
 

 *باحث في مبادرة اإلصالح العربي

 

 بدائل سياسات

 

 الداعمين قبل من طويلة   لفترة   المعتدلة المسلَّحة السورية المعارضة فصائل هُمِّشت

 شرائح لدى االصولية تزايد إلى ادَّى ممَّ  االسالمية، المجموعات دعموا الذين الخارجيين،

 دولة   إقامة إلى تدعو التي المعتدلة، الفصائل عادت ذلك، ومع. الثوار من واسعة

 من البروز إلى ،(األسد بدون) سياسي   حل   على التفاوض في ترغب والتي ديمقراطيَّة ،

 الجيش ضمن المعتدلة الفصائل لدعم جدأ   مناسبة   لحظة   وهذه. أساسي   كالعب   جديد

 :التالية لألسباب الحرِّ  السوريِّ 

 الدولة القت حيث تأثيرها، من الكثير االسالمية السوريين الثوار مجموعات فقدان •

 حول بينها فيما انقسمت التي المجموعات، هذه على بظاللها( داعش) اإلسالمية

 امام فتح ،4102 عام مطلع من واعتبارا  . ال أم داعش تحارب هل مسالة

 .منه االستفادة يجب مجال   المعتدلة المسلَّحة السورية المجموعات

 مجموعات   على( BG-71) للدبابات المضادَّة تاو لصواريخ الناجح التوزيع أثبت •

 أنَّه( MOC) العسكري التعاون قيادة مظلَّة تحت المسلَّحة الكتائب من منتقاة  

ال، بشكل   المعقَّدة األسلحة استخدام جيدا   مختارة مجموعات   بإمكان  وأنَّه فعَّ

ة   بأسلحة   تزويدهم باإلمكان  تفوقَّه السوري النظام سيفقد وبذلك. للطائرات مضادَّ

 المناطق في المدنيين على اليومية الجوية هجماته خفض على وسيُجبر الجوي،

 المتطورة واالسلحة التدريب تقديم وسيساهم. المعارضة لسيطرة الخاضعة

 القيادية الهياكل بتوحيد مزدوج هدف   تحقيق إلى الوصول في منتقاة   لمجموعات  

 .عام بشكل   المعارضة قيادة وتعزيز األرض، على

 هزيمة إلى الهادفة األفضل االستراتيجية اختبار بنجاح   تمَّ  ،4102 العام مطلع •

 المعتدلة، السنيَّة المجموعات وتمكَّنت. حلب مدينة وفي إدلب محافظة في داعش

 الشمالي حلب وريف ادلب مناطق من داعش طرد من السكَّان، من مدعومة  

 مرتبطة المجموعات هذه كون إلى كبير، بدرجة   النجاحات، هذه وتعود. والغربي

 الشيعية والميليشيات النظام على التعويل ويُْعتَبرُ . المحليين السكَّان مع قوي   بشكل  

 لهيب ستضرم ألنَّها خطورة ، االستراتيجيات أكثر داعش هزيمة في معه المتحالفة

ا داعش مصلحة في حتما   وستصب   الطائفيَّة  تجنيد على مقدرتها من سيزيد ممَّ

 .المذهبية الحمي ة بدافع المقاتلين

 فإنَّ  داعش، لمقاتلة معا   والُسنَّة األكراد لجمع العراق في مكثَّفة   جهودُ  تبذل حين في •

 من مختلطة كتائب وجود في يتجلَّى حيث سوريا، في بالفعل متحق ق األمر هذا

 والمجموعات الحر السوري الجيش بين القويِّ  التعاون وفي والكرد، العرب

 .سوريا من الشمالية المناطق في الكردية

 4102 تشرين األول/أكتوبر

 سوريا في المقاتلة للكتائب وااليديولوجي العسكري التوزيع

 فيلكس لغراند*
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السوري ون في حربهم ضد نظام األسد و"الدولة على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الثوار 

اإلسالمية " )داعش(
1

فبعد ثالث  .سوري الحر أثبتت مرونة  متميِّزة، فإن  بعض الكتائب التابعة للجيش ال

ه القومي من الظهور مجدَّدا  كالعب   سنوات  من هيمنة داعش على المشهد، تمكنت هذه الكتائب ذات التوج 

 رئيسي  في النزاع، وستلعب دورا  مركزيَّا  في مواجهة التحديَّات المستقبليِّة.

ر للمعتدلين في الجيش السوريِّ الحرِّ    التهميش المبكِّ

كحركة  سلميَّة  تطالب باإلصالح، وبتغيير النظام في  2122عام  / مارس ة في آذاربدات الثورة السوريَّ 

 ، صراع  مسلَّح  عندما بدأ جنود منشق ون عن  انطلقمرحلة  الحقة. بعد شهور من القمع العسكريِّ الوحشيِّ

ل الدعم الم ادي والعسكري الجيش ومواطنون مدنيون بتشكيل مجموعات  محليَّة مسلَّحة. وبسرعة  تحوَّ

المقدَّم من الدول واألفراد إلى المجموعات األكثر أصولية . وراح المنشق ون يتبن ون بشكل  متزايد الخطاب 

الخليج. لهذا ارتبطت قوة دول اإلسالمي والطائفي لجذب المنح األجنبية السخيَّة، القادمة عادة  من 

بقدرتها على تأمين التمويل لشراء السالح ودفع المجموعات االسالمية المسلَّحة ضمن الثورة السورية 

وفي  وراء االنضمام إلى هذا الفصيل أو ذاك. ادرا  ماكان الحافز ايديولوجيَّا  رواتب المنتسبين اليها. ون

، وكانت الوحيدة القادرة  ر الكتائب اإلسالميَّة يتم  بصورة  منفصلة  عن الجيش الحرِّ الوقت نفسه، كان تطو 

تحالف  ناجح  على المستوى الوطني مع درجة ما من القيادة المركزية. على سبيل المثال، على تشكيل 

الجبهة االسالمية
2

، وهي عبارة  عن تحالِف تشكيالت  إسالمية  كانت واحدة  من هذه المجموعات، فغدت في 

ة  في الثورة. 2122عام   المجموعة الوحيدة األكثر قوَّ

ها للصورة الشيطانية التي رسمها ل –بذكاء  –مماثلتها لثورة طائفيَّا  بهدف سهَّل النظام تجييش جزء  من ا

فة. واعتبارا  من حزيرانمنذ البداية، باعتبارها  أكتوبر عام  / يونيو إلى تشرين األول/  ثورة سنيَّة متطرِّ

لون  ، قام النظام باطالق سراح مئات السجناء الجهادييِّن من سجن صيدنايا، الذين أصبحوا2122 اآلن يشكِّ

فة تقريبا   العمود الفقري لقيادات كلِّ المجموعات المتطرِّ
3

 . 

، غير أنهم وحتى عام ولكن   كانوا يعانون من نقص التمويل،  2122تواجد الثوار المعتدلين استمرَّ

الة في المعارك ضد  أهداف النظام، كما عجزوا عن توحيد  وأصبحوا غير قادرين على المساهمة الفعَّ

ا أدَّى لفقدانهم القدرة على منافسة المجموعات المسلَّحةفص ائلهم، ممَّ
4

، ادَّعى 2122. مع نهاية عام 

                                                
1
تمدد الدولة االسالمية في العراق الى سوريا، وغي ر اسمها الى " الدولة االسالمية في العراق  2122اعلن ابو بكر البغدادي في نيسان / أفريل  

، أعلن التنظيم احياء " الخالفة" لتصبح ببساطة  "الدولة االسالمية" ولذلك يمكن  2122عام والشام"، اختصارا  "داعش". في حزيران / يونيو 

تهم" قد استخدام التسميات واالختصارات كلها. وفي هذا العمل سنستخدم مصطلح الدولة االسالمية في العراق والشام "داعش"ألنَّ ما يدعونه ب" دول

عندما كان يسمَّى  2122التوضيح أنَّنا في هذا العمل سنناقش باستمرار التنظيم ماقبل حزيران / يونيو  تمددت فقط في العراق والشام، وكذلك بهدف

 بالدولة االسالمية في العراق والشام "داعش".

https://www.youtube.com/watch?v=bVPimqnOPAI  
2

  2122تشكيل الجبهة اإلسالميَّة في تشرين الثاني / أوكتوبر 
3

ع نظام االسد ودعم االنتفاضة السنيَّة في العراق بارساله المتطوعين لقتال القوات االمريكية. عند عودة هؤالء المتطوعين إلى سور يا، قام شجَّ

بهدف جعل  2122. قام النظام باطالق المئات منهم في عام 2122في عام  بزجهم في مختلف مراكز االعتقال قبل أن يتمَّ تجميعهم في سجن صيدنايا

صقور الثورة اصوليَّة . كان من ضمن السجناء السابقين زهران علوش ) قائد جيش االسالم(، حسان عبود )قائد احرار الشام(، عيسى الشيخ )قائد 

(، وربما   ايضا  محمد الجوالني ) قائد جبهة النصرة، فرع القاعدة في سوريا(. الشام(، عبد الرحمن سويس ) القائد السابق للواء الحقِّ
4
قامت مبادرة االصالح العربي بنشر تقرير مستند  إلى بحث  ميداني  أجري في شمال سوريا بهدف تحديد وتحليل ديناميكية  2122في ايلول عام  

وجود آالف المقاتلين ولكن بموارد محدودة  للغاية. تفككت معظم هذه بعض الثوار المناصرين للديمقراطية والذين يقاتلون في سوريا. تبين 

,  2122. راجع بسمة قضماني و فيليكس لوغراند " تمكين المقاومة الديمقراطية في سوريا". ايلول / سبتمبر 2122المجموعات في نهاية عام 

   مبادرة االصالح العربي.

https://www.youtube.com/watch?v=bVPimqnOPAI
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المراقبون أنَّ الكتائب غير اإلسالميَّة في الجيش الحرِّ قد اختفت
5

ه أنَّ الثورة قد  . وافترض هذا السرد المشوَّ

لة اسالميَّا  مأصبحت ثورة  إسالميَّة ، بينما هي كانت في الحقيقة ثورة   .موَّ

عادت الكتائب المعتدلة في الجيش الحر للبروز ثانية  كالعب  رئيس في النزاع. وترجع هذه  2122في عام 

ال   إلى حقيقة أنَّ الثوار االسالميين، الذين اليقفون في صفِّ داعش، كانوا يفتقرون إلى الدعم  الديناميكية أوَّ

ا العامل ال . يش الحر تدريبا  ودعما  خارجيَّا  ثاني فيتعلَّق بتلقِّي بعض كتائب الجالمالي وااليديولوجي. امَّ

م داعش،  بلعباخيرا ، سمح لهم التعاون الناجح مع الميليشيات الكرديَّة  دور  حاسم  في مقاومة تقد 

ة  في استقرار البالد عندما يتوقَّف القتال. ة  هامَّ  وبتموضعهم كقوَّ

  االرضالثوار االسالميُّون يخسرون 

صفعة  قويَّة  لإلسالميين  2122 / سبتمبر شكََّل مقتل كل قادة احرار الشام تقريبا  في التاسع من أيلول

السوريين، الذي جاء في سياق  غير مسبوق من الصعوبات
6

. نتيجة  لطغيان نجاحات داعش على بقية 

لين  الفصائل، وانقسامها حول ضرورة الذهاب إلى قتال داعش، فقد فقد الثوار اإلسالميون الُمَموِّ

 والمقاتلين، االمر الذي أدَّى إلى إعادة التََمْوُضع اإليديولوجي. 

السوريِّ الحرِّ في االدعاء السابق يكمن االختالف الرئيسي بين الثوار اإلسالميين وحلفائهم في الجيش 

اقامة "دولة  إسالميَّة " في سوريبالقتال إل
7

. ال يترك تطور النزاع حاليَّا  الكثير من المساحة السياسية لمثل 

فإنَّ طوباوية الدولة االسالمية العابرة للبلدان قد نُفذت من قبل البغدادي  ،هذا المشروع. فمن ناحية  

ة  أُخرى، فإنَّ الدعم الالمحدود الذي يتلقَّاه األسد وحلفاؤه يجعل أمل الثوار اإلسالميين "الخالفة". ومن ناحي

ُد هو ممارسة  حقيق انتصار  عسكري  تام  أمرا  بت . وبذلك يكون أفضل ما يمكن أن يأمله التمر  غير واقعيِّ

حة األسد من السلطة مع ضغط  عسكري  كاف  على جزء  من النظام إلجبار كتلة  حاسمة  منه على إزا

 المحافظة على بنية الدولة.

فقد كلٌّ من جبهة  ،بسيطرة داعش على الرقَّة ودير الزور

النصرة والجبهة اإلسالمية ليس معاقلهم وحسب، بل فقدوا 

أيضا  كلَّ حقول النفط التي كانت بحوزتهم. ويمر  الثوار 

اإلسالمي ون، بفقدانهم سبب وجودهم السياسي، بأوقات  أصعب 

نظر تمل أن يُ من ناحية ايجاد مانحين خارجيين للتمويل ما يح

: االولى ضدَّ النظام، واالحرى ضد  حربين خاسرتينكإليه 

 ما يسمَّى "الدولة اإلسالميَّة" السنيَّة القويَّة.

ة  عن الجبهة اإلسالميَّة  لقد نقلت التقارير حدوث انشقاقات  هامَّ

، 2122 / أغسطس مقاتل في الطرف الشرقي من حلب في آب 011، بما في ذلك انشقاق 2122في عام 

، التحقوا بالجيش السوريِّ ا . شكَّل اعضاء الجبهة اإلسالميَّة السابقون وحدات  جديدة  في الجيش الحرِّ لحرِّ

ل أنَّ الثورة قد ُحِرفَْت عن  ار الشمال"، الذين أعلنوا في بيانهم األوَّ من بين هذه التشكيالت الجديدة "ثوَّ

                                                
5
كانون  22في سوريا، تضطر الواليات المتحدة لالخذ بعين االعتبار مساعدة المجموعات االسالمية.  هاوارد الفرانتشي مع تعثر الثوار المعتدلين 

، كريستيان سيانس مونيتور, شاشانك جوشي: ضاع الفتيان الجيدون في سوريا، وبقي السيئون فقط يقاتلون. صحيفة 2122اول / ديسمبر عام 

 .2122كانون اول / ديسمبر  22التلغراف 

 
6
 http://justpaste.it/h189على قادة أحرار الشام.  2122أيلول / سبتمبر  9الن الرسمي للجبهة االسالمية حول هجوم االع 

7
سالميين الوطنيين كالجبهة بين التفسيرات المتنوعة لمفهوم" الدولة اإلسالمية" يجب التفريق بين الجهاديين العالميين  كجبهة النصرة وبين اإل 

 االسالمية.

 تجمع الجبهةّاإلسالميةّّمنّمنشقونلّشك ّ

ثوارّالشمالّالتابعّللجيشّالسوريّالحرّفيّ
 4102آب/أغسطسّ

http://justpaste.it/h189
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أهدافها االولى
8

المعارضة للنظام  اسوري يَّا  فيحال. مثل هذا البيان يمثِّل نموذجا  للنزعة الوطنية المتجددة 

كرد فعل  على هيمنة االسالميين على المعارضة المسلَّحة. وفي هذا الصدد، يقول أحد أعضاء الجبهة 

: "نحن كنَّا مع الجبهة اإلسالميَّة ألنَّها دعمت مجموعتنا ضد النظام،  اإلسالميَّة، الذي انضمَّ للجيش الحرِّ

حيث تتعرَّض قريتنا لهجوم  من قبل داعش. إنَّني فخور  لكوني في الجيش  ولكنَّهم اليريدون دعمنا اآلن،

، وألنَّني أرفع علم استقالل سوري االحرِّ
9

. اشترطت الجبهة اإلسالميَّة علينا استخدام العلم اإلسالمي 

في  األقليَّة من المسيحيَّين والعلويين، الذن كانوا يدعمون الثورة أخفناوالشعارات االسالمية. لقد 

بدايتها
10
". 

يات، فإنَّهم ي ض الثوار اإلسالمييِّن لهذه التحدِّ ، وبناء تحالفات  قومون بإعادة توضعهم اديولوجيَّا  مع تعر 

، ميثاقا  سياسيَّا  ئفوقَّعت، وبشكل  مفاج جديدة. إذ قامت الجبهة اإلسالميَّة باتِّباع نهج  أكثر براغماتية

معتدال  
11

، األمر الذي كان سبق ، وعبَّرت عن رغبتها في إ عادة دمج هياكل قياديَّة مع الجيش الحرِّ

ورفضته
12

. وباستنكارها انهزاميَّة
13
الجبهة اإلسالميَّة، تزداد عدائية جبهة النصرة تجاه الجيش الحرِّ في  

محاولة  يائسة  منها الستعادة شهرتها المفقودة لصالح داعش في عموم الشبكات الجهاديَّة العالميَّة
14
. 

 تزويد المجموعات المعتدلة بصواريخ مضادة للدبابات

بدأت المجموعات المعتدلة، التي عانت ألكثر من ثالث سنوات من 

رة في ربيع  نقص المعدَّات، بتلقِّي عدد  صغير  من االسلحة المتطوِّ

ة االمريكيَّ  (BGM-71). جرى توزيع تاو  2122وصيف عام 

. ويبدو أنَّ عملية  الصنع، على مجموعات  منتقاة  في الجيش الُحرِّ

التدقيق التي اتبعتها الواليات المتحدة االمريكيَّة قد ارتكزت على 

ع السياسي لهذه المجموعاتوض  مالت
15
حيث تمتلك المجموعات التي  .

هاية تلقَّت الصواريخ توجها  سياسيا  براغماتيا  واضحا  ورؤية  لن

وتقبل غالبية هذه  .قامة دولة  ديمقراطية  إلفهي تدعو  .النزاع

المجموعات الفكرة القائلة بأنَّ نهاية النزاع يمكن ان تكون عبر حل  سياسي  تفاوضي  بدون األسد في حال 

م مورس ضغط  عسكريٌّ كاف  إلجبار عناصر من النظام للقبول بهكذا اتفاق، مدركة  أنَّ سقوط النظام التَّا

. أمر  غير واقعي 
16
يقول مقاتل  من الجيش الُحرِّ من ادلب 

17
"جرى تدريب بضعة رجال  فقط في الخارج  

أردنا تدمير دبابة  فإنَّنا نستدعيهم  اعلى استخدام صواريخ تاو، ويسمح لهؤالء فقط باطالق الصواريخ. إذ

نستدعي  مدينة ، فإنَّنااجمة قرية  أو يفجرون الدبابة ويغادرون". ويتابع "عندما يحاول النظام مه فيأتون،

                                                
8

ع ثوار الشمال، آب / أغسطس   . https://www.youtube.com/watch?v=UEaR3XjjmOU 2122تشكيل تجم 
9
طة. يستخدم الثوار المعتدلون علم استقالل سوريا )أسود، ابيض واخضر مع ثالثة نجوم حمراء(. كان هذا العلم علم سوريا حتى وصول البعث للسل 

، ومع سيطرة الكتائب االسالمية أصبح ظهور هذا العلم نادرا  في مناطق سيطرة الثوار، حيث حلَّ مكانه العلم اإلسالمي األسود مع  2122في عام 

 شعار الشهادة.
10

، غازي عنتاب ، حزيران / يونيو    . 2122مقابلة مع منشق  عن الجبهة اإلسالميَّة، والذي انضمَّ للجيش الحرِّ

 
11

   https://www.youtube.com/watch?v=ju_328StoXI. 2122عبود، قائد أحرار الشام عند اطالعه على الميثاق. أيار / مايو  حسان
12

فصيل اسالمي يرفض القيادة الوطنية للمعارضة، أيلول /  22بيان صادر عن  . 

 2122https://www.youtube.com/watch?v=AuMUhidYQhIسبتمبر
13

 . 2122ايار / مايو  21حسان حسان، "ميثاق الجبهة االسالمية الجديد، هوخطوة  في االتجاه الصحيح". 
14

ات همت جبهة النصرة، باستهداف  2122. في صيف 2122حزيران / يونيو  22عند اعالن جبهة النصرة لقيام امارات في سوريا. عكس السير, 

ة  في درعا وادلب.  ، وخاصَّ  وخطف عدد  كبير  من قياداة الجيش الحرِّ
15

 . 2122حزيران  9تشارلز ليستر، "األسلحة االمريكيَّة المضادَّة للدبابات تظهر في ايدي الثوار السوريين"، هوفينغتون بوست،  
16

 .2122لسلة  من اللقاءات مع قادة  من الجيش الُحرِّ في انطاكيا، غازي عنتاب، وكذلك عبر خدمة السكايب خالل الفترة بين أيَّار وايلول أجريت س 
17

 مع ثالثة  من قادة الوية  في جبهة ثوار سوريا التي يقودها جمال معروف 2122أجريت مقابالت في مدينة انطاكيا في حزيران عام   

 (BGM-71تطلقّصاروخّتاوّ)01ّالفرقةّ

https://www.youtube.com/watch?v=ju_328StoXI
https://www.youtube.com/watch?v=AuMUhidYQhI
https://www.youtube.com/watch?v=AuMUhidYQhI
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روا عربة  او  مكان إب هفإنَّ  ،". على مايبدويتراجع النظام بعد ذلك ة  مادوعا اثنتين،فريق تاو. يأتون ليدمِّ

الجيش الُحرِّ استالم القليل من صواريخ تاو، ومع ذلك يحدث استخدامها بعض الفارق في المعارك 

لشمالي بفضل  جوم النظام على حلب، وكذلك هجومه المعاكس على ريف حماة االدفاعيَّة، وقد تمَّ ايقاف ه

م الكامل على هذه  الصواريخ المضادَّة ت لدى الثوار في المنطقتين. ولضمان التحك  للدروع التي توفرَّ

، اتها في تركيا واالردن، اتحذت مقر   MOC18األسلحة ُجِمَع المانحون معا  في قيادة عسكريَّة عملياتية 

 وتتعامل  مباشرة  مع الكتائب التي تختارها هي بنفسها، متجاوزة   قيادات المعارضة السياسية والعسكرية.

َل الفيلُق الخامس في شمال سوري في  اغالبيَّة المجموعات المختارة يقودها، او يساندها ضبَّاط  منشق ون. ُشكِّ

السوري الحر في الشمال، ومن ضمنها  يشمجموعات الج، ليجمع بعض أقوى 2122عام  / سبتمبر ايلول

لمجلس العسكري االعلىالتابعتان ل 22و 212ن االفرقت
19

ِل تصريح  علني   . وأعلن الفيلق الخامس في اوَّ

له، أنَّه سيعتمد علم االستقالل السوري كراية  وحيدة ، فارضا  بذلك حظرا  الراية اإلسالميَّةَ السوداء
20

 .

من صواريخ تاو في جبهتي إدلب  بعضا   اوف الواسع وجبهة ثوار سوريعركذلك تلقَّى تحالف جمال م

، مثلودرعا. كما تلقَّت قوة  معتدلة  صاعدة  أخرى "حركة حزم"، الناشطة في الشمال  هذه  السوريِّ

الصواريخ. وصلت صواريخ تاو أيضا  إلى الجبهات الجنوبيَّة في درعا والقنيطرة، وحتى إلى مدينة داريَّا 

 صاروخا  تمَّ  21المسلَّمِة المحاصرة في الريف الجنوبي لمدينة دمشق. بلغ مجموع صواريخ تاو 

.محافظات 0ـ تخصيصها ل
21
 

 : تحالف واعد بين الثوار واألكراد ضد تنظيم داعش

، على PKK، وهو الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني الديمقراطيحزب االتحاد  PYDسيطر 

ومنذ ذلك الوقت، تولَّى  .2122 / يونيو المناطق الكرديَِّة في شمال سوريَّة، التي تركها النظام في حزيران

جديد بين الميليشيات الكرديَّة اثبت التنسيق ال ،2122في عام وإدارة هذه المناطق والدفاع عنها.  PYDال 

 .داعش مميَّزة  ضدَّ وكتائب الجيش الُحرِّ فعاليَّة  

حاول االكراد بشكل  متزايد  ادخال العرب في ميليشياتهم 

(، YPGباسم وحدات حماية الشعب، أو  )المعروفةالمسلَّحِة 

وكذلك في هياكل اإلدارة الذاتيَّة
22

يسيطر االكراد على ثالث و. 

ة   من السكان العرب، بما جيوب  تهددها داعش، وتضم  نسبة  هامَّ

رين. في مثل هذه الظروف، يعرف  فيهم أعداد متزايدة من المهجَّ

مقاربة  شاملة  مع  إلى ءاالكراد أنَّه ليس لديهم خيار  سوى اللجو

تمَّ تشكيل وحدات حماية الشعب العربية وكان قد العرب. 

مهمة الدفاع عن قراهم الواقعة في المناطق الكردية وأعطيت 

                                                
18

ققيادة ا   لعملية العسكرية هي جسم  أُ نشيء من قبل الدول التي تقِدم الدعم للثوار. مقرها في تركية واالردن، وتقوم بانتقاء المجموعات وتنسِّ

 عمليات التوزيع المعدات والذخائر بشكل  مباشر .
19

ي يفترض به تنسيق تسليم االسلحة والذخائر لمختلف المجلس العسكري االعلى هو من الناحية النظرية القيادة الوطنية للجيش السوري الحر، والذ

ااَل  ألن قيادة العمليات التي تضم الداعمين سيطرت على عملية التوزيع مباشرة إلى المجموعات  2122الفصائل. في عام  لم يعد المجلس األعلى فع 

 على االرض. وبذلك لم يعد للمجلس االعلى سلطة على المجموعات العاملة على االرض.
20

 . 2122ايلول،  7فصائل عسكرية تشكِّل الفيلق الخامس بريف ادلب. روزانا ،  
21

 وضعت جداول بعد لقاءات عدة  مع مختلف فصائل الثوار. 
22

. عيِّن يَّة أنشا تجمع االحزاب الكردية، المسيطر عليه من حزب االتحاد الديمقراطي، هياكل إدراة  ذاتية  في ثالث كانتونات  خاضعة  للسيطرة الكرد 

 زعيم عشيرة شمَّر العربية رئيسا  لكانتون الجزيرة وهو أكبر الجيوب الكردية.

الجيشّ-YPGإنشاءّغرفةّعملياتّمشتركةّ

السوريّالحرّفيّعينّالعرب/كوبانيّ
 4102أيلول/سبتمبرّ



  

6 
  

ضدَّ داعش
23

ن لواء جبهة االكراد من كتيبة   حزب من  قريبة  ايديولوجيَّا  مختلطة،  عربية-كردية. يتكوَّ

. يلعب هذا اللواء دورا  مركزيَّا  في ولكنَّها في الو الديمقراطي االتحاد قت نفسه، جزء  من الجيش الحرِّ

 التقريب بين المكونين العرقيين للقتال ضدَّ داعش.

وبعد استيالء داعش بشكل  كامل  على محافظة الرقة والجزء الشمالي من محافظة حلب،  ،2122في عام 

وجد عدد  من مقاتلي الجيش الحر مالذا  لهم في المناطق الخاضعة لسيطرة االكراد. فعلى سبيل المثال، قام 

داعش في الرقة  هجمات  ضدَّ معاقل سريَّة ، وشن والواء ثوار الرقة، وكتائب شمس الشمال بعمليَّات  

 مستخدمين المناطق الكردية كقاعدة  خلفيَّة  لهم.

الكردي. فبعد سقوط الموصل ودير الزور، أرسلت  –أثبتت المعارك السابقة فعاليَّةَ التعاون العربي و

دة  بأسلحة  أمريكيَّة استولت عليها في العراق لمهاجمة منطقة كوباني )عين  أفضلداعش  وحداتها، مزوَّ

شكَّلت كتائب الجيش الحر والمسيطر عليها من قبل االكراد.  الجيوب الثالثاألكثر ضعفا  بين  العرب(

الشعب وحدات حمايةالعربية مدعومة  من قبل 
24
ل في الدفاع عن أطراف المناطق الكرديَّة.   الخطَّ األو 

 الكردي-العربيلتعاون ل البالغة ضرورةالأكَّد هذا االمر وكان مفاجئا  للجميع تمكنهم من صدِّ الهجوم. ولقد 

أحد مقاتلي  حيوضِّ وكما عندما يتعل ق الموضوع بمهاجمة مواقع داعش في المناطق التي يقطنها العرب. 

الجيش الحرِّ 
25
على أنَّه اعتداء  كرديٌّ على القبائل  لألمر"عندما يهاجم األكراد بمفردهم، ينظر فإنه  

/ ديسمبر تُورد معركة اليعربيَّة في تشرين أول  الكردية-العربيةقوات العربيَِّة". كمثال  على انتصارات ال

212226من عام 
تمَّ القضاء على  .2122 / أغسطس ، وماريا في آب2122/ يوليو في تموز  ي، كوبان

 / يوليو قاتلت بمفردها في المناطق العربية، كما حدث في تل ابيض في تموز الكردية عندماالقوات 

ا في مدينة حلب، فقد تمكَّنت الفرقة  .2122 / فبراير حميس في شباط ، وفي تلِّ 2122 كتائب فجر و 26أمَّ

للجيش السوري الحرمن الصمود على خطوط الجبهة أمام قوات النطام بالتعاون مع  الحرية التابعة

ي قام القائد في الجيش السوري الحر، العقيد عبد الجبار العكيد ،2122 / أغسطس األكراد. وفي آب

في عفرين ووعدهم بتعاون  أكبر YPGبزيارة قادة 
27
. 

، إن لم تكن من قبل المجموعات االكثر اعتداال  عادة  مايكون تعاون الجيش السوري الحرمع االكراد 

تقف بقوة  ضدَّ االسالميين وكان هؤالء من بين االوائل الذين قاموا بقتال داعش في  وهي عموما   ،العلمانية

واليوم يرفضون في الغالب التعاون مع الثوار المتطرفين كجبهة النصرة  .2122عام  / يناير كانون الثاني

وأحرار الشام. اظهرت نقاشات مع بعض مقاتلي الجيش السوري الحر القريبين من االكراد رغبتهم في 

 وليس الشريعة في المناطق التي يسيطر عليها الثوار. السوري،تطبيق القانون 

  الموّحدة واالدارة الفعَّالة غياب القيادة

من األرض  صر العسكري، فإنَّ مساحات  واسعةبما أنَّ ايَّا  من النظام او المعارضة لن يتمكَّن من تحقيق الن

ل إلى حل  قابل  للحياة.  ةالسوريَّة ستبقى مقسَّم حتى اآلن من وا الثوار لم يتمكَّنبيد أن إلى أن يتمَّ التوص 

دة.  يتمكنوا ايضا  ولم  كفؤة،ية محليَّة  تنظيم هياكل إدار تسلِّط مدينة ومن ايجاد قيادة  سياسية  وعسكرية  موحَّ

                                                
 

23
  https://www.youtube.com/watch?v=FfLzxeAvqX8فيديو يظهر تدريب مقاتلين عرب من وحدات حماية الشعب 

24
 . 2122من كتائب جبهة االكراد، ومع عنصر  من كتائب الشمال في مدينة أورفة ومدينة غازي عنتاب، تموز / يوليو مقابلة مع عنصر  

25
 . 2122مقابلة مع عنصر من الجيش السوري الحر عبر السكايب آب / اغسطس  

26
 كارل درووتن. . 2122"القبائل العربية منقسمة بين الكرد والجهاديين" أيَّار / مايو  

27
 . 2122قاء بين الجيش الحر مع وحدات حماية الشعب في مدينة عفرين آب / اغسطس ل 

https://www.youtube.com/watch?v=55Vo6hvPQN4&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=FfLzxeAvqX8
https://www.youtube.com/watch?v=55Vo6hvPQN4&feature=youtu.be
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، الضوء على الصعوبات التي تواجهها المعارضة السوريَّة في خلق نموذج حكم  بديل  حلب، بشكل  خاص  

عسكريَّة   –موعات  سياسيَّة  ب على الهياكل المحليَّة المفتقرة للموارد أن تنافس مجقابل  للحياة. ويتوج  

من أهمِّ  ، مزيلين واحدةمدعومة  بسخاء  من قبل مانحين أسخياء. وعندما طرد الثوار داعش من حلب

دة ، قام النظام مباشرةالعقبات أمام قيام ادارة  محليَّ   باطالق حملة  من الهجمات الجويَّة الشرسة على ة  موحَّ

صبح عاصمة الثوار. واتَّضحت تتحيلة في المدينة التي كان يفترض أن حياة المدنيين مس جاعال   المنطقة

ال  ة الستقرار مناطق سيطرة الثوار لضمان حياة  مقبولة  للمدنييِّن، وإليجاد بديل  فعَّ بشكل  جلي  الحاجة الملحَّ

 يستعاض به عن االسد او داعش، ويمكنه تجن ب الفوضى الممكنة في العملية االنتقالية.

ه  ،2122الرغم من حقيقة استعادة مجموعات الثوار المعتدلة للمصداقية بدءا من مطلع على  فإنَّ هذا التوجٌّ

اليؤدي في الوقت الراهن إلى توحيد أكبر للثورة تحت قيادة  سيايسية وعسكريَّة  واحدة. كما لم تثمر عملية 

م  على هذا الصعيد. قال وزير الدفاع في تشكيل حكومة  مؤقَّتة  تضم  وزارة  للدفاع حتى اآلن في تحقيق ت قد 

الحكومة االنتقالية، في تأبين العميد محمد نور الشيح "ليس لدينا سلطة على الفصائل، ألنَّنا النملك مانقدمه 

يمر  شيء   ال – الرئيس السابق لهيئة اركان المجلس العسكري األعلى – لهم. منذ غادر سليم ادريس

".عبرنا
28
 . 

مباشر  من خالل القيادة العملياتية العسكرية إلى مجموعات   حاليا ، بشكل  يمر  الدعم العسكري، المتدني 

 )المجلسمنتقاة من فصائل الجيش السوري الحر. يتيح تجاوز مؤسسات المعارضة القيادية الوطنية 

لتي يريدون دعمها، ولكن هذا العسكري األعلى، أو وزارة الدفاع( للمانحين ان ينتقوا بعناية المجموعات ا

ي،   وطنية. سلطة قيادةتحت  االنضواءهذه المجموعات لعملية  فقط، مقاومةيقوِّ

  عدم قدرة الثوار على تجنُّب الضربات الجويَّة

، الذي قام به النظام على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بسقوط أكبر عدد  من  تسبَّب القصف الجويَّ

الضحايا
29

افه المناطق المدنية بعيدا  عن الجبهات، مع التركيز على األهداف الحيوية كالمستشفيات . باستهد

في مناطق سيطرة الثوار، مجبرا  شرائح  الحياة ال تطاقيتطلَُّع لجعل  فهو والمدارس وافران الخبز،

 عريضة من السكان على الفرار إلى المنفى.

كة من ت ادَّة للدباباتالتجربة الناجحة لتوريدات صواريخ تاو المض إن قترح تزويد فرق صغيرة متحرِّ

MANPADs30للطائرات المقاتلين المختارين بصواريخ مضادَّة 
ات النظام الجويَّة قد تداعت،  . يعتقد أنَّ قوَّ

يستخدم طائرات الهيليوكوبتر إللقاء القنابل  والطيَّارين فإنَّهالطائرات المقاتلة وونظرا  الفتقاره للصواريخ 

ل بإمكانصنَّعة محليا  وبراميل ال ت.ن.ت. ولم يعد الم / خسارة طائراته المتبقية. في آب  النظام تحم 

بإعدام قامت المخابرات الجوية وفقا  لبعض التقارير  ،وبعد فقدان أثر إحدى المقاتالت ،2122أغسطس 

MANPAD31لصواريخ من الطيَّارين لرفضهم التحليق خوفا  من امتالك الثوار  ثالثة  
. إنَّ امتالك الثوار 

لهذه الصواريخ لن يغيِّر قواعد اللعبة فقط، بل سيساهم في خفض عدد الضحايا بين المدنيين، وسيسهِّل 

بشكل  غير مباشر إقامة ادارة  محليَّة  قابلة  للعمل وإدارة المساعدات االنسانية. ولكن خوف المانحين وتركيا 

هاديين أو المليشيات الكردية جعلهم يعارضون تسليم المعارضة من وقوع هذه الصواريخ بأيدي الج

                                                
28

 عنتاب.في مدينة غازي  2122مقابلة في تموز / يوليو  
29

 http://www.vdc-مركز توثيق العنف في سوريا ينشر تقريرا  اسبوعيَّا  عن الضحايا ، وفق جداول توضح أعداد من سقط بسبب القصف الجوي.
 sy.info/index.php/en/ 

30
 نظام الدفاع الجوي المحمول على الكتف. 

31
 طيارين في مطار حماة. كل نا شركاء. 2، مخابرات بشار الجوية تعدم  2122أغسطس  أب / 21 
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السورية لمثل هذه األسلحة. وحيث أنَّ كال  من داعش وحزب العمل الكردستاني يمتلك أسلحة  مضادة 

َع بخطر وصول هذه األسلحة إلى األيدي الخطأِ لم يعد في محلِّه للطائرات، فإنَّ التذرَّ
32

. بقي الجيش 

الالعب الوحيد في هذا النزاع الذي اليمتلك أيَّ وسيلة  جديَّة  لحماية مناطقه من الهجمات السوري الحر  

 الجويَّة.

 دور الجيش السوري الٌحر في القضاء على داعش

ة  اآلن اصوات  في الغرب تدعو لتجديد التعاون مع األسد ضدَّ الجهاديين. عداعن كون هكذا استراتيجية ثم 

تي بنتائج عكسيَّة  على نطاق  واسع. الجيش السوري متهالك، وغير قادر  على تحقيق أستالاخالقيَّة، فإنَّها 

ترداد المناطق الشرقيَّة من يمكن أْن يتوقَّع منه اس السيء التجهيز، لذا ال رالفوز على الجيش السوري الحُ 

الفرقة  –ه األمنية الطائفي ة ضمن قوات وحدات عالية. ويعزى تقدم قوات النظام الطفيف إلى جهد اسوري

بي الفضل العباس أبميليشيات  شيعيَّة  أجنبيَّة كحزب هللا وكتائب  مدعومة   –الجمهوري الرابعة والحرس 

محاولة للنظام السترجاع المناطق الشرقية بمساعدة مثل هذه القوات الطائقية سيدفع  ايَّ ولكن   العراقية.

السنَّة من ابناء المنطقة، يمكنهم مقاتلة داعش بفعاليَّة في السكان المحليين إلى أحضان داعش. وحدهم أهل 

لها في وجه الحكومة  لسكَّان الُسنَّة في داعش حاميا  معقلها الحالي. وفي العراق، ترى نسبة كبيرة  من ا

 الطائفيَّة الشيعي ة في بلد  ذي أغلبية  شيعيَّة.

البشمركة والمدعومة YPG الشعب الكردي على الرغم من النجاح المحدود، الذي أظهرته قوات حماية 

بالقوات الجوية األمريكية في دفع داعش بعيدا  عن إربيل، فإنَّ تدمير داعش في الموصل وتكريت سيتطلَُّب 

السني  ضد داعش، تلك الصيغة الناجحة والتي –بال شك   انقالب العرب الُسنَّة ضدَّها. إنَّ التحالف الكردي 

البا  ماتكون قيادات داعش ، غا. في سورياه األمل بالعراق موجودة  في سورييحدويأمل بها كل  واحد  

، بارتباط  ضعيف  مع السكَّان المحليينأجنبية
33

فإنَّه  ،السنة في سورية التفويض المناسب . إذا أُعطي الثوار

كسب أيَّةِ  سيكون بمقدورهم إضعاف داعش. في حين لم يكن الجيش العراقي والنطام السوري قادرين على

معركة  حاسمة  ضد داعش، فإنَّ الجيش السوري الحرَّ تمكَّن من طردها من محافظتين سوريتين في كانون 

الخاضعة لسيطرة داعش تُشن  خاليا الجيش  االشرقي ة من سوري وفي المناطق .2122 / يناير الثاني

الغتيال قادة الجهاديين، ولتخريب  وميَّا  دية لداعش هجمات  سريةَّ يالسوري الحر النائمة، والقبائل المعا

، يفة  من جيش  ذي صبغة  طائفيَّة  المنشآت النفطيَّة. يمكن لداعش أن تتجاوز هجمات تشن ها وحدات ضع

في مواجهة ثورة  شعبي ة سنيَّة. إنَّهم "الفالحون، المعلِّمون، والصيادلة"،  ها ستواجه صعوبات  هائلةولكنَّ 

باما بمساعدتهم، وهم الذين يستطيعون دحر دولة الجهاد عسكريَّا  وسياسيَّا  الذين لم يفكِّر أو
34

.  لذلك، وأيَّا  

، فإن  كتائب الجيش اش الشاملة على شرق سوريكان االجراء الذي سيُتَخذ لوضع نهاية  لسيطرة داع

 لمحاربة داعش. ُصلب أيِّ استراتيجيَّة ترسم يكونا فيالسوريِّ الحرِّ والقبائل المحليَّة يجب أن 

                                                
32

انتشرت في وسائل اإلعالم التابعة لوحدات حماية الشعب صور  لمقاتلين اكراد يحملون صواريخ مضادة للطائرات. أما بالنسبة لداعش  

افاد المكتب االعالمي في الرقة عن اسقاط داعش الحدى  2122ايلول  26. في2122انظر"أسلحة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا"، أيلول 

 .  22م من طراز ميغ طائرات النظا
33

 ، مبادرة االصالح العربي. 2122فيليكس لوغراند، " سياسة داعش االستيطانية في سوريا" حزيران / يونيو 
34

  ، المكتب الصحفي . 2122حزيران / يونيو  29مالحظات الرئيس حول الوضع في العراق، البيت األبيض 
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  احتمال اعادة توحيد الجيش الوطني

يبدو أنَّ تحقيق نصر  عسكري  شامل  أليِّ من الطرفين على اآلخر هو أمر  مستحيل  في الوقت الراهن، إذ 

المخلصين ويزداد اعتماده على المقاتلين الشيعة االجانب.  35يعاني النظام من نقص  في أعداد المجنَّدين

رة. وتبقى المسألة  وفي نفس الوقت، يدرك الثوار أنَّهم لن يربحوا الحرب حتى لو وصلتهم أسلحة  متطوِّ

الرئيسية اآلن تحديد ماهيَّة الحلِّ السياسيِّ المقبول، والذي يضمن نوعا  ما من عملية  انتقالية  ريثما يتم  

الوضع الذي تزدهر فيه داعش. يقول الكثيرون من قادة الجيش السوري  وهو ضمان عدم تفت ت الدولة

ة  من أبناء المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش أنَّهم  إلى  مستعد ون للقتال ضدَّ داعش جنبا  الحر، خاصَّ

د إذا أُزيح األسد جنب  مع العلويين ضمن جيش  موحَّ
المستقبلي،  اتُلقى على عاتق جيش سوريولسوف . 36

ل إلى اتفاق سالم  يؤدِّي إلى مرحلة  انتقالية ، مهمَّ ال لقتال داعش  ة  صعبةذي سيتشكَّل في حال التوص 

السوريِّ  كتائب الجيشولحماية مختلف مكونات المجتمع من االعمال االنتقاميَّة. وفي المستقبل ستلعب 

 .يل الجهاز األمنيوفي إعادة تشك في استقرار البالد، الُحرِّ المعتدلة دورا  مركزيَّا  

 

                                                
35
 ، الواشنطن بوست.2122أيلول / سبتمبر  0مخطئا " ليز سالي، "األسد يعتقد أنَّه يكسب، ربما يكون  
36

 .2122سلسلة من المقابالت أجريت مباشرة عبر السكايب مع قادة  من الجيش الحر في انطاكيا و غازي عنتاب بين أيار وايلول 



 

 *باحث في مبادرة اإلصالح العربي

 

 4102 تموز -: السيطرة المناطقية في سورية 0الملحق 

 

 noria-research.comالمصدر: 



 

 

 كتائب الجيش السوري الحر الصاعدة: أمثلة عن  2الملحق 

را   FSAالحر نورد أدناه الئحة  غير شاملة لبعض وحدات الجيش السوري  المعتدلة، التي استعادت مؤحَّ

ب بعض  من هذه المجموعات من قبل قيادة العملية العسكرية  القوةَ في قتالها ضدَّ النظام وداعش. ُجرِّ

(MOC)  ة  قي  ماتاو. أ على صواريخقبل حصولها . ضدَّ داعش القتالاآلخرون فقد اظهروا مرونة  خاصَّ

هؤالء عبارة  عن نماذج للمجموعات التي تتطلَّع للقتال في سبيل دولة  ديمقراطيَّة ، وتبدي رغبة  في قبول 

عات وتحالفات  أوسع من هاتوحيد الجيش. إنَّ  وإلى إعادةحل  سياسي  يؤدي إلى رحيل االسد،   نماذج من تجم 

. ماتزال اغلبية مقاتلي الجيش الحر تعمل ضمن وحدات  محليَّة  صغيرة  دون ارتباط   الجيش السوري الحرِّ

.  مع أيِّ قيادة  سياسيَّة  أو عسكريَّة على المستوى المناطقيِّ أو الوطنيِّ

 (، إدلب، حماة، الالذقيَّة، حمص)حلبحركة حزم 

 

وتنشط الحركة على جبهة حلب ضدَّ  ،2122أُسِّست حركة حزم بمباركة  من سليم إدريس مطلع عام 

بين  جيد  بشكل النظام وداعش، وبدرجة  أقل على جبهات إدلب وحماة وحمص. مقاتلوا الحركة مدرَّ

ل التجربة،ويمتلكون  من تسلَّم  وكان العديد منهم يتبعون لكتائب الفاروق السابقة. كانت الحركة أوَّ

بين على أفضل وجه ، ويبدو أنَّ  صواريخ تاو. تتمتَّع الحركة بشعبيَّة  بين مجموعات الثوار ألنَّ مقاتليها مدرَّ

قُتِل قائد الحركة في منطقة حمص في أعقاب  / سبتمبر، أيلول 26هيكلها القياديَّ يتمتَّع بالفعاليَّة. وفي 

 ات.حد المقرَّ أهجوم  جوي  شنَّه النظام على 

 مشاة )إدلب، حماة( 101الفرقة 

 

بطلب  من المجلس العسكري األعلى، وتنشط الفرقة األولى مشاة في إدلب وحماة.  2122تشكَّلت صيف 

ع حماة الثورة، وهو مجموعة  غير اسالمية من الجيش  تضم  الفرقة كتائب محليَّة، ومن ضمنها تجم 

، وتضم  قيادتها كوادر من األقليَّات الدينيَّة. يقود الفرقة  طيَّار  منشق   حماده وهوحسن  212السوري الُحرِّ

عن النظام. يعترف قائد الفرقة باإلئتالف كممثِّل  وحيد للسوريين، ويقول أنَّ وحدته ستنضم  إلى الجيش بعد 

 .2122صواريخ مشاة ربيع  212سقوط األسد. تسلَّمت الفرقة 

 ، حماة()إدلب 11الفرقة 

 

عود. تدعو هذه أحمد السالمقدم لحرِّ في إدلب، ويقودها اواحدة  من القوى الرئيسيَّة من الجيش السوريِّ 

دون األسد. ُسِجَن أحمد الساعود بوتقول صراحة  أنَّها ستوافق على حل  سياسي  ، الفرقة إلى قيام دولة  مدنيَّة  

ة  لت 2122من قبل داعش عام  أمين الحماية ، وتمكَّن من الهرب. يدَّعي الساعود أنَّ مجموعته مستعدَّ



  

 
  

رت االنتقال إلى داخل سوريا. تسلَّمت الفرقة  الحكومة المؤقتة إذل صواريخ تاو، وهي ناشطة  في  22قرَّ

 إدلب وحماة.

 تجمُّع صقور الغاب  )حماة، إدلب، حماة(

 

يقود التجمَع الرائد جميل الرعدون، وهو ضابط   منشقٌّ عن القوى الجوية. تعمل هذه المجموعة في ريف 

دت بصواريخ تاو وكانت تعمل تحت سلطة المجلس العسكري في حماة، ولديها أيضا  حماة الغربي.  ُزوِّ

كة تشارك في الدفاع عن مدينة حلب.  فرق  متحرِّ

 لواء صقور الجبل )إدلب، حماة، حلب(

 

لواء صقور الجبل هو إحدى مجموعات الجيش السوري الحر، ويضم  كتائب محليَّة  من إدلب مع مجموعة  

ُق المجموعة مع ثوار من المن شقِّين. ينشط اللواء على جبهة وادي الضيف، الحامديَّة، وجبهة حماة. تنسِّ

ار في حلب في شهر أيلول .المناطق األخرى . تسلَّم لواء  2122 / سبتمبر كما أرسلت وحدة  إلى الشيخ نجَّ

 . 2122صقور الجبل صواريخ تاو ربيع وصيف 

 لواء العاديات ) الالذقيَّة(

 

لواء العاديات هو كتيبة  تابعة  للجيش السوريِّ الُحرِّ ويعمل على جبهة الالذقية ضدَّ النظام والميليشيات 

لمجلس ل التابعة الموالية للنظام. تلقَّت المجموعة صواريخ تاو. يعمل اللواء ضمن )غرفة عمليَّات الساحل(

. غالبية مقاتلي اللواء من  سكان الالذقية، إضافة  إلى فصائل اسالمية العسكري األعلى للجيش السوريِّ

 عاملة في المنطقة.

 كتائب شمس الشمال )حلب، الرقة(

 

العرب والكرد وكانت من بين أوائل  طقة الباب ومنبج. تضم  المجموعةف في الغالب من مقاتلين من منألتت

في القتال ضدَّ داعش. تتخذ موقفا  ثابتا  ضدَّ  YPGمن تعاون مع ميليشيات حماية الشعب الكرديَّة 



  

 
  

التفاهمي مع  هذه القيادة فقيادة الجيش السوري الحرِّ بسبب موقبالنسبة ل للغاية محرجاالسالميين. موقفها 

 الفصائل اإلسالميَّة.

مع فجر الحرية )حلب، إدلب، دمشق(  تجمُّ

 

ع  قو دمشق. كانت هذه الوحدة من اوائل المشاركين  وفي جنوب ي في حلب مع تواجد  بسيط في إدلبتجم 

أقامت عالقات  قد .كانت عالقتهم سيئة  دائما  مع الفصائل اإلسالميَِّة، و 2122في الحملة ضدَّ داعش مطلع 

 قويَّة  مع االكراد في مدينة حلب وفي الشرق منها.

 لواء جبهة األكراد )حلب، الرقة(

 

تعمل ضدَّ داعش  خارج المناطق الواقعة  والعربمختلطة  من األكراد  لواء جبهة االكراد عبارة  عن كتيبة  

، ولكنَّه من  وفي بعض األحيان تعمل ضد النظام.تحت سيطرة األكراد،  يتبع اللواء للجيش السوري الحرِّ

، وله عالقات قوية مع وحدات حماية PYDالناحية اإلديولوجية قريب  من حزب اإلتحاد الكردستاني 

ا  في التقريب بين المجتمعين العربي والكردي، ويرفع كال YPGالشعب  العلمين، . يلعب اللواء دورا  هامَّ

وعلم الثورة السورية. يعتبر اللواء واحدا  من أقوى القوى، التي تقاتل داعش على جبهة شرق  الكردي

 حلب.

 دير الزور( ،)حلب 77الفرقة 

 

 -في دير الزور. يقود الفرقة العقيد المنشق  زياد حاج عبيد في حلب، ولها خاليا نائمة 77تنشط الفرقة 

 .اوهو جزء  من عشيرة  قويَّة  في شرق سوري -عضو المجلس العسكري األعلى

 )حلب( 11الفرقة 

 

من قبل كتائب في محيط حلب وضواحيها، وتمسك  إلى جانب  مليشيات من وحدات  26تشكَّلت الفرقة 

الفرقة من بين القليل من ضدَّ النظام في القسم الشمالي من المدينة. وكانت  حماية الشعب الكردية جبهة  

ت لطرد داعش من الحملة الواسعة التي ُشنَّ  ، اي ما قبل2122داعش عام  التي اصطدمت مع الكتائب

 . 2122عام ا شمال وشرق سوري



  

 
  

ع ثوار الشمال )حلب(  تجمُّ

 

وبعض الكتائب المحلية التابعة  لواء التوحيد منشقين منكان قد تشكََّل مؤخرا  من قبل  ثوار الشمال"تجمع "

للجبهة اإلسالمية. تقاتل هذه المجموعة على خطوط الجبهة للدفاع عن مارع ضدَّ داعش. يقول التجمع أنَّ 

ع علم االستقالل الثورة قد ُحِرفت عن أهدافها األولية بضغط  من المجموعات اإلسالمبَّة، وتلتزم برف

 السوري كرمز  لها.

 جيش المجاهدين )حلب(

 

/ جيش المجاهدين هو مجموعة إسالميَّة  معتدلة، تتبع للجيش السوري الحر. تشكَّل الجيش في كانون ثاني 

في حلب قبيل الحرب على داعش. نالت المجموعة شهرة  محليَّة  لنجاحها في طرد داعش من  2122يناير 

فلهذه المجموعة فا  لإلسالميين المتطرفين، وللفصائل غير التابعة للجيش السوري الحر، مدينة حلب. خال

 عالقات جيدة مع هياكل الحكم المدنية المحليَّة، وكذلك مع اإلئتالف الوطني السوري.

 كتائب نور الدين الزنكي )حلب(

 

ر خطابها كتائب نور الدين الزنكي بقيادة الشيخ توفيق شهاب الدين، هي مجموعة  اسالمية معتدلة تطوَّ

الة ونشطة  في قتالها ضدَّ داعش في الجزء  جدا السياسي باتجاه براغماتية متزايدة. كانت هذه الوحدة فعَّ

الغربي من محافظة حلب. تدرك المجموعة أنَّ إقامة دولة إسالميَّة  في سورية أمر  مستحيل، وأنَّ حلَّ 

 من النظام الحالي. لنزاع يأتي من خالل اتفاق مع جزءا

 لواء ثوار الرقة )الرقة(

 

كتيبة "ثوار الرقة" بقيادة أبو عيسى، وهي من أكثر مجموعات الجيش السوري الحر نشاطا  في قتال 

، اضطُرَّ اللواء للتحالف مع جبهة النصرة 2122الجهاديين في معقل داعش القوي في الرقة. في عام 

ت لنفسها تسمية لحماية نفسه من داعش، عندما حظرت الكتائب غير اإلسالمية  في المنطقة، حيث اتَّخذ

لواء ثوار الرقة. طُِرد اللواء الحقا  من قبل جبهة النصرة باعتباره ليس إسالميَّا بدرجة  كافية . أسقطت صفة 



  

 
  

ب  من وحدات حماية  " اإلسالمية" فيما بعد، وبدأت المقاومة السرية ضدَّ داعش. واليوم هي حليف  مقرَّ

 .YPGالشعب الكردية 

 (اري) كل سو اجبهة ثوار سوري

 

واحدة  من اقوى مجموعات الثوار في الشمال. تلقَّت دعما  ماليَّا  وعسكريَّا  من المملكة العربية السعودية، 

وقد  جنوبية. يقود الجبهة جمال معروف.وربما من الواليات المتحدة. للجبهة اآلن فروع  على الجبهة ال

 22إلى حلب الشرقيَّة. في  سل باستمرار  قواتهالعبت الجبهة دورا  مركزيَّا  في طرد داعش من إدلب، وتر

ب وتدعم  ،2122 / سبتمبر ايلول وبعد أيَّام  من إعالن أوباما، الذي أعلن فيه أنَّ الواليات المتحدة ستدرِّ

من  ي اغتيال، واحدة من قبل انتحاري  الجيش السوري الحرَّ ضدَّ داعش، نجا جمال معروف من محاولت

 .هعدة اشخاص  من أقاربنَّه النظام واودى بحياة م  جوي  شداعش، واألخرى من هجو

  ألوية العمري )درعا، القنيطرة(

 

ولعبت دورا  مركزيَّا  في جبهة ثوار سوريا إحدى اقوى الوحدات على الجبهة الجنوبية، وهي جزء  من 

، أُغتيَل قائدها قيس القتاعنة بعد ايام  من السيطرة  2122 / سبتمبر ارك مدينة درعا وريفها. في أيلولمع

 على الموقع الحدودي مع الجوالن.

 فرقة الحمزة )درعا، القنيطرة(

 

كتائب من مدينة إنخل في درعا. عملت الفرقة باشراف  6فرقة الحمزة جزء  من الجيش الحر وتتألَّف من 

المجلس العسكري في درعا، وتتلقَّى اآلن الدعم، بما في ذلك صواريخ تاو من قيادة العملية العسكرية 

MOC. 

  



  

 
  

 الوية أحمد العبدو )دمشق، حمص(

 

وطة الشرقية، وفي حمص الجنوبية، وتمتلك كتائب احمد العبدو عد ة تنشط هذه االلوية في الضمير والغ

بة وتختبىء في جبال القلمون وفي الصحراء على طول الطريق الدولي بغداد دت  -وحدات  مدرَّ دمشق. ُزوِّ

األلوية بصواريخ تاو، وتمكَّنت من عرقلة طرق امداد قوات النظام عبر مهاجمة الطريق الوحيد إلى 

ذي مايزال تحت سيطرة النظام. يقود المجموعةَ العقيد المنشق  بكور سليم السليم، قائد المجلس وال العراق،

 العسكري لمحافظة دمشق.

  لواء شباب سلمية )حماة(

 

"كتيبة شباب سلمية" هي مجموعة من مدينة سلمية االسماعيلية. على الرغم من عددهم القليل، فقد نشطوا 

ماكانت مهمَّشة  من قبل مجموعات الثوار االخرى لعدم وجود ثوار سنَّة بينهم.  غالباتحت أسماء  مختلفة ، و

لقتال النظام وداعش. مازالوا قلَّة ، ولكن دورهم يمكن أن يكون  2122عادوا للظهور مجددا  صيف 

نات المجتمعيِّة.  جوهريَّا  في مدِّ الجسور بين مختلف المكوِّ

 ق()درعا، القنيطرة، دمش 2الفرقة 

 

. تنشط الفرقة انب عدة كتائب محلية من جنوب سوريأبابيل حوران السابقة والقويَّة، إلى جا 2تضم  الفرقة 

في درعا وفي جنوب دمشق. تعمل كجزء  من " الجبهة الجنوبية" الموحدة، والتي أسسها المجلس 

 قامة سلطة  مدنية.إي رغبتهم فالعسكري في الجنوب. يستخدمون نفس شعار الحكومة المؤقتة إلظهار 

 فرقة اليرموك )درعا، القنيطرة(

 

تعتبر فرقة اليرموك األقوى بين مجموعات الثوار في الجنوب. يقودها بشار الزعبي من عشيرة الزعبي 

ب مقاتلوها داخل وخارج سوريالقوية، والتي لها فروع في سورية واألردن.  تسلَّمت  2122. في ربيع اتدرَّ



  

 
  

، وفي سياق التوتر المتصاعد مع الفصائل اإلسالمية اختُِطَف / يونيو و. وفي حزيرانالفرقة صواريخ تا

 الطيار المنشق ورئيس أركان الفرقة موسى الزعبي.

 لواء شهداء اإلسالم )جنوب دمشق(

 

يسيطر في مدينة داريا، وهو واحد  من أقوى لمجموعات في جنوب دمشق. تشتهر الكتيبة بكونها وهو 

الجيش الحر التي تحضع بالكامل لسطة المجلس المحلي المدني، وتعمل بموافقته فقط. وعلى الوحيدة من 

 الرغم من الحصار المستمر على مدينة داريا، فإنَّ اللواء حصل على صواريخ تاو.

 الوية سيف الشام )دمشق، درعا، القنيطرة(

 

لواء سيف اإلسالم تقاتل غالبا  في على الرغم من أنَّ جذوره  تعود باألساس إلى دمشق، فإنَّ كتائب 

ل المثير وسط دمشق، وضاحيها  2122و  2122محافظتي القنيطرة ودرعا. في عام  ، شاركوا في التوغ 

 الشمالية. تلقَّت هذه المجموعة صواريخ تاو.



 

 

 عن الكاتب

 مؤسس عضو وهوويكتب عن سوريا.  فيلكس لغراند باحث في مبادرة اإلصالح العربي

 شبكة في وعضو ،(http://insyria.org) جديدة سوريا أجل من مبادرة جمعية في

 المخيمات" بعنوان دراسة لها كتب وقد ومحللين، باحثين تضم التي( Noria" )نوريا"

 شهادة فيليكس ويحمل 4104 أغسطس/  آب في نشر" السورية الثورة في الفلسطينية

 العربية يجيد وهو. باريس في السياسية الدراسات معهد من الحقوق في الماجستير

 بطالقة والفرنسية واإلنكليزية

 

 عن مبادرة اإلصالح العربي

 بحثية ومعاهد مراكز من مستقلة كشبكة 4112 عام" العربي اإلصالح مبادرة" تأسست

 األوساط في قويا   انطباعا   تأسيسها منذ المبادرة ورسخت. وأمريكية وأروبية عربية

 وبناء األبحاث، خالل من للمعرفة، منتجة باعتبارها القرار صنع ودوائر البحثية

 ممن والنشطاء الباحثين من واسعة شبكة وتطوير مختلفة، دول في عمل مجموعات

 .اإلصالحية الرؤى يتقاسمون

 
 بالضرورة تمثل وال كاتبها رأي عن تعبر العربي اإلصالح مبادرة عن الصادرة ألوراقا

 .المبادرة رأي أو موقف

 . العربي اإلصالح لمبادرة محفوظة النشر حقوق

 .المبادرة موافقة على الحصول يتطلب منها جزء استخدام أو للورقة نشر إعادة كل
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