال ،مــا قـبــل األخ ـيــرة (فــي
ـاج بني
آذار املــاضــي) ،أفضت إلــى انــدمـ ٍ
«شـ ـه ــداء الـ ـي ــرم ــوك» و«ح ــرك ــة املـثـنــى
اإلس ــام ـي ــة» .يــومـهــا ،أص ــدر «املـثـنــى»
اندماجه الكامل في صفوف
بيانًا أعلن
ّ
«ال ـيــرمــوك» .لكنها بقيت «إشــاعــات»،
وخ ـص ــوص ــا م ــع ن ـفــي ص ـحــة ال ـب ـيــان،
وصمت «شهداء اليرموك».
ّ
ّ
مجرد تكهنات
ظلت شائعة اإلندماج
ع ـنــد مـعـظــم ال ـج ـنــوب ـيــن ،وم ــع جــولــة
ّ
«اإلقـ ـتـ ـت ــال» ال ـح ــال ـي ــة ،خـ ــط «داع ـ ــش»
ً
ف ـص ــا ج ــديـ ـدًا ف ــي رواي ـ ـ ــة «اإلل ـ ـغـ ــاء»،
ب ــإع ــان وك ــال ــة «أع ـ ـمـ ــاق» اإلخ ـب ــاري ــة،
إحــدى أذرعــه اإلعالمية« ،جيش خالد
ّ
املسمى الجديد الندماج
بــن الــولـيــد»،
الفصائل املبايعة لـ«أمير املؤمنني».
«سـ ّـرًا» ،فإن
وإن كان االندماج قد وقع ِ
ـان واش ـن ـطــن
إفـ ـش ــاءه ت ــزام ــن م ــع إع ـ ـ ً
«ش ـه ــداء ال ـيــرمــوك جـمــاعــة إرهــاب ـيــة».
هنا ،جــاء ّ
ّ
ـ«التوحد
رد «الجهاديني» ب
ورص ال ـص ـفــوف» .فـخــرجــت «أع ـمــاق»
ـان ق ــال ــت ف ـي ــه إن «لـ ـ ـ ــواء ش ـه ــداء
بـ ـبـ ـي ـ ٍ
ال ـيــرم ــوك ،وح ــركــة املـثـنــى اإلســام ـيــة،
وج ـمــاعــة امل ـجــاهــديــن ،املـنـتـشــريــن في
حوض اليرموك ،عند املثلث الحدودي
بـ ـ ــن سـ ـ ــوريـ ـ ــا واألردن والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوالن،
قاموا باالندماج الكامل فيما بينهم،
وتـشـكـيــل فـصـيــل جــديــد تـحــت مسمى
جيش خالد بن الوليد».
وأوضـحــت «أع ـمــاق» أن سبب اإلعــان
الـ ـج ــدي ــد – الـ ـق ــدي ــم «يـ ــأتـ ــي ل ـتــوح ـيــد
ال ـص ـفــوف ،وحـشــد ال ـق ــوى ،مــرافـقــا مع
إدراج ال ــوالي ــات املـتـحــدة ل ــواء شـهــداء
ً
اليرموك على الئحة اإلرهاب» ،مشيرة
إلـ ــى أن «ال ـت ـش ـك ـيــل ال ـج ــدي ــد يـسـيـطــر
حــالـيــا عـلــى ب ـلــدات ال ـش ـجــرة ،وجـمـلــة،
ونافعة ،إضافة لقرى حوض اليرموك،
في ريف درعا الغربي».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ق ــال ــت م ـص ــادر مـيــدانـيــة،
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،إن «خـ ـمـ ـس ــة ف ـصــائــل
ّ
شـ ــك ـ ـلـ ــت ج ـ ـيـ ــش خ ـ ــال ـ ــد بـ ـ ــن الـ ــول ـ ـيـ ــد،
وه ــي لـ ــواء ش ـه ــداء ال ـي ــرم ــوك ،وحــركــة
املـثـنــى اإلســام ـيــة ،وفــرقــة حـمــزة أســد
الـ ـل ــه الـ ـغ ــال ــب ،وجـ ـم ــاع ــة امل ـج ــاه ــدي ــن

ً
وتـجـمــع أن ـصــار األق ـص ــى» ،الف ـتــة إلــى
أنـهــا «جميعها وقـعــت فــي مــواجـهــات
مباشرة مع فصائل الثوار في الجنوب
ال ـ ـسـ ــوري ،الت ـب ــاع ـه ــا ال ـف ـك ــر امل ـت ـطــرف
وأسلوب تنظيم الدولة».
وبـحـســب مـصــدر «ج ـه ــادي» جـنــوبــي،
فــإن «الـبـيـعــة» انتقلت إلــى الـقــائــد أبو
عثمان اإلدلبي (الشامي) ،الذي وصل
منذ فـتــر ٍة وجـيــزة إلــى منطقة حوض
اليرموك ،آتيًا من ريف حلب الشمالي،
كمبعوث من قيادة «داعش» ،فيما قال
ٍ
مصدر آخر إن «قرار تعيني أبو عثمان
الشامي جاء بأوامر مباشرة من زعيم
التنظيم ،أبــو بكر ال ـب ـغــدادي» .وأشــار
املصدر إلى أن «جيش خالد بن الوليد
فصائله
هو فرع رئيسي للتنظيم ،لكن
ً
الثالثة أخفت انتماءاتها مــرارًا ،خوفا
من االستهداف الدولي».
مصدر ثالث ،لفت إلى أن األمير السابق،
لـ«شهداء اليرموك» ،السعودي أبو عبد

بويع أبو عثمان
اإلدلبي ،الواصل من
ريف حلب ،أميرًا
على «الجيش»
الله مدني ،غــادر إلى الرقة ،قبل تعيني
ال ـشــام ــي ،رغ ــم أن األول اسـتـلــم قـيــادة
«شهداء اليرموك» لحوالى ثالثة أشهر.
وأضـ ـ ــاف أن «تـ ـع ــداد ج ـيــش خ ــال ــد بن
الــولـيــد ال يـتـجــاوز الخمسمئة مقاتل،
في كافة مناطق سيطرتهم» ،مشيرًا إلى
أنهم «ينقسمون على أربعة قطاعات،
وبينهم عدد كبير من الجرحى».
وأص ـ ــدرت ق ـي ــادة «ال ـج ـي ــش» الـجــديــد
وث ـي ـق ــة داخـ ـلـ ـي ــة ،أوض ـ ـحـ ــت ف ـي ـه ــا أن
«ق ــاط ــع ح ـ ــوض ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك» ،سـيـغـ ّـيــر
مـسـمــى «م ـقــر  »105إل ــى «األن ــدل ــس»،
على أن يقفل «مقر  ،»106بشكل نهائي.

ّ
وأكـ ـ ــدت الــوث ـي ـقــة ع ـلــى أن مـســؤولـيــة
«مـقــر األنــدلــس» (األم ــن الــداخـلــي) هي
«الـتـصــدي مل ـحــاوالت الـغــدر والخيانة
من قبل املرتدين (فصائل املعارضة)...
وس ـي ـكــون مـنـطـلــق عـمـلــه هــو املحكمة
اإلس ــامـ ـي ــة» .أمـ ــا امل ـ ـقـ ـ ّـران فـيـعـتـبــران
مراكز أمنية تابعة لـ«شهداء اليرموك»،
وكانا غرفة عمليات مواجهة الفصائل
املسلحة ،األخرى ،في محافظة درعا.
وع ـل ــى امل ـق ـل ــب اآلخ ـ ـ ــر ،فـ ــإن ال ـف ـصــائــل
املـسـلـحــة ،املـشـغــولــة حــالـيــا ف ــي تـكــرار
ت ـجــرب ـت ـهــا ال ـف ــاش ـل ــة ل ــ«ج ـي ــش الـفـتــح
_ ال ـج ـنــوب» ،ب ــإع ــادة تــرتـيــب وهيكلة
ج ـ ـس ـ ـمـ ــه الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــي ف ـ ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة
الجنوبية ،وجدت نفسها مجبرة على
ه ــذا الـخـيــار لـسـبـبــن ،بحسب مصدر
ميداني.
ّ
وأك ـ ـ ــد املـ ـص ــدر أن ال ـس ـب ــب األول هــو
الـ ـش ــروع ف ــي «وح ـ ــدة الـ ـص ــف» وســط
إع ــان مــرتـقــب لــ«نـفـيــر» ضــد الجيش
الـ ـس ــوري ،امل ـت ــواج ــد ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،أمــا
ال ـس ـب ــب ال ـث ــان ــي ف ـه ــو «الـ ـقـ ـض ــاء عـلــى
ال ـخــوارج ،بعد أن ّ
تجمعوا وتهيكلوا
ُ
ّ
ف ــي فـصـيــل واح ـ ـ ــد» .وه ــو م ــا ي ـفــســره
املصدر ألمر العمليات ،الذي صدر في
األيــام املاضية ،فتجددت اإلشتباكات
بني «جيش خالد بن الوليد» من جهة،

وتشكيالت الجبهة الجنوبية و«حركة
أح ـ ــرار الـ ـش ــام» م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،بعد
ركود شهده حوض اليرموك.
مصدر ّ
مقرب من «النصرة» يستشرف
األيام املقبلة .يرى أنها ستضع منطقة
حـ ـ ــوض ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك أمـ ـ ــام «مـ ـجـ ـه ــول»،
خـ ـص ــوص ــا مـ ــع مـ ـعـ ـل ــوم ــات ت ـف ـي ــد أن
«إع ــان ــا رسـمـيــا قــريـبــا جـ ـدًا سيصدر
لـجـيــش خ ــال ــد ب ــن ال ــول ـي ــد ي ـبــايــع فيه
تنظيم الدولة» .يضيف املصدر ان ذلك
«ق ــد يـعـنــي دخـ ــول ط ــائ ــرات الـتـحــالــف
ً
إلى الساحة الجنوبية ،ما ّ
يعد تحوال
كـبـيـرًا فــي سـيــر امل ـعــركــة» ،مـشـيـرًا إلــى
إمكانية «انسحاب النصرة من املعركة
ع ـلــى غ ـ ــرار م ــا ح ـصــل ف ــي ريـ ــف حلب
ال ـش ـم ــال ــي (إب ـ ـ ــان االنـ ـسـ ـح ــاب ال ـكــامــل
ل ــ«ل ـن ـصــرة» م ــن ن ـقــاط اشـتـبــاكـهــا مع
«داع ـ ــش» ،بـعــد ضـغــوط تـعـ ّـرضــت لها
من عدد من مشايخ ومنظري القاعدة،
ال ــذي ــن أص ـ ــدروا ف ـت ــاوى ت ـحــرم الـقـتــال
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع «ط ـ ــائ ـ ــرات ال ـت ـحــالــف
الـصـلـيـبــي») .ويختم املـصــدر قــولــه إن
ذل ـ ــك ،إن ح ـص ــل ،ف ـقــد ي ـ ّ
ـوس ــع «دائ ـ ــرة
ال ـغــارات الـجــويــة لتستهدف النصرة،
كما سبق أن حصل في مناطق متعددة
م ــن إدل ـ ـ ـ ــب ...وقـ ــد ي ـ ــؤدي إلـ ــى خــارطــة
تحالفات جديدة».

ّ
«تحرير الفلوجة» تؤخر ه خطط «داعش» ومخاوف أميركية
بغداد ــ محمد شفيق
بينما تواصل «خلية اإلعالم الحربي»
نـشــر بـيــانــات شـبــه يــومـيــة تعلن فيها
م ــزيـ ـدًا م ــن ال ـت ـق ــدم املـ ـي ــدان ــي ل ـل ـقــوات
العراقية املشتركة في «معركة تحرير
ال ـف ـل ــوج ــة» والـ ـت ــي ت ـق ـتــرب م ــن إك ـمــال
شهرها األول ،تتحدث مصادر ميدانية
ع ــن ازديـ ـ ـ ــاد ال ـت ـح ـص ـي ـنــات الــدفــاع ـيــة
لـ«داعش» داخل مركز املدينة ،في وقت
يعمد فـيــه التنظيم إل ــى فـتــح جبهات
جديدة في مناطق أخرى من األنبار.
وأب ـ ـ ــدت مـ ـص ــادر ك ــان ــت ت ـت ـح ــدث إل ــى
«األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» خـ ـشـ ـيـ ـتـ ـه ــا إزاء خ ـط ــة
لـ ــ«داع ــش» تـقـضــي بـشــن ه ـجــوم على
م ـق ــار أم ـن ـيــة وسـ ــط مــدي ـنــة ال ــرم ــادي،
أب ــرزه ــا م ـقــر قـ ـي ــادة ع ـم ـل ـيــات األن ـب ــار
واملناطق القريبة منه ،في محاولة لفتح
ثـغــرة أمـنـيــة كـبـيــرة مــن شــأنـهــا عرقلة
اقتحام الفلوجة بفعل تشتيت الجهد
األم ـن ــي .وق ــد ع ــزا «ال ـح ـشــد الـشـعـبــي»
أسباب تلك الخروقات والهجمات إلى
«التجاذبات والخالفات السياسية بني
أعضاء حكومة األنبار املحلية» .وقال
ال ـق ـي ــادي ف ــي «ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» في
األن ـبــار ،نــاظــم الجغيفي ،لــ«األخـبــار»،
إن «جـ ـه ــات س ـيــاس ـيــة ف ــي امل ـحــاف ـظــة
ل ــدي ـه ــا ف ـص ــائ ــل م ـس ـل ـحــة ت ـع ـمــل عـلــى

زعزعة استقرار األنبار ،وإعادة بعض
املناطق إلى عناصر داعــش للحصول
على مكتسبات سياسية».
ف ــي ظ ــل ت ـل ــك الـ ـتـ ـط ــورات امل ـت ـس ــارع ــة،
ك ّـ ـش ــف م ـ ـصـ ــدر مـ ـطـ ـل ــع ل ـ ــ«األخ ـ ـب ـ ــار»
أنـ ـ ــه «خـ ـ ــال اج ـت ـم ــاع ع ـق ــد أم ـ ــس بــن
قيادات عسكرية عراقية ومستشارين
أم ـيــرك ـيــن ب ـش ــأن ع ـم ـل ـيــات ال ـف ـلــوجــة،
حذر األميركيون من أن مناطق محررة
عديدة معرضة لخطر السقوط مجددًا
بيد داعش» .وفي الوقت نفسه ،أوضح
ّ
امل ـص ــدر أن «األم ـي ــرك ـي ــن ل ــم ُي ـظ ـهــروا
حماسة للتعجيل في تحرير الفلوجة،
أو اقتحام مركزها ،خشية أن يحسب
ذلــك إنـجــازًا لـقــوات الحشد الشعبي»،
بالرغم من إعــان الحشد رسميًا عدم
ً
مشاركته فــي عملية االقـتـحــام ،فضال
عن املشاركة الكبيرة للتحالف الدولي
في العمليات الجارية.
ع ـمــومــا ،عـلــى الــرغــم مــن ب ــطء الـحــركــة
ن ـت ـي ـج ــة املـ ـتـ ـفـ ـج ــرات واأللـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــام ،فـقــد
واص ـلــت ال ـقــوات املـشـتــركــة الـتـقــدم في
ّ
بـعــض مـنــاطــق الـفـلــوجــة ،متمكنة من
اق ـت ـح ــام ح ـ ّـي ــي ال ــرس ــال ــة وال ـخ ـض ــراء،
حيث باتت تــدور اشتباكات ومعارك
عنيفة بني القوات العراقية و«داعش»،
وفي حال تمكنت القوات من السيطرة
عـلــى املنطقتني ،فــذلــك يعني الــدخــول

ال يظهر األميركيون
حماسة للتعجيل
في العملية

إل ــى مــركــز املــدي ـنــة .لـكــن التحصينات
التي يقيمها «داع ــش» داخــل الفلوجة
ق ــد تـقـلــص م ـســاحــة ال ـت ـف ــاؤل وتـفـســد

االن ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــارات ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـق ـق ــت خ ــال
ّ
األسـ ــاب ـ ـيـ ــع املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،خـ ـص ــوص ــا أن
مـصــدرًا ميدانيًا كشف لــ«األخـبــار» أن
«الـقــوات تفاجأت بالتحصينات التي
بـنــاهــا الـتـنـظـيــم ح ــول مــركــز الـقـضــاء،
وبـكـثــافــة امل ـت ـف ـجــرات وال ـع ـب ــوات الـتــي
ق ــام بــزرع ـهــا» .وأشـ ــار امل ـصــدر إل ــى أن
إجـ ـ ـ ـ ــراءات «داع ـ ـ ـ ــش» هـ ــي األولـ ـ ـ ــى مــن
ن ــوع ـه ــا ،ولـ ــم ي ـق ــدم ع ـل ـي ـهــا ح ـت ــى فــي
أش ـ ـ ــرس املـ ـ ـع ـ ــارك الـ ـت ــي خ ــاضـ ـه ــا فــي
تكريت وبيجي والرمادي ،متوقعًا في
سياق حديثه وقتًا أطول للمعركة.
ً
ش ـ ـمـ ــاال ،ك ـش ــف مـ ـص ــدر ع ـس ـك ــري عــن
حـشــد عـشــرة آالف مـقــاتــل مــن الجيش

على الرغم من البطء يتواصل التقدم في بعض مناطق الفلوجة (أ ف ب)

العراقي على مشارف مدينة الشرقاط،
آخ ـ ــر م ـع ــاق ــل «داع ـ ـ ـ ــش» ف ــي مـحــافـظــة
صالح الدين .وقال املصدر لـ«األخبار»
ّ
إن «ال ـ ـقـ ــوات امل ـح ـت ـشــدة ع ـلــى أطـ ــراف
الـ ـش ــرق ــاط ب ــان ـت ـظ ــار ال ـس ــاع ــة الـصـفــر
الق ـت ـحــام امل ــدي ـن ــة ،ف ــي وق ــت تـتــواصــل
فيه العمليات العسكرية فــي املناطق
الجنوبية لنينوى ،التي بدأت بالتزامن
مع استمرار عمليات الفلوجة».
ّ
ع ـلــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن
ح ـكــومــة إق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان اش ـتــرطــت،
أمــس ،الحصول على إي ــرادات شهرية
بقيمة مـلـيــار دوالر ل ــزي ــادة ص ــادرات
النفط وبيعه عــن طــريــق ب ـغــداد ،فيما
لــم يصدر أي موقف أو رد رسمي من
قبل بغداد التي تتهم أربيل باستمرار
ّ
بالتنصل مــن وعــودهــا بـشــأن تسليم
 550الف برميل بحسب ما تم االتفاق
عليه مسبقًا.
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاق ،اتـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـنـ ــائـ ــب عــن
«الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» وع ـضــو
ال ـل ـج ـنــة امل ــال ـي ــة ف ــي م ـج ـلــس الـ ـن ــواب،
سرحان أحمد ،بغداد بـ«التخبط» في
ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـق ــوان ــن والـتـشــريـعــات
الـ ـن ــاف ــذة ،ب ـمــا ف ـي ـهــا ال ــدسـ ـت ــور .وق ــال
أحـمــد ل ــ«األخ ـب ــار» إن «تـنـ ّـصــل بـغــداد
من االلتزام بالقوانني يدفع اإلقليم إلى
إبرام اتفاقات جديدة».

13

