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مقدمة الترجمة
مع دخول الثورة ال�سورية �سنتها الثانية وو�سولها اإىل حالة من املراوحة يف املكان حيث ل يبدو اأن اأحد الطرفني قادر على ح�سم املعركة 
ل�ساحله ل �سيما يف ظل مناخ عربي واإقليمي ودويل يت�سم بالرتدد ال�سديد اأو العجز عن التاأثري او كليهما معًا، يثور جدل كبري حول جدوى 
الو�سائل الثورية املختلفة التي برزت على ال�ساحة وتتكاثر الروؤى حول فاعلية كل منها يف ر�سم م�سارات الثورة وحتديد ماآلتها.  وي�ستاأثر 
املكون الع�سكري للثورة مب�ساحة وا�سعة من النقا�س املحتدم، ذلك املكون الذي ولد مع الن�سقاق الع�سكري الالفت الذي قادة املقدم ح�سني 
هرمو�س يف ج�سر ال�سغور منت�سف حزيران/يونيو من العام املن�سرم، وبداأ وجوده يتبلور تبلورًا ملمو�سًا منذ اأيلول/�سبتمرب من العام نف�سه 

بعد ت�سارع ان�سقاقات ال�سباط و�سف ال�سباط والأفراد عن املوؤ�س�سة الع�سكرية الر�سمية للنظام.

ومن اأجل اإثراء اأجواء النقا�س تلك و�سبط اإيقاعها باملعلومة املوثقة والتحليل املو�سوعي ن�سع بني اأيدي القراء ترجمة كاملة لدرا�سة بعنوان 
»املقاومة ال�سورية امل�سلحة.«  وا�سع هذه الدرا�سة هو جوزيف هوليداي الباحث يف معهد درا�سات احلرب، وهو خزان فكر اأمريكي يهتم 
بال�سوؤون الأمنية والع�سكرية، وقد ن�سرت يف اآذار/مار�س من هذا العام. تكمن اأهمية الدرا�سة يف تناولها التف�سيلي والتحليلي لظروف 
وا�سرتاتيجيتها   واأداوؤها  التنظيمي  وهيكلها  التحتية  بنيتها  حيث  من  بها  مرت  التي  املختلفة  والأطوار  �سوريا  يف  امل�سلحة  املقاومة  ن�ساأة 
وفاعليتها على الأر�س.  وتوثق الدرا�سة الت�سكيالت املختلفة للجي�س ال�سوري احلر، الذي اأ�سحى املظلة التي تن�سوي حتت لوائها جمموعات 
املقاومة امل�سلحة، واأبرز العنا�سر القيادية فيه. كما تر�سد الدرا�سة طرق وو�سائل اإمداد املقاومة بال�سالح، وتقّوم التقارير ب�سان ظاهرة 
ت�سرب مقاتلني اأجانب )غري �سوريني( ذوي توجهات جهادية اإىل �سفوف املقاومني واأثر ذلك على �سبل تعامل الإدارة الأمريكية مع الثورة 

ال�سورية.

 ويجدر بالذكر اأن موؤلف الدرا�سة ذو خربة ع�سكرية ميدانية فقد خدم خلم�س �سنوات يف �سفوف القوات امل�سلحة الأمريكية ك�سابط م�ساة 
و�سابط ا�ستخبارات و�سارك يف عمليات يف كل من العراق واأفغان�ستان ول يزال حتى اللحظة �سمن عداد قوات الحتياط، وهو حا�سل على 

�سهادة البكالوريو�س يف التاريخ من جامعة برن�ستون الأمريكية.  

http://www.understandingwar.org/report/syrias-armed-opposition :رابط التقرير الأ�سلي باللغة الجنليزية

مع حتيات فريق اأحرار
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الملخص التنفيذي
اأو  وجد  حيثما  التنظيمي  الهيكل  على  ال�سوء  م�سلطًا  �سوريا،  يف  امل�سلحة  املعار�سة  حركة  عن  مف�سلة  معلومات  التقرير  هذا  • يقدم 

انعدامه يف �سفوف الثوار ال�سوريني. هذا التقرير ل يتبنى موقفًا موؤيدًا او معار�سُا ل�سيا�سية ت�سليح املعار�سة ال�سورية.

اإحجام  ق�سية  حول  ال�سيوخ  مبجل�س  امل�سلحة  القوات  جلنة  اأمام  ب�سهادته  بانيتا  ليون  الدفاع  وزير  اأدىل   2012 اآذار/مار�س   7 • يف 
الوليات املتحدة عن دعم املعار�سة امل�سلحة يف �سوريا، وكان مما قاله: »من غري الوا�سح مَم تت�سكل املعار�سة ال�سورية امل�سلحة بالتحديد 

- لي�س ثمة بديل ع�سكري موحد ميكن التعرف عليه، اأو تعيينه، اأو الت�سال به.« 

اجلي�س  باأن  القول  ميكن  فاإنه  لذلك  موحدة.   تكن  مل  لو  حتى  وفاعلة،  منظمة  وهي  حتديدها،  ميكن  ال�سورية  امل�سلحة  • املعار�سة 
ال�سوري احلر  -ومقره الرمزي تركيا- يعمل كمظلة تنظيمية اأكرث من كونه تراتبية قيادية تقليدية.

الوليد  بن  خالد  لواء  ت�سمل  وهذه  احلر.  ال�سوري  اجلي�س  مع  مبا�سرة  بعالقة  فعالية  الأكرث  ال�سورية  امليلي�سيات  من  ثالٌث  • حتتفظ 
بالقرب من حم�س، وكتيبة الهرمو�س يف �سمال جبل الزاوية، وكتيبة العمري يف �سهل حوران جنوبًا )ال�سم امل�ستخدم من قبل ال�سكان 
املحليني لله�سبة الزراعية التي ت�سم حمافظة درعا يف �سوريا(.  ي�سرد امللحق 1 تفا�سيل ال�سري الذاتية لزعماء التمرد املن�سوين يف اإطار 

الكثري من الوحدات القتالية الفعالة، بينما ي�ستعر�س امللحق 2 الرتتيب الزمني ملعارك املعار�سة امل�سلحة ح�سب املحافظة.

ولكن  تركيا،  احلر يف  ال�سوري  اجلي�س  قيادة  مقر  مع  الوثيقة  العالقة  هذه  مثل  لها  لي�س  وفعالة  كبرية  اأخرى  متمردة  • ثمة جماعات 
مع ذلك ي�سري اأع�ساوؤها اإىل اأنف�سهم على اأنهم اأفراد من اجلي�س ال�سوري احلر.

اأكد الثوار الذين  • على الرغم من هجوم النظام على حم�س يف �سباط/فرباير 2012، ل يزال التمرد على درجة من الكفاءة.  وقد 
ان�سحبوا من حي بابا عمرو يف حم�س يف بداية مار�س 2012  اأن الن�سحاب كان تكتيكيًا من اأجل احلفاظ على القوة القتالية.

حد  يف  كبرية  اإهانة  كان  ذلك  لعل  الزبداين.   عن  اجلي�س  هجوم  �سدوا  اأن  بعد  الثوار  �سد  الهجمات  وترية  من  الأ�سد  نظام  • �سعد 
للنظام ولإيران لأن  الأهمية  اأي�سا يف غاية  الزبداين  اأن يكونوا عقبة يف طريق اجلي�س، لكن  للثوار  لي�سمح  الأ�سد  ذاته، ومل يكن نظام 

املدينة هي مبثابة قاعدة لوج�ستية لقوات احلر�س الثوري الإيراين- فيلق القد�س لإمداد حزب اهلل اللبناين.

• من املرجح اأن ي�ستمر نظام الأ�سد يف ا�سرتاتيجية ا�ستخدام القوة غري املتنا�سبة يف حماولة لإنهاء النتفا�سة يف اأ�سرع وقت ممكن. 
فالق�سف الع�سوائي باملدفعية ي�سمح للنظام اأن يرفع كلفة املعار�سة مع �سيانة قدرته -املجهدة ب�سكل متزايد- على املناورة.

للنظام  و�سيك  ب�سقوط  التوقعات  يجعل  لنظامه  اخلارجي  الدعم  ولكن  ال�سمود،  على  الأ�سد  نظام  قدرة  من  الثوار  مرونة  • ت�سعف 
مبكرة. مل يظهر النظام ال�سوري حتى الآن قدرًة على القيام بعمليات كبرية، متزامنة اأو متتابعة، كافية لقمع التمرد يف مناطق ح�سرية 
عدة. ولكن الدعم التقني واملادي من اإيران ورو�سيا ميكن اأن يتيح للنظام زيادة مدى �سيطرته وقدرِته على حماربة املتمردين يف مناطق 

متعددة دون الو�سول اإىل حدود طاقته. 

النظام. �سيطرة  تقوي�س  اأرادوا موا�سلة  ما  اإذا  والذخرية  بال�سالح  لتزويدهم  الثوار العتماد على اخلطوط اخلارجية  • �سيتعني على 
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املتحدة وحتديًا  لالأطراف  الوليات  ي�سكل خماطر على  النظام  تعمل �سد  والتي  القاعدة  بتنظيم  املرتبطة  • ظهور اخلاليا الرهابية 
التي تدعو للح�سول على الدعم املادي للمعار�سة امل�سلحة.

يتحول  قد  ذلك،  على  وعالوة  تطرفهم.  احتمال  ازداد  امللي�سيات  النظاُم  بها  يواجه  التي  ال�ساحقة  النارية  القوة  ازدادت  كلما   •
الثوار املحليون اإىل تنظيم القاعدة لالرتقاء بنوعية الأ�سلحة واإىل تبني التكتيكات ال�ستعرا�سية نظرًا لأن ت�سعيد النظام يرتكهم دون 
اإمكانية لرد مكافئ بغري هذا الأ�سلوب وذلك كما حدث يف العراق يف الفرتة 2005-2006.  وتنمية العالقات مع زعماء املعار�سة امل�سلحة، 

والعرتاف مبنظمات ثائرة معينة قد ي�ساعد يف ردع هذا التوجه اخلطري.

الأر�س  على  الأ�سد  نظام  �سد  امل�سلحة  واملعار�سة  اخلارج  يف  املوجودة  ال�سيا�سية  املعار�سة  بني  التمييز  من  املتحدة  للوليات  بد  • ل 
يف �سوريا.

الدائر،  ال�سراع  عن  الناجتة  الإقليمية  التداعيات  احتواء  الأ�سد؛  نظام  �سقوط  يف  التعجيل  هي  �سوريا  يف  الأمريكية  الأهداف   •
واكت�ساب النفوذ لدى الدولة والقوات امل�سلحة النا�سئة يف اأعقاب �سقوط الأ�سد.

اأن تنظر يف تطوير العالقات مع العنا�سر البارزة يف حركة املعار�سة امل�سلحة يف �سوريا من اأجل  • لذلك، يجب على الوليات املتحدة 
حتقيق الأهداف امل�سرتكة ومعاجلة التبعات يف حال �سقط النظام اأو طال اأمد ال�سراع.
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1- ج�سر ال�سغور، حمافظة اإدلب
يف حزيران/يونيو 2011، �ُسجلت اأول واقعة مترد م�سلح �سد نظام الأ�سد يف 

ج�سر ال�سغور عندما قامت ملي�سيات حملية وعنا�سر من�سقة بالق�ساء على 
قوى اأمنية تابعة للنظام ق�ساء مربمًا ولكن �سرعان ما ُهزمت بدورها على يد 

تعزيزات اأر�سلها النظام.

2- مدينة اأدلب، حمافظة اإدلب
الثوار يف مدينة اإدلب و�سواحيها نفذوا هجمات ناجحة منذ �سهر ت�سرين الأول/

اأكتوبر، اإل اأن عالقتهم بقيادة اجلي�س ال�سوري احلر تبقى اأقل و�سوحًا من 
اأقرانهم يف جبل الزاوية.

3- جبل الزاوية، حمافظة اإدلب
 �سهدت عمليات الثوار يف منطقة جبل الزاوية تك�سة خطرية يف كانون الأول/

دي�سمرب 2011 عندما اأحلقت قوات الأمن ب�سفوفها خ�سائر فادحة، ولكن على 
الرغم من ذلك بقيت كتيبة الهرمو�س بقيادة النقيب يو�سف يحيى فاعلة يف تلك 

املنطقة.

4-ريف حماة، حمافظتا حماة واإدلب
يف ريف حماة ال�سمايل على �سفوح ه�سبة اإدلب �سنت كتيبتا اأبو الفداء واأ�سامة 

بن زيد غارات ون�سبت كمائن �سد دوريات القوات املوالية ونقاط التفتي�س 
التابعة لها.

5- حم�س والر�سنت، حمافظة حم�س
قاتل لواء خالد بن الوليد، ذو القوة ال�ساربة والتنظيم احل�سن، نظام ال�سد يف 

حم�س والر�سنت منذ اأيلول/ �سبتمرب 2011؛ ويف م�ستهل 2012 حا�سر نظام 
ال�سد حي بابا عمر بغر�س اقتالع كتيبة الفاروق منه.

6- �سمال �سرق لبنان والق�سري، حمافظة حم�س
اجليوب ال�سكانية ذات الأكرثية ال�سنية يف �سمال �سرق لبنان ا�ستقبلت املن�سقني 

عن اجلي�س والالجئني املدنيني، واأ�سبحت طريق تهريب رئي�سية لتزويد الثوار 
حول مدينة حم�س بكميات حمدودة من الأ�سلحة اخلفيفة.

7- ريف دم�سق
الثوار يف الزبداين فر�سوا وقفًا لإطالق النار عندما �سدوا هجومًا للنظام يف 

كانون الثاين/يناير 2012. وقد �ساهمت ن�ساطات من�سقة للثوار يف اأماكن اأخرى 
يف ت�ستيت موارد النظام، لكنه متكن يف نهاية املطاف من ا�ستعادة تلك البلدة 

ذات ال�سرتايجية احليوية منت�سف �سباط/فرباير.

8- حمافظة درعا
قيدت كتيبة العمري حرية حركة النظام بهجمات كر وفر على امتداد �سهل 
حوران منذ �سهر ت�سرين الول/اأكتوبر 2011؛ وبخالف الثوار يف الزبداين 

وحم�س، فقد جتنبت الكتيبة معارك املواجهة ال�سارية.
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قاد الزدياد امللحوظ يف وترية العنف يف �سورية وتنامي ال�سعور 
اإىل  الكثريين  تقدم  لأي  ال�سيا�سي  لعدم حتقيق احلل  بالإحباط 
عام  بدايات  يف  للمعار�سة  بت�سليحها  اأمريكا  تدخل  فكرة  طرح 
2012. وقد اأدت العقوبات التي فر�ست على �سورية اإىل التدهور 
ال�سيا�سية  الأهداف  لكنها ف�سلت يف حتقيق  للبالد،  القت�سادي 
اأما  ال�سلطة.  عن  الأ�سد  ب�سار  واإزاحة  للعنف  وقٍف  من  املرجوة 
من الناحية الدولية، فقد اأدى املوقف ال�سارم الذي تبنته رو�سيا 
فعل دويل  ت�ساوؤل فر�س ح�سول  اإىل  الأمن  وال�سني يف جمل�س 
موحد جتاه الأزمة ال�سورية. ويف هذه الأثناء، فقدت كل القنوات 
الدبلوما�سية - والتي كان من املمكن للوليات املتحدة ال�ستفادة 
املطالبة  ب�سبب  قدرتها،  �سيا�سية-  ت�سوية  حول  للتفاو�س  منها 
املبا�سرة لالأ�سد بالرحيل واإغالق ال�سفارة الأمريكية يف دم�سق. 
اأن  يعتقدون  العام  هذا  اأوائل  يف  املراقبني  من  الكثري  بات  لذا 
اخليار ال�سيا�سي الوحيد املتبقي لإحداث التغيري يف �سوريا يكمن 

يف الدعم املادي للثورة ال�سورية.

املعار�سة  اأن  املعار�سة(  ت�سليح  املعار�سون لهذا احلل )اأي  يرى 
ت�سليحها  واأن  ال�سيا�سية  املعار�سة  �ساأن  �ساأنها  م�ستتة  امل�سلحة 
قرار  اأي  فاإن  وحقيقًة  الفو�سى.  نحو  البلد  اإنزلق  من  �سُيذكي 
الأزمة  اأن  ذلك  به،  ي�ستهان  ل  اأن  يجب  �سورية  ثوار  بت�سليح 
ال�سورية �ستتحول من حركة معار�سة �سلمية اإىل �سراع بالوكالة 
معقد وطويل الأمد. يف نهاية املطاف، ل وجود حلل �سهل وب�سيط 
لالأزمة ال�سورية بالن�سبة ل�سناع القرار يف اأمريكا؛ اإل اأن �سعوبة 
حتديد حركة املعار�سة ال�سورية امل�سلحة ل ينبغي اأن تكون عائقًا 

اأمام وجود القرار ال�سيا�سي.

مهما يكن القرار الذي �سيتخذه القادة الأمريكيون ب�ساأن ت�سليح 
الثوار فاإن عليهم اأن يعوا طبيعة الدور املركزي حلركة املعار�سة 
ال�سورية امل�سلحة يف هذا النزاع. ومبا اأن م�ستقبل النزاع يف �سورية 
معتمٌد ب�سكل كبري على هوؤلء الثوار، فاإن على ال�سا�سة الأمريكان 
يف  الثوار  قادة  مع  التعاطي  يف  �سيا�ستهم  حتديد  اإىل  ي�سعوا  اأن 
من  الأقل  على  ليتمكنوا  بهم   عالقاتهم  تطوير  واإىل  �سورية 
الإقليمية  القوى  تقوم  التي  امل�سلحة  املجموعات  مراقبة وحتديد 
بت�سليحها. ويف اأطر ال�سعي لإيجاد وتطوير بديل عن نظام الأ�سد، 
فاإنه يتوجب و�سع قادة امليلي�سيات امليدانيني يف احل�سبان دائمًا. 
ارتكابها  خالل  من  املعار�سة  ج�سد  يف  امل�ستمر  التعرث  فب�سبب 
اأن يلعبوا  للعديد من الأخطاء، فاإنه يتوقع لقادة الثورة امل�سلحة 

دورًا حا�سمًا يف م�ستقبل �سورية.

املعار�سة  �سحق  خالل  من  الأ�سد  نظام  ينت�سر  فقد  ذلك  رغم 
بعنف يتجاوز كل ما م�سى كما فعل �سابقا يف جمزرة حماة �سيئة 
ال�سيت عام 1982. وكما و�سح م�سوؤول يف وزارة الدفاع ال�سورية 
يف بداية اآذار/مار�س 2012: "لقد كنا نعد العدة على مدى اأربعني 
خططنا  لقد  الأب.  الأ�سد  عهد  منذ  يحدث،  قد  ما  لأ�سواأ  عاما 
لأمر من هذا النوع". اأظهر النظام يف �سهر �سباط/فرباير �سنة 
اجتثاث  �سبيل  القوة يف  ا�ستخدام  للت�سعيد يف  ا�ستعداده   2012
التمرد حني �سوى حي بابا عمرو يف حم�س بالرتاب بعد ح�سار 
دام �سهًرا. ويف بداية �سهر اآذار/مار�س اأجربت قوات النظام ما 
كان  الثوار  ان�سحاب  اأن  اإل  معقلهم،  ترك  على  الثوار  من  تبقى 
بغر�س احلفاظ على القوة القتالية ومتابعة القتال يف مكان اآخر. 
من  يتمكن  مل  لكنه  املنطقة  على  �سيطرته  النظام  اأعاد  وهكذا 

هزمية التمرد.

التقرير األمني بشأن الشرق األوسط 3

المعارضة السورية المسلحة
بقلم جوزيف هوليدي

يف اأواخر �سهر �سباط/فرباير من عام 2012م اأجرت وكالة ال�سي اإن اإن الأمريكية مقابلة مع رئي�س هيئة الأركان اجلرنال مارتن دمي�سي، 
الذي و�سح امل�ساكل املرتبطة بت�سليح املعار�سة يف �سورية بقوله: "من املبكر اتخاذ قرار ب�ساأن ت�سليح املعار�سة يف �سورية لعدم امكانية 
التعرف عليها يف هذه املرحلة، واإنني اأحتدى اأن يتمكن اأحد من حتديد حركة املعار�سة يف هذا التوقيت". ي�سعى هذا التقرير اإىل ت�سليط 
ال�سوء على حركة املعار�سة ال�سورية امل�سلحة، وحتديد املواقع التي متتاز بالتنظيم يف ج�سد املعار�سة واأي�سًا تلك التي تفتقر اإليه. وبغ�س 
النظر عن التاأييد اأو الرف�س ل�سيا�سة ت�سليح املعار�سة ال�سورية، فاإن هذا التقرير يهدف اإىل اإعطاء معلومات مف�سلة عن حركة الثوار، 

مل�ساعدة القيادة الأمريكية يف هذا القرار ال�سيا�سي ال�سعب.
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النتفا�سة يف 1982 عندما  ينهي  اأن  الأب  الأ�سد  ا�ستطاع نظام 
مار�سه  الذي  الت�سعيد  ولكن  حماة.  من  جزءًا  يهدم  اأن  قرر 
ترك   2012 ل�سنة  �سباط/فرباير  �سهر  يف  حم�س  يف  النظام 
امل�سلحة.  املعار�سة  حركة  منو  ت�سارع  اإىل  واأدى  عك�سيا  مفعول 
ال�سيطرة على م�ساحات  ال�سوريون قادرين على  الثوار  بات  وقد 
حمدودة لفرتات زمنية متزايدة من خالل ت�ستييت قوات النظام 

واإجبارها على املواجهة يف عدة مناطق يف ذات الوقت.

اأما ب�ساأن املخاوف من اأن املعار�سة امل�سلحة ل تزال غري منظمة 
يف �سورية، فاإنه من ال�سروري التمييز بني الت�سظي وبني التنظيم 
نزوعًا  امل�سلحة  املعار�سة  حركة  اأظهرت  فقد  الطابع،  حملي 
للتنظيم على النطاق املحلي. حركات التمرد بطبيعتها لمركزية 
واإيجاد قائد واحد تدين له كل احلركات املحلية بالولء توقٌع غري 
منطقي. وبرغم هذا العائق الطبيعي، جند اأن الثوار على امتداد 
"اجلي�س  اأبدوا رغبة يف الجتماع حتت م�سمى واحد هو  �سورية 
ال�سوري احلر" حتى لو مل يرتبط هذا النتماء بدعم لوج�ستي اأو 

ت�سل�سل قيادي.

ب�ساأن  مهمة  لنقطة  النتباه  ولفت  البحث  منهجية  تغطية  بعد 
العالقة املحدودة بني املعار�سة امل�سلحة وال�سيا�سية �سي�ستعر�س 
ال�سورية  املعار�سة  م�سرية  يف  الهامة  املنعطفات  التقرير  هذا 
امل�سلحة، بالإ�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء على بع�س املجموعات التي 
اأغلبها حتت  يقاتل  والتي  الأ�سد  نظام  التمرد �سد  ت�سكل حركة 
م�سمى اجلي�س ال�سوري احلر. اأخريًا �سيلقي التقرير ال�سوء اأي�سًا 
املرتبطة  اجلهادية  واملجموعات  ال�سالح  تهريب  عمليات  على 

بالقاعدة يف �سورية.

منهجية البحث
ا�ستقى هذا البحث م�سادره ب�سكل كبري من تلك التقارير التي 
م�سادر  ومن  "يوتيوب"  موقع  على  امل�سلحة  املعار�سة  تبثها 
املقاومة  فاإن عنا�سر  وبناًء على ذلك  اأخرى.  اإعالمية معار�سة 
امل�سلحة التي لي�س لها قنوات على و�سائل التوا�سل الجتماعي لن 
تدخل �سمن ح�ساباتنا يف هذا التقرير. ول�سبط اأثر هذا النق�س 
يف املعلومات عن املجموعات الأخرى فاإن التقرير ي�سيف م�ستوى 
ح�سر  خالل  من  املنظمة  امل�سلحة  للمقاومة  القائم  للفهم  اآخر 
جميع املعلومات عن الهجمات وال�ستباكات التي اأعلن عنها بني 
القوات املوالية وقوات املعار�سة امل�سلحة، وهي معلومات م�ستمدة 
من عدد اأكرب من امل�سادر مبا فيها التلفزيون الر�سمي ال�سوري 
املعار�سة  عنا�سر  مطابقة  خالل  ومن  العاملية.  الأخبار  وقنوات 

امل�سلحة مع الهجمات التي وقعت تت�سكل �سورة عن مدى ال�سيطرة 
العملياتية التي تتمتع بها هذه املجموعات يف كل منطقة.

العالقة مع املعار�سة ال�سيا�سية
�سورية  على  امل�سلحة  املقاومة  منو  انعكا�س  فهم  ال�سروري  من 
كانت  اإذا  ما  على  كبريًا  اعتمادًا  �سيعتمد  ما  وهو  م�ستقباًل، 
اأم  للمعار�سة  ال�سيا�سية  القيادة  �ستعمل مع  امل�سلحة  املجموعات 
اأية حال فاإن ف�سل املعار�سة ال�سيا�سية يف تقدمي بديل  ل. وعلى 
اأي  ح�سول  كثريًا  اأعاق  قد  للنجاح  قابل  الأ�سد  لنظام  موحد 
امل�ستوى املحلي. ويف حني ي�ستحق  تعاون ذي معنى فيما يتجاوز 
خارج  فاإنه  م�ستقبلية  تقارير  يف  اأعمق  تفح�سًا  املو�سوع  هذا 
اإطار بحثنا يف هذه الورقة، والتي تركز حتديدًا على جمموعات 

املعار�سة امل�سلحة العاملة يف �سورية.

المعارضة المسلحة ومعركة الحصول 
على مالذ أمن

امل�سلحة  املجموعات  تنا�سل  الأخرية،  ال�ستة  ال�سهر  مدى  على 
اآمنة  منطقة  وتاأ�سي�س  الأر�س  على  اأقدامها  لتثبيت  ال�سورية 
انتزاع  يف  جنحوا  حني  ففي  منها.  عملياتهم  واإطالق  لتنظيم 
اإل  ال�سيطرة من النظام على جيوب �سغرية ولفرتات حمدودة، 
قد  الع�سكرية  بالآليات  املدعومة  الأمن  قوات  وحدات  نخبة  اأن 
مرارا  مكا�سبهم  عن  للتخلي  الثوار  ا�سطر  وقد  عليها.  تفوقت 

وتكرارا يف اأماكن مثل ج�سر ال�سغور، الر�سنت، والزبداين.

اخلريطة 1 | تراجع الثوار من هجوم النظام يف ج�سر ال�سغور يف يونيو 2011
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املعار�سة  منع  على  وقدرة  رغبة  بو�سوح  الأ�سد  نظام  اأظهر  
لكن   .2011 عام  طوال  الأرا�سي  على  ال�سيطرة  من  امل�سلحة 
بحلول اأوائل عام 2012 اأظهر املتمردون فعالية متزايدة ومتكنوا 
لعدة  حم�س  ومركز  دم�سق  قرب  مناطق  على  ال�سيطرة  من 
اأ�سابيع على الرغم من جهود النظام. وقد حقق املتمردون هذه 
النت�سارات من خالل اإجبار النظام على القتال يف اأماكن كثرية 
يف نف�س الوقت، ما يعني ت�ستيت قواته وتقليل كثافتها. على �سبيل 
املثال يف �سباط/فرباير 2012، عندما ركز النظام على هزمية 
مواجهة  على  القدرة  خ�سر  حم�س،  يف  امل�سلحة  املقاومة  جيوب 

التمرد املت�سارع يف ريف اإدلب يف �سمال �سوريا.

زيادة فعالية املعار�سة امل�سلحة يف عام 2012 �ساعدت على تقوية 
الأ�سد  بنظام  دفعت  اأي�سا  ولكنها  نفوذهم،  وتو�سعة  املتمردين 
اإىل اللجوء اأكرث اإىل القوة. ففي حم�س على �سبيل املثال، قررت 
التم�سيط  بالقذائف قبل  الأ�سد حما�سرة و�سرب الأحياء  قوات 
عام  يف  للمدفعية  املتزايد  ال�ستخدام  وميثل  الربية.  والعمليات 
اعتمدت  التي  الأ�سد  نظام  ا�سرتاتيجية  يف  مهما  انتقال   2012
على البط�س النتقائي لبع�س املناطق يف عام 2011. وقد حتقق 
الذين عا�سروا مذبحة حماة يف  ال�سوريني  اأ�سواأ خماوف  بذلك 

1982 الأمر الذي �سجع على منو فكرة املقاومة امل�سلحة.

حزيران/يونيو 2011: ج�سر ال�سغور، اإدلب
حدث اأول ظهور للثورة امل�سلحة يف احتجاجات عام 2011 يف �سهر 
حزيران/يونيو عندما قامت ميلي�سيات حملية -ورمبا بالتن�سيق 
من  كبري  عدد  بقتل  ال�سوري-  اجلي�س  من  من�سقة  عنا�سر  مع 
قوات النظام يف ج�سر ال�سغور، وهي بلدة معزولة تقع يف �سمال 
�سوريا على �سفوح اجلبال عند احلدود الرتكية. ففي 4 حزيران/
مظاهرة  على  النار  النظام  قوات  اأطلقت   2011 عام  من  يونيو 
املحلي  ال�سرطة  خمفر  اقتحام  اإىل  الغا�سبة  اجلموع  دفع  مما 
وعندما  بداخله.  الأمن  عنا�سر  وقتل  اأ�سلحة  على  وال�ستيالء 
و�سلت وحدات من اجلي�س برفقة قوى الأمن و�سباط املخابرات 
اإىل موقع احلدث يف اليوم التايل، رف�س جزء من وحدة اجلي�س 
العتداء على البلدة وان�سق. بعد فرتة وجيزة قتل 20 جنديًا يف 
كمني وُهم يف طريقهم اإىل تعزيز قوات الأمن املحا�سرة للمدينة 
وجرى اجتياح مقر قوات الأمن. تختلف التقارير عن عدد القتلى 
اأول  مواجهة  يف  النظام  و�سعت  الأحداث  هذه  ولكن  النهائي، 

مقاومة م�سلحة �سده.

ا�ستجاب النظام لهذه الأحداث ا�ستجابة حا�سمة، فقد حا�سرت 
ت�سكيالٌت من مئات العربات املدرعة البلدة من ثالثة اجتاهات. 
اإىل  تخلى املتمردون عن البلدة يف مواجهة هذا الهجوم، وفروا 
من   10،000 حوايل  مع  الرتكية  احلدود  على  اجلبلية  الأرا�سي 
�سكان ج�سر ال�سغور. وا�سلت قوات الأمن املطاردة، وبحلول نهاية 
على  واملدنيني  املتمردين  اأجربت  قد  كانت  �سهر حزيران/يونيو 
تركيا  يف  املجاورة  اأنطاكيا  مقاطعة  اإىل  الهجرة  على  �سواء  حد 

بت لهم خميمات الالجئني ب�سرعة. حيث ُن�سِ

اأيلول/�سبتمرب 2011: الر�سنت، حم�س
كان الظهور القوي الثاين للمقاومة امل�سلحة �سد النظام يف اأواخر 
�سمال  تقع  رئي�سية  بلدة  وهي  الر�سنت،  اأيلول/�سبتمرب 2011 يف 
حم�س على الطريق الدويل ال�سريع الذي ميتد من �سمال �سوريا 
الر�سنت  اأ�سبحت   2011 اأيلول/�سبتمرب  فبحلول  جنوبها.  اإىل 
والبلدات املحيطة بها مركز املقاومة امل�سلحة �سد النظام حيث 
حمليني  م�سلحني  قبل  من  املعززون  اجلي�س  عن  املن�سقون  قام 

بت�سكيل لواء خالد بن الوليد كما نفذوا عددا من الغارات العنيفة 
قوات  بداأت   2011 اأيلول/�سبتمرب   27 يف  املنطقة.  يف  والكمائن 
الأمن بح�سار الر�سنت يف عملية ل�ستعادتها تطلبت اأي�سًا املئات 
من العربات امل�سفحة. وبخالف ج�سر ال�سغور يف حزيران/يونيو 
كان با�ستطاعة املتمردين مقاومة هجوم قوات الأمن لأربعة اأيام 
املهمة  اخلنق  بنقاط  للتحكم  املنطقة  ت�ساري�س  ا�ستخدام  عرب 
ال�سيقة  املناطق  ي�سف  ع�سكري  م�سطلح  هو  اخلنق  )نقاط 
كالأودية اأو اجل�سور التي ي�سطر اجلي�س اإىل عبورها ب�سكل طويل 
ومبقدمة �سيقة تقلل من قدرته على القتال واملواجهة(. بعد اأيام 
لكنه  املنطقة  الوليد  بن  خالد  لواء  اأخلى  العنيفة  املقاومة  من 
جنح يف املحافظة على درجة جيدة من قوته القتالية بالرغم من 

خ�سارته للر�سنت.

الثوار يتظاهرون يف جبل الزاوية - دي�سمرب 2011
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كانون الأول/دي�سمرب 2011: جبل الزاوية، اإدلب
يف اأواخر ت�سرين الأول/اأكتوبر 2011 نفذت جمموعة موؤهلة من 
حتاذي  التي  الطرق  على  والغارات  الكمائن  من  �سل�سلة  الثوار 
منطقة جبل الزاوية اجلبلية يف �سمال اإدلب. ومع نهاية ت�سرين 
الثاين/نوفمرب و�سل معدل هجمات الثوار يف اجلبل املعزول اىل 
للقيام  املرتفعة  املناطق  من  منحدرين  يوم،  كل  واحدة  هجمة 
يربط حلب  الذي  ال�سريع  الدويل  الطريق  وكمائن قرب  بغارات 
�سل�سلة  اأظهرت  الأول/دي�سمرب  كانون  يف  ال�سوري.  بال�ساحل 
امل�سلحني  من  وثقًة  حجمًا  متزايدة  جمموعات  الفيديوهات  من 

يتظاهرون يف قرى بدا اأنها خارج �سيطرة النظام بالكامل.

الأول/دي�سمرب  كانون   20 يف  الدفاعية  مواقعهم  الثوار  اأخلى 
الأمنية  النظام  قوات  من  مدرعات  رتل  توجه  عندما   2011
باجتاه جتمع القرى اجلبلية حول كن�سفرة. بح�سب اأحد الناجني 
غرب  �سيقًا  واديًا  والأهايل  الثوار  من   100 من  اأكرث  دخل  فقد 
القرية ليختبئوا من جنود النظام لكنهم وقعوا يف قب�سة النظام 
الأ�سلحة  من  املبا�سر  النار  اإطالق  من  �ساعات  ل�ست  وتعر�سوا 
جنوا  الذين  الثوار  من  عددًا  الأمن  قوات  اأ�سرت  وقد  الثقيلة. 
العملية  هذه  اأ�سفرت  الفور.  على  اإعدامهم  وجرى  الهجوم  من 
قدرة  عدم  واأظهرت  املعار�سة  مقاتلي  من  �سبعني  خ�سارة  عن 
قوات  مواجهة  يف  مبواقعها  الحتفاظ  على  امل�سلحة  املعار�سة 

الأمن ملدة طويلة.

ريف  الزبداين،   :2012 الثاين/يناير  كانون 
دم�سق

يف 18 كانون الثاين/يناير 2012 وبعد اأ�سهر من ف�سل املعار�سة 
النظام  عمليات  مواجهة  يف  مبواقعها  الحتفاظ  يف  امل�سلحة 
الهجومية اأحرزت املعار�سة ن�سرًا مهمًا يف مدينة �سهل الزبداين 
اجلبلية على بعد ثالثني كيلومرتًا فقط �سمال غرب دم�سق، حيث 
ال�سيقة  الت�ساري�س  ذات  املنطقة  يف  دبابات  ب�سع  الثوار  دمر 
على  النظام  اأجرب  كما  امل�سفح  الهجوم  اإيقاف  اإىل  اأدى  مما 
التفاو�س من اأجل وقف اإطالق نار موؤقت يف املدينة. هذا الن�سر 
يف الزبداين �سجع املتمردين على ال�ستيالء على بع�س الأرا�سي 
ال�سهر  من  الأخري  الأ�سبوع  يف  ال�سرقية  دم�سق  ريف  بلدات  يف 
املناطق  هذه  على  ال�سيطرة  ا�ستعادة  من  النظام  متكن  نف�سه. 
لكن  الثاين/يناير،  نهاية كانون  �سل�سلة من الجتياحات قبل  يف 
هذه املواجهات امل�سلحة �سرفت انتباه النظام ومنعته من اإعادة 
نف�سه،  الوقت  يف  الزبداين.  يف  اإخفاقه  ليتدارك  قواته  جتميع 

دم�سق،  حول  الأزمة  لحتواء  تنا�سل  الأمن  قوات  كانت  وبينما 
الر�سنت  على  جمددة  حملة  الوليد  بن  خالد  لواء  عنا�سر  بداأت 
الأحياء  على  وم�ستولية  امل�سفحة  العربات  من  عددًا  مدمرًة 
الغربية من املدينة. وقد �ساعدت هذه الن�ساطات املتزامنة على 
القتالية ال�سرورية  بالقوة  الزبداين  اإىل  العودة  النظام من  منع 
ملا يقارب ال�سهر. يف النهاية، يف 11 �سباط/فرباير 2012 وبعد 
اأ�سبوع من الق�سف الثقيل، دخلت القوات املوالية الزبداين مرة 

اأخرى.

�سباط/فرباير 2012: بابا عمرو، حم�س
انتقائيًا  وح�سيًا  قمعًا  الثورة  قمع  ال�سورية  الأمن  قوات  حاولت 
اأو  اخلارجي  التدخل  لتفادي  حر�سًا  مبدية   2011 عام  خالل 
حركة  منو  لكن  وال�سني.  رو�سيا  من  احليوي  الدعم  خ�سارة 
الأمن مما  قوات  ت�ستيت  �ساهم يف  امل�سلحة يف 2012  املعار�سة 
�سمح للثوار بالدفاع عن املناطق الواقعة حتت �سيطرتهم لفرتات 
زيادة  اإىل  الأ�سد  نظام  قادا  العامالن  هذان  متزايدة.  زمنية 
ا�ستخدامه ل�سالح املدفعية �سد املقاومة ل �سيما يف املناطق التي 

ي�سيطر عليها الثوار يف اأحياء حم�س.

�سكل حي بابا عمرو ذو الأغلبية ال�سنية يف جنوب غرب حم�س 
�سوكة يف خا�سرة النظام منذ اأواخر ت�سرين الأول/اأكتوبر 2011 
يف  الر�سنت  من  ان�سحب  الذي  الوليد  بن  خالد  لواء  قام  عندما 
التي  الأمن  لقوات  متكررة  كمائن  بن�سب  اأيلول/�سبتمرب  نهاية 
كانت حتاول القيام بدوريات يف احلي امل�سطرب. ومع نهاية عام 
2011 كان الثوار قد اأحكموا قب�ستهم على مداخل احلي ليقوموا 
باأكيا�س  حم�سنة  قتالية  مواقع  من  الأمن  قوات  مع  مبناو�سات 
بي  )اآر  �ساروخية  وقذائف  متو�سطة  بر�سا�سات  وم�سحلة  الرمل 

جي(.

تدمري دبابة للنظام ال�سوري من طراز تي - 55 على اأيدي الثوار بالزبداين، 
يناير 2012
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مع بداية �سباط/فرباير 2012 تخلت قوات النظام عن حماولتها 
ا�ستعادة بابا عمرو عن طريق القتحام الربي وحده. اإذ �سربت 
قوات الأمن ح�سارًا على املدينة وقطعت كل الطرق املوؤدية اإىل 
داخل احلي ثم قامت بق�سف احلي باملدفعية الثقيلة حتى نهاية 
ال�سهر. وقد ت�سبب هذا ال�ستخدام املفرط للقوة يف بابا عمرو يف 
ر الكثريون  اأزمة اإن�سانية  ُقتل وُجرح فيها اآلف املدنيني بينما ُهِجّ
منهم. بعد �ستة وع�سرين يومًا من احل�سار اأطلقت قوات الأ�سد 
هجومًا بريًا اأجرب الثوار اأخريًا على الن�سحاب يف الأول من اآذار/

مار�س 2012.

رمبا متكنت قوات الأ�سد من هزمية الثواريف الزبداين وبابا عمرو 
يف �سباط/فرباير 2012 لكن هذه النت�سارات كانت مكلفة، اإذ 
ت�سكيل  وت�سارع  املعار�سة  لت�سليح  الدولية  الدعوات  ت�ساعدت 
ميلي�سيات املعار�سة يف مناطق كاإدلب وريف حماة. لقد ا�ستخدم 
لكنه  للمقاومة،  الرئي�سية  املراكز  املفرطة لهزمية  القوة  النظام 
بفعله هذا وَلّد مراكز جديدة موزعة حتت �سيطرة الثوار �سوف 
املعار�سة  تنامي  اأكرب. ومع  ب�سكل  الأمن  ت�ستيت قوات  ت�سهم يف 

امل�سلحة �سيزداد اأي�سًا ا�ستخدام النظام للقوة لقمعها.

مكونات املعار�سة امل�سلحة
قبل درا�سة بع�س املجموعات التي ت�سكل املعار�سة امل�سلحة، من 
الثائرة.   املجموعات  هذه  مالمح  العتبار  بعني  ناأخذ  اأن  املفيد 
غالبًا ما ين�سب اإعالم املعار�سة ال�ستباكات امل�سلحة مع القوات 
املوالية اإىل املن�سقني بالرغم من اأن ن�سبة كبرية من الثوار لي�سوا 
كذلك، بل هم "من املدنيني الذين حملوا ال�سالح" كما ي�سفهم 
اأحد ال�سحفيني الذي التقى العديد من مقاتلي املعار�سة.  هوؤلء 
الثوار لي�سوا "ع�سابات م�سلحة" بح�سب ال�سحفي نف�سه ولكنهم 
لو�سف  "املقاومة"  تعبري  ي�ستخدمون  ال�سعب  من  منا�سلون 

اأنف�سهم.

الثوار اأنف�سهم يعرتفون باأن الغالبية منهم هم من املدنيني ولكن 
يقول  �سفوفهم.   يف  مهمة  تنظيم  قوة  �سكلوا  املن�سقني  اجلنود 
املعار�سة  على  ليتعرف  �سوريا  �سمال  عرب  تنقل  اآخر  �سحفي 
بكثري  اأف�سل  تنظيمًا  ال�سوري احلر منظم  "اإن اجلي�س  امل�سلحة 
من الثوار املقاتلني يف ليبيا."  ب�سبب العدد املتنامي من املن�سقني 
املدربني  وال�سباط  اجلنود  من  متزايد  ر�سيد  �سوريا  يف  يوجد 
الن�سقاقات  مينع  اأن  النظام  ا�ستطاع  فقد  ذلك  مع  واملوؤهلني،  
على نطاق اأو�سع من الن�سقاقات الفردية اأو الوحدات ال�سغرية 
الذين متت  اأحد جنود اجلي�س  الن�سقاق عالية.  تكلفة  تزال  ول 
اأمنتم  اإذا  غدًا  اأن�سق  "�سوف  بقوله  الو�سع  و�سف  مقابلتهم 
احلماية لعائلتي .. اإنني اإن ان�سققت �سوف يعتقلون اأبي واإخوتي 
على  م�سيطرًا  زال  ما  النظام  دخل.  اأي  بدون  عائلتي  و�ستغدو 

الو�سع." 

يزيد  ما  ال�سنة  من  ال�ساحقة  اأغلبيتها  يف  امل�سلحة  املعار�سة 
املخاوف من قابلية حركة التمرد لأن تكون طائفية اأو راديكالية.  
الذين  املقاتلني  كل  اأن  املالحظ  "من  ال�سحفيني  اأحد  قال  وقد 
قابلتهم يف مناطق حم�س واإدلب وحماة ودرعا وريف دم�سق كانو 
م�سلمني �سنة وكانوا متدينني."  بالرغم من ذلك، فاإن املعار�سة 
لي�ست كما ي�سفها نظام الأ�سد كلها من "ال�سلفيني واجلهاديني 
يقاتلون من  والإرهابيني." "هم ل  والقاعدة  امل�سلمني  والإخوان 
وهي  اخلمر  ي�سرب  بع�سهم  به.   متاأثرون  لكنهم  الإ�سالم  اأجل 
حمرمة يف الإ�سالم وبع�سهم ل ي�سلون واإخوانهم يف الق�سية ل 
اأنه كلما  يرغمونهم على ال�سالة." مع ذلك توجد خماوف من 
الثوار  اأحد  طائفية.   اأكرث  اأ�سبح  اأطول  لفرتة  العنف  ا�ستمر 
ال�سباب قال يف مقابلة معه يف بداية �سنة 2012 "اإذا ا�ستمر هذا 
الو�سع لثالثة اأ�سهر اأخرى ف�سيكون لدينا �سيء اأ�سواأ من القاعدة 
مل  الن�ساء  ويالحقون  اخلمر  يعاقرون  كانوا  من  معه.  لنتعامل 
يخيف  األن  مت�سددين.  اأ�سبحوا  بل  فح�سب  متدينني  ي�سبحوا 

ذلك عوا�سم الغرب ويدفعهم مل�ساعدتنا؟"

تبلور مقر رئي�سي للجي�س ال�سوري احلر
قوات  اأحاطت  الذي  الوقت  ويف   2011 حزيران/يونيو   10 يف 
يف  املقدم  اأعلن  املتمردة،  ال�سغور  ج�سر  مبنطقة  النظام  اأمن 
ان�سقاقه يف بيان م�سور.  وقد  ال�سوري ح�سني هرمو�س  اجلي�س 
"بداما"  اأن املقدم كان قد ان�سق خالل عملية يف  ذكر نا�سطون 
واأخذ معه 150 من  ال�سغور  تبعد 10 كيلومرتات عن ج�سر  التي 
جنوده عرب احلدود اإىل تركيا.  يف بيانه امل�سور، ذكر هرمو�س 
ا�سمه ورتبته وموقعه ورفع هويته اأمام الكامريا ليثبت م�سداقيته 

مركز قتال الثوار يف حم�س بابا عمرو ، فرباير 2012
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الر�سم البياين 1 | اجلي�س ال�سوري احلر 12 اأكتوبر ،2011 اأح�سى بيان الفيديو 22 وحدة تابعة، ترتاوح يف فعاليتها وم�سداقيتها

ك�سابط يف اجلي�س ال�سوري.  لقد بني اأن مهمته بعد الن�سقاق هي 
يف الأ�سا�س دفاعية ولي�ست هجومية اإذا قال: "ومهمتنا احلالية 
هي حماية املتظاهرين العزل املطالبني باحلرية والدميقراطية"  
ال�سوري  "ال�سعب  مطمئنًا  علماين  اإطار  يف  ر�سالته  و�سع  ثم 
احلر العظيم الكرمي بكافة طوائفه" باأن اأهدافهم هي "احلرية 
والدميقراطية" م�سددًا على قول "�سلمية، �سلمية، ل طائفية" .. 
"واحد واحد واحد، ال�سعب ال�سوري واحد."  بعد ذلك وجه ر�سالة 
اإىل "كل من غرر به من قبل النظام" باأن "ال�سعب ال�سوري �سوف 
تن�سموا  مل  "اإن  موزون:  بتحذير  ذلك  اأردف  عنهم" لكنه  يعفو 

�سوف يحاكمكم ال�سعب حماكمة عادلة اأنتم والطاغية ب�سار."

فرتة  بعد  اأ�سبح  ما  اأطلق  األقاه  الذي  والبيان  هرمو�س  ان�سقاق 
"حركة ال�سباط الأحرار."  لقد مت ا�ستخدام  بـ  ق�سرية يعرف 
نف�س الر�سالة والأ�سلوب والنربة يف بيانه مرارًا وتكرارًا من قبل 
فارقة  عالمة  هرمو�س  ان�سقاق  واأ�سبح  اآخرين  من�سقني  �سباط 
تزل حتتفظ مبكان مهم يف خطاب  املعار�سة مل  يف �سري حركة 
املعار�سة حتى اآذار/مار�س 2012. هذا وقد ظهرت خالل �سهري 
حزيران/يونيو ومتوز/يوليو من عام 2011 �سل�سلة من البيانات 
امتداد  على  ال�سوري  اجلي�س  يف  �سباط  من  امل�سابهة  امل�سورة 
بذكر  بياناتهم  ال�سباط  هوؤلء  بداأ  احلالت،  معظم  يف  البلد. 
فعل هرمو�س  كما  واإظهار هوياتهم  ومواقعهم  ورتبهم  اأ�سمائهم 
امليلي�سيا  اإحدى وحدات  اإىل  الن�سمام  نيته  كل منهم عن  وعرب 

احلرة حلماية املتظاهرين.

يف نهاية متوز/يوليو اأعلن العقيد ريا�س الأ�سعد مع �ستة من�سقني 
من �سباط اجلي�س ال�سوري عن ت�سكيل اجلي�س ال�سوري احلر من 
خميم لالجئني يف منطقة اأنطاكيا يف تركيا. عو�سًا عن اأن َيذُكر 

الأ�سعد  فعل هرمو�س، حذر  كما  املن�سقني  مهمته هي حماية  اأن 
من اأنه "بدءًا من هذه اللحظة �سوف يتم التعامل مع قوات الأمن 
التي تقتل املدنيني على اأنها اأهداف م�سروعة."  بعد ذلك �سرعت 
املجموعة يف بيان هيكلية التنظيم ومت ا�ستعرا�س اأ�سماء ال�سباط 

امل�ساركني يف الفيديو ورتبهم والكتائب التي زعموا قيادتها.

فيهم  اآخرين )مبن  �سباط  اأربعة  اأن  اأي�سًا  زعم  الأ�سعد  العقيد 
قي�س  والنقيب   – حم�س  يف  املن�سق   – اخللف  اأحمد  املالزم 
قطاعنة – املن�سق يف درعا( هم جزء من اجلي�س ال�سوري احلر 
رغم اأنهم مل يظهروا يف الفيديو، ومن ال�سعب معرفة ما اإذا كان 
التنظيم  يف  ا�سمائهم  اإدراج  قبل  ا�ست�سريوا  قد  ال�سباط  هوؤلء 
بالرغم من اأن الأ�سعد قد ادعى ان�سوائهم تخت مظلتة القيادية. 
قطاعنة  يبدو  فقط،  اأيام  ب�سعة  بعد  ظهر  اآخر  م�سور  بيان  يف 
وقد �سمى نف�سه بطريقة خمتلفة كقائد "القطاع اجلنوبي حلركة 
ال�سوري  اجلي�س  كان  اإذا  ما  النظر  الأحرار."  بغ�س  ال�سباط 
اأخبار  ندرة  فاإن  قيادتها،  ادعى  التي  بالقطاعات  يتحكم  احلر 
ت�سري  امل�سلحة  واملعار�سة  ال�سورية  الأمن  قوات  بني  ال�ستباكات 
اإىل اأن اأيًا من هذه امليلي�سيات مل تكن قوة قتالية فاعلة يف نهاية 

�سيف 2011.

قد  كان  هرمو�س  باأن  تقارير  ظهرت  اأيلول/�سبتمرب،  بداية  يف 
اختفى يف مكان ما قرب ملجئه يف جنوب تركيا.  وقد قال النقيب 
مع  اجتماعه  ُبَعْيد  اختفى  هرمو�س  اإن  معه  مقابلة  يف  قطاعنة 
�سابط اأمن تركي لكنه مل يلم تركيا على اختفائه. اأبرز ما يلفت 
النتباه يف هذه املقابلة هو اأن قطاعنة الذي يعمل يف منطقة درعا 
يف جنوب �سوريا كان مطلعًا على الأحداث يف تركيا، ما ي�سري اإىل 
درجة عالية من التوا�سل يف هذه املرحلة املبكرة من تطور حركة 
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املعار�سة امل�سلحة، اإن مل تكن درجة من "القيادة والتحكم."

يف احلقيقة كانت قوات الأمن ال�سورية قد اعتقلت هرمو�س، وقد 
بث الإعالم ال�سوري الر�سمي يف منت�سف اأيلول/�سبتمرب مقابلة 
اأن  فيها  وقال  ال�سابقة  فيها عن ت�سريحاته  تراجع  مع هرمو�س 
باأن  كالمه  وتابع  النا�س.  تقتل  م�سلحة  ع�سابات  هم  املعار�سة 
اأول من توا�سل معه بعد ان�سقاقه الإخوان امل�سلمون وعبد احلليم 
خدام نائب الرئي�س ال�سوري املنفي. كال الت�سريحني عززا رواية 
يف  ال�سطراب  عن  امل�سوؤولة  هي  خارجية  موؤامرة  باأن  النظام 
�سوريا. بالرغم من هذه املقابلة املوؤذية، يوجد اإجماع بني اأع�ساء 
املعار�سة ال�سيا�سية وامل�سلحة باأن هرمو�س كان خا�سعًا للتهديد 
والتعذيب وهو ل يزال يبجل كبطل. يف كانون الثاين/يناير 2012 

حكم على هرمو�س باملوت وجرى اإعدامه *. 

اأيلول/�سبتمرب  مع وجود ح�سني هرمو�س قيد العتقال يف نهاية 
واجلي�س  الأحرار  ال�سباط  حركة  توحيد  الأ�سعد  اأعلن   2011
امل�سور �سابطني جديدين  البيان  وقد �سم هذا  ال�سوري احلر. 
كانا قد اعتربا نف�سيهما من حركة ال�سباط الأحرار وهما عمار 
الواوي ويو�سف حميي الدين يحيى. ويف منت�سف ت�سرين الأول/
هيكلية  لإعالن  بجاهزيتها  احلر  اجلي�س  قيادة  �سعرت  اأكتوبر 

قطاعنة  قي�س  �سمت  الهيكلية  اأن  املالحظ  من  مو�سعة.  ر�سمية 
كقائد لكتيبة العمري يف منطقة درعا، والرائد عبد الرحمن �سيخ 
علي كقائد لكتيبة خالد بن الوليد اجلديدة واملوحدة يف حم�س 
)�ستجري مناق�سة هذه املجموعات بالتف�سيل لحقًا(. ومع كون 
القيود التي و�سعتها قوات النظام وجمرد بعد امل�سافة يحد من 
تكوين عالقة لوج�ستية اأو عملياتية ذات مغزى بني القيادة العامة 
للجي�س ال�سوري احلر وهذه املجموعات املهمة املقاتلة يف امليدان 

فاإن الطرفني بقيا مرتابطني.

ال�سوري  اجلي�س  قبل  من  املّدعاة  الوحدات  من  العديد  اأظهرت 
احلر القليل اأو حدًا اأدنى من الفعالية يف حني مل تظهر وحدات 
اأخرى روابط وا�سحة مع القيادة يف تركيا. فعلى �سبيل املثال، ل 
يوجد دليل ي�سري اإىل اأن جمموعات الثوار التي قاتلت لحقًا قوات 
الأمن يف حمافظة دير الزور �سرق �سوريا كان لديها اأي عالقة مع 
اجلي�س ال�سوري احلر. ومن الوحدات الثتنني والع�سرين املدرجة 
يف بيان اجلي�س ال�سوري احلر توجد فقط خم�س اأو �ست وحدات 
فعالة وعلى �سلة بقيادة اجلي�س ال�سوري احلر يف ذات الوقت، يف 
حني حددت �سبع من املجموعات املدرجة مناطق عمليات مل يعلن 
فيها �سوى عن ا�ست�سباكات قليلة جدًا بني القوات املوالية وقوات 

املتمردين.

الر�سم البياين 2 | ت�سكيل وحدة خالد بن الوليد

* وردت اأنباء لحقًا كذبت خرب اإعدام الهرمو�س ول ميكن تاأكيد اأي من املعلومتني )اأحرار(
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بالرغم من بع�س التحديات لقيادة العقيد ريا�س الأ�سعد للمظلة 
�سباط/فرباير  يف  متما�سكة.  العامة  القيادة  بقيت  التنظيمية 
الأ�سعد  العقيد  مع  تن�سيق  بدون  من�سقون  �سباط  ن�سر   2012
واجلي�س  الأحرار  ال�سباط  "حركة  اأن  فيه  اأعلنوا  مكتوبًا  بيانا 
الأعلى"  الثوري  الع�سكري  املجل�س  اإن�ساء  قررا  احلر  ال�سوري 
لتوحيد ال�سفوف حتت قيادة العميد م�سطفى ال�سيخ. من امللفت 
من�سقًا  اأ�سبح  قد  كان  -الذي  النعيمي  ماهر  �سمى  البيان  اأن 
ومتحدثًا مهمًا با�سم اجلي�س ال�سوري احلر يف نهاية 2011 وبداية 
2012- كمتحدث با�سم املجل�س اجلديد. لحقًا يف نف�س ال�سهر 
و�سح بيان جديد دور هذه القيادات اجلديدة من املن�سقني من 
اأن اجلي�س ال�سوري احلر قد ان�سم للمجل�س  الرتب العليا مبينًا 
الأ�سعد، م�سطفى  والذي ي�سم ريا�س  الأعلى  الثوري  الع�سكري 

ال�سيخ، ماهر النعيمي، وعمار الواوي.

تتجاوز  الثوار  قيادات  روؤية  امل�سجع  من  كان  الذي  الوقت  يف 
املتمردين  من  ا�ستكى عدد   ،2012 �سباط/فرباير  خالفاتها يف 
يف �سوريا من اأن قيادة اجلي�س ال�سوري احلر ل ت�ساعد يف القتال 
كنف  يف  بالأمان  ومتتعها  القيادة  عزلة  من  باملرارة  و�سعروا 
املن�سقني قال يف مقابلة معه  اأحد  خميمات الالجئني يف تركيا. 
يف  جل�سنا  فقط  هناك،  �سيئًا  نفعل  "مل  تركيا  اإىل  هروبه  بعد 
مقابالت  اأعطينا  الأحيان  بع�س  التلفزيون ويف  و�ساهدنا  خيمنا 
اأن  اأردت  خيمة،  يف  لأجل�س  اأن�سق  مل  اأين  اأخربتهم  �سحفية. 
الثوار  ال�سوريني من م�ست�ساري  املغرتبني  اأحد  اأقاتل."  وي�سف 
يف تركيا الو�سع بطريقة اأق�سى "اجلي�س ال�سوري احلر هو لعبة، 
النتقادات حمقة  قيادة." هذه  باأن هناك  العامل  لإخبار  واجهة 
اإن القيادة العامة للجي�س ال�سوري احلر ل متار�س ال�سيطرة  اإذ 
على املجموعات امل�ستقلة التي تقاتل با�سمها، لكن يف املقابل فاإن 
بقيادة  تعرتف  النظام  تقاتل  التي  املجموعات  اأهم  من  العديد 
التمرد  اإن حركات  ذلك.  اأمكنها  ما  قدر  احلر  ال�سوري  اجلي�س 
العامة  القيادة  حتتفظ  اأن  وتوقع  مركزية،  ل  حركات  بطبيعتها 
غري  اأمرًا  يعترب  �سوريا  يف  الثوار  بكل  مبا�سر  عملياتي  بتحكم 
واقعي. اإن حقيقة بقاء القيادة – بالرغم من بعدها – موحدة يف 
�سباط/فرباير 2012 جاءت عند نقطة حتول مهمة يف ال�سراع 
حيث كان لواء خالد بن الوليد املحا�سر يقاتل قوات الأ�سد حول 

حم�س يف ذلك ال�سهر.

حم�س: لواء خالد بن الوليد
ظهر لواء خالد بن الوليد يف الفرتة بني حزيران/يونيو واأيلول/
املن�سقني يف  ال�سباط  التاأم جمموعة من  �سبتمرب 2011 عندما 

�سمل  وقد  علي.  �سيخ  الرحمن  عبد  الرائد  قيادة  حتت  الر�سنت 
اللواء يف 2012 �ست وحدات من الثوار ا�ستبك كل منها ا�ستباكًا 
لواء خالد  وتنظيم  تطور  وي�سري  املوالية.  القوات  قتال  ن�سطًا يف 
بن الوليد اإىل اأن املجموعات املتمردة يف حم�س والر�سنت ن�سقت 

اأن�سطتها على الأقل خالل منت�سف �سباط/فرباير 2012.

بيان  يف  الأمر  اأول  الوليد  بن  خالد  با�سم  مقاتلة  وحدة  ظهرت 
م�ستق  وال�سم    .2011 حزيران/يونيو  منت�سف  يف  م�سور 
النبي حممد  اأ�سحاب  ل�سوريا من  اأول فاحت عربي  افرتا�سًا من 
بداية  يف  حم�س.   مدينة  يف  م�سجد  يف  �سريحه  يوجد  والذي 
�سهر اآب/اأغ�سط�س، ظهر 9 �سباط برتبة مالزم كان عدد منهم 
�سهري  يف  ال�سوري  اجلي�س  عن  وعلني  منفرد  ب�سكل  ان�سق  قد 
بيان  يف  جماعيًا  ظهورًا  ظهروا  ومتوز/يوليو،  حزيران/يونيو 
م�سور كاأع�ساء يف حركة ال�سباط الأحرار يف الر�سنت التي تقع 

على بعد ع�سرين كيلومرتًا �سمال مدينة حم�س.

خالل فرتة ت�سكل لواء خالد بن الوليد كان ثمة عدد حمدود من 
ال�سوري  النظام  وقوات  النا�سئة  التمرد  حركة  بني  ال�ستباكات 
لواء  يف  البارزين  املن�سقني  اأحد  زعم  وقد  والر�سنت.  حم�س  يف 
خالد بن الوليد اأن جمموعتهم بداأت ت�ستبك مبكرًا مع قوات اأمن 
النظام التي هاجمت املتظاهرين يف حزيران/يونيو 2011. كما 
ح�سلت عدة مناو�سات م�سلحة يف متوز/يوليو واآب/اغ�سط�س يف 
قوات  ينقل  لبا�س  كمينًا  الثوار  ون�سب  والر�سنت،  اأحياء حم�س 
اأمن تابعة للنظام على الطريق بني املدينتني واأخرجوا قطارًا عن 

م�ساره غرب حم�س.

علي  �سيخ  الرحمن  عبد  الرائد  جل�س  اأيلول/�سبتمرب  بداية  يف 
الذي ان�سق يف نهاية اآب/اأغ�سط�س مع اأربعة ع�سر �سابطًا �سغريًا 
اإمرته.  حتت  الر�سنت  يف  الوليد  بن  خالد  لواء  ت�سكيل  ليعلن 
�سموا  فامل�ساركون  التن�سيق  من  عالية  درجة  الفيديو  هذا  ميثل 
�سابطني من الفيديو الأ�سلي املن�سور يف منت�سف حزيران/يونيو 
و�سبعة �سباط من اإعالن حركة ال�سباط الأحرار يف بداية اآب/
اأغ�سط�س. وبالإ�سافة اإىل هوؤلء الأفراد الثمانية، ظهر يف الفيديو 

مالزمان اآخران ممن ان�سقوا وعملوا كم�ستقلني يف ال�سابق.

وثالتة  ونقيب  رائد  ثمة  كان  ع�سر  اخلم�سة  املن�سقني  هوؤلء  من 
ع�سر مالزمًا، ما يعك�س قلة عدد املن�سقني من الرتب العليا. وقد 
باأنهم يف  ال�سباط  لهوؤلء  الن�سقاق  اأ�سارت عدد من فيديوهات 
يف  درعا  مثل  بعيدة  مناطق  يف  خدموا  وقد  الر�سنت  من  الأ�سل 
بداية الأحداث.  يف هذا ال�سياق، وبالرغم من اأن �سباط اجلي�س 



التقرير الأمني ب�ساأن ال�سرق الأو�سط 3 |  املعار�سة ال�سورية امل�سلحة  |  بقلم جوزيف هوليدي  |  مار�س 2012

15

ال�سوري املن�سقني �سكلوا القيادة لوحدات املعار�سة امل�سلحة، فقد 
كانت لديهم �سفة امليلي�سيات ك�سباب يقاتلون يف مدينتهم الأم.
يف نهاية اأيلول/�سبتمرب، اأ�سبحت الر�سنت مركز املقاومة امل�سلحة 
املتمردون  قام  وقد  الأ�سد.  نظام  مواجهة  يف  تن�سج  كانت  التي 

الر�سنت-حم�س.  طريق  على  املميتة  الكمائن  من  اثنني  بن�سب 
واأ�سروا عقيدًا  الر�سنت  املخابرات يف  رئي�س  اجتاحوا منزل  كما 

من القرداحة، موطن الأ�سد.

اأيلول/  27 يف  عليها  وا�ستولت  الر�سنت  النظام  قوات  حا�سرت 
لأربعة  وا�ستمرت  �سبتمرب يف عملية تطلبت 250 عربة م�سفحة 
من�سق   100 املقاومة  قوات  �سمت  النا�سطني،  اأحد  ح�سب  اأيام. 
و600 رجل اآخر ممن حملوا ال�سالح. وقد �سرح متحدث ع�سكري 
با�سم النظام باأن 7 من اجلنود وقوات ال�سرطة قتلوا وباأن اأكرث 
من 30 جرحوا خالل العملية لكن قوات الأمن متكنت من ا�ستعادة 
املدينة بالرغم من املقاومة ال�سديدة يف الأول من ت�سرين اأول/

عبد  لعب  لرويرتز،  حتدث  معار�س  م�سدر  وبح�سب  اأكتوبر. 
الرحمن �سيخ علي دورا رئي�سيًا يف القتال، "لقد اأثبت باأنه داهية 
يف اأر�س املعركة، اأما املن�سقون يف تركيا فيلعبون دورًا �سغريًا."

بعد اأيام يف ال�ساد�س من ت�سرين اأول/اأكتوبر، ظهر املالزم فايز 
لواء  ان�سحاب  �سارحًا  الثالث  امل�سور  بيانه  يف  اهلل  العبد  اأحمد 
باأنه قائد �سرية  نف�سه  الر�سنت. وقد و�سف  الوليد من  خالد بن 
علي بن اأبي طالب يف كتيبة خالد بن الوليد يف اجلي�س ال�سوري 
الن�سحاب  قررنا  "لقد  بيانه:  يف  اهلل  العبد  املالزم  قال  احلر. 
تكتيكيا وفق خطة مدرو�سة حافظت على عدتنا وعتادنا." وقدم 
 1000 من  اأكرث  "اأ�سقطنا  قال  اإذ  فيه  مبالغ  اأنه  يحتمل  زعمًا 
�سخ�س من اجلي�س الأ�سدي واأمنه و�سبيحته ودمرنا ما يقارب 42 
مدرعة و�سيطرنا على العديد من الأ�سلحة والذخائر." وقد ختم 
املن�سقني  اأوائل  اأحد  اأحمد اخللف  املالزم  �سقوط  بالإعالن عن 

وقادة امليلي�سيا، كما و�سف الرائد �سيخ علي باأنه قائد كتيبتهم.

القروية  احلولة  منطقة  اإىل  طالب  اأبي  بن  علي  �سرية  ان�سحبت 
التي تقع قرابة الع�سرين كيلومرتًا غرب الر�سنت. يف اليوم الذي 
عن  يعلن  مل  نا�سط  �سرح  للر�سنت،  النظام  قوات  ا�ستعادة  تال 
ان�سحبوا عرب  اأبي طالب  بن  �سرية علي  املقاتلني من  باأن  ا�سمه 
نهر العا�سي وقتلوا �ستة من اجلنود املوالني يف احلولة. وقد جرت 
اأربع هجمات اأخرى فعالة �سد القوات املوالية يف منطقة احلولة 
يف �سهري ت�سرين اأول/اأكتوبر وت�سرين ثاين/نوفمرب وحدهما يف 

اإ�سارة اإىل ا�ستمرار وجود قوة معار�سة منظمة.

مدينة حم�س: كتيبة الفاروق

املالزم فايز العبد اهلل  ي�سرح ان�سحاب فرقة خالد بن الوليد من الر�سنت، 
�سبتمرب 2011 

خريطة 2 - تبادل اإطالق نار حول حم�س، 
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انتقل اأع�ساء لواء خالد بن الوليد اأي�سًا اإىل حم�س بعد اإخالء 
اأثبتت  اخل�سو�س،  وجه  على  اأيلول/�سبتمرب.  �سهر  يف  الر�سنت 
كتيبة الفاروق بقيادة املالزم اأول عبد الرزاق طال�س واملن�سوية 
بابا  الدفاع عن حي  الوليد فعالية عالية يف  لواء خالد بن  حتت 
ت�سرين  ومطلع  الأول/اأكتوبر  ت�سرين  اأواخر  حم�س  يف  عمرو 
الثاين/ نوفمرب. فخالل �سل�سلة من ال�ستباكات بني 28 ت�سرين 
اأن كتيبة  الأول/اأكتوبر و5 ت�سرين الثاين/نوفمرب ذكرت تقارير 
اأكرث من خم�سة وثالثني فردًا من القوات املوالية  الفاروق قتلت 

و�سدت حماولت قوات النظام املتكررة لدخول احلي.

حتول املالزم اأول عبد الرزاق طال�س يف �سهري ت�سرين الثاين/
كبرية.  �سعبية  ذي  رمٍز  اإىل  الأول/دي�سمرب  وكانون  نوفمرب 
مقطع  بح�سب  هو  عمرو  بابا  يف  الفاروق  كتيبة  قائد  وطال�س 
اإخباري �سورته قناة �سي اإن اإن CNN ابن اأخ م�سطفى طال�س، 
حافظ  من  املقرب  وال�سِنّي  طويل  لزمن  ال�سوري  الدفاع  وزير 
الأ�سد، وهو من الر�سنت اأي�سًا. وقد اأظهر مقطعان م�سوران يف 
ت�سرين الثاين/نوفمرب طال�س ونائبه املالزم اأول وليد العبد اهلل 
واإىل جانبهم  بابا عمرو  الأكتاف و�سط ح�سد يف  حممولني على 
�ساحنة �سغرية حمملة برجال يف حالة تاأهب ع�سكري، حتى اإن 
قناة تلفازية فرن�سية اأنتجت يف �سباط/فرباير 2012 تقريرًا عن 

طال�س داعيًة اإياه "قلب اجلي�س احلر".

الأول/ كانون  خالل  اأن�سطتهم  الفاروق  وكتيبة  طال�س  وا�سل 

دي�سمرب. فقد �سنت كتيبة الفاروق هجمات على مدرعات قوات 
الأمن نا�سرًة عدة مقاطع م�سورة لناقالت جند مدرعة حترتق 
يف بابا عمرو. ويف مقطع اآخر �سور اأفراد الكتيبة هجومهم على 
معقل للنظام مت خالله اإنزال علم حزب البعث عن �سطح املبنى 
واإبداله بعلم ال�ستقالل و�سط اإطالق نار كثيف. كما اأظهر مقطع 
CNN يف كانون الأول/دي�سمرب طال�س وهو يتفقد  اإن  اإن  ل�سي 
مواقع مدعمة بالأكيا�س الرملية على تقاطعات طرق وعلى اأ�سطح 
واأ�سلحة  بنادق  من  مزيجا  منها  كل  احتوى  عمرو  بابا  يف  مبان 
الثاين/ كانون  خالل  جي.  بي  اآر  وقاذفات  متو�سطة  ر�سا�س 
يناير ن�سرت جمموعات خمتلفة من املقاتلني �سل�سلة ت�سريحات 

م�سورة يعلنون فيها الن�سمام اإىل كتيبة الفاروق.

كانون  اأواخر  العاملية  الإعالم  و�سائل  اهتمام  حازت  حادثة  ويف 
يف  اإيرانيني  �سبعة  اأ�سر  عن  الفاروق  كتيبة  اأعلنت  الثاين/يناير 

اخلريطة 3 - تظهر مراكز حم�سنة للنظام  و مراكز حتت �سيطرة الثوار يف حم�س، فرباير 2012

املالزم عبد الرزاق طال�س يف بابا عمرو ، نوفمرب 2011
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حم�س كانوا بح�سب قولهم اأع�ساء يف فيلق القد�س التابع للحر�س 
الثوري الإيراين يعملون مع قوات الأمن ال�سورية يف املدينة. بعد 
ذلك بفرتة ق�سرية ن�سر اجلي�س ال�سوري احلر عددا من املقاطع 
الإيرانية،  �سفرهم  جوازات  املحتجزين،  تعر�س  التي  امل�سورة 
يف  "ع�سو  اأنه  فيه  قال  املحتجزين  لأحد  بالفار�سية  واعرتافا 
احلر�س الثوري يف القوات الإيرانية امل�سلحة، اأنا ع�سو يف الفريق 
امل�سوؤول عن قمع املتظاهرين يف �سوريا وقد تلقينا اأوامرنا ب�سكل 
مبا�سر من �سعبة الأمن التابعة ل�سالح اجلو ال�سوري يف حم�س". 
كان التلفزيون الإيراين الر�سمي قد اأذاع خرب اعتقال مهند�سني 
اأيام فقط عار�سا �سورة فوتوغرافية لبع�س من  كهربائيني قبل 
ظهروا يف �سريط العرتاف. من ال�سعب التحقق من انتماءات 

هوؤلء الرجال من خالل التقارير مفتوحة امل�سدر.

�ساهمت قدرة كتيبة الفاروق وجناحها الوا�سح يف �سد هجمات 
ا�ستخدام املدفعية  الأ�سد  بابا عمرو يف قرار نظام  النظام على 
 .2012 �سباط/فرباير  يف  عمرو  بابا  حي  �سد  ع�سوائيًا  الثقيلة 
فرتة  طوال  العنف  ا�ستخدام  يف  النظام  يتوان  مل  حني  ويف 
ال�سطرابات فاإنه قد اأظهر يف ال�سابق ح�سا�سية جتاه قدر كهذا 
من العنف املفرط والع�سوائي يف حماولة للتقليل من النعكا�سات 
ال�سلبية داخليا وخارجيا. اإل اأن الو�سع يف بابا عمرو بنهاية كانون 
الوح�سية  تكتيك  من  التحول  على  النظام  �سجع  الثاين/يناير 
النتقائية اإىل القوة النارية ال�ساحقة بغر�س اجتثاث هذا اجليب 

العنيد للمقاومة.

بعد اأيام من الق�سف املدفعي املتوا�سل لبابا عمرو اأوردت و�سائل 
 9 يف  طال�س  وفاة  خرب  والإيرانية  ال�سورية  الر�سمية  الإعالم 
التقارير*.   املعار�سة يف �سحة هذه  ت�سكك  �سباط/فرباير، ومل 
والق�سف  احل�سار  من  اأ�سابيع  وبعد  اآذار/مار�س  بداية  يف 
بابا  من  التكتيكي"  "ان�سحابها  الفاروق  كتيبة  اأعلنت  املدفعي 
عمرو يف وجه هجوم بري كا�سح. وقد دفع الثوار مبحنة 4000 من 

اأهل احلي ممن علقوا خالل احل�سار كاأحد اأ�سباب ان�سحابهم.

بان�سحاب القوى املتبقية من الثوار اإىل و�سط املدينة رمبا يكونون 
تعمل  الوليد  بن  خالد  لواء  من  اأخرى  وحدات  اإىل  ان�سموا  قد 
بقيادة  الك�سم  اأخذت كتيبة فادي  املثال  �سبيل  يف حم�س. فعلى 
النقيب يو�سف حمود دورًا قياديا يف املواجهات و�سط حم�س حول 
حي باب الدريب يف كانون الثاين/يناير و�سباط/فرباير 2012.  
فبعد اقتحام معاقل موالية وتدمري عرباٍت م�سفحة �ساهم حمود 
�سباط/فرباير 2012.   رئي�سية من حم�س يف  اأق�سام  يف حترير 
ويف حني ل ميكن معرفة فيما اإذا كان الثوار املتبقون �سي�ستمرون 

يف مقاومة هجوم النظام يف اآذار/مار�س 2012 فاإن قيادة اجلي�س 
ال�سوري احلر قد اأ�سارت اإىل نيتها الن�سحاب من الأحياء الأخرى 
يف املدينة بدل من فر�س جولة اأخرى من احل�سار. وكما ان�سحب 
فمن  اأيلول/�سبتمرب2011  يف  الر�سنت  من  الوليد  بن  خالد  لواء 
للحفاظ  بقية حم�س يف حماولة  من  الثوار  ين�سحب  اأن  املرجح 
على قدرة كافية ملوا�سلة عمليات الكر والفر ون�سب الكمائن يف 

ريف املدينة.

الر�سنت: كتيبة حمزة
الفاروق  كتيبة  كانت  وبينما  الثاين/يناير2012  كانون  اأواخر  يف 
ت�سد حماولت النظام لقتحام بابا عمرو �سنت كتيبة ثالثة يف 
لواء خالد بن الوليد هي كتيبة حمزة هجوما جديدا يف الر�سنت. 
اأول  املالزم  قال  الثاين/يناير  كانون   29 يف  م�سور  ت�سريح  يف 
اأيوب - املحاط ب�سوارع دمرتها املعارك ومواقع  اإبراهيم حممد 
مدافع  يحملون  برجال  ومعززة  الرمل  باأكيا�س  مدعمة  قتالية 
قد  حمزة  كتيبة  اأن    - جي  بي  اأر  ومدافع  متو�سطة  ر�سا�سة 
طردت قوات النظام من اأحياء الر�سنت الغربية. يف اليوم التايل 
اأيوب من كتيبة حمزة يف مقابلة هاتفية  اأكد الرائد علي حممد 
ب�سعة  عالقون يف  اإنهم  الآن،  الدفاع  موقع  الأ�سد يف  "جي�س  اأن 
الأخوين  كال  ظهر  الأ�سبوع  ذلك  من  �سابق  وقت  ويف  جيوب". 
اأيوب يف ت�سريح م�سور ليعلنا يف ت�سكيٍل ع�سكري اأهداَف كتيبة 
حمزة. بينما كان هذا الظهور الأول للرائد علي اأيوب فاإن املالزم 
التي  الرئي�سية  املقاطع  اأغلب  يف  ظهر  قد  اأيوب  اإبراهيم  اأول 
انت�سرت مع ت�سكيل لواء خالد بن الوليد. وقد اأمتت كتيبة حمزة 
�سيطرتها على الر�سنت وتابعت مقاومة هجمات النظام على مدى 

�سهر �سباط/فرباير 2012.

مل تكن كتيبة حمزة الوحدة القتالية الن�سطة الوحيدة �سمن لواء 
-القائد  بحبوح  اأحمد  الرائد  كان  الر�سنت.  يف  الوليد  بن  خالد 
اأوائل  يف  البلدة  يف  اأي�سا  ن�سطا   - الوليد  بن  خالد  للواء  الأول 
�سباط/ يف  امل�سورة  املقاطع  من  �سل�سلة  اأظهرت  فقد   .2012
فرباير اأحمد بحبوح واأخاه النقيب عبد اهلل بحبوح يقاتالن �سد 
قوات الأمن يف �سوارع الر�سنت. اإن كان اأحمد بحبوح يقود وحدة 
م�سماة �سمن لواء خالد بن الوليد فاإن ا�سمها غري معروف، غري 
الرائد عبد الرحمن  النقيب عبد اهلل بحبوح بقي قريبا من  اأن 
ال�سيخ علي طوال فرتة تكوين لواء خالد بن الوليد ما ي�سري اإىل اأن 

الأخوين بحبوح احتفظا بعالقات وثيقة مع قيادة اللواء.

يف  عمرو  بابا  على  ال�سيطرة  الأمن  قوات  اإعادة  من  اأيام  بعد 

* ظهر طال�س لحقا يف عدة ت�سجيالت م�سورة )اأحرار(
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اآذار/ �سهر  مطلع  الن�سحاب  الر�سنت  ثوار  قرر  القريبة  حم�س 
�سهر  طوال  املدينة  من  كبري  قطاع  على  ال�سيطرة  بعد  مار�س 
�سباط/فرباير 2012. لقد واجهت وحدات لواء خالد بن الوليد 
�سهر  الق�سف طوال  �سمل  النظام  الر�سنت �سغطا كبريا من  يف 
عمرو.  بابا  يف  نظريه  م�ستوى  اإىل  ي�سل  مل  واإن  �سباط/فرباير 
غري اأنها خ�سيت تكرار تطبيق النظام ل�سرتاتيجيته يف الر�سنت 
وتدمري اأجزاء من املدينة. متحدثًا من مقر قيادة اجلي�س احلر 
يف تركيا، اأعلن النقيب عمار الواوي الن�سحاب ال�سرتاتيجي من 
النظام  اإعطاء  نريد  “ل  جديدة.  اإن�سانية  اأزمة  لتجنب  الر�سنت 
ان�سحابا  “كان  الواوي.  قال  املدنيني"،  من  املزيد  لقتل  ذريعة 
تكتيكيا من اأجل خلق ظروف اأف�سل وال�ستعداد للخطوة التالية". 
اإىل  عملياتنا  نقل  احلر  ال�سوري  "اجلي�س  اأن  �سارحا  وم�سى 
اإ�سارة حمتملة  ال�سوري"، يف  ال�سعب  دفاعا عن  الهجوم  مرحلة 
اإىل خطط الثوار للقيام بغارات كر وفر ون�سب كمائن يف ريف 

حم�س.

مع  معلنة  �سالت  لها  والتي  الهامة  الأخرى  امليلي�سيات  اإحدى 
النقيب  بقيادة  اخلا�سة  املهام  كتيبة  هي  الوليد  بن  خالد  لواء 
الوحدة  ت�سكيل  عن  الأك�سح  النقيب  اأعلن  الأك�سح.  اأحمد  رواد 
يف  يظهر  مل  اأنه  من  وبالرغم  الثاين/يناير،  كانون  �سهر  مطلع 
ت�سريحات م�سورة مع قادة بارزين اآخرين �سمن لواء خالد بن 
الوليد فاإنه اأعلن ب�سكل وا�سح اأنه يعتزم العمل حتت اإمرة قيادة 
اللواء. يف حني بدا اأن كتيبة املهام اخلا�سة كانت تعمل بني حم�س 
والر�سنت يف ن�سب الكمائن وتخريب خطوط الأنابيب فاإن فعالية 
بلواء  املرتبطة  الأخرى  الوحدات  فعالية  بو�سوح  لي�ست  الوحدة 
خالد بن الوليد على الرغم من ظهور حوايل خم�سني �سخ�سًا يف 

الت�سكيل الع�سكري خالل مقطع الإعالن عن الكتيبة.

الثورية  للمجموعات  الوا�سح  والهيكل  والقدرة  العمق  برغم 
العديدة املرتبطة بلواء خالد بن الوليد فاإن ما يقرب من ن�سف 
املوالية حول حم�س مل  الثوار والقوات  امل�سلحة بني  ال�ستباكات 
تكن على الأرجح مرتبطة باللواء. على وجه اخل�سو�س، مل يبد 
اأن اأيًا من وحدات خالد بن الوليد تن�سط يف اأحياء �سمال �سرق 
حم�س: ع�سرية، البيا�سة، ودير بعلبة، وهي اأحياء �سهدت جميعًا 
قتال �سر�سًا. وقد ظهرت وحدات ككتيبة ذي النورين على �سبيل 
املثال يف عدة مقاطع م�سورة حتى اأثناء القتال مع قوات الأمن، 
اإل اأن اأيًا من اأع�ساء هذه امليلي�سيا مل ي�سر اإىل اأي عالقة مع لواء 

خالد بن الوليد.

وباملثل، مل تكن ت�سعة من ال�ستباكات امل�سلحة الكبرية على الأقل 

الأول/ ت�سرين  بني  ما  الق�سري  حول  النظام  وقوات  الثوار  بني 
اأكتوبر 2011 وكانون الثاين/يناير 2012 مرتبطة ارتباطًا مبا�سر 
باأن�سطة لواء خالد بن الوليد. وقد ُقتل يف هذه املعارك جمتمعة 
ما ل يقل عن خم�سة وع�سرين جنديًا مواليًا يف الق�سري الواقعة 
الغربي  اجلنوب  اإىل  تقريبا  كيلومرتًا  وع�سرين  بعد خم�سة  على 
من  تقلل  قد  ن�سبيًا  املتوا�سعة  الأرقام  هذه  حم�س.  مدينة  من 
احلجم الفعلي حلركة املقاومة امل�سلحة يف الق�سري. فقد اأظهرت 
�سل�سلة من ال�سور ن�سرتها CNN يف �سباط/فرباير �سوارع مليئة 
بالثوار مع جمموعة من الأ�سلحة ت�سمنت مدفعًا عدمي الرتداد 
النظام  قوات  ا�ستعادت  عندما  �سغرية.  نقل  �ساحنة  على  مثبتًا 
ال�سيطرة على حي بابا عمرو يف حم�س مطلع اآذار/مار�س 2012 
يف  كع�سو  نف�سه  عن  عرف  الرتبة  حمدود  من�سق  �سابط  اأعرب 
حتويل  من  خ�سيته  عن  ال�سحفيني  لأحد  احلر  ال�سوري  اجلي�س 
النظام اأ�سلحته نحو الق�سري لحقًا. ويف حني حافظ هوؤلء الثوار 
على و�سعهم الدفاعي يف املدينة �سبه املهجورة فاإنهم مل يكونوا 
فربغم  حمتم،  هجوم  وجه  يف  الق�سري  عن  للدفاع  يخططون 
احلدود  من  قريب  اأ�سلحة  تهريب  كمركز  الق�سري  دور  اأهمية 
اأ�سلحة خفيفة غري  اللبنانية فاإن الثوار مل يكونوا ميتلكون �سوى 
كافية ل�سد الهجوم. )�ستجري مناق�سة دور م�سالك التهريب من 

�سمال �سرق لبنان مبزيد من التف�سيل يف الأدنى(.

درعا: كتيبة العمري
وحتى   2011 الول/اأكتوبر  ت�سرين  منت�سف  بني  ما  الفرتة  يف 
نهاية �سباط/فرباير 2012 كانت كتيبة العمري اأكرث قوى التمرد 
فعالية يف حوران )ال�سم امل�ستخدم بني ال�سكان املحليني لله�سبة 
الزراعية التي ت�سم حمافظة درعا ال�سورية، وتتاألف اله�سبة من 
العامة  الطرق  تقاطعات  تنت�سر حول  ومدن �سغرية  زراعية  رقع 
العديد  خالف  على  املنطقة(.  تغطي  التي  الرتابية  والدروب 

النقيب قي�س قطاطنة يعلن ان�سحابه من جي�س النظام ، يوليو 2011
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القوة  هذه  حتاول  مل  �سورية  يف  العاملة  الثورية  املجموعات  من 
وا�ستعا�ست  النظام،  اأمن  قوات  مواجهة  يف  بالأر�س  الحتفاظ 
قروي  حزام  امتداد  على  وفر  كر  وعملياِت  بكمائَن  ذلك  عن 
يخرتق و�سط حوران، وقد خلفت ن�سبة كبرية من هذه العمليات 
خ�سائر ب�سرية ملحوظة يف �سفوف القوات املوالية. متكنت كتيبة 
العمري بهذه الطريقة من اإعاقة حتركات القوات املوالية بفعالية 
واأجربت النظام على تخ�سي�س جزء من قواته للمنطقة، لكنها 
مل حتد من حرية النظام يف احلركة ب�سكل جدي. امل�سافة الكبرية 
بني حمافظة درعا ومقر قيادة اجلي�س احلر يف تركيا جعلت تلقي 
كتيبة العمري لدعم مادي اأو توجيه تكتيكي من قيادتها البعيدة 
اإطار  يف  النتظام  على  حر�ست  الكتيبة  اأن  اإل  م�ستبعدًا،  اأمرًا 

اجلي�س ال�سوري احلر منذ ت�سرين الأول/اأكتوبر 2011.

ال�سوري  اأوائل �سباط اجلي�س  اأحد  القطاعنة  قي�س  النقيب  كان 
�سرح  م�سور  مقطع  يف  وذلك  ان�سقاقهم،  عن  يعلنون  الذين 
جديدة،  لـ"كتيبة"  لالن�سمام  ال�سوري  اجلي�س  ترك  باأنه  فيه 
بالولء  ومق�سمًا  املدنيني،  من  الكثري  مقتل  �ساهد  اأنه  مو�سحًا 
�سهر  مطلع  جمددًا  القطاعنة  ظهر  وحريته.  ال�سوري  لل�سعب 
اآب/اأغ�سط�س حماطًا هذه املرة بثالثة ع�سر من رفاقه كـ"قائد 
القطاع اجلنوبي" من حركة ال�سباط الأحرار. وبعد �سهر واحد 
احلر  ال�سوري  للجي�س  تابعة  املتمردة  املجموعة  اأ�سبحت  فقط 
النقيب  م�سميًة  املو�سع  هيكله  عن  اجلي�س  قيادة  اأعلنت  عندما 
اكت�سبت  والتي  درعا،  يف  العمري  لكتيبة  قائدًا  القطاعنة  قي�س 
ا�سمها فيما يبدو من امل�سجد الذي بداأت فيه حركة الحتجاج يف 

مدينة درعا اأواخر �سهر اآذار/مار�س 2011.

يف ذات الفرتة تقريبا وقع ا�ستباكان بني قوات الأمن واملعار�سة 
امل�سلحة قرب احلراك، وهي قرية �سغرية يف و�سط حوران. كما 
الثالث  الأ�سبوع  ا�سطدامان منف�سالن يف احلراك خالل  خَلّف 
و�ستة  املوالية  القوات  من  قتلى  �ستة  الأول/اأكتوبر  ت�سرين  من 
من املتمردين. ونظرًا للقرب بني احلراك وموقع هجمات كتيبة 
العمري لحقا يف ت�سرين الثاين/نوفمرب، فمن املحتمل اأن تكون 

نف�س املجموعة من املتمردين م�سوؤولة عن هذين الهجومني.

ملتحيًا  القطاعنة  ظهر  الثاين/نوفمرب  ت�سرين  منت�سف  يف 
اأعلن  متتابعة  م�سورة  مقاطع  يف  ع�سكرية  جهوزية  حال  ويف 
العمليات.  من  �سل�سلة  عن  امل�سئولية  العمري  لكتيبة  كقائد  فيها 
خربة  من  بالقرب  ا�ستباكني  اأن  القطاعنة  زعم  ت�سريحاته  يف 
غزالة يف 13 و14 ت�سرين الثاين/نوفمرب كانت ح�سيلتهما مقتل 
ما ي�سل اإىل اأربعني من جنود القوات املوالية، خم�سة من اأفراد 

اأنهم �سقطوا يف  واأكرث من ع�سرين مدينًا يعتقد  العمري،  كتيبة 
تبادل اإطالق النريان، وقد جرى ت�سوير اأحد هذه ال�ستباكات. 
بعد يومني يف 16 ت�سرين الثاين/نوفمرب تبنى القطاعنة هجومًا 
اآخر يف قرية نامر القريبة "انتقامًا لالأبرياء اخلم�سة والع�سرين 
الكتيبة  اأن  زعم  وقد  نف�سه".  ال�سهر  من   14 يف  �سقطوا  الذين 
ع�سكريني  �سبه  مقاتلني  )اأو  �سبيحة"  ع�سرة  من  "اأكرث  قتلت 

تابعني للنظام( خالل ال�ستباك.

يف نهاية ت�سرين الثاين/نوفمرب اأظهرت معركة بالأ�سلحة النارية 
قرب بلدة داعل -الواقعة على جانب الطريق ال�سريع على بعد 16 
امل�سلحة يف  للمعار�سة  كلم �سمال مدينة درعا- فعالية متزايدة 
درعا. ت�سري تقارير متفرقة اإىل اأن العربات امل�سفحة املتحركة 
وبعد  الطريق،  طول  على  لكمائن  تعر�ست  داعل  باجتاه  �سمال 
اأثناء  �ساعات ا�ستهدف انفجاران حافالت تقل قوات من الأمن 

دخولهم داعل للقيام بعمليات مت�سيط يف البلدة امل�سطربة.

بالرغم من اأن كتيبة العمري مل تعلن م�سوؤوليتها عن هذه الهجمات 
املن�سقة فاإن داعل تقع تقريبًا على بعد ثمانية كيلومرتات غرب 
وقت  يف  فيها  هجمات  �سل�سلة  الكتيبة  تبنت  التي  غزالة  خربة 

�سابق يف ت�سرين الثاين/نوفمرب.

مل تتنب كتيبة العمري اأية هجمات يف كانون الأول/دي�سمرب، اإل 
اأن ال�ستباكات امل�سلحة ا�ستمرت على مدار ال�سهر وامتدت اإىل 
احلرير.  وب�سر  غزالة،  خربة  داعل،  حول  الثاين/يناير  كانون 
قيادة  يف  ا�ستمر  القطاعنة  اأن  الن�ساط  من  امل�ستوى  هذا  ويبني 
اأكرث تنظيمات الثوار فعالية يف حوران. وقعت الهجمات القريبة 
من داعل وتلك القريبة من ب�سر احلرير على بعد 20 كلم فقط 
اأن  اإىل  ي�سري  ما  مت�ساوية،  بفوا�سل زمنية  ال�سرقي  ال�سمال  اإىل 
كتيبة العمري اعتمدت تكتيكات الكر والفر ملراوغة قوات الأمن. 
على �سبيل املثال، خا�س الثوار معركة مع قوات الأمن التي كانت 
عن  اأ�سفر  ما  الأول/دي�سمرب  كانون   5 يف  داعل  اقتحام  حتاول 
اأ�سبوع  من  اأقل  بعد  للنظام.  املوالية  القوات  من  ثالثة  �سقوط 
وقعت مناو�سات بني الثوار وقوات النظام يف ب�سر احلرير متكنوا 
يف  الثوار  وا�ستبك  م�سفحة.  عربات  ثالث  اإحراق  من  خاللها 
الأمن  الأول/دي�سمرب مع قوات  اأي�سًا يف 12 كانون  التايل  اليوم 
اأواخر كانون  على مداخل بلدة داعل. ا�ستمر هذا النمط خالل 
الأول/دي�سمرب حيث نفذ املتمردون خم�س غارات وكمائن فعالة 

اأخرى بالتحرك ذهابًا واإيابًا بني منطقة داعل وب�سر احلرير.

اأيام كانت دوما تف�سل بني الهجمات  اأن يوما اإىل ثالثة  حقيقُة 
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حول داعل وب�سر احلرير توحي بتن�سيق وثيق. فنظرًا لعدم وقوع 
اأقل  البلدتني  لبعد  ونظرًا  اليوم  نف�س  يف  الهجمات  هذه  من  اأي 
من ع�سرين كيلومرتًا عن بع�سهما باأر�س زراعية منب�سطة لكنها 
معزولة، ميكن للمرء ال�ستنتاج مبعقولية اأن هذه الهجمات �سنتها 
نف�س املنظمة. وعرب البتعاد خم�سة ع�سر اإىل ع�سرين كيلومرتًا 
اأملت املجموعة جتنب طوفان  عن م�سرح هجومهم الأخري رمبا 

القوات احلكومية الذي تال كل ا�ستباك.

الثاين/يناير  كانون  �سهري  يف  داعل  حول  الهجمات  توا�سلت 
و�سباط/فرباير 2012 ولكن بفوا�سل زمنية اأو�سع مما ي�سري اإىل 
اأن كتيبة العمري واجهت �سغطًا متزايدًا من قبل قوات النظام. 
و�سباط/فرباير،  الثاين/يناير  كانون  يف  منا�سبات  اأربع  يف 
ا�ستبك الثوار مع القوات املوالية حول داعل وخربة غزالة. وقد 
و�سف القطاعنة يف مقطع م�سور ن�سر منت�سف �سباط/فرباير 
اإىل  �سخرية  منطقة  وهي  اللجاة  يف  الأمن  لقوات  كمني  ن�سب 
انتظارهم  يف  “نحن  قائاًل:  احلرير  ب�سر  من  مبا�سرة  ال�سمال 
هنا، زرعنا بع�س العبوات املتفجرة واأقمنا بع�س الكمائن، باإذن 
اهلل �ستكون نهايتهم هنا.” كما التم�س القطاعنة العذر من اأهل 
الق�سف  اأمام  عنهم  للدفاع  هناك  وكتيبته  وجوده  لعدم  حم�س 
�سارحًا  وم�سى  �سباط/فرباير،  مطلع  بداأ  كان  الذي  املدفعي 
من  اآخر  وعدد  امل�ساة  من  فرق  بثالث  الأ�سد  جي�س  “يهاجمنا 

وحدات الدفاع اجلوي".

ل يدعم هذا املقطع التقدير باأن كتيبة العمري وقعت حتت �سغط 

متزايد خالل كانون الثاين/يناير و�سباط/فرباير فح�سب، واإمنا 
يعزز اأي�سا فر�سية اأن املجموعة املتمردة كان لها يد يف هجمات 
ب�سر احلرير يف كانون الأول/دي�سمرب نظرًا لقرب امل�سافة بني 
�سباط/  14 يف  ن�سر  مقطع  ويقدم  احلرير.  ب�سر  وبلدة  اللجاة 
يف  النظام  جنود  من  اأ�سريين  القطاعنة  فيه  ي�ستجوب  فرباير 

ب�سر احلرير دلياًل اإ�سافيًا على ذلك.

برغم ذلك ل يف�سر وجود كتيبة العمري بقيادة النقيب القطاعنة 
كامل الن�ساط الثوري يف حمافظة درعا. فعلى �سبيل املثال لي�س 
التي  املتقطعة  باملعارك  العمري  كتيبة  يربط  مبا�سر  دليٍل  من 
واأوائل   2011 الأول/اأكتوبر  ت�سرين  بني  درعا  مدينة  يف  وقعت 
من  كيلومرتًا  ع�سرين  عن  تزيد  ل  م�سافة  على   2012 عام 
التن�سيق  على  عمل  القطاعنة  اأن  غري  الكتيبة.  عمليات  منطقة 
العاملة يف حوران. ويف منت�سف  الأخرى  التمرد  مع جمموعات 
يف  غارات  يقود  القطاعنة  كان  وبينما  الثاين/نوفمرب  ت�سرين 
حميط داعل، ن�سب ا�ستباكان بني الثوار والقوات املوالية للنظام 
على بعد ثالثني كيلومرتًا اإىل ال�سمال قرب قرية ال�سنمني. التقى 
الثاين/ ت�سرين   23 يف  وظهر  هذه  املقاومة  بعنا�سر  القطاعنة 
بيومني  ال�سنمني. وتال ذلك  الثوار يف  نوفمرب مع جمموعة من 
بيان م�سور خلم�سة ع�سر من الثوار اأُعِلن فيه عن ت�سكيل كتيبة 
النا�سر �سالح الدين كجزء من اجلي�س ال�سوري احلر يف حوران. 
الهجمات يف  تبني  الوحدة اجلديدة يف  بعد فرتة ق�سرية بداأت 

منطقة ال�سنمني.

اخلريطة 4 | ا�ستباكات الثوار يف درعا
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باملثل، ن�سق القطاعنة مع وحدات الثوار جنوب منطقة عملياته. 
اأواخر ت�سرين الثاين/نوفمرب �سرح القطاعنة  ففي مقطع �سور 
من  اخللف  اأحمد  كتيبة  مع  بالتعاون  متكنت  العمري  كتيبة  باأن 
"�سد قوات الأ�سد يف درعا".  واأ�سار القطاعنة يف ت�سريحه اإىل 
الثاين/ ت�سرين  اأوا�سط  داعل  حميط  يف  العمري  كتيبة  جهود 
نوفمرب، لكنه اأ�سار اأي�سًا اإىل هجوم يف 11 ت�سرين الثاين/نوفمرب 
يف امل�سيفرة 20 كيلومرتًا �سرق مدينة درعا. يف هجوم امل�سيفرة 
تبنت كتيبتا اأحمد اخللف و�سهداء احلرية امل�سوؤولية امل�سرتكة عن 
مقتل خم�سة ع�سر �سخ�سًا من القوات املوالية. وبعد ما يزيد عن 
املوالية  القوات  من  وع�سرين  خم�سة  من  اأكرث  قتل  لحقًا   �سهر 
للنظام يف هجوم من�سق على نقطة تفتي�س كانت تتحكم يف تقاطع 
الطرق بني امل�سيفرة، اجليزة، ومدينة درعا، والذي يقع يف كال 
منطقتي عمل كل من كتيبة اأحمد اخللف وكتيبة �سهداء احلرية.

هذا النوع من التن�سيق بني كتيبة العمري ووحدات الثوار الأخرى 
اإىل  امل�سلحة  املعار�سة  نزوع  بو�سوح  يظهر  حوران  يف  العاملة 
املعار�سة  املحلي. على خالف جمموعات  امل�ستوى  التنظيم على 

اأ�سلوب  املتمردون  هوؤلء  ف�سل  ودم�سق،  حم�س  حول  امل�سلحة 
درعا  حمافظة  ثوار  جتنب  وبينما  الع�سابات.  وحرب  الكمائن 
اإعاقة  من  متكنوا  فقد  الأمن  قوات  مع  ال�سارية  ال�ستباكات 
حرية حركة قوات الأمن واأجربوا النظام على فرز قوى اإ�سافية 

للمنطقة.

دم�سق
تبلور التمرد يف دم�سق تبلورًا ابطاأ عن غريها من املناطق الأخرى 
يف  اجلوية  املخابرات  مقر  على  الهجوم  اأظهر  لقد  �سوريا.  يف 
�سمال �ساحية حر�ستا يف اأواخر ت�سرين ثاين/نوفمرب 2011 قدرة 
مفاجئة لقوة تعمل يف منطقة مكتظة بقوات الأمن، والتي بدورها 
تظهر و�سول متناميا للجي�س ال�سوري احلر الذي اأعلن م�سوؤوليته 
عن الهجوم. مع ذلك، طغى النت�سار غري املتوقع للثوار يف كانون 
الثاين/يناير 2012 �سد النظام يف الزبداين )وهو واٍد على بعد 

30 كلم �سمال غرب دم�سق( على غارة حر�ستا.

اخلريطة 5 | عمليات النظام حول دم�سق يف يناير وفرباير 2012 
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يعترب الزبداين موقعا ا�سرتاتيجيا هاما ب�سبب قربه من دم�سق 
ولبنان. وقد حافظ نظام الأ�سد على اأحد فيالقه الثالثة الرئي�سية 
يف الوادي: الفيلق ال�سوري الثاين وكان ي�سم ثالث فرق مدرعة 
وفرقتني موؤللتني حتى 2006.  يف خريف و�ستاء 2011، ا�ستبكت 
امليلي�سيات املحلية واملن�سقون مع قوات الأمن، ولكن قدرات الثوار 
بدت �سعيفة مقارنة بقوة اأقرانهم يف الر�سنت. بالرغم من ذلك، 

خ�سر نظام الأ�سد قب�سته على الوادي يف يناير 2012.

لأنها  اأي�سًا  لإيران  ا�سرتاتيجيا  هامة  منطقة  تعترب  والزبداين   
الرئي�سية  الإيراين  الثوري  احلر�س  قوات  من�ساأة  مقر  كانت 
�سائعات  وكانت   .2011 حزيران/يونيو  حتى  اهلل  حزب  لدعم 
الهرمي  الرتتيب  ثالث  العميد حم�سن �سريازي  باأن  انت�سرت  قد 
اليرانية  امل�سالح  لإدارة  �سوريا  موجود يف  القد�س  فيلق  لقيادة 
هناك.  وبناًء على اأقوال م�سوؤولني اأمريكيني، قام قا�سم �سليماين، 
قائد فيلق القد�س، بزيارة دم�سق خالل الأ�سبوع الأول اأو الثاين 
من يناير 2012.  بعد عدة اأيام يف 13 كانون الثاين/يناير، �سنت 
قوات النظام هجومها على املدينة اجلبلية.  وعلى الرغم من اأن 
اأهداف الزيارة مل تكن معروفة، اإل اأنه من املعقول الفرتا�س اأن 
�سليماين �سجع نظام الأ�سد على ا�ستعادة ال�سيطرة على الوادي 
اأجرب  الزبداين،  يف  الهدف  اأهمية  عن  النظر  وبغ�س  بحزم.  
النار  اإطالق  لوقف  التفاو�س  للنظام على  املوالية  القوات  الثوار 
الأوىل  املرة  كانت هذه هي  القتال.  من  اأيام   5 بعد  والن�سحاب 

التي يت�سدى فيها الثوار لهجوم كبري من النظام.

ويف حني كان النظام يخطط لإعادة جتميع �سفوفه والهجوم على 
الزبداين بقوة اأكرب يف اأقرب وقت ممكن، قام الثوار بال�سيطرة 
والتي يطلق  ال�سرقية،  �سل�سلة من املدن يف �سواحي دم�سق  على 
عليها جمتمعًة "الغوطة": دوما، حر�ستا، عربني، �سقبا، وحمورية. 
الأقرب  امل�سكلة  هذه  على  الرتكيز  على  النظاَم  ذلك  اأجرب  لقد 
املدن  هذه  با�ستعادة  الأمن  قوات  من  كبري  عدد  وقام  للعا�سمة 
اخل�سائر  بع�س  الثوار  تكبد  الثاين/يناير.  كانون  بنهاية  بنجاح 
عمليات  مقاومة جادة �سد  اأي  يظهروا  ومل  املواجهات،  يف هذه 
النظام، ولكن هذه العمليات اأفلحت يف �سراء بع�س الوقت لثوار 

الزبداين.

الزبداين  ل�ستعادة  الناجحة  غري  النظام  حماولة  اأثناء  يف 
منت�سف كانون الثاين/يناير، قام الثوار بال�سيطرة على رنكو�س، 
فقط عن  كلم   15 يبعد  على ممر جبلي  تقع  �سغرية  قرية  وهي 
اأظهرت  لبنان.  حدود  عن  كلم  و15  ال�سمالية  دم�سق  حدود 

القرية احلدودية مقاومة �سلبة �سد حماولت النظام ل�ستعادة 
ال�سيطرة عليها نهاية كانون الثاين/يناير وقام العديد من �سكان 
لقد  النظام.  قوات  من  العنيف  الق�سف  ب�سبب  بالفرار  القرية 
قامت املقاومة يف رنكو�س والغوطة، بالإ�سافة اىل هجمات الثوار 
املتجددة جوار حم�س، بتحويل تركيز النظام عن الزبداين حتى 
من�سف �سباط/فرباير. مل ي�ستطع النظام الهجوم على الزبداين 
الثوار  �سهر من �سد  بعد  اأي  �سباط/فرباير،  ال�ساد�س من  حتى 
لهجومه الأول. �سمدت قوات الثوار ملدة 5 اأيام من القتال، ولكن 
يف النهاية قاموا بت�سليم املدينة يف 11 �سباط/فرباير والن�سحاب 

اإىل اجلبال التي تف�سل بني �سوريا ولبنان.

معينة  اأ�سماء  والغوطة  ورنكو�س  الزبداين  الثوار يف  ي�ستخدم  مل 
احلر.  ال�سوري  للجي�س  تبعيتهم  اإظهار  من  بالرغم  للوحدات، 
رمزية  كانت  تركيا  يف  الرئي�سي  الفرع  مع  العالقة  هذه  ولكن 
اأية م�سادر عليا  اأوامر من  لأن هوؤلء املقاتلني مل يكونوا يتلقون 
ال�سوري  للجي�س  التابعتان  الوحدتان  اأما  الرئي�سي.  املقر  من 
عبيدة  اأبو  كتيبة  فكانتا  دم�سق  منطقة  يف  وا�سح  ب�سكل  احلر 
الرائد ماهر  وكان  �سفيان.   اأبي  بن  وكتيبة معاوية  بن اجلراح، 
رحمون النعيمي قائد الكتيبة الأخرية قد اأ�سبح �سخ�سية هامة 
يف اأو�ساط املقاومة امل�سلحة وقام بال�سفر اإىل تركيا للتوا�سل مع 
قيادة اجلي�س ال�سوري احلر والظهور يف بيان م�سور يف ت�سرين 
الر�سمية  الهيكلية  عن  فيه  الإعالن  جرى  والذي  الأول/اأكتوبر 

للجي�س ال�سوري احلر للمرة الأوىل.

على  الهجوم  عن  م�سوؤوليته  احلر  ال�سوري  اجلي�س  اأعلن  عندما 
باأن  ادعى  الثاين/نوفمرب  ت�سرين  يف  اجلوية  املخابرات  فرع 
يف  م�سور  بيان  ويف  م�سرتك.  ب�سكل  بالهجوم  قامتا  الكتيبتني 
ت�سرين الثاين/نوفمرب، اأعلنت جمموعة من الثوار ت�سكيل �سرية 
اأبي الوليد اجلديدة �سمن كتيبة اأبو عبيدة اجلراح. وعلى الرغم 
يف  الفاعلة  امل�سلحة  املقاومة  غالبية  تظهر  ال�سالت،  هذه  من 

دم�سق على اأنها تابعة للجي�س ال�سوري احلر بال�سم فقط.

اإدلب، جبل الزاوية وكتيبة هرمو�س
بيانني  بن�سر  �سابطان  قام   ،2011 اآب/اغ�سط�س  منت�سف  يف 
م�سورين من املناطق اجلبلية يف �سمال منطقة ادلب واملعروفة 
يحيى  الدين  حميي  يو�سف  النقيب  قام  حيث  الزاوية  بجبل 
ا�ستطالع  وحدة  عن  ان�سقاقهما  باإعالن  الواوي  عمار  والنقيب 
ال�سباط  للواء  بان�سمامهما  والت�سريح  ال�سوري،  للجي�س  تابعة 
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اأعلن  التايل  اليوم  يف  ثاٍن  مقطع  يف  لهرمو�س.  التابع  الأحرار 
للنظام  املوالية  القوات  النقيب يحيى م�سوؤوليته عن هجوم على 

ي منطقة جبل الزاوية.

اأواخر  يف  ال�سابطان  هذان  فيها  ظهر  التي  التالية  املرة  كانت 
اأيلول/�سبتمرب يف فيديو مع العقيد ريا�س الأ�سعد والذي اأعلنوا 
فيه توحد اجلي�س ال�سوري احلر ولواء ال�سباط الأحرار. بعد عدة 
اأيام، اأعلن يحيى والواوي ن�سب اثنني من الكمائن الناجحة يف 
اأريحا �سمال جبل الزاوية ومنطقة اأخرى على طريق مطار حلب 
الدويل. وجرى ت�سوير هذا الإعالن يف نف�س املكان الذي ظهروا 
فيه مع ريا�س الأ�سعد يف تركيا قبل ذلك باأيام. واأظهر ال�سابطان 
ت�سامنهم مع الثوار يف الر�سنت وادعوا باأن هذه الهجمات هي رد 

على الهجوم الوح�سي على ذلك اجليب من جيوب املقاومة.

وعلى الرغم من هذه املناو�سات املبكرة يف اآب/اغ�سط�س واأيلول/
�سبتمرب، مل ي�سبح التمرد يف جبل الزاوية ذا معنى حتى ت�سرين 
هيكلة  احلر  ال�سوري  اجلي�س  قادة  اأعلن  حينها  اأول/اأكتوبر، 
ر�سمية لأول مرة يف منت�سف اأكتوبر وعينوا النقيب يحيى قائدا 

لكتيبة الهرمو�س يف جبل الزاوية، والتي �سميت ن�سبة اإىل املقدم 
ح�سني الهرمو�س. بعد عدة اأيام قام الثوار يف تلك املنطقة اجلبلية 
بن�سب كمني عرب عبوات مفخخة على جانب الطريق �سد قوات 
النظام التي كانت تدخل عن طريق ال�سمال بالقرب من اإح�سم، 
الطريق  قرب  تفتي�س  نقطة  على  بالهجوم  قامت  الوقت  وبنف�س 
الرئي�سي )�سمال-جنوب م1( يف حا�س. يف الأ�سبوع التايل، قام 
ثوار جبل الزاوية ب�سرب قوات الأمن التابعة للنظام مرتني اأي�سا 

يف معرة النعمان ومعرة حرمة.

للنظام  املوالية  القوات  على  بال�سغط  الزاوية  جبل  ثوار  ا�ستمر 
يف ت�سرين ثاين/نوفمرب بـ 9 مواجهات تركزت حول مدينة معرة 
النعمان والتي تقع على طريق �سمال-جنوب م1 احل�سا�س. كما 
�سعر الثوار باأمن متزايد يف خمباأهم اجلبلي حول كن�سفرة ويف 
كبرية  ملظاهرات  ت�سجيالت  ن�سروا  ثاين/نوفمرب  ت�سرين  نهاية 
جال�سًا  يحيى  النقيب  ظهر  حيث  امل�سلحني  الرجال  مئات  تظهر 
ب�ساحنات  حماطني  دي�سمرب   15 يف  م�سلح  رجل   150 و�سط  يف 
الثوار،  ا�سم جديد ملجموعة  بالإعالن عن  وقام  وقذائف هاون، 

كتيبة جبل الزاوية. 

يف حني اأظهرت هذه املظاهرات الأعداد املتزايدة للثوار، يوحي 
العدد القليل من املواجهات امل�سلحة يف بداية كانون اأول/دي�سمرب 
باأن قوات النظام زادت من �سغط هجماتها على الثوار حول جبل 
الزاوية.  ويف منت�سف كانون الأول/دي�سمرب، قام الثوار مبواجهة 
قوات الأمن يف املدخل ال�سمايل جلبل الزاوية حول ابيتا. و�سجلت 
النقيب  تظهر  التي  املواجهات  لإحدى  لقطات  بر�س  اأ�سو�سيتد 
القوات  مع  النار  اإطالق  تتبادل  �سغرية  جمموعة  يقود  يحيى 

املوالية للنظام.

حيث  طويلة  ملدة  النظام  قوات  �سد  الهرمو�س  كتيبة  ت�ستطع  مل 

النقيب عمار الواوي والنقيب يو�سف يحيى يف املقر الرئي�سي للجي�س ال�سوري 
احلر، �سبتمرب 2011 

ت�سكيل كتيبة هرمو�س يف جبل الزاوية، دي�سمرب 2011
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كنف�سرة  حول  الثوار  خمباأ  على  بالهجوم  الأمن  قوات  قامت 
لأماكنهم  الثوار  برتك  ت�سبب  ما  املدرعة،  العربات  من  برتل 
الن�سحاب،  حماولتهم  اأثناء  ويف  الأول/دي�سمرب،  كانون   20 يف 
جرى حما�سرة جمموعة كبرية منهم يف واٍد �سيق غرب القرية 
واأطلقت عليهم نريان كثيفة ل�ساعات من الر�سا�سات وم�سادات 
الطائرات اأف�ست اإىل قتل 70 من الثوار. كما قامت قوات النظام 

باإعدام القلة الذين ا�ست�سلموا.

يف  الثوار  اأظهر  احلا�سمة،  التكتيكية  الهزمية  من  الرغم  على 
جبل الزاوية بع�س موؤ�سرات املرونة. بعد اأيام من املذبحة، قام 
الثوار الذين جنوا بن�سب بع�س الكمائن على الطريق الرئي�سي 
املحيط بجبل الزاوية. ومل ت�سهد بقية �سهر كانون الأول/دي�سمرب 
م�سلحة  مقاومة  اأي  الثاين/يناير  كانون  من  الأول  والن�سف 
يحيى  قام  الثاين/يناير  كانون  من�سف  يف  ولكن  املنطقة.  يف 
اجلزء  يف  حيا  كفر  يف  للنظام  قوية  جتمع  نقطة  على  بالهجوم 
مايحتاجونه  بع�س  تاأمني  فيه  ا�ستطاع  الزاوية  جلبل  ال�سمايل 
من الأ�سلحة والذخرية، منها اأ�سلحة ر�سا�سة وار بي جي. ويظهر 
اأن فيديو التقرير عن تلك املهمة قد �سور داخل �سوريا يف نف�س 
بعد    .2011 اغ�سط�س  يف  ان�سقاقه  عن  فيها  اأعلن  التي  الغرفة 
عدة اأيام قام يحيى بت�سوير مقابلة �سحفية مع �سحفي هاٍو �سرح 
فيها دوره كقائد يف كتيبة الهرمو�س التابعة للجي�س ال�سوري احلر 
يف جبل الزاوية.  وا�ستمر القتال املتقطع بالقرب من جبل الزاوية 
يف كانون الثاين/يناير 2012 ولكن الثوار مل يتمكنوا من القيام 

بهجمات اأو كمائن على الطرق الرئي�سية.

زعم اجلي�س ال�سوري احلر اأنه يقود �سل�سلة من الوحدات املقاتلة 
يف  تعمل  اأخرى  وحدات  ثمة  ولكن  اإدلب،  يف  اأخرى  مناطق  يف 
مدينة اإدلب ذات عالقة غري وا�سحة مع قيادة اجلي�س ال�سوري 
احلر  ال�سوري  اجلي�س  قام  املثال،  �سبيل  على  تركيا.  يف  احلر 
هو  حمزة  كتيبة  من  يون�سو  ال�ستار  عبد  املقدم  باأن  بالدعاء 
امل�سوؤول عن العمليات يف مدينة اإدلب والقرى التي حولها، والتي 
اأعقد من ذلك،  ولكن احلقيقة  الزاوية.  كلم عن جبل  تبعد 35 
ففي الفرتة من ت�سرين اأول/اكتوبر اإىل كانون ثاين/يناير كانت 
هناك 15 مواجهة فاعلة على القو�س ما بني اإدلب اإىل �سراقب مل 
ميكن هناك ارتباط لأي منها بكتيبة حمزة.  بع�س املجموعات 
الخرى -ككتيبة اأبو بكر ال�سديق- ادعت باأنها تعمل يف املنطقة 
يف  احلر.  ال�سوري  اجلي�س  قيادة  مع  لها  ملحوظة  �سالت  ول 
بالوقوف يف  املقاتلني  مئات  قام  الثاين/يناير 2012،  كانون   14

اخلريطة 6 | ا�ستباكات الثوار حول جبل الزاوية 

اخلريطة 7 | ا�ستباكات الثوار قرب مدينة اإدلب
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�سوارع �سراقب رافعني بنادقهم معلنني تكوين كتيبة معاوية كما 
بالتحدث  �سراقب  يف  الثوار  قابلوا  ممن  ال�سحفيني  بع�س  قام 
عنهم كجزء من اجلي�س ال�سوري احلر ونوهوا مب�ستوى تنظيمهم.

قوات غفرية من  قبل  على حم�س من  ال�سر�س  �ساهم احل�سار 
الأمن يف فرباير 2012 بنمو التمرد يف اإدلب وت�سجيع العديد من 
ال�سباب على الن�سمام اإىل املقاومة امل�سلحة واأعطاهم امل�ساحة 
على  مطلقة  �سيطرة  املعار�سة  متلك  ل  والتنظيم.  للتحرك 
املنطقة حيث تقوم قوات الأمن بالإبقاء على نقاط تفتي�س على 
الطرق الرئي�سية، ولكن معرفة ال�سكان املحليني للطرق اخللفية 
وبح�سب  احلركة.   حرية  من  كبريًا  قدرا  منحتهم  قراهم  حول 
يتحركون يف طرق  الثوار  فاإن  املنطقة  ي�سافر يف  و�سف �سحفي 
�سغرية غري حمرو�سة لتجنب نقاط التفتي�س، تلك الطرق تو�سف 
بالنظيفة. كما يظهر اأحد الفيديوهات والذي مت ن�سره يف من�سف 
على  بالثوار  مليئة  نقل  عربات  خم�س  من  قافلة  �سباط/فرباير 
طريق معبد ل�ست دقائق كاملة، والذي بدوره يظهر درجة القدرة 

على التنقل التي يتمتع بها هوؤلء الثوار.

بن  ا�سامة  وكتيبة  الفداء  ابو  كتيبة  حماة،  ريف 
زيد

كانت العالقات بني اجلي�س ال�سوري احلر وبني جمموعات الثوار 
ولكن هذه  اي�سا.  معقدة  وادلب  بني حماة  على احلدود  العاملة 
املجموعات �سعت ل�سم نف�سها اإىل اجلي�س ال�سوري احلر وركزت 
على الهجوم على اأهداف ع�سكرية.  قام الثوار حتى بداية اآذار/
مار�س 2012 باكرث من 20 هجوما فاعاًل �سد قوات النظام يف 
هذا اجلزء الزراعي من �سفح ه�سبة اإدلب �سمال مدينة حماة، 
  .2011 اأول/دي�سمرب  وكانون  ثاين/نوفمرب  ت�سرين  يف  غالبيتها 
مت ربط بع�س العنا�سر من كتيبتي اأبو الفدا واأ�سامة بن زيد بتلك 
الهجمات، ولكن يبدو اأن التقاطعات ت�سم مناطق عملياتهم، بل 
وحتى قياداتهم. على �سبيل املثال، ظهر النقيب زهري ال�سيخ على 
اأنه قائد يف كتيبة ابو الفدا وكذلك على اأنه قائد يف كتيبة اأ�سامة 
اأنهما  على  املجموعتني  تظهر  الأخرى  البيانات  بع�س  زيد.  بن 

نف�س املجموعة.

حماة  ريف  �سمال  يف  الثوار  يعترب  اللتبا�س،  من  الرغم  وعلى 
 9 ثمة  احلر.  ال�سوري  باجلي�س  اأنف�سهم  ويربطون  منظمني 
زيد.  بن  اأ�سامة  كتيبة  لواء  حتت  تعمل  الثوار  من  جمموعات 
وعندما ان�سق العقيد عدنان حالق وان�سم لكتيبة اأبو الفداء قال 
اأنه جزء من اجلي�س ال�سوري احلر حتت قيادة  ب�سريح العبارة 

ريا�س ال�سعد.

يف  �سراحهم  اإطالق  ثم  اليرانيني  احلجاج  على  القب�س  عملية 

بقيادة  اآخر على عالقتهم  الثوار موؤ�سر  �سباط/فرباير من قبل 
حاجًا  ع�سر  اأحد  اختطاف  جرى  فقد  تركيا.  يف  احلر  اجلي�س 
 1 يف  حماة  يف  يقلهم  الذي  البا�س  اإيقاف  مت  عندما  ايرانيًا 
الرجال  باحتجاز  املعروفني  غري  امل�سلحون  قام  �سباط/فرباير. 
قادة  اأحد  حالق،  اأمين  املالزم  قام  اأ�سبوع،  بعد  الن�ساء.  وترك 
ال�سرايا يف كتيبة اأبو الفداء، بت�سوير فيديو له وهو جال�س اأمام 
الرهائن الأحد ع�سر اأعلن فيه انه �سيتم اطالق الرهائن بو�ساطة 
ال�سوريني على  تركية حيث وعدت تركيا بتوفري الدعم لالجئني 
اىل  واإعادتهم  ال�سجناء  �سراح  اإطالق  مقابل  الرتكية  احلدود 
ال�سعب  اأجل  من  نقاتل  لأننا  املفاو�سات  يف  "جنحنا  اإيران. 
يومني  بعد  حالق.   اليراين" يقول  ال�سعب  �سد  ولي�س  ال�سوري 
اأنه مت  اأعلن نائب وزير اخلارجية الإيراين  -9 �سباط/فرباير- 

بالفعل اإطالق �سراح الرهائن الأحد ع�سر.

تهريب السالح، المقاتلون األجانب، ودور 
القاعدة

تهريب ال�سالح
يعتمد جناح املقاومة ال�سورية �سد قوات الأمن النظامية املدججة 
اأتت كمية  الأ�سلحة والذخرية.  بال�سالح على قدرتها على توفري 
كبرية من الأ�سلحة ال�سغرية بيد الثوار من داخل �سوريا اإما عن 
متعاطفني  من  �سرائها  طريق  عن  اأو  اأنف�سهم  املن�سقني  طريق 
من  كغنائم  اأخذها  طريق  عن  اأو  المن،  قوى  يف  فا�سدين  اأو 

اخلريطة 8 | ا�ستباكات الثوار يف ريف حماه وجنوب مقاطعة اإدلب
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املتوقع جناح املقاومة بدون  فاإنه من غري  املواجهات. مع ذلك، 
توفر تدفق م�ستمر لل�سالح من الدول املجاورة. وقد لحظ اأحد 
ال�سحفيني خالل لقائه بالثوار يف �سوريا "باأن املقاومة ال�سورية 
حيث  جيدًا،  دعمًا  ماديًا  مدعومة  ولي�ست  الت�سليح  جيدة  لي�ست 
ي�سرتي املقاتلون اأ�سلحتهم حمليًا عرب ال�سوق ال�سوداء من جتار 
اأ�سلحة ومهربني وممن يك�سبون من العنف يف �سوريا. لقد كنت 
مع الثوار يف اأثناء �سراء الأ�سلحة، وراأيت كيف ينظمون ذلك عن 

طريق مهربني من العراق ولبنان وتركيا."

يعترب تهريب ال�سلحة من لبنان الأهم بالن�سبة للمقاومة لكونها 
قريبة من مراكز النزاع يف حم�س وريف دم�سق. وبالأخ�س، فاإن 
اإمدادات ال�سالح تتدفق من املناطق ال�سنية يف الغالب يف �سمال 
لبنان باجتاه حم�س. كما يوحي توغل القوات ال�سورية النظامية 
ت�سرين  يف  مبكر  وقت  منذ  والقاع  عر�سال  اللبنانية  القرى  يف 
اأول/اأكتوبر 2011 باأن اخلطر املتمثل من هذه الإمدادات ي�ستحق 
التدخل عرب احلدود.  وبناء على اأحد التقارير، فاإن عر�سال ذات 
الغالبية ال�سنية والقاع ذات الغالبية الكاثوليكية اليونانية تعتربان 
وادي  قرية  اأ�سبحت  كما  التهريب.  طريق  على  هامتني  عقدتني 
خالد والتي تقع على احلدود يف اأق�سى �سمال لبنان مركزًا للثوار 
والالجئني ال�سوريني وثمة تقارير ت�سري اإىل انخراطها يف فعاليات 
البحر  يف  القوارب  اإىل  جلوؤوا  قد  املهربون  يكون  وقد  التهريب. 
الأبي�س املتو�سط لإر�سال الإمدادات عرب احلدود. وكانت القوات 
ال�سورية قد قتلت �سيادًا لبنانيًا ل�ستباهها بنقله اأ�سلحة على منت 
الثاين/يناير  كانون  اأواخر  يف  اللبنانية  ال�سورية  املياة  يف  قاربه 

.2012

يقوم عدد كبري من املن�سقني الذين فروا اىل �سمال لبنان بقيادة 
اأعمال التهريب واأن�سطة الثوار هناك. وا�ستنادًا لأحد املن�سقني يف 
عكار، ثمة 500 من�سق يف املنطقة. ولعل هوؤلء املن�سقني يدميون 
الثاين/ ت�سرين  يف  احلر.  ال�سوري  اجلي�س  قيادة  مع  التوا�سل 
بت�سوير  الربيطانية  الرابعة  الأخبار  قناة  قامت  نوفمرب 2011، 
قافلة ثوار تعرب احلدود اإىل �سوريا من منطقة وادي خالد على 
مكاملة  باإجراء  الفريق  قائد  يقوم  اللحظات  اإحدى  يف  الأغلب. 
ال�سوري  اجلي�س  قيادة  اأعلمت  "لقد  للكامريا  وي�سرح  هاتفية 
احلر يف ج�سر ال�سغور عن املهمة التي نحن فيها الآن. لقد اأخذنا 
الإذن بالتحرك ونحن يف خط املواجهة الآن وجهًا لوجه مع جنود 

النظام ال�سوري."

كما يتم تهريب ال�سالح عرب العراق اأي�سًا، ففي مقابلة مع م�ساعد 
وزير الداخلية العراقي عدنان الأ�سدي يقول: "تنقل ال�سلحة من 
بغداد اىل نينوى، ... ويتم تهريبها من املو�سل عرب معرب رابية 
اإىل �سوريا مب�ساعدة اأفراد من نف�س العوائل يعي�سون على جانبي 
احلدود... وهناك بع�س التهريب بالقرب من معرب البوكمال". 
ال�سوري  احلكومي  التلفزيون  قال  الت�سريحات،  لهذه  وت�سديقًا 
باأن القوات ال�سورية قامت باإحباط وم�سادرة العديد من �سحنات 
املناطق  و�سط  اإىل  العراق  من  الطريق  على  املهربة  الأ�سلحة 
امل�سطربة يف غرب �سوريا يف كانون الأول/دي�سمرب 2011 وكانون 

الثاين/يناير 2012.

من  الأ�سد  بح�سة  والعراق  لبنان  يف  املهربون  ي�سهم  حني  يف 
الأ�سلحة التي تعرب اإىل �سوريا فاإن تقارير عدة ت�سري اإىل عمليات 
تهريب عرب احلدود الرتكية. مع ذلك مل ت�سمح  احلكومة الرتكية 
بعمليات تهريب على نطاق وا�سع، اإ�سافة اإىل اأن اجلي�س ال�سوري 

يبدي فعالية يف تعطيل طرق التهريب القادمة من تركيا.

تقريرًا فاح�سًا عن  اأحد مرا�سلي �سحيفة اجلارديان  وقد قدم 
اإىل �سوريا. حيث قام مبتابعة ومراقبة  الأ�سلحة  �سبكات تهريب 
اأتراك،  مهربني  من  وذخرية  م�سد�سات  ا�سرتوا  �سوريني  ثوار 
التي  ال�سائكة  الأ�سالك  عرب  �سوريا  اإىل  منها  اجليد  ت�سليم  مت 
تف�سل بني البلدين. بعد ذلك، التقى الثوار مبهرب عراقي من 
�ساروخية،  وقذائف  اآلية  بنادق  لهم  باع  قد  "�سمر" كان  قبيلة 
ور�سا�سات متو�سطة احلجم. وقد عرَبّ املهرب عن ارتفاع اأ�سعار 
الأ�سلحة  من  مزيد  ل  املو�سل،  اأفرغنا  "لقد  قال  حني  الأ�سلحة 
املو�سل  من  الأ�سلحة  جلب  على  املهرب  هذا  قدرة  اإن  هناك". 
اإىل قرية نائية يف حمافظة اإدلب هو �سهادة حقيقية على فعالية 

�سبكات التهريب هذه.
اخلريطة 9 | ممرات التهريب من لبنان 
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طبيعة  �سرح  يف  �سوريا  يف  ال�سوداء  ال�سوق  اقت�ساديات  ت�ساعد 
تدفق ال�سالح اإىل �سوريا. ففي كانون الثاين/يناير 2012، اأ�سار 
اأحد ال�سحفيني املقيمني يف بريوت اإىل اأن �سعر البندقية الرو�سية 
الآلية AK-47  جيدة النوعية قد و�سل اإىل ال�سعف منذ اآذار/
اأن  اإىل 2100 دولر. كما  مار�س 2011، من حوايل 1000 دولر 
النظام  عربات  لتدمري  اأ�سا�سي  ب�سكل  امل�ستخدم  جي،  بي  الآر 
�سعر  زاد  فقد  باملثل،  تكلفته  ت�ساعفت  قد  املدرعة،  ال�سوري 
ثمن كل  اأن  اإىل 2000 دولر، يف حني  القاذفات من 900 دولر 
قنبلة يدوية زاد من 100 دولر اإىل 500 دولر. وباملثل فاإن �سعر 
AK-47 يف املو�سل ارتفع من 100 دولر - 200 دولر يف اآذار/
مار�س 2011 حتى و�سل اإىل 1000 دولر - 1500 دولر يف �سهر 

�سباط/فرباير 2012.

اإن 

الزيادة يف اأ�سعار الأ�سلحة يف الدول املجاورة ل�سوريا يف كل من 
لبنان والعراق اأو�سحت حقيقة وجود تدفق لالأ�سلحة املهربة اإىل 
�سوريا. كما اأو�سحت احلافز القت�سادي للمهربني يف جلب متل 
بهذا  ال�سالح  اأ�سعار  ارتفاع  اأن  كما  البالد.  اإىل  الأ�سلحة  هذه 
ال�سكل الكبري ي�سري اأي�سا اإىل اأن املعار�سة ال�سورية مل تكن تتلقى 
للتعوي�س عن احلاجة  الأ�سلحة اخلارجية  ما يكفي من �سحنات 
نح�سر  "اإننا  قائال  اأ�سار  املعار�سة  م�سادر  اأحد  املتزايدة. 
الأ�سلحة الدفاعية والهجومية... اإنها قادمة من كل مكان، مبا يف 
ذلك الدول الغربية، ولي�س من ال�سعب احل�سول على اأي �سيء 

من خالل احلدود".

الأ�سلحة  تدفق  يف  الأول  املحرك  ال�سوداء  ال�سوق  كانت  بينما 
خالل اأوائل عام 2012، ت�سري الدلئل اإىل اأن دور الدعم الإقليمي 
�سيزداد. ففي مطلع �سباط/فرباير اأ�سدرت جامعة الدول العربية 
بيانًا حثت فيه جمل�س الأمن الدويل على اإ�سدار قرار بت�سكيل قوة 
حفظ �سالم من الأمم املتحدة والعرب ودعت اإىل تقدمي جميع 

اأ�سكال "الدعم ال�سيا�سي واملادي" للمعار�سة ال�سورية.

وقال وزير اخلارجية ال�سعودي �سعود الفي�سل يف اأواخر �سباط/
فرباير لوزيرة اخلارجية الأمريكية هيالري رودهام كلينتون اأن 
بت�سليح  الإقليمية  القرارات  اإن  ممتازة".  "فكرة  الثوار  ت�سليح 
تكمن  خطرية  توابع  لها  ال�سورية  الثورة  حركة  عنا�سر  بع�س 
قال  فكما  ال�سام،  بالد  يف  ال�ستقرار  حتقيق  عدم  يف  اأ�سا�سا 
ال�سوؤال  "اإن   2012 اآذار/مار�س  اأوائل  يف  ماكني  جون  ال�سناتور 
عن �سيا�سة الوليات املتحدة يف �سوريا ل يكمن يف تدخل القوات 
الأجنبية ع�سكريا يف �سوريا اأم ل، بل اإننا على ثقة من اأن جريان 
اإذا مل يكونوا  �سوريا �سيقومون بذلك التدخل يف نهاية املطاف، 
قد قاموا بذلك م�سبقا" و تابع قائال " اإن اخلطر احلقيقي يكمن 
يف اأن هوؤلء اجلريان �سيحاولون اختيار الفائزين، وهذا لن يكون 

دائما كما نرغب اأو يف م�سلحتنا."

املقاتلون الأجانب
الثوار  مع  للعمل  �سوريا  اإىل  الأجانب  املقاتلني  عبور  يرتبط 
ال�سوريني ارتباطا وثيقا مع تدفق الأ�سلحة اإىل داخل �سوريا. فقد 
ي�ساعد املقاتلون الأجانب الثورة من خالل تقدمي اخلربات الفنية 
راديكالية  اأيديولوجية  اأن يجلبوا معهم  ولكنهم ميكن  والقتالية، 
ال�سورية على  بالثورة  تلحق �سررًا  اأن  �ساأنها  وو�ساية مريبة من 

املدى الطويل.

قد ميثل العراقيون الن�سبة الأكرب من املقاتلني الأجانب يف �سوريا، 
مع العلم باأن العديد من "املقاتلني الأجانب" هم يف الواقع �سوريو 
ال�سنية وعادوا  امل�سلحة  العراق مع اجلماعات  الأ�سل، قاتلوا يف 
من  مبكر  وقت  يف  ال�سطرابات.  بداية  مع  �سوريا  وطنهم  اإىل 
"املتمردين  اأن  مبالحظة  العراقيون  بداأ   2011 �سبتمرب/اأيلول 
ال�سوريني يعودون اإىل وطنهم للم�ساعدة يف اإ�سقاط نظام الأ�سد". 
زعيم  مع  حاربوا  الذين  ال�سوريني  فاإن  املحللني  اأحد  وبح�سب 
تنظيم القاعدة يف العراق اأبو م�سعب الزرقاوي كانوا قد �ساركوا 
الداخلية  وزير  نائب  جزم  وقد  بدايته.  منذ  ال�سراع  هذا  يف 

اخلريطة 10 | ممرات التهريب من العراق 
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باأن  ا�ستخبارية  معلومات  "لدينا  قائاًل  الأ�سدي  عدنان  العراقي 
عددًا من اجلهاديني العراقيني ذهبوا اإىل �سوريا." يف احلقيقة، 
ال�سوريون  املقاتلون  طورها  التي  للحدود  العابرة  ال�سبكات  فاإن 
قد  العراق  يف  الأمريكية  القوات  �سد  قتالهم  خالل  والعراقيون 
تكون عك�ست اجتاهها بحيث اأ�سحت ت�سهل عملية تدفق املقاتلني 

ذوي اخلربة من العراق اىل �سوريا.

اإن القبائل العربية ال�سنية يف غرب العراق قد ت�ستفيد من �سقوط 
نظام الأ�سد، وخ�سو�سًا يف حتركهم ملقاومة �سلطة رئي�س الوزراء 
�سحايف  ذلك  اإىل  اأ�سار  وقد  العراق.  يف  املالكي  نوري  العراقي 
اأجرى مقابلة مع ع�سائر عربية �سنية على احلدود ال�سورية بقوله: 
الأ�سد  نظام  انهيار  اإن  ب�سيطة!  يقولون،  كما  اللعبة،  "قواعد 
�سيكون �سربة لإيران، والتي يرون اأنها عدو م�سرتك يوؤيد ب�سدة 
النظام ال�سوري، اإ�سافة اإىل ما تراه هذه اجلماعات القبلية من 

تزايد ا�ستبداد و�سيطرة ال�سيعة يف احلكومة العراقية."

حمافظة  يف  العراقية  الأمن  قوات  �سد  الهجمات  تزايد  وو�سط 
تبنى   ،2011 الثاين/نوفمرب  ت�سرين  اأواخر  يف  الغربية  الأنبار 
امليلي�سيات  على  الهجوم  م�سوؤولية  ال�سنة  العرب  من  م�سلحون 
ال�سيعية العراقية التي قيل اأنها كانت يف طريقها لدعم عمليات 
نظام الأ�سد الأمنية. وبغ�س النظر عما اإذا كانت هذه امليلي�سيات 
الت�سريحات  هذه  فاإن  �سوريا،  اإىل  طريقها  يف  بالفعل  ال�سيعية 
العراق و�سوريا يف مقاومة كل منهما  متثل ت�سامنا بني م�سلحي 

حلكومته.

�سفوف  يف  عراقي  م�سلح  مع  مقابلة  اأُجريت  �سباط/فرباير  يف 
الثوار ال�سوريني. "�سعدون احل�سيني" مهند�س يبلغ 36 عاما من 
مدينة الرمادي، كان من قدامى املحاربني �سد القوات الأمريكية 
يف العراق، وع�سو يف �سحوة الأنبار. كانت املقابلة يف حمافظة 
اإدلب بالقرب من احلدود الرتكية، وبعيدا عن منطقة القبائل يف 
حمافظة دير الزور �سرق �سوريا. كان �سعدون حري�سا على اإبعاد 
نف�سه عن قوات تنظيم القاعدة املت�سددة بقوله: "اأنا �سمعت كل 
هذا احلديث عن تورط تنظيم القاعدة يف �سوريا. ولكن هذا ل 
يحظى بتاأييد العراقيني احلقيقيني. هذه دعاية اإعالمية انت�سرت 

داخل العراق من الذين يريدون تدمري الت�سامن مع �سوريا."

ال�سالح  تهريب  نطاق  خارج  العراقي  التورط  مدى  حتديد  اإن 
املمتد  القبلي  الت�سامن  باأن  التوقع  ميكن  القيا�س.  �سعب  اأمر 
بامتداد نهر الفرات على جانبي احلدود قد ي�سجع رجال القبائل 

ال�سراع  ولكن  الأ�سد،  �سد  للقتال  الن�سمام  على  العراقيني 
يبني  �سوريا  �سرق  الزور  دير  ن�سبيا يف حمافظة  املحدود  امل�سلح 
اأواخر �سهر �سباط/فرباير اأعلنت جمموعتان  عك�س ذلك. ففي 
ماديا  ولي�س  معنويا  دعما  تقدمان  باأنهما  م�سلحتان  عراقيتان 
من  تخوفًا  املجموعات  هذه  اأظهرت  فقد  �سوريا.  يف  للمعار�سة 
عن  �سوريا  يف  الو�سع  يفاقم  قد  واملقاتلني  ال�سالح  اإر�سال  اأن 
ورف�س  القوة.  اأكرب  قدر  ل�ستخدام  ذريعة  الأ�سد  اإعطاء  طريق 
يف  الظواهري  اأمين  القاعدة  تنظيم  زعيم  دعوة  امل�سرحون 
اأن احلركة  اإىل  م�سريين  الثوار،  مل�ساعدة  �سباط/فرباير 2011 
التوتر هو موؤ�سر  الثورة". هذا  "�سرقة  اجلهادية الدولية حتاول 
املقاومة  وجمموعات  القاعدة  تنظيم  بني  ال�سقة  ات�ساع  على 
الإ�سالمية الأخرى ذات الأهداف الأكرث وطنية يف العراق. وتوؤكد 
من  بالقرب  القبائل  قادة  بني  التوتر  اأن  موؤخرا  مقابالت جرت 
احلدود ال�سورية يف تزايد، على الرغم من وجود عالقات عائلية 
واأعراف قبلية م�سرتكة بينهم، اإ�سافة اإىل تعاطفهم مع مقاتلي 
هذا  �سبب  ويكمن  �سوريا.  يف  مبا�سرة  احلدود  على  املعار�سة 
عرب  الأ�سلحة  جتارة  يف  التو�سع  يوؤدي  اأن  من  اخلوف  يف  التوتر 

احلدود لإعادة تن�سيط تنظيم القاعدة يف العراق.

املتورطة  الوحيدة  العراقية  املجموعة  لي�سوا  ال�سنة  العرب  ولكن 
يف ال�سطرابات ال�سورية. ففي حني ل توجد تقارير ذات �سدقية 
حول جمابهات م�سلحة يف املنطقة ال�سمالية ال�سرقية من �سوريا 
ذات الغلبية الكردية، فاإن ثمة اأدلة ت�سري اإىل تزايد الفعاليات  
العابرة للحدود. ففي اأواخر كانون الثاين/ يناير 2012، اعتقلت 
الب�سمركة  قوات  من  عن�سرين  ال�سورية  احلدود  حر�س  قوات 
خمفر  الب�سمركة  مقاتلو  اقتحم  التايل  ال�سهر  ويف  الكردية، 
�سرطة حدودي وعادوا بكردي �سوري كان قد اعتقل قرب احلدود 
العراقية لدى حماولته دخول العراق. ويف حني امتنع اأكراد �سوريا 
عن النخراط يف الثورة �سد الأ�سد يف بداية 2012، فاإن حكومة 
مع  عالقاتها  متتني  على  حري�سة  تبدو  العراق  كرد�ستان  اإقليم 
جريانها ال�سوريني �سيما واأن نفوذ نظام الأ�سد يتال�سى يف تلك 

الزاوية البعيدة من �سوريا.

�سوريا،  يف  العراقيني  للمقاتلني  املركزي  الدور  من  الرغم  على 
الأجانب  املقاتلني  من  وا�سعة  جمموعة  اأن  اإىل  تقارير  اأ�سارت 
الآخرين  قد انخرطوا يف ال�ساأن ال�سوري. فقد طفت تقارير على 
الإ�سالمية  اجلماعة  اأن   2011 اأول/دي�سمرب  كانون  يف  ال�سطح 
تربطه  الذي   - بلحاج  احلكيم  عبد  وقائدها  الليبية  املقاتلة 
ال�سورية  الثورة  يدعمون  كانوا   - القاعدة  بتنظيم  عالقات 
دعمت  قد  قطر  باأن  التقارير  اأحد  واقرتح  والأ�سلحة.  باملقاتلني 
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ذات  لي�ست  التقارير  هذه  م�سادر  اأن  واحلقيقة  اجلهود.  تلك 
حمتملة  غري  العالقة  هذه  فاإن  املح�سلة  ويف  عالية،  م�سداقية 
لأنه من املتوقع اأن تكون اجلماعة الليبية اأكرث حر�سًا على تعزيز 
مكانتها اخلا�سة يف ليبيا. اأ�سف اإىل ذلك، عدم رغبة احلكومة 
الرتكية ال�سماح لطرف ثالث يف الدخول عرب الطرق التي جاءت 

يف التقارير.

يف حني اأن التقارير اخلا�سة باملقاتلني الأجانب من جريان �سوريا 
الآخرين كانت حمدودة، فاإن اإمكانية قدوم امل�سلحني اإىل �سوريا 
�سباط/ ففي  قائمة.  تبقى  ال�سعودية  وحتى  ولبنان  الأردن  من 
فرباير 2012 غري الإخوان امل�سلمون الأردنيون موقفهم الداعم 
اإىل  داعني  لإ�سرائيل،  املقاوم  الأ�سد  لنظام  طويل  زمن  منذ 
�سوريا  يف  الثوار  بدعم  ومطالبني  الأ�سد  نظام  �سد  "اجلهاد" 
ال�سنة  بني  قتال  اندلع  كما  �سرعي".  "واجب  اأنه  اعتبار  على 
موؤ�سرات  توجد  ل  حني  ويف  لبنان،  �سمال  طرابل�س  يف  والعلوية 
اآذار/مار�س  على وجود مقاتلني �سعوديني يف �سوريا اعتبارا من 
عام 2012، فقد اأثبتت اململكة ا�ستعدادها لت�سجيع املقاتلني على 
وباك�ستان  اأفغان�ستان  يف  الأجنبية  العمليات  م�سارح  اإىل  ال�سفر 

وال�سي�سان والبو�سنة على مدى العقود الأخرية.

دور تنظيم القاعدة
من  وحلب  دم�سق  �سربت  التي  ال�سيارات  تفجريات  �سل�سلة  اإن 
درجة  من  رفعت  �سباط/فرباير  اإىل  الأول/دي�سمرب  كانون 
املخاوف جتاه الدور املحتمل للقاعدة يف حركة املقاومة امل�سلحة 
تنظيم  تدخل  مل�ستوى  التف�سريات  من  العديد  هناك  ال�سورية. 
القاعدة يف حركة الثورة ال�سورية العري�سة، وهي لي�ست متناق�سة 
من  الهجمات هي  اأن هذه  مراقبون  راأى  ففي حني  بال�سرورة.  
عمل جهات مرتبطة بالقاعدة، جادلت املعار�سة باأن النظام قد 
اأواخر  ويف  املعار�سة.  �سمعة  لت�سويه  ال�سيارات  هذه  وفجر  فخخ 
"جبهة  ا�سم  نف�سها  اأعلنت جمموعة تطلق على  �سباط/فرباير، 
فيديو  �سريط  يف  الهجمات  عن  ال�سام"  بالد  حلماية  الن�سرة 
القاعدة.  بتنظيم  ارتباطها  تو�سح  ولغة  رموزا  يحمل  جهادي 
ولرمبا كان نظام الأ�سد متواطئًا جزئيًا يف الهجمات، باأن �سمح 
جلماعات تنظيم القاعدة بالتدخل لدفع املعار�سة اإىل التطرف 

من اأجل ح�سد الدعم املحلي وتعقيد خيارات التدخل الأجنبي.

مدير ال�ستخبارات الوطنية يف الوليات املتحدة "جيم�س كالبر" 
الأمريكي  يف 16  ال�سيوخ  امل�سلحة يف جمل�س  القوات  للجنة  قال 
�سباط/فرباير باأن التفجريات حتمل ب�سمات تنظيم القاعدة يف 

العراق، موؤكدا اأن م�سوؤويل ال�ستخبارات يعتقدون باأن الهجمات 
القاعدة.  بتنظيم  مرتبطة  قبل جمموعات  من  �سنت  قد  بالفعل 
التقومي املعلن جاء بعد اأيام فقط من ظهور زعيم تنظيم القاعدة 
"اإىل الأمام،  اأمين الظواهري يف فيديو من ثمان دقائق بعنوان 
بيان  امل�سلحة.  ال�سورية  املعار�سة  فيه  اأيد  والذي  �سوريا"،  اأ�سود 
الظواهري مل ي�سر اإىل ال�سيارات املفخخة اأو اإىل اأحداث قريبة، 
ومن املمكن اأن يكون قد �سجل يف خريف 2011. ويبدو اأن تنظيم 
القاعدة قد اأخرج �سريط الفيديو مبا�سرة بعد هجمات ال�سيارات 

املفخخة لتعظيم اأثره يف و�سائل الإعالم.

يف  وا�سحًا  اأمرًا  بالقاعدة  �سلة  على  م�سلحني  وجود  بات  لقد 
الن�سرة حلماية  "جبهة  �سوريا. ففي 26 �سباط/فرباير، قامت 
 45 من  اجلودة  عايل  وانتاج  باإخراج  فيديو  ال�سام" بن�سر  بالد 
يركز  ودم�سق.  حلب  يف  ال�سيارات  تفجري  بعمليات  ي�سيد  دقيقة 
تعر�ست  حم�س  مدينة  من  امراأة  ق�سة  على  الفيديو  �سريط 
لالغت�ساب، وقتل ابنها على يد ع�سابة من ال�سبيحة. كما اأظهر 
الثاين/ كانون  يف  دم�سق  هجوم  نفذ  الذي  النتحاري  ال�سريط 
حممد  اأبو  "الفاحت  للمجموعة  العام  الأمني  �سرح  وقد  يناير. 
اإىل  كاإ�سارة  يبدو  ما  على  اُتخذ  حركي  ا�سم  وهو  اجلولين" - 
مرتفعات اجلولن املحتلة - باأن الهجمات قد متت "انتقاما لأهل 
يقارب  ما  يظهر  الفيديو  �سريط  من  لحق  وقت  ويف  حم�س".  
الن�سرة،  لدعم جبهة  لهم  بيان  وحلب يف  دم�سق  من  رجاًل   25
اأحد الرجال ا�ستخدم كلمات عراقية وا�سحة، كما اأن اثنني من 

الت�سريحات اأظهرت اأعالمًا بارزة للقاعدة يف اخللفية.

داخل  تقارير  تداول  جرى  �سباط/فرباير2012،  اأوائل  يف 

مقدمة جبهة الن�سرة
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م�سعب  "اأبو  �سراح  اإطالق  حول  اجلهادية  الإنرتنت  جمتمعات 
ال�سوري" من �سجون �سوريا. اأبو م�سعب ال�سوري، �سوري الأ�سل 
وعن�سر مهم يف القاعدة، برز كاأحد اأهم املفكرين ال�سرتاتيجني 
"دعوة املقاومة  يف احلركة يف 2004، حيث و�سع موؤلفًا  بعنوان 
يف  الف�سل  لعمله  وكان  �سفحة،   1600 من  العاملية"  الإ�سالمية 
"اأنور  تبناها  التي  قيادة"  بال  "املقاومة  ا�سرتاتيجية  تطوير 
يف  اعتقاله  منذ  العلن  يف  ُيَر  مل  ال�سوري  اأن  وحيث  العولقي". 
املدينة الباك�ستانية "كويتا" عام 2005 فقد كان العتقاد ال�سائد 

باأنه يقبع يف �سجون �سوريا.

رمبا كان اإطالق نظام الأ�سد �سراح م�سلحني جهاديني يف و�سط 
ح�سد  هدفه  يكون  وقد  الأجنبي،  التدخل  تعقيد  غايته  الأزمة 
الدعم املحلي. وقد حافظت املخابرات ال�سورية منذ فرتة طويلة 
على عالقاتها مع اجلهاديني من اأجل اإدارة املخاطر على النظام 
يف الوقت الذي تدعم فيه وكالءها يف الدول املجاورة، كما فعلت 
العراق من 2003 حتى عام 2007. وهذا ل يعني بال�سرورة  يف 
اأن "اأبو م�سعب ال�سوري" لعب دورا يف الهجمات، بل هو موؤ�سر 
على العدد كبري من عنا�سر تنظيم القاعدة املتدربني يف �سوريا، 
زعيم  راية  حتت  العراق  يف  القتال  منهم  كثري  �سارك  والذين  
القاعدة "الزرقاوي". والواقع اأن اللواء رونالد بريج�س من وكالة 
ا�ستخبارات الدفاع الأمريكية قال اأي�سا للكوجنر�س اأن "هجمات 
بالفعل  جرت  تكون  قد  القاعدة"  عن  املعهودة  بتلك  �سبيهة 

بوا�سطة م�سلحني على �سلة بالقاعدة داخل �سوريا.

وقد يكون  اأتباع تنظيم القاعدة - الذين احتفظوا �سابقًا بعالقات 
مع املخابرات ال�سورية - انقلبوا على حلفائهم ال�سابقني يف وقت 
يكون  قد  اأخرى،  ناحية  ومن  ال�سورية.  ال�سطرابات  من  مبكر 
نظام الأ�سد �سمح بتطرف املعار�سة اإىل درجة ما. وبغ�س النظر، 
م�ستقبلية  ت�سويات  اأية  تعّقد  �سوف  العنا�سر اجلهادية  فاإن هذه 

لأنها �ستحاول ال�ستفادة من الفو�سى يف قلب بالد ال�سام.

وميكن القول اأن الأحداث يف �سوريا كانت توجه من قبل املقاومة 
امل�سلحة ال�سعبية على الرغم من وجود اأدلة على تورط القاعدة 
الغالبية العظمى  اأن  وادعاءات الأ�سد املتكررة بعك�س ذلك. بيد 
من الأدلة املرتاكمة حتى اأوائل اآذار/مار�س عام 2012 ت�سري اإىل 
اأنه يف حني بدا اأن الإ�سالم م�سدر اإلهام للثوار ال�سوريني، فاإنهم 
مواجهات  اأمد  طال  كلما  ولكن  متطرفني.  جهاديني  يكونوا  مل 
لديهم  �ستتزايد  الت�سليح  عايل  جي�س  مع  املتكافئة  غري  الثوار 

الرغبة يف التحالف مع جهاديني ذوي خربة.

اإىل  الأدلة  غالبية  ت�سري   ،2012 عام  اآذار/مار�س  من  اعتبارا 
عن  ا�ستقالليتها  على  حافظت  امل�سلحة  ال�سورية  املعار�سة  اأن 
العنا�سر اجلهادية املتطرفة، ولكن وجود تنظيم القاعدة، حتى 
خماطر  ب�سبب  كبري  اأمني  قلق  م�سدر  �سيكون  �سغرية،  باأعداد 
انت�سارها يف حالة النهيار املحتمل للحكومة ال�سورية. يف �سباط/
ع�سكريون  وحمللون  اأمنيون  م�سوؤولون  �سلط   2012 فرباير 
لغاز  كبرية  �سرية  خمابئ  وجود  خماطر  على  ال�سوء  اأمريكيون 
القاذفات  اآلف  عن  ف�ساًل  �سوريا،  يف  واخلردل  الأع�ساب 
املحمولة على الكتف امل�سادة للطائرات. ففي حالة �سقوط نظام 
التي حتر�س خمزونات  الأمن  اأن قوات  فاإنه من املرجح  الأ�سد، 
الأ�سلحة هذه قد تنهار لدرجة متكن فريقًا �سغريًا ح�سن التمويل 

من املجاهدين من احل�سول على هذه الأ�سلحة.

الخاتمة

قدم وزير الدفاع ليون بانيتا �سهادته اأمام جلنة القوات امل�سلحة 
مبجل�س ال�سيوخ يف 7 اآذار/مار�س 2012 حول الق�سايا التي حتجز 
الوليات املتحدة عن دعم املعار�سة امل�سلحة يف �سوريا، حيث قال 
"من غري الوا�سح مَم تت�سكل املعار�سة ال�سورية امل�سلحة - لي�س 
ثمة بديل ع�سكري وحيد وجامع ميكن التعرف عليه، اأو تعيينه، اأو 
اأ�سار اجلرنال مارتن دميب�سي -رئي�س هيئة  به"، كما  الت�سال 
اأنه مت التعرف على اأكرث من مائة  الأركان امل�سرتكة- اأي�سًا اإىل 
من جماعات املعار�سة امل�سلحة يف �سوريا. وكان بانيتا قد اأ�ساف 
�سارحًا اأنه نظرًا لوجود عدد كبري من اجلماعات امل�سلحة، فاإنه 
من ال�سعب اإيجاد زعيم واحد يوحدهم. واأ�ساف "واجهنا نوعا 
ما الو�سع نف�سه يف ليبيا، ماجعل اأولوية العمليات ال�ستخباراتية 
هناك حماولة معرفة من هي املعار�سة، واأين يتو�سعون، وماذا 
هنا  امل�سكلة  بينهم.  التن�سيق  م�ستوى  هو  وما  يفعلون،  كانوا 
وكثرية  متنوعة  جمموعات  وجود  ب�سبب  مرات  ثالث  م�ساعفة 
جدًا، مع عدم تاأكدنا من قدرتها على اإيجاد زعيم واحد، اأو من 
جدوى اجلهود جلمعهم يف اإطار جمل�س اأو هيئة ما – كانت ثمة 

جهود ملحاولة حتقيق ذلك، ولكنها ب�سراحة مل تكن ناجحة.

املعار�سة  اأن  تو�سح  التي  ال�سبل  ل�سرح  التقرير  هذا  �سعى  وقد 
امل�سلحة ال�سورية قابلة للتعريف، منظمة وموؤهلة حتى واإن مل تكن 
اأن  التمرد هي لمركزية بطبيعتها، وينبغي  اإن حركات  موحدة. 
يبقى اأ�سلوب الثوار يف �سوريا على هذا النحو من اأجل ال�ستمرار 
يبقى  لذلك  الأ�سد.  نظام  قوات  �سد  والفر  الكر  عمليات  يف 
اجلي�س ال�سوري احلر -عرب مقره ال�سمي يف تركيا- يعمل كمظلة 
للمقاومة امل�سلحة اأكرث من كونه �سل�سلة قيادية ع�سكرية تقليدية. 
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القتال  وحدات  اإىل  مبا�سرة  اأوامر  احلر  اجلي�س  يعطي  ل  قد 
الأكرث  امليلي�سيا  العديد من وحدات  ولكن  لوائه،  املن�سوية حتت 
ويعرفون  للحركة،  ولءهم  يبدون  �سورية  الأر�س يف  على  فعالية 
اأنف�سهم باأنهم جزء من حركة التمرد الوطني. وعالوة على ذلك، 
واأن�سطة  العمليات  ومناطق  والوجوه  الأ�سماء  من  العديد  فاإن 
اإىل وحدات قتالية فاعلة متاحة  زعماء امل�سلحني الذين ينتمون 
عرب م�سادر مفتوحة. ونورد تفا�سيل ال�سري الذاتية يف امللحق 1 
من هذه الورقة. كما نورد قائمة ت�سم جماعات املعار�سة امل�سلحة 

مرتبة ح�سب وجودهم يف املقاطعات ال�سورية يف امللحق 2.

حتافظ ثالث وحدات من امليلي�سيات ال�سورية الأكرث فعالية على 
هذه  اإبراز  مت  وقد  احلر،  ال�سوري  باجلي�س  مبا�سرة  عالقات 
املعار�سة  يف  الرئي�سية  م�ساهماتها  ب�سبب  التقرير  يف  الوحدات 
بن  خالد  لواء  هي  الأوىل  الوحدة  احلر.  اجلي�س  مع  وعالقتها 
ت�سدى  اأول من  وكان  بالقرب من حم�س،  يعمل  والذي  الوليد، 
لهجوم النظام يف الر�سنت يف اأيلول/�سبتمرب 2011.  وقد ان�سحب 
اللواء من الر�سنت اإىل مناطق ذات كثافة �سكانية يف حم�س حيث 
وا�سل مقارعة النظام يف ت�سرين الثاين/نوفمرب وكانون الول/
لواء خالد بن  ان�سحب  اآذار/مار�س 2012،  دي�سبمر 2011. ويف 
الوليد من حم�س والر�سنت بعد اأن قامت قوات النظام بح�سار 
�سامل للمنطقة ملدة �سهر كامل. ومع ذلك، متكنت قوى املعار�سة 
من احلفاظ على قوتها القتالية ملوا�سلة القتال يف اأماكن اأخرى.

الوحدة الثانية البارزة من جمموعات املعار�سة امل�سلحة التابعة 
جبل  �سمايل  تتمركز  التي  هرمو�س  كتيبة  هي  احلر  للجي�س 
الزاوية، وقد اأعاقت حرية نظام الأ�سد يف التنقل وعرقلت خطوط 
ات�سالته املمتدة من ال�سمال اإىل اجلنوب واأظهرت مرونة مثرية 
من  انطالقًا  النظام  هرمو�س  كتيبة  حتدت  بعداأن  للده�سة. 
معقلها يف جبل الزاوية يف خريف عام 2011، اأحلقت قوات اأمن 
الأ�سد خ�سائر فادحة يف �سفوف هذه املجموعة يف نهاية العام. 
ومع ذلك، وا�سل ثوار جبل الزاوية �سن الغارات ون�سب الكمائن 

لقوات الأمن يف اأوائل عام 2012.

الوحدة الثالثة الفعالة هي كتيبة العمري يف جنوب �سهل حوران، 
واعتمدت با�ستمرار على اأ�سلوب الكر والفر يف �سن هجماتها �سد 
قوات المن من ت�سرين الول/اأكتوبر عام 2011 وحتى اأوائل عام 
2012، ما اأجرب النظام على الزج بقوة قتالية معتربة يف حماولة 
قوات  الهجمات  هذه  اأعاقت  وقد  الثائرة.  الكتيبة  لدحر  فا�سلة 
النظام واأكرهتها على املواجهة على جبهات متعددة يف اآن واحد، 

الأمر الذي قلل من قدرة الأ�سد على تو�سيع العمليات.

مقر  مع  وثيقة  بعالقة  الأخرى  القتالية  املجموعات  حتتفظ  ل 
اإىل  ي�سريون  ذلك  مع  ولكنهم  تركيا  يف  احلر  ال�سوري  اجلي�س 
اأفراد منه. على �سبيل املثال، فاإن املتمردين  اأنهم  اأنف�سهم على 
ال�سورية  العا�سمة  من  كيلومرتا  ثالثني  بعد  على   الزبداين  يف 
التخلي عن عملية  اأول جمموعة فر�ست على نظام الأ�سد  كانوا 
وقف  على  التفاو�س  على  الأمن  قوات  واأجربت  كربى،  هجومية 
النت�سار  هذا  الثاين/يناير.  كانون  منت�سف  يف  النار  اإطالق 
النقاط  �سد  جديد  هجوم  �سن  على  الوليد  بن  خالد  لواء  �سجع 
القوية التابعة للنظام يف حم�س والر�سنت. فاملجموعتان تدعمان 
والعمليات  امل�سرتكة  توافق غاياتهما  البع�س من خالل  بع�سهما 
للقيادة  تتبعان  ل  كانتا  واإن  حتى  بها،  تقومان  التي  التكاملية 
نف�سها، وكثري من املجموعات الأخرى ت�سري اإىل نف�سها على اأنها 
جزء من اجلي�س ال�سوري احلر ولكنها ل تعرتف بالعقيد ريا�س 

الأ�سعد قائدًا لها.

�سباط/فرباير  يف  حم�س  على  النظام  هجوم  من  الرغم  على 
ان�سحبوا  الذين  املتمردون  واأثبت  فاعاًل،  التمرد  يزال  ل   2012
اأن   2012 اآذار/مار�س  بداية  يف  حم�س  يف  عمرو  بابا  حي  من 
القتالية.  القوة  على  احلفاظ  اأجل  من  تكتيكيا  كان  الن�سحاب 
وقد دفعت عمليات النظام يف حم�س والزبداين املقاتلني للخروج 
متمردو  ومتكن  القتالية.  وحداتهم  تدمر  مل  ولكنها  الريف  اإىل 
لبنان  بني  الواقعة  اجلبال  يف  �سفوفهم  جتميع  من  الزبداين 
القتال  وحدات  مع  والتن�سيق  كبرية،  هجمات  وتنفيذ  و�سوريا، 
ا�ستخدام  يف  الت�سعيد  �سجع  وقد  ودم�سق.  حم�س  يف  الأخرى 
املعار�سة  اإىل  الن�سمام  على  اآخرين  النظام  جانب  من  القوة 

امل�سلحة، خا�سة يف حمافظتي اإدلب وحماة.

اأن  بعد  املتمردين  �سد  الأ�سد  نظام  هجمات  وترية  ت�ساعدت 
ذاتها،  حد  يف  كبرية  اإهانة  كان  الزبداين.  عن  هجومه  �سدوا 
تلك  على  بال�سيطرة  للمتمردين  ال�سماح  ميكنه  ل  الأ�سد  ونظام 
الت�ساري�س. لكن الزبداين  ت�ستمد اأي�سًا اأهميتها بالن�سبة لنظام 
لقوات  لوج�ستي  اإمداد  حمور  مبثابة  اأنها  من  اإيران  يف  احلكم 
احلر�س الثوري الإيراين-فيلق القد�س لتزويد حزب اهلل اللبناين 
بالدعم. وقد جرى هجوم اجلي�س على ثوار الزبداين بعيد زيارة 
قا�سم �سليماين اإىل دم�سق يف كانون الثاين/يناير، مبا يتوافق مع 

م�سالح فيلق القد�س حتى واإن مل يكن موجها من قبله.

الأ�سد  نظام  قرار  توجيه  يف  اأي�سا  �ساهمت  الإيرانية  القيادة 
ففي  �سباط/فرباير.  مدينة حم�س يف  على  ال�سيطرة  ل�ستعادة 
اأمام  خطابا  �سليماين  األقى  الثاين/يناير،  كانون  �سهر  اأواخر 
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يف  اجلماهريية  احلركة  "اإن  فيه:  جاء  خا�س  اإيراين  جمهور 
�سوريا مل تكن يف املدن، بل كانت يف القرى ول تزال. ... لذلك 
فاإن املر�س يف �سوريا لي�س ذلك املر�س الذي من �ساأنه الإجهاز 
على احلكومة"، ولكن وترية ال�سراع كانت قد ت�ساعدت بالفعل 
يف  اأخرى  مرة  دم�سق  يف  ظهر  �سليماين  اأن  ويقال  املدن.  يف 
اأوائل �سباط/فرباير املا�سي، قبل اأيام من ت�سعيد نظام الأ�سد 
با�ستخدام القوة وفر�سه ح�سارًا �ساماًل على املدن التي ي�سيطر 
يف  لال�ست�سالم  الزبداين  ا�سطر  الذي  الأمر  املتمردون،  عليها 
ال�سهر  نهاية  قبل  حم�س  يف  وكذلك  �سباط/فرباير  منت�سف 
ذاته. ومن املرجح اأن ي�ستمر نظام الأ�سد يف تنفيذ ا�سرتاتيجية 
اأ�سرع وقت  القوة غري املتنا�سبة يف حماولة لإنهاء النتفا�سة يف 
كلفة  رفع  للنظام  يتيح  باملدفعية  الع�سوائي  الق�سف  ممكن. 
املعار�سة مع احلفاظ على قدرته على املناورة والتي تبدو جمهدة 

على نحو متزايد.

على  الأ�سد  نظام  قدرة  من  �ستقلل  املتمردين  مرونة  اأن  �سك  ل 
ال�سمود، ولكن الدعم اخلارجي لنظامه يجعل التوقعات ب�سقوط 
و�سيك للنظام �سابقة لأوانها. مل يثبت النظام ال�سوري حتى الآن 
قدرته على القيام بعمليات متعددة، وا�سعة، متزامنة اأو متالحقة 
مبا فيه الكفاية يف املدن لقمع حركة التمرد. ولكن من املحتمل اأن 
ن الدعم التقني واملادي من ايران ورو�سيا النظاَم من زيادة  مَيِكّ
مدى �سيطرته وقدرته على حماربة املتمردين -دون بلوغ م�ستوى 
الأركان  هيئة  رئي�س  اأ�سار  وكما  متعددة.  مناطق  يف  الذروة- 
ع�سكرية  "مبيعات  بعالقة  الأ�سد  يحتفظ  دميب�سي،  امل�سرتكة 
خارجية" فاعلة مع بلدين اثنني، اإيران ورو�سيا. اجلرنال جامي�س 
 6 يوم  �سهادة  قدم  الأمريكية،  املركزية  القيادة  قائد  ماتي�س، 
مار�س عام 2012 اأن اإيران تر�سل فرقًا من امل�ست�سارين لتح�سني 
وكان  املتمردين،  �سد  املراقبة  على  وقدراته  الأ�سد  ا�ستخبارات 
دميب�سي قد اأ�سار اأي�سا اإىل اأن الإيرانيني كانوا يقدمون الأ�سلحة 

لنظام الأ�سد ملحاربة الثوار.

يف  ت�ساعده  اخلارج" مل  من  الأ�سلحة  "�سراء  يف  الأ�سد  �سيا�سة 
تدعيم قدراته �سد املتمردين فقط، ولكنها اأي�سا خف�ست ب�سكل 
فوفقًا  النظام.  �سد  املبا�سر  الع�سكري  التدخل  خطر  من  فعال 
يف  جدًا  متقدمة  "اأ�سلحة  الأ�سد  لنظام  الرو�س  قدم  ملاتي�س، 
والرادارات،  وال�سواريخ  املتكاملة  اجلوي  الدفاع  اأنظمة  جمال 
واأ�سلحة اأخرى من هذا القبيل." وي�سكل الدفاع اجلوي ال�سوري 
وم�سادات ال�سفن رادعا معتربًا لأي عمل ع�سكري من قبل منظمة 
حلف �سمال الأطل�سي، وي�سعى اأن�سار الأ�سد الرو�س ل�سمان بقاء 

وا�ستمرار هذا النوع من الردع.

بد  فال  النظام  �سلطة  تقوي�س  موا�سلة  املتمردون  اأراد  ما  اإذا 
التزود   لإعادة  الإمداد اخلارجي  العتماد على خطوط  لهم من 
بال�سالح والذخرية. وحتى اأوائل عام 2012 كان الدعم اخلارجي 
الدول  من  اخلفيفة  الأ�سلحة  تهريب  عمليات  على  اقت�سر  قد 
خالل  من  اأي�سًا  نف�سها  تغذي  التمرد  حركة  ولكن  املجاورة. 
ال�ستيالء على اإمدادات ومعدات النظام، كما حدث يف الزبداين.

على  يجب  فاإنه  اخلارجي،  الدعم  على  النظام  حل�سول  ونظرًا 
املتمردين ايجاد و�سيلة لتاأمني احل�سول على اأ�سلحة وتكنولوجيا 
والت�سالت  للدبابات  امل�سادة  الأ�سلحة  مثل  تقدمًا،  اأكرث 
امل�سفرة، من اأجل املزيد من اإ�سعاف قدرات نظام الأ�سد. كما اأن 
ا�ستخدام النظام للمدفعية والدبابات داخل املدن دون اأي وازع 
يزيد من احلد الأدنى من الإمكانيات املطلوب توفرها للمعار�سة 

امل�سلحة كي ت�ستطيع ال�سمود وحتقيق النجاح.

ظهور خاليا اإرهابية على �سلة بتنظيم القاعدة تعمل �سد النظام 
يقدم  ذلك  بخالف  الذي  �سورية،  يف  التمرد  �سرعية  من  يعقد 
نف�سه على اأنه حملي اأ�سيل. وينطوي ذلك على خماطر بالن�سبة 
اإىل  تدعو  التي  لتلك اجلهات  كما ميثل حتديا  املتحدة  للوليات 
املعار�سة  جماعات  لكن  ماديًا.  دعمًا  امل�سلحة  املعار�سة  دعم 
امل�سلحة التي اأثبتت عالقتها مع اجلي�س ال�سوري احلر لديها دوافع 
علمانية وا�سحة املعامل، الأمر الذي قد يجعل عالقتها مع تنظيم 
القاعدة غري مرجحة يف الوقت الراهن. وقد لحظ ال�سحفيون 
حركة  الأ�سا�س  يف  هي  امل�سلحة  املعار�سة  اأن  الواقع  اأر�س  على 
مقاومة �سعبية. ولكن كلما زادت الهجمات النارية ال�ساحقة التي 
يقودها النظام �سدهم فاإن احتمال تطرفهم يزداد. عالوة على 
القاعدة  تنظيم  اإىل  يلجوؤون  قد  املحليني  املتمردين  فاإن  ذلك، 
ت�سعيد  مع  متقدمة  وتكتيكات  اأ�سلحة  للح�سول على  النهاية  يف 
النظام �سد املتمردين وتركهم دون اأي اإمكانية رد متنا�سب، كما 
مع  العالقات  وتنمية   .2006-2005 الفرتة  يف  العراق  يف  حدث 
امل�سلحة والعرتاف مبنظمات متمردة حمددة  املعار�سة  زعماء 

قد تثمر ردع هذا التوجه اخلطري.

ال�سيا�سية  املعار�سة  بني  التمييز  من  املتحدة  للوليات  بد  ل 
اخلارجية وبني املعار�سة امل�سلحة �سد نظام الأ�سد على الأر�س 
يف �سوريا. اإن م�سروع القرار املقرتح خالل �سهر �سباط/فرباير 
املا�سي من قبل موؤمتر اأ�سدقاء �سوريا يف تون�س يحتوي على لغة 
تن�س على العرتاف باملجل�س الوطني ال�سوري  كـ "ممثل �سرعي 
لل�سوريني"، ويخوله ذلك ا�ستالم الدعم العملي املقدم جلماعات 
�سيا�سيًا  كيانًا  لي�س  ال�سوري  الوطني  املجل�س  لكن  املعار�سة. 
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متجان�سًا اأو متما�سكًا، كما اأنه ل ميثل اأي جماعة من جماعات املعار�سة امل�سلحة الن�سطة. ف�ساًل عن ذلك، فاإن قائد اجلي�س ال�سوري احلر 
ريا�س الأ�سعد مل يعرتف مبحاولة املجل�س الوطني ال�سوري تاأ�سي�س جمل�س ع�سكري يف اأوائل اآذار/مار�س ول �سك اأن ت�سريحات املجل�س 

الوطني ال�سوري لي�ست املحرك لعمليات حركة املعار�سة امل�سلحة.

املتمردون امل�سلحون اأي�سا ل ي�سكلون كتلة واحدة متما�سكة، وهو اأمر طبيعي ينطبق على معظم حركات التمرد. وحتى جمموع اجلماعات 
املتمردة امل�سلحة قد ل ي�سكل بدياًل �سرعيًا للنظام العلوي. لكن الثورات تتقدم من خالل اأطوار ل دفعة واحدة، وتاأجيل اتخاذ قرارات 
�سيا�سية حتى تتوحد املعار�سة حول حكومة ائتالفية بديلة هو مبثابة اإ�سرار على �سرورة اأن تنجح الثورة جناحًا كاماًل قبل اأن تتلقى اأي 

دعم عملي اأو ع�سكري.

ومع ت�سعيد نظام الأ�سد يف اأوائل عام 2012، قد تكون الأزمة يف �سوريا و�سلت اإىل النقطة التي ل ميكن بعدها اإزالة اآثار ذلك الت�سعيد 
التداعيات  لحتواء  الأ�سد؛  نظام  ب�سقوط  التعجيل  يف  �سوريا  يف  الأمريكية  امل�سلحة  وتكمن  التفاو�س.  طريق  عن  ت�سوية  اإىل  والو�سول 
اأعقاب رحيل الأ�سد. ولذلك، ينبغي  الإقليمية الناجمة عن ال�سراع الدائر، ولكت�ساب النفوذ لدى الدولة والقوات امل�سلحة النا�سئة يف 
على الوليات املتحدة اأن تنظر يف تطوير العالقات مع العنا�سر احلا�سمة يف �سفوف حركة املعار�سة امل�سلحة يف �سوريا من اأجل حتقيق 

الأهداف امل�سرتكة، واإدارة العواقب والتبعات اإذا �سقط نظام الأ�سد اأو طال اأمد ال�سراع.
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الملحق األول: قيادات المعارضة المسلحة 

قيادات اجلي�س احلر يف تركيا
املقدم ح�سني هرمو�س

من�سوب حلركة ال�سباط الأحرار
منطقة العمليات: غري معروف

اأن�ساأ املقدم هرمو�س حركة ال�سباط الأحرار عندما اأعلن عن ان�سقاقه يف بيان م�سور مطلع حزيران/يونيو 
2011. وقد اعتقلت قوات المن ال�سورية املقدم هرمو�س منت�سف �سهر اأيلول/�سبتمرب عام 2011 واأعدمته يف 

كانون الثاين/يناير عام 2012.

العقيد ريا�س اأ�سعد
قائد اجلي�س ال�سوري احلر

منطقة العمليات: غري معروف
�سكل العقيد ريا�س اأ�سعد اجلي�س ال�سوري احلر يف نهاية متوز/يوليو 2011، وبحلول منت�سف ت�سرين الأول/
اأكتوبر كانت جماعته قد ارتبطت مع العديد من جماعات الثوار الرئي�سية التي تعمل على الأر�س يف �سوريا.

العقيد اأحمد حجازي
نائب قائد اجلي�س ال�سوري احلر

منطقة العمليات: غري معروف
هرب العقيد حجازي اإىل تركيا. له م�ساركاته املتعددة يف ت�سريحات م�سورة ومقابالت �سحافية من مقر 

قيادة اجلي�س ال�سوري احلر يف تركيا حيث كان يعمل نائبا للعقيد الأ�سعد.

العقيد مالك الكردي
نائب قائد اجلي�س ال�سوري احلر

منطقة العمليات: غري معروف
هرب العقيد مالك الكردي اإىل تركيا بعد ان�سقاقه اأواخر اآب املا�سي من البحرية ال�سورية. وقد قام بالعديد 

من الت�سريحات ال�سحفية و امل�سورة خالل فرتة وجوده يف قيادة اجلي�س ال�سوري احلر.

املالزم اأول حممد حمدو
متحدث با�سم اجلي�س ال�سوري احلر

منطقة العمليات: غري معروف
املالزم حممد حمدو مل يظهر يف اأي ت�سريح م�سور، ولكن يجري العديد من املقابالت ال�سحافية حيث تتم 

الإ�سارة اإليه على اأنه املتحدث الر�سمي اأو اأحد القادة يف املركز الإعالمي للجي�س ال�سوري احلر يف تركيا.

 
العميد الركن م�سطفى اأحمد ال�سيخ

قائد املجل�س الع�سكري ال�سوري الأعلى
منطقة العمليات: غري معروف

العميد الركن م�سطفى ال�سيخ ان�سق يف نهاية �سهر كانون الثاين/يناير 2012 حيث اأ�سبح ال�سابط الأعلى 
رتبة الذي ان�سق حتى حينه.  قام بت�سكيل املجل�س الع�سكري ال�سوري الأعلى خارج اإطار اجلي�س ال�سوري احلر، 
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ولكن جرى دمج املجموعتني يف �سباط/فرباير املا�سي.
النقيب ب�سيم اخلالد

من�سوب للمجل�س الع�سكري ال�سوري الأعلى 
منطقة العمليات: غري معروف

اأدىل النقيب ب�سيم اخلالد بت�سريح م�سور اأعلن من خالله عن ت�سكيل املجل�س الع�سكري ال�سوري الأعلى، 
والذي يف اإطاره �سيقوم بدور م�ساعد للعميد الركن م�سطفى ال�سيخ.

املقدم عبد ال�ستار يون�سو
قائد كتيبة حمزة

منطقة العمليات: مدينة ادلب و�سواحيها
�سارك املقدم يون�س يف عدد من الت�سريحات امل�سورة  من مقر قيادة اجلي�س ال�سوري احلر يف تركيا، 

ويفرت�س اأنه يقود كتيبة حمزة يف  ادلب. مع ذلك، ثمة القليل من الأدلة التي ت�سري لرتباطه بجماعات الثوار 
الفعالة يف اإدلب.

النقيب اأيهم  الكردي
قائد كتيبة  القا�سو�س

منطقة العمليات: حماه
عينت قيادة اجلي�س ال�سوري احلر النقيب الكردي قائدًا لكتيبة القا�سو�س يف حمافظة حماة. وبينما ليزال 

الكردي يظهر يف ت�سريحات اجلي�س ال�سوري احلر، اإل اأن هناك القليل من الأدلة التي ت�سري اإىل ارتباطه 
مبجموعات الثوار الفعالة يف حماة.

وحدة قيادات اجلي�س احلر

النقيب عمار الواوي
قائد كتيبة الأبابيل

منطقة العمليات: حلب
من املفرت�س اأن النقيب الواوي يقود وحدة ثوار يف حلب، وكان قد قدم تقريرًا عن عمليات املجموعة هناك. 

ومع ذلك، فاإن تواتر ت�سريحاته امل�سورة وال�سحفية ت�سري اإىل اأنه قد بقي يف تركيا، واأنه قد اأ�سبح على �سلة 
وثيقة بقادة اجلي�س ال�سوري احلر. 

النقيب اإبراهيم منري جمبور
قائد كتيبة حرية

منطقة العمليات: حلب
�سارك النقيب جمبور بالعديد من الت�سريحات امل�سورة من تركيا فى متوز/يوليو واأيلول/�سبتمرب 2011 قبل 

اأن يعود اىل �سوريا ليقود جمموعة من الثوار يف ت�سرين الثاين/نوفمرب. من ال�سعب ن�سبة بع�س العمليات 
املحدودة حوايل حلب ملجموعة النقيب جمبور. 

الرائد ماهر النعيمي 
قائد كتيبة معاوية بن اأبي �سفيان

منطقة العمليات: دم�سق
مهارة الرائد النعيمي يف اخلطابة واملقابالت ال�سحافية التي اأجراها من داخل �سوريا جعلت منه �سخ�سية 

رئي�سية يف احلركة. وقد قامت وحدته ببع�س الهجمات حول دم�سق. وخالفًا لباقي قادة اجلي�س ال�سوري احلر، 
كان من اأوائل من جرى �سمهم اإىل املجل�س الع�سكري ال�سوري الأعلى.
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النقيب قي�س القطاعنه
قائد كتيبة العمري

منطقة العمليات: حمافظة درعا 
يقود النقيب قطاعنه تنظيم الثوار الأكرث فعالية يف �سهل حوران، حيث يقود غارات وين�سب الكمائن على 

طول قو�س من البلدات ال�سغرية ويتجنب مواجهة م�ستمرة مع قوات الأمن. كما قام النقيب قطاعنه اأي�سًا 
بالتن�سيق مع وحدات ثوار اأخرى يف حمافظة درعا.

النقيب يو�سف حميي الدين يحيى
قائد كتيبة الهرمو�س

منطقة العمليات: جبل الزاوية، ادلب
ان�سم النقيب يحيى لقيادة اجلي�س ال�سوري احلر يف تركيا بعد ان�سقاقه يف اآب/اأغ�سط�س املا�سي عن اجلي�س 

ال�سوري. عاد اإىل منطقة جبل الزاوية ليقود قوة كبرية من الثوار حيث يقومون بغارات وين�سبون كمائن.

لواء خالد بن الوليد، حمافظة حم�س

الرائد عبد الرحمن ال�سيخ علي
قائد لواء خالد بن الوليد
منطقة العمليات: الر�سنت

اأ�سبح الرائد ال�سيخ علي زعيمًا حلركة املقاومة امل�سلحة يف خمتلف اأنحاء حم�س يف اأيلول 2011، حيث قام 
بتنظيم جميع ال�سباط املن�سقني يف لواء خالد بن الوليد.

الرائد علي حممد اأيوب
قائد كتيبة حمزة 

منطقة العمليات: الر�سنت
يقود الرائد اأيوب كتيبة حمزة التابعة للواء خالد بن الوليد. وبالرغم من ان�سمامه املتاأخر ن�سبيًا للواء اإل 

اأنه لعب دورًا رئي�سيًا يف انتزاع ال�سيطرة على املنطقة الغربية من الر�سنت من موؤيدي النظام يف اأواخر كانون 
الثاين/يناير 2012.

املالزم اأول اإبراهيم اأيوب
نائب قائد كتيبة حمزة

منطقة العمليات: الر�سنت
بعد ان�سقاقه يف متوز 2011، اأ�سبح املالزم اأول اأيوب اأحد امل�ساهمني الأ�سا�سيني يف ت�سكيل لواء خالد بن 

الوليد، حيث يعمل حاليًا كاأحد القادة �سمن كتيبة حمزة، وا�ستمر بدوره القيادي خالل الهجوم على الر�سنت 
اأواخر كانون الثاين 2012.

الرائد اأحمد بحبوح
من�سوب للواء خالد بن الوليد

منطقة العمليات: الر�سنت
الرائد بحبوح هو اأول قائد للواء خالد بن الوليد يف حزيران/يونيو 2011، وقد حافظ اأخوه عبد اهلل بحبوح 

على عالقات وثيقة مع الرائد ال�سيخ علي، وقاد الرائد بحبوح الثوار �سد القوات املوالية للحكومة يف الر�سنت 
خالل �سهري كانون الثاين/يناير و�سباط/فرباير 2012.
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النقيب عبد اهلل بحبوح 
قائد كتيبة حممد طال�س 
منطقة العمليات: الر�سنت

ان�سم النقيب عبد اهلل بحبوح اإىل �سقيقه اأحمد خالل الت�سكيل الأويل خلالد بن الوليد، وحافظ على عالقات 
وثيقة مع الرائد ال�سيخ علي منذ ذلك احلني. وقد ظهر النقيب عبد اهلل بحبوح يف عدد من البيانات امل�سورة 

الهامة. وقد حارب مع �سقيقه اأحمد يف الر�سنت يف �سباط/فرباير 2012. 

املالزم اأول عبد الرزاق طال�س
قائد كتيبة الفاروق 

منطقة العمليات: بابا عمرو، مدينة حم�س
اأ�سبح املالزم اأول طال�س، ابن �سقيق وزير الدفاع ال�سوري لفرتة طويلة م�سطفى طال�س، زعيمًا ملهمًا 

حيث يقود كتيبة الفاروق التابعة للواء خالد بن الوليد يف بابا عمرو يف حم�س. وقد قتل اأثناء ق�سف النظام 
باملدفعية لبابا عمرو يف التا�سع من �سباط 2012. )حيث ظهر املالزم اأول طال�س يف اكرث من فيديو بعد اعداد 

التقرير(

املالزم اأول وليد العبد اهلل
نائب قائد كتيبة الفاروق 

منطقة العمليات: بابا عمرو، مدينة حم�س
ظهراملالزم اأول العبد اهلل بجانب املالزم اأول عبد الرزاق طال�س يف كل بياناته امل�سورة و كل املقاطع امل�سورة 

التي تظهر املن�َسقني ال�سابني يعملون مع جمموعاتهم امل�سلحة داخل حي بابا عمرو يف حم�س.

النقيب يو�سف احلمود
قائد كتيبة فادي الك�سم 

منطقة العمليات: باب دريب، مدينة حم�س
النقيب احلمود هو اأحد اأوائل الأع�ساء يف لواء خالد بن الوليد حتت قيادة الرائد احمد بحبوح.  يف �سهري 

كانون الثاين/يناير و�سباط/فرباير 2012، قاد النقيب احلمود الثوار �سد القوات املوالية للحكومة يف حي باب 
دريب يف حم�س.

املالزم اأول فايز احمد العبد اهلل
قائد �سرية علي بن اأبي طالب

منطقة العمليات: منطقة احلولة يف ريف حم�س
�سارك املالزم اأول العبد اهلل يف اأوىل البيانات م�سورة قبل اأن يظهر بعد اأيام من معركة الر�سنت يف اأيلول/

�سبتمرب 2011 ليعلن ان�سحاب لواء خالد بن الوليد، ويعلن م�سوؤوليتها عن هجمات فعالة يف ريف حم�س.

النقيب رواد احمد الأك�سح 
قائد كتيبة املهام اخلا�سة

منطقة العمليات: الزعفرانة
ان�سم للواء خالد بن الوليد متاأخرًا ن�سبيًا حيث اأعلن النقيب الأك�سح عن ان�سقاقه يف نهاية كانون الأول/

دي�سمرب 2011، وقام حينها بت�سكيل كتيبة املهام اخلا�سة حتت قيادة لواء خالد بن الوليد.
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النقيب اإياد الديك

من�سوب للواء خالد وليد بن لواء
منطقة العمليات: الر�سنت

النقيب الديك، الذي كان يعترب قائد املجندين يف لواء خالد بن الوليد، كان اأحد الأع�ساء املوؤ�س�سني للواء 
بقيادة الرائد اأحمد بحبوح. وقد �سارك النقيب الديك يف �سل�سلة من الت�سريحات امل�سورة مدعيًا امل�سوؤولية 

عن العمليات يف الر�سنت.

املالزم اأول اأحمد م�سطفى خلف
من�سوب للواء خالد بن الوليد

منطقة العمليات: الر�سنت
املالزم اأول خلف هو واحد من اأوائل ال�سباط الأحرار واأكرثهم احرتامًا يف جميع اأنحاء حم�س من بعد 

ان�سقاقه اأواخر حزيران/يونيو 2011 وانت�سابه لحقًا للواء خالد بن الوليد. قتل خالل الهجوم الذي �سنه 
النظام على الر�سنت اأواخر ايلول/�سبتمرب عام 2011.

املالزم اأول حممد عبد العزيز طال�س
من�سوب للواء خالد بن الوليد 

منطقة العمليات: الر�سنت
املالزم اأول عبد العزيز طال�س كان م�سوؤوًل عن ن�سب كمائن لقوات الأمن على طول الطريق من حم�س اإىل 

الر�سنت يف اأيلول  املا�سي وقد قاتل يف الر�سنت يف نهاية ال�سهر نف�سه. مل يظهر يف بيانات م�سورة منذ ذلك 
القوت، ورمبا يكون قد قتل.

املالزم اأول اأجمد احلميد
من�سوب للواء خالد بن الوليد

منطقة العمليات: الر�سنت
املالزم اأول احلميد هو اأحد الأع�ساء الأوائل يف حركة ال�سباط الأحرار يف الر�سنت قبل ان�سمامه للواء خالد 
بن الوليد يف اأيلول/�سبتمرب2011. وقد ظهر احلميد، اأحد اأبناء مدينة الر�سنت، يف عدة ت�سريحات م�سورة 

هامة خالل فرتة ت�سكيل لواء خالد بن الوليد. )ا�ست�سهد بعد اإعداد التقرير(

املالزم اأول عمر ال�سم�سي
من�سوب للواء خالد بن الوليد 

منطقة العمليات: الر�سنت
املالزم اأول ال�سم�سي هو اأحد الأع�ساء الأوائل يف حركة ال�سباط الأحرار يف الر�سنت قبل ان�سمامه للواء خالد 

بن الوليد يف اأيلول/�سبتمرب2011. وقد ظهر ال�سم�سي يف عدة ت�سريحات م�سورة هامة خالل فرتة ت�سكيل 
لواء خالد بن الوليد.

ريف حماة و جنوب اإدلب

النقيب زهري ال�سيخ
 قائد كتيبة اأ�سامة بن زيد 

منطقة العمليات: اإدلب وحماة
اأعلن النقيب ال�سيخ عن ان�سقاقه وان�سمام اإىل كتيبة اأبي الفداء يف بداية ت�سرين الثاين/نوفمرب املا�سي، 

ويف نهاية ذلك ال�سهر اأعلن عن ت�سكيل كتيبة اأ�سامة بن زيد املوؤلفة من اأكرث من 75 ثائرًا  منظمني �سمن 5 
�سرايا.
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املالزم اأول اأمين احلالق
من�سوب ل�سرية اأبو الفداء، كتيبة اأ�سامة بن زيد 

منطقة العمليات: �سمال ريف حماة
يظهر املالزم اأول حالق على اأنه قائد �سرية ال�سهيد حممد ح�سني احلالق و�سرية اإميان بن ح�سني عبد اهلل. يف 

�سباط/فرباير 2012 اأ�سرت وحدته 11 من احلجاج الإيرانيني امل�سافرين عرب حماة، ومن ثم اأطلق �سراحهم.

املالزم عبد املجيد اأيوب
قائد �سرية كفاح �سرمال، كتيبة اأ�سامة بن زيد

منطقة العمليات: خان �سيخون، اإدلب
ظهر املالزم اأول اأيوب كقائد ل�سرية حتت اإمرة زهري ال�سيخ. يف اأوائل �سهر كانون الأول/دي�سمرب ظهر يف بيان 
م�سور زاعمًا اأنهم يحمون املظاهرات يف خان �سيخون و اأنهم قد دمروا ناقلة جند مدرعة اأثناء ا�ستباكهم مع 

قوات النظام.

املالزم اأول حممد بي�س
قائد �سرية حممد ال�سيخ، كتيبة اأ�سامة بن زيد 

منطقة العمليات: ادلب وحماة
وقد ظهر املالزم اأول بي�س يف اثنني من البيانات امل�سورة مع النقيب زهري ال�سيخ كقائد م�ساعد يف وحدته.

املالزم اأول حممود احمد حمادي
قائد �سرية ح�سن احل�سن، كتيبة اأ�سامة بن زيد 

منطقة العمليات: اإدلب وحماة
ظهر املالزم الأول حمادي يف اثنني من البيانات امل�سورة مع النقيب زهري ال�سيخ كقائد م�ساعد يف وحدته. 

العميد الركن ر�سوان املدلو�س
قائد كتيبة �سليمان 

منطقة العمليات: معرة النعمان، اإدلب
ان�سق العميد الركن املدلو�س عن خمابرات القوات اجلوية، وهو مثال نادر على الن�سقاق من جهاز ا�ستخبارات 
النظام. عينه اجلي�س ال�سوري احلر قائدًا لكتيبة �سليمان يف اإدلب. قتلته القوات املوالية للنظام عندما داهمت 

خمباأه يف ت�سرين الثاين/نوفمرب 2011.

النقيب زاهر عبد الكرمي
من�سوب لكتيبة �سليمان

منطقة العمليات: كرناز وحمردة، حماة
ادعى النقيب كرمي امل�سوؤولية عن بع�س اأوىل الهجمات الفعالة �سد قوافل اجلي�س ال�سوري امل�سافرة عرب 

ريف حماة يف اأيلول 2011. وقد اأ�سيب بجروح خطرية يف الغارة نف�سها التي قتل فيها العميد الركن ر�سوان 
املدلو�س.
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العقيد عدنان حالق
من�سوب لكتيبة اأبي الفداء

منطقة العمليات: حماه
ان�سق العقيد حالق يف كانون الأول/دي�سمرب 2011 مع جمموعة �سغرية من اجلنود، واأعلن عن عزمه 

الن�سمام اىل كتيبة اأبي الفداء يف اجلي�س ال�سوري احلر حتت قيادة ريا�س الأ�سعد.

املالزم اأول طالل امل�سري
من�سوب ل�سرية خ�سر ال�سريف، كتيبة اأ�سامة بن زيد 

منطقة العمليات: كفرنبودة، حماة
اأعلن املالزم اأول امل�سري ان�سقاقه من القوات اخلا�سة ال�سورية يف كانون الأول/دي�سمرب 2011 وظهر يف بيان 

م�سور منت�سف �سباط املا�سي حيث اأعلن عن �سلته بكتيبتي اأ�سامة بن زيد واأبو الفداء، قبل ال�ستباك مع 
قوات النظام با�ستخدام م�سادات الدروع.

املالزم اأول حممد اخلال
من�سوب ل�سرية خ�سر ال�سريف، كتيبة اأ�سامة بن زيد 

منطقة العمليات: كفرنبودة، حماة
يف كانون الأول/دي�سمرب 2011 اأعلن املالزم حممد اخلال ان�سقاقه عن اجلي�س ال�سوري وت�سكيل �سرية خ�سر 

ال�سريف التابعة لكتيبة اأ�سامة بن زيد.
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الملحق الثاني : جماعات المعارضة المسلحة
حمافظة حلب

كتيبة الأبابيل 
منطقة العمليات: حمافظة حلب

القائد: النقيب عمار الواوي
العديد التقديري: غري معروف

ادعى النقيب الواوي م�سوؤولية كتيبته عن 
عدد من الهجمات يف جميع اأنحاء حلب 

و�سمال اإدلب. اإل اأنه يبدو اأن الواوي بقي 
يف تركيا منذ ت�سرين الأول/اأكتوبر 2011، 

ما يجعل من ال�سعب عزو الن�ساطات يف 
مدينة حلب لقيادته ويدعو للت�سكيك يف 

م�سداقية وحدته.

كتيبة حرية
منطقة العمليات: حمافظة حلب

القائد: النقيب اإبراهيم منري جمبور
العديد التقديري: 30-25 

كتيبة حرية بقيادة النقيب جمبور هي 
واحدة من 22 جماعة م�سلحة اأعلن عنها 
اجلي�س احلر يف بيانه امل�سور يف ت�سرين 
الأول/اأكتوبر 2011. يف ت�سرين الثاين/

نوفمرب 2011، اأدىل جمبور ببيان م�سور 
مع ت�سكيل من اأكرث من 25 ثائرُا.  النقيب 

جمبور تربطه عالقات وثيقة مع قيادة 
اجلي�س ال�سوري احلر ولكن من ال�سعب 

ن�سب الن�ساطات املحدودة حول حلب 
مبا�سرة لهذه الكتيبة.

حمافظة اإدلب
كتيبة هرمو�س 

منطقة العمليات: جبل الزاوية
القائد: النقيب يو�سف حميي الدين يحيى

العديد التقديري: 150
اأظهر الثوار يف جبل الزاوية قدرة مثرية 

لالإعجاب يف �سهري ت�سرين الأول/ـكتوبر  
وت�سرين الثاين/نوفمرب 2011، حيث قاموا 

بغارات ون�سبوا كمائن على طول الطرق 
الرئي�سية التي حتيط خمباأهم اجلبلي. 

بعد اأن اأحلقت قوات اأمن النظام هزمية 
كبرية بهوؤلء املتمردين يف اأواخر كانون 
الأول/دي�سمرب، اأبدت املجموعة قدرات 

مرنة يف اإعادة جتميع ال�سفوف من خالل 
ال�ستمرار يف اإجراء كمائن وغارات هامة 

اعتبارا من كانون الثاين/يناير 2012.

كتيبة حمزة
منطقة العمليات: حمافظة اإدلب 

و�سواحيها
القائد: املقدم عبد ال�ستار يون�سو

العديد التقديري: غري معروف
عندما اأعلن اجلي�س ال�سوري احلر عن 

ت�سكيلته الر�سمية املو�سعة يف ت�سرين 
الأول/اأكتوبر 2011، عني املقدم يون�سو 

قائدًا لكتيبة حمزة حول مدينة ادلب. 
على الرغم من وترية ن�ساطات الثوار يف 

هذه املنطقة، فاإنه من ال�سعب حتديد 
فعالية كتيبة حمزة نظرًا لوجود عدد من 
املجموعات الثائرة النا�سطة يف املنطقة.

كتيبة  اأبو بكر ال�سديق
منطقة العمليات: مدينة اإدلب

القائد: غري معروف
العديد التقديري: غري معروف

ل يتوفر الكثري من املعلومات حول هذه 
الوحدة با�ستثناء اأن �سرية �سرار بن الأزور 

ادعت النتماء اإليها خالل ت�سكيلها.

�سرية �سرار بن الأزور
منطقة العمليات: �سرمني

القائد: غري معروف
العديد التقديري: 15

يتوفر القليل من املعلومات حول هذه 
الوحدة خارج اإطار الإعالن عن ت�سكيلها 
يف بداية كانون الثاين/يناير 2012. وقد 

ادعت هذه ال�سرية انتماءها لكتيبة اأبو بكر 
ال�سديق خالل ت�سكيلها.

كتيبة معاوية
منطقة العمليات: �سراقب

القائد: غري معروف
العديد التقديري: 50

اأعلنت هذه اجلماعة الكبرية ن�سبيًا عن 
ت�سكيلها منت�سف �سباط/فرباير يف بيان 

م�سور يظهر جتمعًا كبريًا يتاألف من ما ل 
يقل عن 50 مقاتلني من الثوار. وقدلحظ 

ال�سحافيون الذين اأجروا مقابالت مع 
املقاتلني يف �سراقب خالل هذه الفرتة 
التنظيم العايل امل�ستوى لثوار �سراقب.

حماة وريف جنوب 
حمافظة ادلب 

كتيبة اأبو الفداء 
منطقة العمليات: ريف حماه وجنوب 

حمافظة اإدلب
القائد: غري معروف

العديد التقديري: 500 )جمتمعة مع كتيبة 
اأ�سامة بن زيد(

عرفت كتيبة اأبي الفداء كممثلة للجي�س 
ال�سوري احلر يف حماة يف بيان م�سور 

يف ت�سرين الأول/اأكتوبر 2011. عدد من 
الأفراد الذين عرفوا عن اأنف�سهم باأنهم 

اأع�ساء من هذه الكتيبة، عرفوا عن 
اأنف�سهم اأي�سًا بو�سفهم اأع�ساء يف كتيبة 
اأ�سامة بن زيد، ما يوحي باأن املجموعتني 

مرتبطتني ارتباطًا وثيقًا، هذا اإذا مل يكونا 
كتيبة واحدة. قامت كتيبتي اأبي الفداء و 

اأ�سامة بن زيد معًا ب�سن اأكرث من 20 غارة 
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وكمني �سد قوات اأمن النظام يف ال�سهول 
الزراعية يف اإدلب و�سمال مدينة حماة.

كتيبة اأ�سامة بن زيد 
منطقة العمليات: ريف حماه وجنوب 

حمافظة اإدلب
القائد: النقيب زهري ال�سيخ

العديد التقديري: 500 )جمتمعة مع كتيبة 
اأبو الفداء(

اأعلن النقيب ال�سيخ، الذي عرف عن 
نف�سه يف البدء كع�سو يف كتيبة اأبي الفداء، 

عن ت�سكيل كتيبة اأ�سامة بن زيد يف نهاية 
ت�سرين الثاين/نوفمرب 2011. ومنذ ذلك 
احلني اأ�سبح عدد من القادة حتت اإمرته 

ي�سريون اإىل اأنف�سهم على اأنهم اأع�ساء 
يف كال الكتيبتني ) اأ�سامة بن زيد واأبو 
الفداء( ما يدل على الرتباط الوثيق 

بني املجموعتني، هذا اإذا مل تكونا كتيبة 
واحدة.  قامت كتيبتا اأبي الفداء واأ�سامة 

بن زيد معًا ب�سن اأكرث من 20 غارة 
وكمني �سد قوات اأمن النظام يف ال�سهول 

الزراعية يف اإدلب و�سمال مدينة حماة.

�سرية حممد ح�سني احلالق )التابعة 
لكتيبة اأ�سامة بن زيد(

منطقة العمليات: كفرنبودة، ادلب/حماة
القائد: املالزم اأول اأمين احلالق

العديد التقديري: 25-50 )جمتمعة مع 
�سرية اإميان بن ح�سني عبداهلل(

املالزم اأول حالق ظهر بالتناوب على اأنه 
قائد �سرية حممد ح�سني احلالق وقائد 

�سرية اإميان بن ح�سني عبد اهلل. يف 
�سباط/فرباير 2012، األقت �سريته القب�س 
على 11 من احلجاج الإيرانيني امل�سافرين 

عرب حماة ثم اأفرجت عنهم.

 �سرية اإميان بن ح�سني عبد اهلل )كتيبة اأبو 
الفداء(

منطقة العمليات: كفرنبودة، ادلب/حماة

القائد: املالزم اأول اأمين احلالق
العديد التقديري: 25-50 )جمتمعة مع 

�سرية حممد ح�سني احلالق(
املالزم اأول حالق ظهر بالتناوب على اأنه 

قائد �سرية حممد ح�سني احلالق وقائد 
�سرية اإميان بن ح�سني عبد اهلل. يف 

�سباط/فرباير 2012، األقت �سريته القب�س 
على 11 من احلجاج الإيرانيني امل�سافرين 

عرب حماة ثم اأفرجت عنهم.

�سرية كفاح �سرماين 
منطقة العمليات: خان �سيخون، ادلب  

ومورك، حماة
القائد: املالزم اأول عبد املجيد اأيوب

25 العديد التقديري: 
�سرية كفاح �سرماين منظمة حتت اإمرة  

كتيبة اأ�سامة بن زيد. وتزعم اأنها تقوم 
بحماية املتظاهرين يف خان �سيخون، 

وانها قد دمرت ناقلة جند مدرعة ون�سبت 
كمائن للقوات املوالية للنظام قرب مورك.

�سرية منهل الفكري
منطقة العمليات: خان �سيخون، ادلب

القائد: املالزم اأول اأبو زيد
15 العديد التقديري: 

�سرية منهل الفكري منظمة حتت اإمرة 
كتيبة اأ�سامة بن زيد، وقد ادعت ال�سرية 

امل�سوؤولية عن ال�ستباكات مع القوات 
املوالية للنظام يف �سيخون خان.

�سرية اأبو عمار
منطقة العمليات: اإدلب

القائد: املالزم اأول اأمني اأبو عثمان
15 العديد التقديري: 

الظاهر اأن �سرية اأبو عمار كانت تعمل 
ب�سكل م�ستقل حتت قيادة اأحمد م�سر 

احل�سني قبل وفاته يف منت�سف ت�سرين 
الثاين/نوفمرب 2011.  لحقًا يف ال�سهر 

نف�سه، جرى دمج ال�سرية مع كتيبة اأ�سامة 
بن زيد حتت قيادة املالزم اأول اأبو عثمان.

�سرية ح�سن احل�سن 
منطقة العمليات: اإدلب/حماة

القائد: املالزم اأول حممود اأحمد حمادي
15 العديد التقديري: 

مت تنظيم �سرية ح�سن احل�سن حتت اإمرة 
كتيبة اأ�سامة بن زيد. وقد ادعت ال�سرية 
م�سوؤوليتها عن ن�سب كمائن لقوات اأمن 

النظام على اتو�سرتاد حلب/دم�سق.

�سرية حممد ال�سيخ 
منطقة العمليات: اإدلب/حماة

القائد: املالزم اأول حممد بي�س
15 العديد التقديري: 

مت تنظيم �سرية حممد ال�سيخ حتت 
اإمرة كتيبة اأ�سامة بن زيد ولكنها مل تدِع 

امل�سوؤولية عن اأية هجمات حمددة.

�سرية خ�سر ال�سريف
منطقة العمليات: كفر نبودة، ادلب / حماة

القائد: املالزم اأول حممد اخلال
25-15 العديد التقديري: 

ت�سكلت هذه ال�سرية يف منت�سف كانون 
الول/دي�سمرب 2011 واأعلنت انت�سابها 

اإىل كتيبة اأ�سامة بن زيد. اأحد مالزميها، 
طالل امل�سري، ظهر يف بيان م�سور 
منت�سف �سباط/فرباير 2012 ليعلن 
ارتباطه بكل من كتيبة اأ�سامة بن زيد 

وكتيبة اأبو الفداء.

�سرية م�سعب ال�سبيح
منطقة العمليات: غري معروفة

القائد: غري معروف
30 العديد التقديري: 

ت�سكلت هذه ال�سرية يف منت�سف �سباط/
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فرباير 2012، حيث اأعلنت انت�سابها اإىل 
كتيبة اأ�سامة بن زيد.  وبا�ستثناء البيان 

امل�سور، ليوجد دليل على هذا الرتباط، 
كما اأن ال�سرية مل تعلن م�سوؤوليتها عن اأية 

ا�ستباكات حمددة.

�سرية عز الدين 
منطقة العمليات: اإدلب

القائد: امل�ساعد اأول جعفر عبد الفتاح 
قرابو

العديد التقديري: 20
ت�سكلت هذه ال�سرية يف منت�سف �سباط/
فرباير 2012، حيث اأعلنت انت�سابها اإىل 

كتيبة اأ�سامة بن زيد. وبا�ستثناء البيان 
امل�سور، ليوجد دليل على هذا الرتباط، 
كما اأن ال�سرية مل تعلن م�سوؤوليتها عن اأي 

ا�ستباكات حمددة.

كتيبة �سليمان
منطقة العمليات: جنوب حمافظة ادلب
القائد: العميد الركن ر�سوان مدلو�س 

الذي قتل يف 14 ت�سرين الثاين/نوفمرب 
2011

العديد التقديري: 25-50 )منذ مطلع 
ت�سرين الثاين/نوفمرب 2011(

عندما اأعلن اجلي�س ال�سوري احلر عن 
هيكله الر�سمي املو�سع يف ت�سرين الأول/

اأكتوبر 2011، �سم اإليه كتيبة �سليمان 
بقيادة العميد الركن مدلو�س  النا�سطة يف 

�سمال ريف حماة وحمافظة ادلب.  يبدو 
ان هذه الكتيبة قد انحلت منذ الغارة 

التي قتلت العميد الركن مدلو�س، ويرجح 
اأن اأع�ساءها التحقوا بكتيبة اأبي الفداء 

وال�سرايا التابعة لها.

كتيبة القا�سو�س
منطقة العمليات: حماة

القائد: النقيب اأيهم الكردي

العديد التقديري: غري معروف
عندما اأعلن اجلي�س ال�سوري احلر عن 

هيكله الر�سمي املو�سع يف ت�سرين الأول/
اأكتوبر 2011، �سم اإليه النقيب الكردي 

كقائد لكتيبة القا�سو�س يف حماة. لكن 
كتيبة القا�سو�س مل تعلن م�سوؤوليتها عن 

اأية عمليات حمددة على عك�س غريها من 
اجلماعات امل�سلحة العاملة يف املنطقة، 

الأمر الذي ي�سكك يف م�سداقية هذه 
الكتيبة.

حمافظة حم�س
لواء خالد بن الوليد

منطقة العمليات: حمافظة حم�س
القائد: الرائد عبد الرحمن ال�سيخ علي

العديد التقديري: 3000 +
لواء خالد بن الوليد هو اأكرب القوى 

املتمردة الفاعلة يف �سوريا واأكرثها فعالية. 
بعد توحيد قادة الثوار النا�سطني يف جميع 
اأنحاء حم�س، خا�س اللواء اأول ا�ستباكاته 

الهامة يف نهاية اأيلول/�سبتمرب 2011 
عندما نفذت تراجعًا قتاليًا  �سد قوات 

المن يف مدينة الر�سنت.

كتيبة الفاروق 
منطقة العمليات: بابا عمرو، مدينة حم�س

القائد: املالزم اأول عبد الرزاق طال�س
1000 )اعتبارا من  العديد التقديري: 

اأوائل �سباط/فرباير 2012(
تعترب كتيبة الفاروق التابعة للواء خالد بن 

الوليد وحدة القتال الأكرث فعالية، حيث 
اأحلقت خ�سائر فادحة بالقوات املوالية يف 

حي بابا عمرو يف حم�س اأواخر ت�سرين 
الأول/اأكتوبر واأوائل ت�سرين الثاين/نوفمرب 

2011 حتت قيادة املالزم اأول طال�س. يف 
�سباط عام 2012، اأدت املقاومة ال�سر�سة 
يف باباعمرو اىل ح�سار وق�سف ا�ستمرا 

لثالثة اأ�سابيع قبل اأن تدخل القوات الربية 

املوالية للنظام وت�سيطر على احلي.

كتيبة فادي الك�سم 
منطقة العمليات: باب دريب، مدينة 

حم�س
القائد: النقيب يو�سف حمود

100 العديد التقديري: 
قام النقيب يو�سف حمود، اأحد اوائل 

اأع�ساء لواء خالد بن الوليد، بعدد من 
العمليات الناجحة �سد قوات النظام يف 

حي باب دريب يف كانون الثاين/يناير 
و�سباط/فرباير 2012.

كتيبة حممد طال�س 
منطقة العمليات: الر�سنت، حمافظة 

حم�س
القائد: الرائد اأحمد بحبوح

100-50 العديد التقديري: 
وا�سل الرائد اأحمد بحبوح، القائد الأ�سلي 
للواء خالد بن الوليد، القيام بعمليات �سد 

قوات النظام يف الر�سنت خالل �سباط/
فرباير 2012.

كتيبة حمزة 
منطقة العمليات: الر�سنت ، حمافظة 

حم�س
القائد: الرائد علي حممد اأيوب

العديد التقديري: 100-50
جنحت كتيبة حمزة، بقيادة املالزم اأول 

اإبراهيم اأيوب و�سقيقه الرائد علي حممد 
اأيوب، يف انتزاع الأحياء الغربية من مدينة 

الر�سنت من �سيطرة قوات النظام اأواخر 
كانون الثاين/يناير 2012.

�سرية علي بن اأبي طالب
منطقة العمليات: احلولة، حمافظة حم�س

القائد: املالزم اأول فايز احمد عبد اهلل
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العديد التقديري: 25
ان�سحبت �سرية علي بن اأبي طالب التابعة 

للواء خالد بن الوليد من الر�سنت يف اأيلول/
�سبتمرب 2011 يف اأثناء هجوم النظام على 

املدينة، ومن ثم بداأت بن�سب الكمائن 
و�سن الغارات �سد قوات اأمن النظام يف 
منطقة احلولة يف ريف حم�س التي تقع 

على بعد 10 كم غرب مدينة الر�سنت.

كتيبة املهام اخلا�سة 
منطقة العمليات: زعفرانة وخمتاريه، 

حمافظة حم�س
القائد: النقيب رواد اأحمد الأك�سح

50 العديد التقديري: 

حمافظة درعا
كتيبة العمري 

منطقة العمليات: درعا
القائد: النقيب قي�س القطاعنة

100 العديد التقديري: 
نفذ قائد الكتيبة النقيب قي�س قطاعنة 

هجمات ناجحة �سد القوات املوالية عرب 
حزام من البلدات يف و�سط حمافظة درعا.

كتيبة النا�سر �سالح الدين 
منطقة العمليات: �سنمني ، درعا 

القائد: غري معروف
50-25 العديد التقديري: 

كتيبة النا�سر �سالح الدين تعمل ب�سورة 
م�ستقلة عن كتيبة العمري، حيث ت�سن 
غارات وتن�سب كمائن يف الريف حول 

ال�سنمني. كما قامت الكتيبة بالتن�سيق 
مع النقيب قطاعنة من كتيبة العمري منذ 

ت�سرين الثاين/نوفمرب 2011.

كتيبة احمد خلف 
جيزه، حمافظة درعا منطقة العمليات: 

القائد: غري معروف
25 العديد التقديري: 

تعمل كتيبة اأحمد خلف بتن�سيق وثيق 
مع كتيبة �سهداء احلرية التي التي 

تن�سط  �سمال امل�سيفرة بحوايل 10 كم، 
كما تتوا�سل الكتيبة با�ستمرار مع كتيبة 

العمري. و ت�سن هذه الكتيبة غارات 
متباعدة لكن فعالة �سد نقاط تفتي�س 

النظام، كما اأقامت الكتيبة حواجزها حول 
اجليزة.

كتيبة �سهداء احلرية
منطقة العمليات: م�سيفرة، درعا 

القائد: غري معروف
25 العديد التقديري: 

تعمل كتيبة �سهداء احلرية بتن�سيق وثيق 
مع كتيبة اأحمد خلف التي تن�سط جنوب 

اجليزه بحوايل 10 كم، كما تتوا�سل 
الكتيبة با�ستمرار مع كتيبة العمري. و ت�سن 

هذه الكتيبة غارات متباعدة لكن فعالة 
�سد نقاط تفتي�س النظام.

�سرية رائد امل�سري
منطقة العمليات: ت�سيل، درعا 

القائد: غري معروف
10 العديد التقديري: 

�سافر قائد كتيبة العمري قي�س قطاعنة 
اإىل ت�سيل لتاأ�سي�س �سرية رائد امل�سري 

يف كانون الثاين/يناير 2012، لكن العدد 
املحدود للهجمات املبلغ عنها يف منطقة 
ت�سيل ي�سكك يف م�سداقية هذه ال�سرية.


