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مقدم
أعلن عن الجبهة الشامية في  25كانون أول 2014م ،كتجمع للفصائل الكبرى في حلب وريفها (الجبهة
اإلسالمية في حلب ،تجمع فاستقم كما أمرت ،حركة نور الدين الزنكي اإلسالمية ،جيش املجاهدين) ،لتكون
ً
ً
تتويجا ملسيرة طويلة من مبادرات التوحيد بين الفصائل ،وإعالنا عن أكبر تشكيل عسكري في الشمال
السوري مع حركة أحرار الشام اإلسالمية ،تعرضت الجبهة ألكثر من ضغط خارجي ،إال أن تصدعاتها
الداخلية كانت السبب األول في الفتك بها خالل أقل من أربعة أشهر لم يتحقق فيها من مشروع الجبهة
الشامية سوى توحيد الرايات املؤقت ،عدا عن زيادتها للتصدعات واالنقسامات حتى خارجها.
فيما بعد التماسك الفريد الذي أظهرته التحالفات العسكرية السورية الناشئة ،من الجبهة الجنوبية في
ً
درعا ،إلى القيادة املوحدة في الغوطة ،إلى جيش الفتح مؤخرا في إدلب ،عدا عن الفصائل ذات املشاريع
املستقلة مثل أحرار الشام وجيش اإلسالم وجبهة النصرة ،وغني عن القول التذكير ببنية تنظيم داعش
املتماسكة واملركزية رغم الضغوط الهائلة عليها ،فإن فصائل حلب ،رغم كونها تحملت العبء العسكري
ً
األكبر للشمال السوري ،تقدم النموذج األكثر عصيانا على التوحد حتى ضمن غرفة عمليات ،وتستمر في
ً
ً
إفراز انقساماتها الخاصة ،رغم أن هذه الفصائل بالذات تبدو األكثر تشابها واتساقا وحاجة للظهور
ً
ً
كمشروع سلطة باعتبارها األكثر تهديدا من قبل النظام وداعش معا ،إضافة إلى سيطرتها على املساحة
ّ
األهم –إعالميا على األقل -في سوريا.
وفيما بعد تفكك الجبهة الشامية ،والنجاح املتنامي للتحالفات العسكرية في جبهة إدلب-حماة ،والتي ّ
حولت
مركز ثقل الشمال السوري املحرر نحو الغرب ،تقف فصائل حلب في مرحلة مفصلية إلثبات جدارتها
العسكرية والقيادية والسياسية من جديد ،رغم اإلرث املتراكم من محاوالت التوحد الفاشلة.

رملشهدورةع كريوورةفصالل و و

وخايط ومعقدةووأسماءوك يرة

دخل الجيش الحر إلى مدينة حلب في  22تموز 2012م ،وسيطر على قرابة نصف املدينة الشرقي ،وتمددت
سيطرته لتشمل معظم الريف الشمالي والشرقي (الذي سيطرت عليه داعش منذ كانون الثاني 2014م)،
وكامل الريف الغربي ،وأجزاء من الريف الجنوبي ،ومنذ نهاية 2013م لم تطرأ تغييرات مفصلية على خارطة
القوة في حلب وريفها لصالح الثوار الذين تمددت قوات النظام السوري وتنظيم داعش على مناطقهم في
1

أكثر من معركة .
و دون الدخول في مراحل الثورة املسلحة في حلب ،فقد كان الريف الشمالي والريف الغربي هما عمااد القاوة
ً
املقاتل ااة ف ااي املدين ااة ،إض ااافة لتش ااكيالت الري ااف الش اارقي والجن ااوبي ،الت ااي كان اات أق ا ّال حض ااورا ف ااي اإلع ااالم أو ف ااي
صاراع النفاوذ داخال املديناة عادا عان انتمااء أغلبهاا لتشاكيالت يقاع مركزهاا خاارج املديناة (أحارار الشاام ،جبهااة
النصرة ،إلخ) ،رغم مشاركتها القوية في املعارك ضد النظام أو تنظيم داعش ،وسنستعرض هنا سيرة موجزة
1
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–وقاد ال تبادو متسلسالة وكاذلك مليئاة باالفجوات -ألهام الفصاائل والتحالفاات العساكرية التاي تشاكل مااوازين
القوة في حلب وريفها ،والتي تشكل –أو تفكك -التحالفات العسكرية فيها.
رغاام حداثااة التجربااة املساالحة ،فقااد كااان ة ااررءورةتر ي اادو(أعلاان عاان تشااكيله فااي  18تمااوز 2012م) ،أض ااخم
فصاايل ثااوري جمااع ا الق ماان مقاااتلي الريااف الشاامالي –خاصااة -الااذين كااانوا القااوة الضاااربة فااي تحرياار مدينااة
ً
2
حلب  ،إضافة إلى تشكيلين قويين أيضا هما لواء عاصفة الشمال ولواء أحرار سوريا ،اللذان اندمج كالهما
مع لواء التوحيد فيما بعد ضمن الجبهة اإلسالمية،
ّ
ّ
ش ااكل جال"ج اااجج وه ااي ص اافة أطلق اات عل ااى ق ااادة املجتم ااع املحل ا ّاي لبل اادات ري ااف حل ااب الش اامالي ور و العم اال
ّ
ي
الثااوري فيهااا الركياابة البنيويااة للااواء  ،مااع إشااارتها لطبيعااة اللااواء كتمثياال للمجتمااع املحلااي فااي الريااف الشاامالي و
ّ
السلمي  ،و يطلق البعض على اللواء في إشارة لهاذه البنياة التنظيمياة ج لاواء ّ
ّ
ّ
ال" ّجااج ج،
تطور مسلح لحراكه
ول اام يتحق ااق االن اادماج الكام اال لهؤالءال"ج اااج ض اامن الل ااواء ،بق اادر م ااا بقي اات ثم ااة م ااوازين ق ااوة متوزع ااة بي ا هم
ضاامن االساام العااريض للااواء التوحيااد ،وظهاار هااذا االنقسااام أكثاار بعااد مقتاال القائااد العسااكري الكاااريزمي للااواء
جعبدالقادر الصالحج في تشرين الثاني 2013م.3
4

ك ااان جرملج ا ا رةع ا ااكريورة ا اارييو ا ا ومحافظ ا ا و ا ا ج ( 10أيلا ااول 2012م) بقيا ااادة العقي ااد عبا ااد الجب ااار
ً
ً
العكي اادي ،إط ااارا جامع ااا للفص ااائل العامل ااة ض اامن مدين ااة حل ااب خ ااالل الس اانة األول ااى م اان التحري اار ،ونج ااح ف ااي
تشكيل مرجعية تنظيمياة لتوزياع الساالح وإدارة غارق العملياات ،ولام يكان الشاقاا ماا باين الفصاائل الثورياة
الكباارى وهيئااة األركااان قااد حصاال بعااد ،حيااك كااان عباادالقادر الصااالح هااو القائااد امليااداني للجبهااة الشاامالية فااي
5

هيكلية هيئة األركان .
إال أن تع اادد مص ااادر ال اادعم ،وش ااعور الفص ااائل األكب اار (ل ااواء التوحي ااد ّ
أهمه ااا) بق اادرتها عل ااى االس ااتقالل ع اان
ً
ً
املجل ا  ،أو بأحقيتهااا بالقيااادة ،باعتبااار املجل ا لااي فصاايال موحاادا ولااي لااه قيااادة أو ساالطة مباشاارة علااى
أعااداد ضااخمة ماان املقاااتلين علااى األرض ،إضااافة إلااى الخالفااات مااا بااين القيااادات ،وتنااامي الفصااائل-املشاااريع،
6

العس ااكرية  ،ه ااذا رغ اام بق اااء ه ااذه الفص ااائل

ك اال ذل ااك دع اام مش ااروع االنفص ااال ع اان هيئ ااة األرك ااان واملج ااال
ًّ
ًّ
ً
وتنظيميا جزءا من املجل لكن دون تفعيله ،ظهرت بداية هذا االنفصال في البيان رقم  24( 1أيلول
اسميا
ً
7
2013م)  ،وصوال إلى إعالن الجبهة اإلسالمية ،وتم مع الوقت تهميش دور املجل العسكري ومرجعيته رغام
اسااتمراره فااي تقااديم دعاام عسااكري ولوجسااتي ال شا ّاك أنااه أقا ّال ماان مرجعيتااه املفترضااة ،أو ماان أن حساامح لااه
بفرض هذه املرجعية.

2
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كااان ثمااة فصاايل وحيااد ماان الريااف الغربااي ضاامن لااواء التوحيااد (إضااافة ملجموعااات لاام تنضاام كفصااائل) ،هااو
كتالا ونااريورةااد وزنكااي ،بقيااادة الشاايف توفيااق شااهاب الاادين ماان بلاادة قبتااان الجباال ،لاام تلبااك هااذه الكتائااب
8

أن انفصلت عن لواء التوحيد وعملت بشكل مستقل ( 6كانون أول 2012م) .
بعااد قرابااة الساانة أسساات كتائااب الزنكااي مااع فصااائل مختلفااة حغلااب عليهااا أبناااء الريااف الغربااي وأبناااء املدينااة
ُ
9
جتجم ا وفاسااتق وكماااوأماار ج ( 19كااانون أول 2012م) بقيااادة الشاايف توفيااق نفسااه ،أصاابح للتجمااع وجااود
متنام ضمن مدينة حلب في القسم الغربي م ها خاصة ،مع تراجع سايطرة لاواء التوحياد (خاصاة بعاد الحارب
ٍ
م ااع داع ااش بداي ااة 2014م) ،وه ااو م اان الفص ااائل القريب ااة م اان النش ااطاء الث ااوريين وامل اادنيين ،وتعتب اار مش اااركته
القتالية في معارك حلب كثيفة نسبة لعدد عناصره ومشاركة الفصائل األخرى.
في ( 30أيار 2013م) أعيدت هيكلاة التجماع ليفصال فصاائل ويضام أخارى ويعاين صاقر أباو قتيباة (قائاد لاواء
ً
11
10
السااالم) قائاادا للتجمااع  ،وفااي ( 25تمااوز 2013م) أعلناات كتائااب نااور الاادين زنكااي انفصااالها عاان التجمااع ،
لتنضم إلى جبهة األصالة والتنمية.
في ( 22تشرين الثااني 2013م) أعلان عان تأساي

رلجبها ورإلساممي

12

 ،لتكاون أضاخم تحاالف عساكري حتاى

ذلك الوقت في الثورة السورية ،والتي ضمت( :حركة أحرار الشام اإلسالمية  ،جيش اإلسالم  ،لاواء التوحياد
 ،ألويااة ص ااقور الش ااام ،ل ااواء الحااق ،كتائ ااب أنص ااار الش ااام  ،الجبه ااة اإلسااالمية الكردي ااة) ،ل اام ي اانجح االن اادماج
الكاماال ضاامن الجبهااة اإلسااالمية ،وال تمكناات ماان تحقيااق أهاادافها فااي أن تكااون جهيئااة أركااان إسااالميةج بديلااة،
13

كااان العاماال األسااا هااو الخالفااات مااا بااين أح ارار الشااام وجاايش اإلسااالم  ،املمثلااين األكباار للساالفية املحليااة
(األحارار بعبعااة جهاديااة والجاايش بعبعااة علميااة ،وإن كانااا يلتقيااان فااي الوسااط) ،ولكاان عماال أحارار الشااام ولااواء
التوحيااد علااى تحقيااق اناادماج جزسااي للجبهااة اإلسااالمية فااي حلااب ،التااي أص ابحت بقيااادة (عبااد العزيااز سااالمة)
القائااد العااام للااواء التوحيااد ،انضاامت عاادة فصااائل إلااى الجبهااة اإلسااالمية-حلااب ،ماان فصااائل املدينااة والريااف
الش اامالي خاص ااة ،ولك اان األحا ارار ف ااي حل ااب ع ااادوا الس ااتقالليتهم بع ااد إع ااالن الجبه ااة الش ااامية (باس اات ناء ع اادة
مجموعاات ماان األحارار فضاالت البقاااء ضاامن الجبهاة اإلساالمية-حلااب) ،ومااا زالاات الجبهااة اإلسااالمية-حلااب حتااى
ً
ا ن الفصيل األضخم عددا ضمن فصائل حلب وريفها ،وصاحب النفوذ األكبر في الريف الشمالي.
مااع تشااكيل الجبهااة اإلسااالمية وتنااامي تهديااد تنظاايم داعااش ،شااكل كا ّال ماان( :كتائااب نااور الاادين زنكااي ،تجمااع
فاساتقم ،لاواء أمجاااد اإلساالم ،لاواء األنصااار ،حركاة الناور اإلسااالمية ،لاواء جناد الحاارمين ،لاواء الحرياة ،لااواء
أنص ااار الخالف ااة) ف ااي بداي ااة 2014م الفص اايل ال ااذي يمث اال معظ اام ق ااوى الري ااف الغرب ااي وال ااذي ب اادأ الح اارب م ااع
ً
14
تنظيم داعش بعد يوم واحد من تشكيله ،وهو ججيشورملجاهد ج ( ،انضمت فصائل أخرى الحقا لجايش
ً
املجاهاادين مثاال كتائااب الصاافوة فااي أيااار 2014م والتااي كاناات جاازءا ماان لااواء التوحيااد وينتمااي أغلااب عناصاارها
للريف الشمالي ،وفصائل أخرى).
3
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ف ااي بداي ااة 2014م وم ااع ط اارد تنظ اايم داع ااش م اان حل ااب أص اابحت خارط ااة الق ااوة ف ااي حل ااب واض ااحة إذن ،حي ااك
جاايش املجاه اادين الق ااوة املنظم ااة املمثل ااة للري ااف الغرب ااي فااي مقاب اال الجبه ااة اإلس ااالمية املمثل اة للري ااف الش اامالي
(هاذان التقسايمان تقريبيااان وليساا مطلقااين ،حياك ثمااة بنياة مركباة ومتداخلااة باين الفصااائل) ،حياك أصاابحا
أض ااخم ق ااوتين ف ااي حل ااب وريفه ااا ،وكالهم ااا يمث اال الج اايش الح اار بطابع ااه اإلس ااالمي املجتمع ااي ،غي اار الس االفي أو
املسااتند إلااى أيااديولوجيا جهاديااة ،باإلضااافة لوجااود فصااائل املهاااجرين (التااي تحالفاات فااي جبهااة أنصااار الاادين فااي
 27أيلول 2014م) وجبهة النصرة وفصائل صغيرة أخرى.
ّ
تحمل لواء التوحيد (الذي دخل املعركة بعد جيش املجاهدين) الكلفاة البشارية واملادياة األثقال مان املواجهاة
مااع تنظاايم داعااش فااي الريااف الشاامالي وحتااى الريااف الشاارقي (ج ارابل  ،مناابج ،الباااب) والرقااة ،وعاادا األعااداد
الض ااخمة م اان القتل ااى والجر ااى ،فق ااد ك ااان لدي ااه –كالفص ااائل األخ اارى -أس اارى ل اادى داع ااش ،ومنش ااقون نح ااو
التنظيم ،ومعتبلون للفتنة نحو تركيا ،وأدى هذا التراجع إلى مزيد مان الساعي لتثبيات االنادماج ضامن الجبهاة
اإلسااالمية-حلااب ،أمااا الجبهااة اإلسااالمية عامااة فلاام تلبااك مااع تااأخير خطواتهااا فااي االناادماج وتعمااق االنقسااام مااا
ً
ب ااين أح ارار الش ااام وج اايش اإلس ااالم ،إل ااى أن تتح ااول إل ااى واجه ااة إعالمي ااة ال تتض اامن تنس اايقا عس ااكريا وال حت ااى
ً
سياسيا.
15

فااي  4أيااار 2014م انفصاالت جكتائااب نااور الاادين الزنكاايج عاان ججاايش املجاهاادينج  ،ولاام تلبااك أن تحولاات إلااى
جحركااة نااور الاادين الزنكااي اإلسااالميةج ثاام جحركااة نااور الاادين الزنكاايج مااع دخااول غرفااة املااوك وحصااولها علااى
س ااالح ن ااو ي (أهم ااه ص ااواريف الت اااو املض ااادة لل اادروع) ،تمكن اات حرك ااة الزنك ااي خ ااالل األش ااهر الالحق ااة م اان ض اام
ً
كتائب عديدة إليها ،والتوسع لتصبح قريبة من قوة وعدد جيش املجاهدين الذي كانت جزءا منه ،ورغم أن
ً
الحركااة (وقائاادها الشاايف توفيااق شااهاب الاادين) تا ّ
االم دائمااا ماان انشااقاقها املتكاارر عاان التحالفااات التااي تاادخلها
ً
(لااواء التوحيااد ثاام تجمااع فاسااتقم ثاام جبهااة األصااالة والتنميااة ثاام جاايش املجاهاادين) ،إال أنهااا تقا ّادم نموذجااا
متميبا في التماسك والتنظيم والبنية املركزية وطاعة القائاد ،عادا عان نجاحهاا علاى املساتوى الخادمي واملادني
ً
فااي مناااطق نفوذهااا فااي الريااف الغربااي (التااي يطلااق عليهااا الاابعض تنا ّادرا :ريااف الزنكااي) ،ولااذلك رغاام االنشااقاقات
الكثياارة عاان التحالفااات التااي دخلاات فيهااا الحركااة ،ف ااإن االنشااقاقات جعاان الحركااةج كاناات نااادرة باملقارنااة م ااع
التشكيالت األخرى.

16

أدى تقادم النظااام البطايء –ولكاان املسااتمر -لتطوياق مدينااة حلاب وقطااع طريااق إمادادها الوحيااد (الكاسااتيلو)
17

ض امن خطااة دبيااب النماال  ،منااذ اسااتعادته طريااق إمااداد قواتااه ماان معاماال الاادفاع فااي ريااف حلااب الجنااوبي
بإعا ااادة احا ااتالل خناصا اار والسا اافيرة (بداي ا ااة تشا اارين الثا اااني 2013م) ،وتما اادده عبا اار اللا ااواء  80والش ا اايف نجا ااار
ً
وحنادرات وصااوال إلااى جوماه علااى الريااف الشامالي وساايطرته علااى باشاكوي ( 17شااباط 2015م) ،بااالتبامن مااع
خطااة ديمسااتورا الداعيااة لوقااف إطااالا النااار فااي حلااب ،إضااافة إلااى عاادد الضااحايا املاادنيين الهائاال بالبرامياال
18

املتفجارة التاي بادأ النظاام اسااتخدامها بكثافاة مناذ نهاياة 2013م ولام تتوقااف إلاى الياوم ،أدى ذلاك إلاى تزايااد
4
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الضغط (العسكري والنفس ي واإلعالمي) على فصائل حلب ،وشعورها بالحاجة ملزيد من التنسيق العسكري
والسياس ي فيما بي ها.
ظه اارت أكث اار م اان غرف ااة عملي ااات للتنس اايق العس ااكري ال ااذي ال حش ااترط االن اادماج ب ااين الفص ااائل ،ك ااان أهمه ااا
ً
ً
ً
19
"رةغرف ا ورملشااةرك وألهااثورةشااا " ( 24نيسااان 2014م) ،والتااي حققاات تنساايقا عسااكريا عاليااا بااين مختلااف
الفص ااائل (وم اان ض اام ها جبه ااة النص اارة) ،وكان اات التجرب ااة األوس ااع ض اامن غ اارق العملي ااات ،ولك ه ااا ل اام تلب ااك أن
فشلت بعد خالفات داخلية (وجزء م ها إعالمي يتعلق بعدم االلتبام بتوحيد اللوغو ضمن األعماال املنشاورة
لإلعالم) ،ولكن الجزء األكبر من فشلها يتعلق بضعف التمويل ،وتشتته بين الفصائل.
فيمااا بعااد تفكااك غاارق العمليااات ،ومااع اشااتداد الضااغط العسااكري ماان جهااة النظااام ،أو ماان جهااة داعااش مااع
20

احتاللهااا  11قريااة فااي الريااف الشاامالي ووصااولها إلااى حاادود مااارع ( 13آب 2014م)  ،ظهاار مشااروع جرةقيااادةو
رملر دةو ومد ن و

21

ج (تشرين الثااني 2014م)  ،علاى غارار جالقياادة العساكرية املوحادة فاي الغوطاةج (27

22

آب 2014م)  ،وال ااذي جم ااع ممثل ااين ع اان ك اال الفص ااائل العامل ااة ض اامن املدين ااة وطم ااح لتش ااكيل س االطة ف ااي
حدودها الدنيا ضام ها ،ولكان اقتصااره علاى املديناة وشاعور قاادة الفصاائل فاي الرياف فاي أن انادماج فصاائلهم
ًّ
ً
داخلي ااا ض اامن الفص ااائل ،إض ااافة إل ااى الخالفا ااات
ف ااي املدين ااة بش ااكل مس ااتقل ع اان الري ااف ق ااد حسا اابب ارتباك ااا
الداخليا ااة ب ااين فصا ااائل املدين ااة ،أدى إلا ااى وأده قبا اال أن يا اارى النا ااور ،ولكا اان ه ااذا أدى إل ااى مضا اااعفة الض ااغط
اإلعالمي ألجل االتحاد ال إلى وقفه.
23

في ( 29تشرين الثاني 2014م) أعلن عن تشكيل جمج ا وقياادةورة اريةج املنبثاق عان مباادرة جواعتصامواج ،
وذل ااك بع ااد أش ااهر م اان املفاوض ااات م ااع الفص ااائل ف ااي امل اادن الس ااورية املختلف ااة ،حي ااك ك ااان مص اادر االعتا اراض
أقاال ممااا يجااب ،النساابة التااي تاام

الاارئي هااو ماان فصااائل مدينااة حلااب التااي رأت أن نساابة تمثيلهااا فااي املجلا
ً
رفعهاا فااي ال هايااة ليكااون التمثيال حسااب الجبهااات 19:مقعاادا للمنطقاة الشاامالية ،و 12للمنطقااة الوسااط  ،و8
للساحل ،و 15لدمشق وريفها ،و 13للجنوب و 7للمنطقة الشرقية.

ولكاان حتااى بعااد رفااع نساابة التمثياال ،وبعااد أشااهر ماان إعااالن املجلا  ،لاام ترساال فصااائل حلااب ممثلااين ع هااا فااي
املجلا الااذي أضا ى غياار ذي فاعليااة ،رغاام حاجااة الثااورة السااورية املتباياادة إلاى مشااروع علااى مسااتوى ّقطااري
مااع دخااول الساانة الخامسااة دون وجااود مؤسسااة عسااكرية أو سياسااية مجمااع عليهااا لتمثياال الثااورة السااورية،
وتتحماال فصااائل حلااب إضااافة حركااة أح ارار الشااام اإلسااالمية املسااؤولية األكباار فااي عاادم تفعياال املجل ا

حتااى

ا ن.
إض ااافة إل ااى التراج ااع العس ااكري أم ااام النظ ااام ،وأم ااام داع ااش ،والتح اادي السياس ا ي املتمث اال بخط ااة ديمس ااتورا
والتغير اإلقليمي دون وجود مشروع يمكن له تمثيل حلب ،فقد أضيف عامل آخر حشجع على وجود مشروع
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موحااد ممثاال لحلااب ،وهااو سلساالة املعااارك التااي قاماات بهااا جبهااة النصاارة طيلااة أشااهر ضااد فصااائل ماان الجاايش
الحاار فااي ريااف إدلااب بعااد إعااالن مشااروع اإلمااارة والسااعي لوجااود مساااحة جغرافيااة خاصااة بالنصاارة والقضاااء
ً
عل ااى الخص ااوم املحتمل ااين وت ااأمين م ااورد م ااادي ،انته اات معظ اام ه ااذه املع ااارك بتفكي ااك ه ااذه الفص ااائل س ااريعا
واالس ااتيالء عل ااى س ااالحها الثقي اال ومناطقه ااا (جبه ااة ث ااوار س ااوريا ،كتائ ااب ح ااق املقاتل ااة ،ألوي ااة األنص ااار ،الل ااواء
ّ
السابع...إلخ) ،دون وجود مقاومة تاذكر ،نتيجاة عادم وجاود عقيادة قتالياة ضاد النصارة لادى هاذه الفصاائل،
بينما هذه العقيدة القتالية والطاعة لألمير كانت مسألة محسومة في جبهة النصرة.
ً
أشاااعت هااذه املع ااارك املتكااررة للنص اارة ضااد فص ااائل الجاايش الح ار جا ّاوا م اان االحتقااان ف ااي الشاامال الس ااوري
وتوقع وجود فصائل أخرى على الئحة الهجوم ،خاصة من قبل الفصائل التي دخلت في غرفاة املاوك ،أو التاي
ً
ً
تمتلكمخزونا مغرياا مان الساالح الثقيال ،وهاذا ماا أساهم ضامن العوامال املتعاددة األخارى علاى تأساي الجبهاة
املوحدة لفصائل حلب والتي ّعرفت باسم الجبهة الشامية.
فيم ااا قب اال تأس ااي

الجبه ااة الش ااامية بأي ااام (2014/12/16م) ،أعل اان جتجم ااع فاس ااتقمج انفص اااله ع اان جج اايش

24

املجاهدينج  ،نتيجة خالفاات داخلياة ،ال يخلاو بعضاها مان تاراكم التصادعات (حتاى الشخصاية) ضامن بنياة
الجايش وتركااز القيااادة فااي جلااواء األنصااارج ،هااذا االحتقااان بااين الفصااائل وقياداتهااا ساايكون ساامة عامااة محركااة
ملعظم فصائل حلب وتحالفاتها وانشقاقاتها.
أعلنا اات جرلجبه ا ا ورةش ا ااامي ج ف ا ااي  25ك ا ااانون أول 2014م بقي ا ااادة عبا اادالعزيز سا ااالمة ،كان ا اادماج يجم ا ااع:الجبه ا ااة
اإلسالمية -حلب (وقائدها عبد العزيز سالمة املعروق با أبو جمعة) ،تجمع فاساتقم (وقائاه صاقر أباو قتيباة)،
جاايش املجاهاادين (وقائااده املقاادم محمااد جمعااة بكااور املعااروق ب ا أبااو بكاار) ،حركااة نااور الاادين زنكااي (وقائاادها
25

الشاايف توفيااق شااهاب الاادين)  ،بعااد أيااام ماان االجتماااع الااذي أعلناات فيااه بشااكل غياار رساامي جغرفااة عمليااات
حلاابج بقيااادة ملهاام العكياادي (أحااد قااادة تجمااع فاسااتقم) ،مااا يظهاار أن الحماسااة للتوحااد ال الدراسااة املتأنيااة
ً
كانت الدافع األسا وراء التشكيل ،وهذا ما سيظهر تأثيره الحقا.
اسااتولت جبهااة النصاارة فااي حملتهااا ضااد جمااال معااروق علااى مقارات ومسااتودعات أساالحة حركااة حاازم فااي خااان
ً
ً
الس اابل ( 1تش اارين الث اااني 2014م) ،واحتج اازت ع ااددا كبيا ارا م اان عناص اارها ،م ااا ب اادأ سلس االة م اان االختط اااق
املتبااادل بيا هم ،واشااتباكات خفيفااة بااين الحااين وا خاار ،حتااى أعلناات النصاارة أن املحاااكم واملفاوضااات لاام تجااد
ً
نفعا ،وحركت تحشيداتها نحو الفوج  46لقتال حزم.
وكحا ّال إسااعافي ملنااع الحاارب والظهااور بمظهاار الساالطة الحقيقيااة لحلااب ،أعلناات الجبهااة الشااامية ،بعااد إرسااال
27

26

قواتهااا ملنطقااة الع اباع  ،ضاام جحرك ااة حاازمج إلااى تش ااكيالتها ( 30كااانون الث اااني 2015م)  ،اضااطرت النص اارة
وقتها لوقف الحرب مع تكفل الجبهة الشامية ّ
بحل قضية املختطفين.
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ً
ً
اسااتمر ذلااك وقتااا قصاايرا حتااى إعااالن مقتاال القيااادي فااي جبهااة النصاارة (أبااو عيس ا ى الطبقااة) فااي معتقلااه عنااد
حرك ااة ح اازم ف ااي الف ااوج  46بري ااف حل ااب الغرب ااي (م اان الج اادير بال ااذكر أن بي ااان جبه ااة النص اارة ذك اار أن قي ااادة
الش ا ااامية ه ا ااي م ا اان أبلغ ا ااتهم ب ا اااألمر) ،أعلن ا اات النص ا اارة عن ا اادها معرك ا ااة جالثا ااأرج ل ا اادم أب ا ااو عيس ا ا ى ( 25ش ا ااباط
29
28
2015م)  ،وأعلناات الجبهااة الشااامية أن حركااة حاازم لاام تلتاابم بق ارارات القيااادة  ،أمااا حركااة حاازم فأصا ّارت
30

علااى أن جبهااة النصاارة هااي الجهااة املعتديااة دون تقااديم أي تنااازل ولااو خطااابي  ،وحركاات النصاارة تحشاايداتها
نحااو الفااوج  46وباادأت عمليااة اقتحامااه ،لتكااون أول معركااة ستخوضااها النصاارة ضااد فصاايل ثااوري فااي حلااب
بعااد معاركهااا فااي إدلااب ،ولاام تاانجح مناشاادات وقااف الحاارب ومحاااوالت الجبهااة الشااامية إلااى أن ساايطرت جبهااة
النصرة خالل يومين فقط على الفوج  46وانتهت املعركة ،وأعلنت حركة حزم ّ
حل نفسها ( 1آذار 2015م).
بالطبع فإن ثمة مسؤولية متداخلة ومتوزعة على جمياع األطاراق بشاأن ماا حصال فاي معركاة الفاوج  ،46مان
حرك ااة ح اازم إل ااى جبه ااة النص اارة إل ااى الجبه ااة الش ااامية (ك ااان ثم ااة احتق ااان س ااابق م ااا ب ااين فص ااائل الري ااف الغرب ااي
وحركة حزم التي ينتمي عناصرها للرياف الغرباي أيض ًاا) ،ولكان ماا ّ
مهمناا هناا هاو فشال الجبهاة الشاامية فاي أول
ره ااان عل ااى تمثيله ااا الس االطة ف ااي حل ااب ،ع اادا ع اان الفش اال ال ااداخلي ف ااي ع اادم الق اادرة عل ااى ض اابط ّ
مكوناته ااا ،أو
ً
محاسبتهم بنفسها بدال من أن يحاسبهم فصيل آخر.
ً
قبل ذلك ،كاان أول انشاقاا معلان عان الجبهاة الشاامية ،انشاقاقا داخال لاواء التوحياد نفساه نتيجاة خالفاات
31

قديمااة بااين جال"جاااجج ،وذلااك حااين أعلناات مجموعااات ماان اللااواء تشااكيل جرةفاار ورألولج ( 4آذار 2015م) ،
واإلشااارة هنااا إلااى الفااوج األول فااي لااواء التوحيااد (الااذي كاناات بنيتااه العسااكرية مقساامة إلااى أفااواج) وقائااده أبااو
ً
ً
عب ااد الك اارز (حج ااي الب اااب) .ويمك اان الق ااول إن ااه ك ااان انش ااقاقا وخالف ااا داخ اال ل ااواء التوحي ااد أكث اار مم ااا ك ااان
ً
ً
انشقاقا ورفضا لتحالف جالجبهة الشاميةج.
أما االنشاقاقات غيار املعلناة ،والتاي بادأت بتأساي

الجبهاة الشاامية نفساه ،فقاد كانات تتعلاق بفصاائل ضامن

ججيش املجاهدينج لم تدخل ضمن الجبهة الشامية ولم تعد بطبيعة الحال ضمن الجيش (مثل حركة النور
اإلسالمية) ،وكذلك فصائل ضمن جالجبهة اإلسالمية-حلبج التاي كانات تضام –كماا ّيفتارض -تشاكيالت حركاة
أحارار الشااام اإلسااالمية فااي حلااب ،والتااي ّ
فضاالت البقاااء ضاامن الحركااة األم (مااع وجااود مجموعااات و خصاايات

ماان األح ارار انضاامت وعملاات ضاامن الجبهااة الشااامية) ،هااذا إضااافة لفصااائل أخاارى لاام تناادمج ضاامن الجبهااة
ً
ولك ها عادت في وقت الحق الستخدام شعارها املستقل (مثل كتائب الصافوة اإلساالمية التاي كانات جازءا مان
جيش املجاهدين).
32

كان تشكيل جكتال وثرريورةشا ج ( 7نيساان 2015م)  ،أكبار انشاقاا عان الجبهاة الشاامية وماا أظهار حجام
ً
التصدع داخلها ،ضمت الكتائب (لواء أمجاد اإلسالم ،حركة النور اإلسالمية ،كتائب شاباب الهادى ،وقساما
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ً
من لواء األنصار) ،وكما كان الفاوج األول اساتمرارا لخالفاات داخال لاواء التوحياد ،كانات جكتائاب ثاوار الشاامج
ً
استمرارا لخالفات داخل جيش املجاهدين الذي تلق بذلك ما حشبه شهادة الوفاة كجيش.
تبع تشكيل الكتائب اختطاق ثالثة من قادتها العسكريين على يد حركاة الزنكاي ولاواء األنصاار ،املشاكلة التاي
ً
ً
ّ
ّحلاات سااريعا ،ولك هااا أظهاارت أيضااا مشااكلة عاادم وجااود نظااام داخلااي يضاابط عماال الفصااائل وعالقاتهااا ،وعاادم
ً
وجود قيادة موحادة ضامن الجبهاة الشاامية نفساها ،التاي أصابح واضاحا حجام التصادع والخالفاات وال-تحقاق
االندماج وال حتى التحالف داخلها.
كان لنقص الدعم املوجه نحو فصائل حلاب وتشاتيته ومناع فصاائل معيناة مناه لحسااب أخارى دور رئاي

فاي

إضااعاق مشاااريع التوحااد العسااكري فااي حلااب وتس اريع انهيارهااا لتبحااك الفصااائل عاان مصااادر أفضاال لتموياال
33
ً
العمال العساكري  ،ولكاان العوامال الداخليااة لام تكاان أفضال حاااال لام تتأسا الجبهاة الشااامية علاى دراسااة
ّ ً
متأنيااة أو نظ ااام داخل ااي دقي ااق ،وك ااان متوقع ااا ظه ااور املشاااكل جاالعتباطي ااةج نتيج ااة قي ااام الجبه ااة عل ااى حماس ااة
لحظية واحتقان مؤجل ،ال على مشروع مانظم ودقياق ،كماا أن األفاق الضايق للفصاائل وكثيار مان القياادات،
ً
ً
واعتبار خالفات تنظيمية –أو حتى خصاية -محادودة ساببا كافياا لالنشاقاا عان أكبار وآخار تحاالف عساكري
ّ
ً
شكل أمال للثوار واملقاتلين في أضخم مساحة محررة تقع بين أنياب أعداء كثار (أحادهم الفوضا ى الفصاائلية)
ويبتعااد النظااام مسااافة كيلااومترات معاادودة عاان قطااع طريااق إماادادهم الوحيااد ،وتبتعااد داعااش مسااافة أقصاار
ع اان عمقه اام ف ااي الري ااف الش اامالي ،وه ااذا كل ااه رغ اام االتس اااا والتش ااابه الكبي اار ب ااين فص ااائل حل ااب ،مقارن ااة م ااع
االخا ااتالق الفكا ااري والبنيا ااوي الكبيا اار با ااين الفصا ااائل التا ااي شا ااكلت جالقيا ااادة العسا ااكرية املوحا اادةج فا ااي الغوطا ااة
ّ ً
ّ
الشرقية ،أو مؤخرا الفصائل التي شكلت ججش الفتحج في إدلب.
وباملقارنااة مااع بدايااة 2014م الواض ااحة وشاابه الثنائيااة للفص ااائل الثوريااة فااي حل ااب (الجبهااة اإلسااالمية-حل ااب،
جايش املجاهاادين) ،ورغاام تراجااع الوضاع امليااداني ،وتناااقص أعااداد املقااتلين ،وزيااادة تماسااك املشاااريع األخاارى
املنافسة ،فإن الخارطة قد تشظت بشكل تراجيدي-كوميدي في ا ن نفسه:
فقااد أصاابحت الجبهااة الشااامية ا ن :الجبهااة الشااامية ،الفااوج األول ،كتائااب الصاافوة اإلسااالمية ،كتائااب ث اوار
الشام ،تجمع فاستقم.
أما جتجمع فاستقم كما أمرتج فقد توزع على  :تجمع فاستقم ،كتائب أبو عمارة ،حركة نور الدين الزنكي.
أمااا جالجبهااة اإلسااالمية-حلاابج أصاابحت ا ن :الجبهااة اإلسااالمية-حلااب ،فصااائل أح ارار الشااام فااي حلااب ،الفااوج
األول.
أما جيش املجاهدين فقد توزع بين :جيش املجاهدين (بقي فيه لواء األنصار) ،حركة نور الدين زنكي ،تجمع
فاستقم ،كتائب ثوار الشام ،كتائب الصفوة اإلسالمية.
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خاتم ورلخياير ورملتا

ً
ً
ً
طيلة ثالثين شهرا من دخول الثوار السوريين إلى مدينة حلب وريفها ،لم تتوقف املعارك يوما واحدا في هاذه
ً
الجبه ااة املعق اادة وذات خط ااوط الرب اااط واالش ااتباك األط ااول واألكث اار اس ااتعبافا ف ااي امل اادن الس ااورية ،والت ااي ت ا ا

بعشرات آالق املقاتلين على كل جانب من املحرقة.
ورغم هذا االستعباق الطويل الذي عانته هذه الفصائل ،أو ربما بتأثير منه ،ولم تنجح فصائل الثورة
السورية في حلب في أن تندمج أو تتحالف ضمن جبهة عسكرية واحدة على مستوى مدينة حلب ،وال ضمن
غرفة عمليات أو قيادة موحدة ،وساهمت –مع غيرها -في إيقاق أكبر مشروع تحالف ثوري (عسكري-
سياس ي-مدني) على مستوى سوريا (مجل

قيادة الثورة السورية)  ،كما لم تنجح في تشكيل سلطة موحدة

في الشق املدني أو القضاسي ،أسهمت عوامل خارجية –أهمها نقص الدعم -في ذلك ،لكن العوامل الداخلية
ً
بسب الخالفات –التي لي لها طابع أيديولوجي والبسيطة أحيانا -بين الفصائل والقيادات كان لها الدور
األكبر ،وال يخف أن وجود مسمى جالقائدج بحد ذاته ألي تحالف هو سبب في هذا التناف

الداخلي.

وإضافة إلى وجود داعش على حدود الريف الشمالي والجنوبي ،ووجود النظام في القسم األهم من املدينة
وتهديده املستمر لطريق اإلمداد الوحيدة ملنطقة الثوار ،عدا عن تمركزه في مناطق شاسعة من الريف
الجنوبي الذي يضمن له اإلمداد والعمق ،فإن عدم جالوضوح املؤسس يج سواء عسكريا أو قضائيا أو مدنيا،
يزيد من تأثير ال-وحدة النسيج املقاتل ضمن املدينة ،ما بين فصائل جهادية معوملة وفصائل ثورية محلية
متفرقة إضافة لفروع التشيكالت التي يقع ثقلها املركزي في مدن أخرى (أحرار الشام ،جيش اإلسالم،
...إلخ).
وتمثل التحالفات العسكرية الضخمة في جبهة إدلب-حماة (غرفة عمليات جيش الفتح ،وغرفة عمليات
ً
معركة النصرة ،وغرفة عمليات سهل الغاب) ،تحويال ملركز الثقل في الشمال السوري من حلب نحو الغرب،
ويضع فصائل الثورة السورية في حلب في حالة ضغط مضاعف إلثبات جدارة عسكرية وقيادية مقابلة.

أماورلخياير ورملتا ورةفةرةورةقادم وةقرىورة ريةورة ري و و
رةعم يا ورةع كر
إن استمرار فصائل الثورة السورية في العمل على الجبهات نفسها ،سواء في في طوا حلب (الشيف نجار،
حندرات ،سيفات...إلخ) والتي استعبفت آالق املقاتلين منذ عام ونصف ،أو ضمن مدينة حلب نفسها ،أو
على بلدتي (نبل والزهراء) ،قد ال يؤدي إلى انقالب في املعادلة ،يوازي االنقالب الذي حصل في إدلب ،وترى
الورقة أن هناك أولويتين تم إهمالهما للعمل العسكري في جبهة حلب:
9
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ً
 .1العمل على محور (البلليرمون-جمعية الزهراء) تأمين طريق بديل عن الكاستيلو ،ويوفر عمقا
ً
ضاغطا ضمن الجزء الغربي من املدينة.
 .2العمل على استعادة ريف حلب الجنوبي (خناصر والسفيرة ومعامل الدفاع) ،لقطع طريق إمداد
النظام في طوا حلب ،وتأمين عمق استراتيجي ملناطق الثوار في الريف ،والتصال الريف الجنوبي
ّ
الوثيق بمناطق العمل العسكري الضخمة في جبهة إدلب وحماة ،ما يمكن من التنسيق على
مستوى الشمال السوري ّ
ككل.

رةتحاةفا وبينورةفصالث

ً
أض ى من الواضح أن أن إحياء الجبهة الشامية ضمن نظامها وشكلها الحالي لم حعد ممكنا ،ما يضع
الفصائل أمام عدة خيارات:
 .1بقاء الجبهة الشامية كواجهة إعالمية للفصائل التي تدخل ضمن تشكيالتها واإلبقاء على قدر من
التنسيق السياس ي ،مع عودة كل فصيل إلى استقالليته في عمله العسكري والتنظيمي وطرا
ّ
ّ ً
تجنبا لم قد حسببه اإلعالن عن حلها –رغم ذيوع الخبر -من إحباط عام قد
استجالبه للدعم،
حعرقل محاوالت اتحاد قادمة.
 .2عودة التشكيالت ،ضمن خارطتها الحالية ،إلى فصائل مستقلة غير منخرطة ضمن اسم جامع ،ما
قد يتيح لبعضها الدخول من جديد في غرفة املوك ،أو العودة ملصادر دعمها األخرى التي انقطعت
مع وجود الشامية ،وهذا الخيار يزيد من احتمالية الخيار الالحق ،سواء كمساحة تتجه إليها هذه
الفصائل كهدق ،أو تحتاج إليها بسبب الضغط املادي وامليداني الذي يفرضه التشتت.
 .3االندماج مع أحد التشكيالت املتماسكة التي يقع مركزها خارج مدينة حلب ،والتي أثبتت نفسها
كمشاريع ،والكالم هنا عن حركة أحرار الشام اإلسالمية (وتحالفها األخير في جيش الفتح) أو جيش
اإلسالم أو مجل قيادة الثورة (واألخير يبدو االحتمال األضعف) ،باعتبار أن أحرار الشام وجيش
ً
اإلسالم أصبحا جهتين موثوقا بهما كفصائل متماسكة ومؤثرة على مستوى جبهات (حسب
التقسيم العسكري :جبهة شمالية ،وسط ،جنوبية ،شرقية ،ساحل).
ً
 .4إعادة إحياء مشروع الجبهة اإلسالمية ،والذي أعاقه سابقا هو الخالق ما بين أحرار الشام وجيش
اإلسالم ،ولم ينته هذا الخالق بعد بل أضيفت إليه مشاكل ميدانية ،سواء في باب الهوى (حيك
حعتبر الجيش أن األحرار اعتدوا عليه) ،أو في الغوطة الشرقية (حيك حعتبر األحرار أن الجيش كان
السبب وراء قرار القضاء ّ
حل فرعهم هناك).
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ولكن قد يدعم هذا الخيار على املستوى الخارجي وجود نية إقليمية (وال يمكن تأكيد مدى جديتها
ا ن) لتحويل مسار األحداث في سوريا فيما بعد عاصفة الحزم في اليمن واللقاءات السعودية
التركية املتكررة وزيارة الشيف زهران علوش إلى اسطنبول وقربه من الشمال السوري ،وحاجة هذه
النية لجهات متماسكة وواضحة تتوجه إليها بالدعم ،دون أن يبدو وجود مشاريع متماسكة وذات
قدرة عسكرية وعدد مقاتلين قادر على التأثير فيما عدا أحرار الشام وجيش اإلسالم و الجبهة
الجنوبية (مع مالحظة أنها تحالف عسكري أكثر مما هي فصيل).
وقد يدعمه على املستوى الداخلي ،شعور التشكيل األكبر في الجبهة الشامية وقائدها بفشل
مشروع التحالف ضمن حلب ،ونقصد جالجبهة اإلسالمية-حلبج ،ما قد يفتح أمامهم خيارات
العودة للحلفاء السابقين في املشروع الذي ما زالوا يحملون اسمه وشعاره.
ّ ً
وهذا الخيار رغم أنه قد ال يبدو متوفرا على احتمالية قوية في املدى القريب ،إال أنه يبق ضمن
دائرة املمكن.
ً
 .5تشكيل غرفة عمليات عسكرية في حلب تجمع فصائل املدينة وريفها ،وهذا قد يرافق كال من
ّ ً
تحققا الفترة القادمة ،مع تأجيل خيارات االندماج أو
االحتماالت السابقة ،وقد يكون أسرعها
تشكيل سلطة (قضائية ومدنية) حتى وضوح خارطة التحالفات الداخلية وتوجه السياسة
34
اإلقليمية.
1

لالطالع على خارطة القوة املعقدة في محافظة حلب ،ينصح بالرجوع للخارطة التفاعلية على الرابط:
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/desyracuse -syria-civil-war-21-april-2015_37133#9/36.0502/37.5897
2
جعبد القادر الصالح ..سلسلة رموز املعارضة املسلحة ج4ج ،الجزيرة نت2013/6/15 ،م ،على الرابط:
www.aljazeera.net/programs/pages/086e2cab-e5fc-4a19-b1f0-d4a41eab8e5d
3
الجزيرة نت ،جعبد القادر الصالحج2013/11/18 ،م ،على الرابط:
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/11/1 8/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1 -%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
4
الجزيرة نت ،تشكيل مجل عسكري موحد بحلب2012/9/11 ،م ،على الرابط:
 http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/9/11/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A8%D8%AD%D9%84%D8%A8
ً
وانظرأيضا:
بيان تشكيل املجل العسكري الثوري في محافظة حلب ،على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=Bp2NvZ5_gv4
5
أحمد أبازيد ،سياسة الدين املخبأ :كيف فشل اإلسالميون السوريون في حرب األفكارج ،مركزونماءوة بحرثوورةديرسا 2015/3/12 ،م ،على الرابط:
http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=30525
ً
وانظر أيضاعن مشروع هيئة األركان وانشقاا الفصائل املؤثرة عنه ،الجزء املتعلق باجاملتروكية العسكريةج في:
أحمد أبازيد ،جثورة املتروكينج ،منتدىورةعمقا ورةعربي وورةدوةي 2014/8/27 ،م
http://fairforum.org/?p=2265
6
للتوسع في نشأة الهيئات العسكرية الرسمية:
مروان قبالن ،جاملعارضة املسلحة في سورية وضوح الهدق وغياب الر يةج ،مج وسياسا وعربي  ،العدد ( ،2أيار/مايو .41 :)2012
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7

جالبيان رقم 1حول االئتالق والحكومة املفترضةج ،على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=nQOYASLLTRA
8
بيان انفصال كتائب نور الدين الزنكي عن لواء التوحيد ،على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=pu9OZd4Tlpc
9
بيان تشكيل تجمع فاستقم كما أمرت ،على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=QGB8Hs_KtaM
10
بيان إعادة هيكلة تجمع فاستقم كما أمرت ،على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=pjsRkG_0APg
11
بيان انفصال كتائب نور الدين زنكي عن تجمع فاستقم ،على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=jE_Y77vPLeM
12
اإلعالن عن الجبهة اإلسالمية ،على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=uaAqXVaqm8A
وللتوسع حول تأثير الجبهة اإلسالمية على خارطة القوة في الثورة السورية ،انظر:
أحمد أبازيد ،جما بعد الجبهة اإلسالمية :هزات ارتدادية لزلزال لم يكتملج ،زمانورةرصث ،2014/2/20 ،على الرابط:
https://zamanalwsl.net/news/46778.html
13
أحمد أبازيد ،جتحالفات متبدلة :اتفاا وشقاا املعارضة السورية املسلحةج ،مركزورلجز رةوة ديرسا 2014/5/6 ،م ،على الرابط:
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/05/20145612208720637.htm
14
إعالن تأسي جيش املجاهدين ،على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=1m6iU2yeT4E
15
الدرر الشامية ،كتائب نور الدين الزنكي تنفصل عن جيش املجاهدين2014/5/4 ،م ،على الرابط:
http://eldorar.com/node/48065
16
ومن الجدير بالذكر أنه –بعد إنجاز مادة البحك -في  30نيسان  2015م أعلنت الحركة إعفاء الشيف توفيق شهاب الدين من مهمته كقائد للحركة
وتعيين الشيف علي سعيدو مكانه ،دون أن يتضح مدى تأثير هذا التغيير على توجه الحركة وموازين القوة داخلها ،انظر:
بيان إعفاء الشيف توفيق شهاب الدين ،من صفحة حركة نور الدين الزنكي الرسمية على الفيسبوك
https://www.facebook.com/Noor.Aldeen.Alzanki.Motion2015/photos/a.837861722934133.1073741828 .837576449629327/84342
7045710934/?type=1&theater
ً
ّ ً
17
مفصال عن تكتيكات ومراحل خطة جدبيب النملج وتقدم داعش في
قدم املقاتل والقيادي في الجيش الحر عبد املوس ى (أبو عروة الطيباني) شرحا
ريف حلب الشمالي حتى تاريف  19آب 2014م ،وذلك في مقال على صفحته في الفيسبوك بعنوان :جحلب بين فكي كماشةج ،انظر:
https://www.facebook.com/lion.taybah/posts/700558463367950
18
البراميل املتفجرة في حلب (تقرير) ،الشبكة السورية لحقوا اإلنسان2014/2/7 ،م ،انظر:
http://sn4hr.org/arabic/2014/02/07/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85 %D9%8A%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9 -%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
ً
ّ
وانظر أيضا:
مجموعة األزمات الدولية ،جبين السيارات املفخخة والبراميل املتفجرة :حلب وحالة الحرب السوريةج ،تقر رورةشرقورألوسطويق و2014/9/9 ،155م،
على الرابط:
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Syria/155%20Rigged%20
Cars%20and%20Barrel%20Bombs%20-%20Aleppo%20and%20the%20State%20of%20the%20Syrian%20War%20ARABIC.pdf
19
اإلعالن عن الغرفة املشتركة ألهل الشام في حلب وريفها ،على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=RjtJEPD2WIw
20
الجزيرة نت ،جتنظيم الدولة حسيطر على عدة قرى بحلبج2014/8/13 ،م ،على الرابط:
 http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/8/13/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D8%A8
21
عنب بلدي ،جالقيادة املوحدة في حلب ..والدة قريبة بعد مخاض عسير :حوار مع صقر أبو قتيبةج2014/11/16 ،م ،على الرابط:
http://www.enabbaladi.org/archives/22489
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22

الجزيرة نت ،جالغوطة الشرقية تلتئم تحت قيادة موحدةج2014/8/28 ،م ،على الرابط:
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/8/28/%D8 %A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9 -%D8%AA%D9%84%D8%AA%D8%A6%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
ً
وانظر أيضا:
بيان تشكيل القيادة العسكرية املوحدة للغوطة الشرقية ،على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=BNsvqZRHtRU
23
الجزيرة نت ،فصائل املعارضة السورية تشكل مجل قيادة الثورة2014/11/29 ،م ،على الرابط:
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/11/29/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9 -%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
ً
وانظر أيضا:
املؤتمر الصحفي إلعالن مجل قيادة الثورة ،على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=e0VqDuYwl3s
24
بيان التجمع من صفحته الرسمية على الفيسبوك ،على الرابط:
=https://www.facebook.com/Fastaqemk.sy/photos/a.635702899867294.1073741832.462465043857748/635702876533963/?type
1
25
اإلعالن عن تشكيل الجبهة الشامية ،على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=FJ5fopG8i_w
26
بيان الجبهة الشامية ،من حساب الجبهة الرسمي على تويتر ،على الرابط:
https://twitter.com/sham_front/status/560943787825180672
27
بيان الجبهة الشامية ،من حساب الجبهة الرسمي على تويتر ،على الرابط:
https://twitter.com/sham_front/status/561280639446835206
28
مؤسسة املنارة البيضاء ،بيان بخصوص التطورات األخيرة مع ما كان حسمى حركة حزم2015/2/25 ،م:
https://justpaste.it/jmdx
29
بيان الجبهة الشامية ،من حساب الجبهة الرسمي على تويتر ،على الرابط:
https://twitter.com/sham_front/status/570705615305236480
30
جوإن ما تروجه اليوم ما تسمى بجبهة النصرة من إشاعات ال تعبر إال عن حجم الصبيانية والعب ية الذي آلت إليه قيادة جبهة النصرة والتي تثبت
انسحاباتها األخيرة من جبهات حلب وحماة وانشغالها بدور القضاء وترسيف مشروع إمارتها املزعومة ،مستغلة انشغالنا بحربنا مع العدو اإليراني ،وعدم
التفاتنا ملطامع الدنيا ومصالح الحزبية املقيتةج
من بيان حركة حزم بتاريف 2015/2/27م ،من حساب الحركة الرسمي على تويتر ،على الرابط:
https://twitter.com/hazzm_movment/status/571321332643852288
31
إعالن تشكيل الفوج األول ،على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=tFkMTuMDcG4
32
بيان تشكيل كتائب ثوار الشام ،على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=sE9G8HldeOk
33
عن سياسة الدعم الغربية في حلب ،وتأثيرها على العمل العسكري والفصائل ،انظر:
مجموعة األزمات الدولية ،جبين السيارات املفخخة والبراميل املتفجرة :حلب وحالة الحرب السوريةج ،مصدر سابق

34

أنجزت مادة البحك قبل يوم من تشكيل غرفة عمليات فتح حلب ،في  26نيسان 2015م ،انظر بيان التشكيل
https://www.youtube.com/watch?v=NCbN91Oq3ao&feature=youtu.be
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