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 (6احلركات السلفية والقتالية ) 
 

 "نور الدين زنكي"حركة 

 االعتدال املزّيف

 تمهيد

  "نور الدين زنكي"حركة 
 
قبتان "في بلدة هور املسلح هي واحدة من الفصائل املسلحة في سوريا. بدأت نواتها في الظ

ة  األحداث مع بداية، 2011 من العام تشرين الثاني في ريف حلب الغربي فيالواقعة  "الجبل كات الشعبي  والتحر 

الحراك أشهر من بداية  8بعد  أي ئيس السوري بشار األسد، وبروز الجماعات املسلحة،املعارضة لنظام الر  

  املعارض والتظاهرات في سوريا
 
 توفيق" بل عرفت بمجموعة زنكي"، الدين "نور  بحركة بعد معروفة تكن ولم .1تقريبا

سها السلفي توفيق، نسبة إ"الدين شهاب علي  ة، قبل عزله وتعيينالتكفيري   بميوله الدين املعروف شهاب لى مؤس 

 عام  
 
 للحركةسعيدو قائدا

 
 من أوائل املنضم  وتعد  الحركة " .ا

 
ها من أوائل ة، كما أن  ورة السوري  ين ملجلس قيادة الث

 
 
  الفصائل املسلحة حصول

 
ابات، ما جعلها األكثر ة للدب  تاو املضاد   71صواريخ بي جي إم ـ  على السالح، وتحديدا

 في مدينة حلب
 
 .2"تسليحا

ل إلى حركة مسلحة ذات بنية  ،وارتبطت الجماعة )حركة نور الدين الزنكي( بجماعات مسلحة أخرى  قبل أن تتحو 

ت ة، فانضم 
 
ة ومستقل ة قوي  ع إلى ثم ،2012 تموز  في التوحيد" لواء "إلى بداية تنظيمي  مرت كما فاستقم" ألوية تجم 

ُ
" أ

ة" ها ما لبثت أن انسحبت ،في كانون أول من العام نفسه، وأطلقت على نفسها "كتائب نور الدين زنكي اإلسالمي   لكن 

ى ما إلى 2014 في العام ، لتنضم  2013 أيار في منه في أيار  أن تعود وتنسحب اإلرهابي، قبل" املجاهدين جيش" يسم 

دون إيضاح لألسباب الكامنة وراء قرار ، "حركة نور الدين الزنكي"ببيان رسمي إلى  هاتغيير اسم هانعالإو ، 01423

 
 
لي الندماج قرار "أن   انسحاب من جيش املجاهدين؛ وكان معروفا ح وقد تمويل". على الحصول  بدافع كان األو   رج 

نها بسبب كان" املجاهدين جيش" حركة من بالنسحاب" زنكي الدين نور " حركة قرار أن   مراقبون 
 
 دعم توفير من تمك

حدة الوليات من مالي ة املت   .4وتركيا" األمريكي 

  ،تركيا" مع وثيقة عالقات من الفصائل املسلحة التي "تملك "نور الدين زنكي"حركة  أن   ومن املعلوم
 
ى دعما  ،وتتلق 

 
 
ا  ولوجستي 

 
ا  وعسكري 

 
ا عت عالقاتها مع مقاتلين من تركمان في شمال مدينة حلب،  ،مالي   منها، وقد وس 

 
مباشرا
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ة مجموعة مع و"اندمجت ن، التركمان من محلي    وقامت السوريي 
 
 تشرين 15 في عليها تركماني قائد بتنصيب سريعا

  حدث ما ، وهو2015  الثاني
 
 .5املجموعتين" على تركي بتأثير غالبا

 

I. نفوذها تنامي الحركة وتوّسع 

 إلى األعداد الكبيرة من أبناء تلك الق ؛يف الغربيفي الر   ةحاضنة شعبي   "نور الدين زنكي" حركةتمتلك 
 
رى نظرا

ين، في ظل  الواقع املعيش ي املتدهور  مها للسكان املحلي  ة التي تقد  ة و الذين التحقوا بصفوفها والخدمات املدني 
 
قل

ة في املناطق الخاضعة للفصائل املسلحة، كما أن  ال ة الرسمي  ة والخدمي  ر الحاجات األساسي 
 
يمنة هاملوارد وعدم توف

ل عامل ضغط عال وقهر 
 
ة للفصائل املسلحة في مناطق سيطرتها وسطوة تلك الفصائل تشك ة واألمني  العسكري 

ين، تمنع من إبداء الرأي واإلعالن عن املواقف، ما يجعل من حالة التعايش مع الواقع القائم أم  للسكان املحلي 
 
را

 .
 
ا  يكاد يكون طبيعي 

 

II. البنية التنظيمّية والعسكرّية 

ف من قائد عام ومجلس "نور الدين زنكي"تمتاز حركة 
 
ة، تتأل

 
ة ومستقل ة قوي  ، بحسب املراقبين، ببنية تنظيمي 

ين، ومكاتب  شورى، وقائد عسكري ومسؤول أمني وشرطة ورئيس مكتب سياس ي وشرعي خاص، وقادة ميداني 

م الحركة نفسها بوصفها  ة،ة ومدني  وأجهزة أخرى عسكري   ة. وتقد  كما هو حال الفصائل املسلحة األخرى األساسي 

، له قراره
 
ا  قوي 

 
ها قدو  املستقل، فصيال  الحسابات في صعب رقم إلى ةوالستقاللي   والخبرة نظيمالت   نتيجة لت"تحو   أن 

  .6ة"الداخلي  

طرف على  بدون تفضيل أي   ،ةة بدائي  تنظيمي  الفصائل تملك تركيبات ، إن  ""نور الدين زنكي"وفي نظر حركة 

 اآلخر، وهي ذات طابع شعبي مرن جد  
 
أكثر تلك وترى أن  " ."رهابسبب ظروف تشكيلها واملصاعب التي رافقت تطو   ؛ا

 
 
 تنظيمي   ،ةحاربت الفساد الداخلي والفوضوي  هي التي الفصائل تنظيما

 
 وصنعت هرما

 
دة، واألمر تم   ، لهاا  بمهامَّ محد 

صت كوادرها أحد هذه الفصائل التي خلت من الفساد وخص   "الزنكي" وبشكل إرادي بسيط، و ،بدون مساعدة

ض لنقسامات أو ة، ولم يتعر  ة والسياسي  ة والعسكري  مود في وجه املحن املالي  دة، لذلك استطاع الص  بأعمال محد  

 
 
 ماتفك

 
 على توازنه العسكري والسياس ي نوعا

 
 .7"ك، بل بقي محافظا

 كانوا , 8مقاتل 8000 نحو ،التقديراتفي أعلى  ،"نور الدين زنكي"ي حركة عدد مقاتل بلغ
 
يف بالر  بداية،  ،زونيترك

 لهم مكتب ن  أة واسعة هناك. كما ولهم حاضنة شعبي   ،الغربي ملدينة حلب
 
 عسكري   ا

 
, يعتبر عصب الحركة في حي ا

 
 
الخاضع لسيطرة الفصائل  ،القسم الشرقي من مدينة حلب في، ةعاصمة هذه الحركة الفعلي  الذي يعد   ،ري السك

ة   ،املسلحة السلفي 
 
 كما سيأتي. ،9ز بنية الحركة عبر تسعة مكاتبوفيه تترك

                                                           
 . 2016شباط  13حلب،  3(، فصائل املعارضة السورية املسلحة ISWمعهد دراسات احلرب ) - 5
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 .2016تشرين الثاين  28سياسي حلركة نور الدين زنكي بسام مصطفى حجي(، عضو املكتب ال
 املرجع السابق نفسه. - 7
 .2017متوز  20آالف مقاتل ينشقون عن "هيئة حترير الشام"، اخلميس  8بلدي نيوز،  - 8
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مت ة إضافة إلى الحالة التنظيمي   من أجل  ؛عسكري ميداني شق   :ينشق  العام إلى  هانشاطالتي أنشأتها الحركة، قس 

 ئيس السوري بشار األسد وإضعافه، الر   نظاممواجهة 
 
ة  ،مدني إلسقاطه، وشق   تمهيدا ق بالشؤون املدني 

 
يتعل

 
 
ة للمدن والبلدات الواقعة تحت سيطرة الحركة املباشرةللسك من أجل تأمين ؛ ان املقيمين ضمن اإلدارة املحلي 

ة، بغية كسب تأيي مات الحياتي  ة، وتوفير املقو  بات والحاجات املعيشي 
 
 واستمرار ،ةلحاضنة الجتماعي  د ااملتطل

 . دعمها

، في أنحاء مختلفة الجيش السوري معارك كثيرة ضد   "نور الدين زنكي"حركة خاضت  ،ستوى العسكري املفعلى 

 األو   فصيلمن مدن وأرياف حلب في سوريا، وهي ال
 
ضد  دخل حي صالح الدين بعد معارك شرسة ح الذي ل املسل

 . 2012تموز ة في السوري  ات قو  ال

 

ظام، والقيام بمهم   ة في سياق املواجهة مع الن 
 
ة مستقل ة وأمني   ة إدارةوعمدت الحركة إلى إيجاد بنية عسكري 

  املجتمع
 
سات الد  املحل  عن مؤس 

 
ى املهام ي، بديال

 
ة، تتول ة، وذلك عبر إنشاء مكاتب خاص   ةالعسكري  ولة الرسمي 

 :سمياإللكتروني الر   حركة الزنكيوهي، حسب موقع ، ةواألمني  

 -ط م -سرايا "م د 5" كتيبة منتشرة في مدينة حلب وريفها, باإلضافة إلى 56كري: تتبع له "املكتب العس - 1

تقوم بإدارة العمل ، ضابط يرأسها ،ات مشتركةتتبع هذه الكتائب لغرفة عملي  و  ،ة"هندسة عسكري   -اباتدب   -ةمدفعي  

 العسكري وتنظيم الجبهات التي تعمل عليها الكتائب.

  2 -  
 
مخافر  10اإلضافة إلى ب ،يف الحلبيكتيبتين, واحدة بمدينة حلب واألخرى بالر   رطة: يضم  املكتب األمني والش

. وتتبع هذه  15 شرطة, و
 
تقوم و  ،( إلى إدارة واحدةةني  النقاط األم -املخافر  -الحواجز  - ةالكتائب األمني  )حاجزا

 . ..ةة والخاص  ابعة لنفوذ الحركة, وحماية املنشآت واملمتلكات العام  ة ضبط األمن والستقرار في املناطق الت  بمهم  

 3 -  
 
 مكتب الت

 
 يرة في الجبهات.وتوزيع الذخ وتسجيلها في قيود, ،ى ضبط أمور السالحسليح: يتول

وتوزيعها حسب  ،وترشيدها ،ة عناصر الحركةوتقييد ذاتي   ،نظيم: يقوم بضبط األعداددارة والت  مكتب اإل  - 4  

 لختصاصات .ا

 مكتب اإل  - 5  
 
 ة تأميصالت: يقوم بعملي  شارة والت

 
 وتنظيمها.  ،ةشارات العسكري  صالت واإل ن الت

 6 -  
 
 ؤون اإلداري  مكتب الش

 
 ة: يتأل

 
 محروقات, مهم   ةف من مطبخ ورحبة تصليح ومحط

 
عام واملحروقات ته تأمين الط

 ات الالزمة للحركة. واآللي  

 فقات. واتب وإدارة الن  وتوزيع الر   ،وضبطها ،ةمور املالي  يقوم باإلشراف وتوثيق األ  املكتب املالي: - 7 

وتوزيعها على أسر العناصر بشكل منتظم,  ،ة: يقوم بتأمين اإلغاثات للعناصرمكتب اإلغاثة العسكري   - 8 

 "والعناية بأمور املعاقين وأسر 
 
 . "هداءالش

 وعسكري  تأهيلهم أخالقي  ملعسكرات: يقوم بتدريب العناصر و ا - 9 
 
. ا

 
 ا

 ملكتب السياس ي والعالقات العام  ا - 10 
 
 اخلة في الد  ة للحركة, وإقامة العالقات العام  ى رسم السياسة العام  ة: يتول

  والخارج. 

  

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/58b22715-fa89-4f43-bcc6-2ca1241e7fcc
http://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/58b22715-fa89-4f43-bcc6-2ca1241e7fcc
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لى ريف إ باإلضافة ،ةوالجنوبي   ةوالشمالي   ةريافها الغربي  أو حلب في مدينة بداية،  ،"نور الدين زنكي" حركة انتشرت

 ،ةالبحوث العلمي   ،املنصورة  :"، وأبرزهاداعش" وتنظيمظام السوري ة جبهات مع الن  عد   على تعمل، و دلب الغربيإ

 ،ولةسيف الد   ،ةالعامري   ،صالح الدين، الجزيرة ،جبل شويحنة ،جبل معارة األرتيق ،حي الراشدين الشمالي

ة قوى فاعلة على مع عد   بالشتراك ،ات في حلب وريفهاعملي  ل غرفة بإنشاء أو   حركة الزنكي قامتو الراموسة. 

 " 450وكانت حصيلة هذه املعارك الضارية سقوط أكثر من "، ات خان العسل"وهي: "غرفة عملي   ،األرض
 
 .10مقاتال

م، فأحدثت عد   الزنكي بالعمل املدني على نحو خاص   حركةت اهتم  و 
 
في  ةمور املدني  األ ة مكاتب لالعتناء بومنظ

ياملكتب الط -ةمكتب اإلدارة املحلي   :هذه املكاتب ومن أبرز املناطق الخاضعة لسيطرتها،  املكتب  -املكتب التعليمي -ب 

ات11املكتب الشرعي والدعوي  -القتصادي ة في القرى واإلغاثة عبر مجالس محلي  ... األمن والقضاء ، إضافة إلى مهم 

 وقد أنشأت منذ تأسيس والبلدات واألحياء.
 
 اقتصادي   ها "مكتبا

 
اخل عين في الد  مويل لها من املتبر  ُيعنى بجلب الت   ،"ا

 .12رة"ة ملناطقها "املحر  وتوفير املصالح الخدمي   ،دينودفع رواتب املجن   ،الحوالخارج، من أجل شراء الس  

 

III. تعيين قائد جديد للحركة 

رين  ت قيادة حركة "نور الدين زنكي" بتطو  ة لها، فتوفيق شهاب الدينمن ناحية بارزين مر   ،*اختيار القيادة العام 

نها، قد  سة للحركة في بداية تكو  ة املؤس  ة بحج   ،201513 إقصاؤه في نهاية شهر نيسان من العام  جرى وهو الشخصي 

ي القيادة، وتسيير شؤون الحركة،
 
ة  املرض املانع له من الستمرار بتول ، هو الشيخ علي غير بارزةواستبدل بشخصي 

  .السعيدو
 
ده ، حينها، خبر إعفاء شهاب الدين من منصبه،وكان لفتا الجتماعي  واصلالت   مواقع على الناشطون  "وع 

 . 14صفوفها" أبيض في "انقالب بمثابة
                                                           

 حركة نور الدين الزنكي، املوقع الرمسي. - 10
املؤسسة السورية للدراسات وأحباث الرأي العام، توزع فصائل الثورة واملعارضة العسكرية على أرض سورية ـ اجلبهة الشامية  -قسم الرصد واملتابعة  - 11

 .2016حزيران  16(، 2)
 .2016متوز  24نور الدين زنكي، اجلزيرة، كتائب  - 12

اماً كان يعمل حلّ   ، وهو أُّمي،1973م ن يف العاب الديهو أحد أبناء منطقة الشيخ سليمان اجملاورة لـ"قبتان اجلبل" )ريف حلب الغريب(. توّلد توفيق شها *
 ألف دوالر يف حينها(، وقّدمها 150رية )حواىل ماليني ل 8خمتّصًا بلحم اجلَمل، يف بداايت التحّرك املسّلح يف ريف حلب، ابع مجيع أمالكه مببلغ 

السيطرة على  كنت يف وقت قصري منموعًة متجمشّكَل لرايض األسعد لـ"دعم اجليش احلر". عهد إليه األسعد حيَنها بـ"قيادة اجليش احلر" يف منطقته، لي
سلمني(. أصيب إلخوان املاوب على ة "لواء التوحيد" )احملسحتت راي "صالح الدين"الشيخ سلمان. وشاركت يف دخول حلب، ومتركزت يف حي 

لشفاء، إىل ممارسة لن عاد، بعد متاثله أ ثلكّنه ما لب "الشيخ توفيق" )وهو اللقب الذي اشتهر به بعد حتوله إىل قائد( جبروح بليغة إثر حماولة اغتياله،
قطر،  ام برحلة سّرية إىليف حلب. قر ش" يف حربة يف املعارك ضد تنظيم "داع مهامه "القيادية". ساهم يف تشكيل "جيش اجملاهدين" الذي كان رأس

على عالقاته مع  ن دون أن يؤثّر ذلكمتياز، مابطريّة قوأشيع بني مقاتليه أنّه "ذهب لتأدية العمرة". بعد تلك الزايرة ابت التشكيل الذي يقوده ذراعًا 
" البائدة. حتالف مع "حركة حزمن زنكي" و ر الدين"، وعّدل اسم جمموعته من "كتائب" إىل "حركة نو األتراك. فور عودته، أعلن انفصاله عن "اجملاهدي

وصفهم بون كريي يف تركيا، ألمريكي جرجية اوقبل بدء "حرب التحالف ضّد داعش" كان الشيخ توفيق أحد قادة اجملموعات الذين التقاهم وزير اخلا
 "قادة جمموعات معتدلة".

 .2015نيسان  30شورى حركة "نور الدين الزنكي" الرمسي الصادر بتاريخ بيان جملس  - 13
 .2015نيسان  30عنب بلدي أونالين، "نور الدين الزنكي" تعفي قائدها ألسباب صحية،  - 14
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جاه إلى مسار  وبدا
 
، وتحوير الت

 
ا ، في سياق مختلفأن  هذه الخطوة تأتي في سياق إعادة تموضع الحركة إقليمي 

ة في لعبة الص   نافسالت    راع السوري الد  الخارجي على امتالك أوراق القو 
 
وتوفير  ها الفصائل املسلحة،ر اخلي التي توف

 في ظاهره، يصب  في حقيقة األمر في خانة إعإذ إن  هذا " مناخات سوق تنافس ي بينها؛
 
ادة التغيير الذي يبدو مفاجئا

ة التي عادتمال، بما ترتيب أوراق املجموعات املسلحة في الش إلى رأس الهرم  ، حينها،يتوافق والبوصلة السعودي 

يتوافر لشهاب الدين الذي ُعرف منذ ظهوره على مسرح الحدث بقربه  يكن . وهو ما لم"السعودي ــ القطري ــ التركي"

 األميركي   ،نمن األتراك، ثم القطريي  
 
 "ينالزنكي  "وتضع  . اإلطاحة بشهاب الدين تبدو أشبه بانقالب عليه،.. ينولحقا

ل البوصلة على طريقة  ة"أمام احتمالين: استكمال تحو  إذ  ؛)ولكن بطريقة معاكسة "حركة أحرار الشام اإلسالمي 

 
 
لها إلى الحضن التركي بالكامل، بعدما راوحت بينه وبين السعودي األو   أسفر اغتيال قادة الصف ل في األحرار عن تحو 

ك والتالش ي 
 
(، أو التفك

 
  "جبهة النصرة"، ما يجعل من "لواء التوحيد"على طريقة سابقا

 
 محتمال

 
إذ ُعرفت عنها  ؛رابحا

ك مجموعة بوزن 
 
ل فرصة سانحة مللء  "نور الدين زنكي"البراعة في اقتناص الفرص في الشمال السوري، وتفك

 
ُيمث

إذ يضمن وصل مناطق نفوذها  "؛النصرة"ة بالنسبة إلى الفراغ في ريف حلب الغربي )مركز ثقلها(. وهي منطقة حيوي  

 ضد  في ريف إدلب الشرقي بريف حلب الغربي )وهذا أحد األسباب الجوهري  
 
تها سابقا حركة  ة للمعارك التي شن 

 .15(حزم

 

ة قيادة حركة "نور الدين زنكي" سوى أشهر قليلة، فما لبث علي الوعلى أي  حال، فإن   سعيدو لم يبق في سد 

 بإعفائو  2015أيلول  17في اجتمع أن مجلس شورى الحركة 
 
خذ قرارا

 
محمد سعيد ، وتعيين النقيب من منصبه هات

، من هذا املنصب، و يبعد أشهر قليلة و املجلس  هذا عوديمكانه، قبل أن  *مصري 
 
نيعفي األخير، أيضا يوم السبت  عي 

سه وقائده األول  2016نيسان  16  مؤس 
 
 الشيخ توفيق شهاب الدين، قائدا

 
دا  لها مجد 

 
ا  .16عام 

 

ات قرار إعفائه في  ة حيثي  وكشفت إعادة شهاب الدين إلى منصب القائد العام لحركة "نور الدين زنكي" عدم صح 

ة، كما ورد في بيان الحركة الرسمي حول قرار اإلعفاء،  ها تعود ألسباب صحي  ة السابقة، بأن  عة في وبدا من السر املر 

سها في أوساط ،شهاب الدينتغيير القادة والعودة إلى  ة حضور مؤس  ة، تهاوفي حاضن هاعلى أن  قو   ل سيما الشعبي 

ة  ها شهاب الدين إلى صفوف الحركة، عامل أساس في ذلك،  التيبالنظر إلى حجم حضور العناصر التركماني  ضم 

عهالداخلي الحركة  اهتزاز بناء خشية من ةأل وربما  ،وتصد  ق ،سباب خارجي 
 
لقوي ور التركي وتأثيره االد  بحضور  تتعل

، بقدر توفيره من الداعم التركيي للحركة، في توفير الدعم املادي واللوجست الطرف السعودي ، أو إخفاقفي الحركة

بات التي تصدر من الجانب  تجاوزتأو ربما 
 
 السعودي الضغوط واملتطل

 
 ملا هعة لدى الحركة، الحدود املتوق

 
ي خالفا

 كلفة وأيسر . الذي يبقى أقل  كي، عليه من الجانب التر 
                                                           

 .0152أاير  1صهيب عنجريين، انقالب "الزنكيني": الشمال يواصل السري وفق "البوصلة السعودية"، األخبار،  - 15
ة بدمشق، خريج املعهد العايل لإلدار ، خريج كلية احلقوق يف جامعة حلب، و 1981هو ضابط شرطة من مواليد حلب ” حممد سعيد مصري“ب النقي  *

 لب املدينة.املكتب السياسي للواء ح ، مث عمل قائدًا لكتيبة منبج، وشغل موقع مسؤول2012متوز/يونيو( من العام  21انشق عن السلك يف )
  (.2016نيسان  19، حركة نور الدين الزنكي تعيد اختيار مؤسسها قائداً هلا، املصدر )انظر:

 بيان نشرته احلركة على حساابهتا يف مواقع التواصل االجتماعي.. - 16
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رت مآل األمور فيها بوصفها  ة، لكن  قيادة حركة "نور الدين زنكي"، كعادتها، بر  ة داخلي  ة عملي  صل بديناميكي  تت 

يت ها، فرئيس مكتبها الحركة وحيو   على املؤامرات التي تحاك ضد 
 
ا ها في مواجهة األزمات الطارئة التي قد تواجهها، ورد 

 الن  " ن  اعتبر أ "محمد محمود السيد"الشيخ  السياس ي
 
إلى  ،عبر اإلشاعات والعمالء ،ورةظام سعى منذ بداية الث

 إلى وقوع ".ليجعل فجوة بينه وبين الحاضنة ؛تشويه صورة القادة، وتشويه الجيش الحر
 
بعض ضعفاء  مشيرا

ث عن، "بالترويج من حيث يدرون أو ل يدرون" في ذلك، العقول  ة سالمي  اإل شعوب القائد الحقيقي في التأثير  وتحد 

 " ،ةعربي  الو 
 
ضاف ."حوله فعندما يظهر هذا القائد ترى الحشود تلتف

 
مجلس الشورى في الحركة ينظر إلى  بأن  " وأ

  بها، وعلى أساسها يتم   ة التي نمر  ة والسياسي  املرحلة العسكري  
 
ة التطوير في الحركة وفي قياداتها وبرنامجها وخط

 
 
ه شهاب الدين ". وعزا إعادة اختيار "لع على سير عملهاسيرها، وهذا أمر طبيعي ومعروف في الحركة ملن اط

 
إلى أن

ح وحافظ على التشكيل الذي قام عليه ولم "و" املظاهرات رن فج  مم  " و "،سرجل أس  جملة عناصر ، فهو "
 
من سل

ه "، "ط بهيفر  
 
اءات، ولقد قارب بين العمل السياس ي والعسكري سات، ويعتمد على الكفاملؤس   رجل يحب  وأن

ول سكن في قصر،  ،أنه ما جمع املال" و، "ة القائد، وتواضع املجاهدله كاريزمي   شهاب الدينوبالتالي، فإن  " ."واملدني

 
 
  .17"ه راعي غنمول يجد العار أو يخجل عندما يقال عنه أن

 

ره عضو املك الشيخ " الذي وصف بسام مصطفى حجي" نور الدين زنكيتب السياس ي لحركة واألمر نفسه، بر 

ه "توفيق شهاب الدين 
 
 أن  " ،"ةة شعبي  شخصي  بأن

 
م الحركة تجاوزت بشكل ما عقلي  معتبرا ة الفرد الواحد، فهو تقدُّ

  ،في بعض ظروف الحركة وتراجع في ظروف أخرى 
 
 .18"ر الحركة بذلكولم تتأث

 

ا ل شك  فيه  ناتها ن  حركة "نور الدين زنكي" لم أومم  اخلي والستقطاب بين مكو  ي إطار فتسلم من أزمة التنافس الد 

فوذ واإلمساك بزمام  راع على الن  ة، ترتد  مفما جعلها تمر  القيادة، الص  ة، ألسباب خارجي  ى اعيلها علبأزمة قيادة فعلي 

تها،  زة لالستحواز على عناصر قو  ص من جانب قوى أخرى متحف  د بمصيرها، في ظل  الترب  ة، ويهد  بنيتها الداخلي 

مها جبهة "النصرة" التي تعد  املنافس والخصم اللدو  ة، وفي مقد  ة العسكري  ة واللوجستي  ة واملدادي  ها لرئس ي د الالبشري 

ة كافية على أي  داعم آخر، ح ع بأفضلي  بة من جانبه تتمت  ة التركي والقيادة املنص  تى في مناطق وجودها، وأن  قو 

     .
 
 السعودي نفسه، لفرض الخيار  املالئم متى وجده مناسبا

 

IV.  األيديولوجي هالتوّج 

فة  ات أو الفصائل املسلحةاملجموعفي تقديم نفسها ضمن  "الزنكي"نور الدين  لم تنجح حركة كما معتدلة, املصن 

ألسباب  هنا إخفاق حركة الزنكي عوديكن جميعها، ويلم إن  في سوريا، األخرى  املسلحة معظم الجماعات حالهو 

ي شلها فوف, التي تنافي الرؤى واألهداف التي تحاول إبرازها فة التي تحملهاة املتطر  املنظومة الفكري   :هاأهم   ،عديدة

يها في سياق التعريف عن نفسهاال ل عماواأل  ،لتزام باملنطلقات واملشاريع والبرامج واألهداف التي أعلنت عن تبن 

  املشينة
 
 . التي ارتكبتهاقة املوث

تورد في بيان تعريفها في موقعها الرسمي، كما درجت عادة الجماعات األخرى،  لم "نور الدين زنكي"ورغم أن  حركة 

ة،  ة وأهدافها السياسي  تها األيديولوجي  د هوي  ة و ما يحد  سات، العسكري  اكتفت بتحديد نشاطها واملكاتب واملؤس 
                                                           

 .2016نيسان  19املصدر، حركة نور الدين الزنكي تعيد اختيار مؤسسها قائداً هلا،  - 17
 الزنكي؟ وما هي أسباب التطورات اليت جتري بينها وبني الفصائل األخرى؟!، مرجع سابق.سوريتنا، هل تغريت حركة نور الدين  - 18
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ة لها، تقوم على تم ة، التي تتبع لها، فإن  قادتها سعوا إلى بناء صورة نموذجي   واملدني 
 
رة، جيد الذ ات، وإضفاء صورة خي 

، جماعات 
 
ا فة، دولي  ة"، وربط الحركة باألطر املصن  ي، وإعالن أهداف "وسطي 

 
، "معتدلة"وإضفاء الطابع املحل

 الجيش السوري الحر
 
ن و نحن مسلمالدين " شهاب توفيق الشيخ الحركة وفي هذا السياق، يقول قائد .وتحديدا

 ، نقصد الوسط بين الخير والشر ل ،ن و وسطي  
 
لسنا نحن الوحيدين من  .مسال إل م هو عين اسال ما هو روح اإل إن

 هذا إلسقاط وناضلوا وكافحوا ساروا الناس من الكثير ناك" ويضيف "هد مستقبل سوريا السياس يسيحد  

  .19"ظامالن  

ة باألمور اآلتية: و  د قادة حركة "نور الدين زنكي"  أهداف هذه الحركة العام   يحد 

 .ظامإسقاط الن   -

 .ةتفكيك األجهزة األمني   -

 .ة من سورياات األجنبي  إخراج امليليشيات والقو   -

 .رفض التقسيم واملحاصصة -

 .ين كشعبوحدة السوري   -

 " أن  ويدعو إلى اإلقرار ب 
 
 .20"ولة ودستورها وقوانينهابمستقبل سوريا وشكل الد   عني  عب السوري هو الوحيد املالش

 

V. "ارتكابات حركة "نور الدين زنكي 

ة تقديم نفسها بتلك الصورة الحثيثة "نور الدين زنكي"رغم محاولت حركة  ة اإليجابي   للتأييد النمطي 
 
، كسبا

ة الد    من تهمة الشعبي، وإرضاء للقوى الخارجي 
 
با  وتهر 

 
ة على اعمة، وحذرا اإلرهاب التي تفرض موجبات دولي 

فة هكذا، سواء لناحية إمكاني   فة املالي والعسكري  ،عمة تقديم الد  الجماعات املصن  ، للفصائل املسلحة املصن 

ة دول الت   ول )وبخاص  ولي( "معتدلة" أم لناحية وجوب محاربة الد  ة"، لحالف الد  فة  "إرهابي 
حركة  فإن  لفصائل املصن 

 ،
 
ة مغايرة تماما مت صورة نمطي  ، كما سيأتيالزنكي، كما أسلفنا، أخفقت في الحفاظ على تلك الصورة املعلنة، وقد 

رات حقوق اإلنسان، والتي تصب  في ة ومقر  ولي  ة املنافية للقوانين الد  خانة  من خالل الرتكابات و األعمال الحربي 

ة والجرائم  ةاإلنسضد  األعمال اإلرهابي  ول من تقديم أي  نوع من أنواع املساعدات، وبخاص   اني  ة التي تمنع الد 

ة املحاربة  ولي   للقوى  الد 
 
ا  حربي 

 
ة منها، ويجعلها ضمن قائمة الجماعات والفصائل التي تعد  هدفا ، إلرهابلالعسكري 

ة حدة األميركي  ولي الذي تقوده الوليات املت  حالف الد      .ومنها الت 

ة، ومن أبرزها التقريران الصادران في الفترة الواقعة بين ألدلة تلك الصادرة عن منظمة العفو الد  ومن أبرز ا ولي 

ث األول منهما 2016 أيار وتموز في العام   عن، تحد 
 
 جمع املنظ

 
الجماعات  ارتكبتهاة على انتهاكات خطيرة ة قوي  مة أدل

الشمالية الذي يقع في محيط جبهات ثالث  املسلحة في املناطق املحيطة بحي الشيخ مقصود، بمدينة حلب،

حة، ويعيش في الحي  والشرقية والغربية
 
، ةة كردي  تقطنه أغلبي  ، و مدني 30,000خاضعة للجماعات املعارضة املسل

                                                           
 .اجلزيرة، ال مكان لـ"تنظيم الدولة" بسوراي، مرجع سابق - 19
 سوريتنا، هل تغريت حركة نور الدين الزنكي؟ وما هي أسباب التطورات اليت جتري بينها وبني الفصائل األخرى؟!، مرجع سابق. - 20
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 على الهجمات، قالت ماغدالينا مغربي، القائمة
 
فريقيا، إمدير برنامج الشرق األوسط وشمال بأعمال نائب  وتعليقا

  .21"ملنطقةين في ار حياة املدني  قد دم   ،بال هوادة ،الشيخ مقصود "دك   إن  

 

ة الثاني الصادر بتاريخ  ولي  مة العفو الد 
 
ر تقرير منظ

 
 "  املعنون  2016تموز  5ووف

ّ
 لي: لقد كان الت

ً
عذيب عقابا

 
ّ
 "عذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات املسلحة في حلب وإدلب بسورياحاالت االختطاف والت

 إطاللة نادرة على واقع الحياة في املناطق الواقعة تحت سيطرة جماعا
 
قرير الضوء ط الت  ت املعارضة املسلحة، ويسل

 أن  "قرير ويذكر الت    .ستها الجماعات املسلحة لحكم تلك املناطقة التي أس  ة وشبه القضائي  سات اإلداري  على املؤس  

عة من ذت موجة مرو  قد نف   ،التي تنشط في حلب وإدلب واملناطق املجاورة لهما في شمال سوريا ،الجماعات املسلحة

   ."عذيب والقتل بإجراءات موجزةات الختطاف والت  عملي  

 و 
 
 عل

 
حة "للجماعات املسل بأن  ة، فيليب لوثر، مة العفو الدولي  ق مدير برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا بمنظ

مع  ،ولية في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من خروقات القانون اإلنساني الد  في حلب وإدلب اليوم مطلق الحري  

ول الد   وثرل". وخاطب ر يبعث على الصدمةفي تطو   إفالتها من العقاب. ة املعارضةالد   اعمة للجماعات السوري 

 عن تلك املمارسات املخالفة للقوانين الد  سة الض  بممار 
 
ة غوط على الجماعات املسلحة التي لها نفوذ عليها للكف ولي 

ين،  بحق   ف عن تقديم الدعم العساملدني 
 
ولي ول األعضاء في الفريق الد  لد  ا"وطالب كري لتلك الجماعات، والتوق

 حدة وقطر وتركيا والسعودي  بما في ذلك الوليات املت   ،لدعم سوريا
 
 أن ،اقة بسورية التي تشارك في املفاوضات املتعل

 
 
كما   نين الحرب.ف عن ارتكاب هذه النتهاكات والمتثال ألحكام قواتمارس الضغط على الجماعات املسلحة كي تتوق

 
 
م طة في ارتكاب جرائعم األخرى للجماعات املتور  ة أسلحة وعدم توصيل أشكال الد  ف عن نقل أي  يجب عليها أن تتوق

  ".حرب وغير ذلك من النتهاكات الجسيمة

تبسط سيطرتها على مناطق من محافظتي  ،النتهاكات التي ارتكبتها خمس جماعات مسلحة املذكور قرير ويبرز الت  

 "16الفرقة "و "ةالجبهة الشامي  "و "نور الدين زنكي"، وتشمل قائمة هذه الجماعات حركة 2012حلب وإدلب منذ 

 جبهة  كما تضم    .2015ت إلى ائتالف )معركة( فتح حلب في التي انضم  
 
أحرار الشام "وحركة  "النصرة"أيضا

  في إدلب، وهما "ةاإلسالمي  
 
  2015في  "جيش الفتح"لتان أعلنتا عن انضمامهما لئتالف ال

 
 .22"أيضا

 

VI. جريمة ذبح الفتى الفلسطيني 

ة في سوريا، ومنها  واملواثيق ارتكبت حركة "نور الدين زنكي" العديد من األعمال املنافية للقوانين ة واإلنساني  ولي  الد 

 
 
ة صادرة عن منظ ل في تقارير رسمي  ة،ما سج  ة، والتي  مات دولي  ولي  مة العفو الد 

 
قارير الصادرة عن منظ

أبرزها الت 

لت على الزنكي العديد من النتهاكات الص   ات قتل، وذبح، سج  ق بعملي 
 
ولي، وتتعل ارخة للقانون اإلنساني والد 

ات، وتهديد وإخاف، 2012ام منذ الع وحجز مواطنين، من بينهم أطفال، اختطافو  ،عذيبوت ة وابتزاز  وفرض خو 

ين وإذللهم، ومنعهم من الخروج من األماكن املعر ضة للخطر، وفي حالت كثيرة منها يحصل على أساس عرقي  املدني 

ة، و    .23ةات إرهابي  ين للقيام بعملي  تحضير األطفال والنساء كانتحاري  وديني، واستعمال مواد  سام 
                                                           

 .2016أاير  13منظمة العفو الدولية، سوراي: مجاعات املعارضة املسلحة ترتكب جرائم حرب يف مدينة حلب،  - 21
 .2016متوز  5منظمة العفو الدولية، سوراي: حاالت االختطاف والتعذيب والقتل إبجراءات موجزة على أيدي اجلماعات املسلحة،  - 22
 .1620متوز  20لسطيين.. وواشنطن تتوعد حركة "الزنكي"، العريب، عدانن علي، "االئتالف" يدين ذبح طفل ف - 23

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/4227/2016/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/4227/2016/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/4227/2016/ar/
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ا ة، لكن  النتهاك األبرز الذي لقي إدانة وسخط واسعة، محلي  ولي  مات الد 

 
 ومن املجتمع واملنظ

 
ا ب و وإقليمي  سب 

اعمة للزنكي، هو حادثة ذبح الطفل الفلسطيني ول الد   للد 
 
  ،عبدهللا عيس ى إحراجا

 
ن حي باب السباع في من سكا

، بعد اختطافه من أحد املستوصفاتحركةمن العلى يد أفراد  ،مدينة حمص
 
رغم في مخيم حندرات،  ، كما مر  آنفا

  12عمره أقل من  أن  
 
 و  .عاما

 
، و ه كانأن

 
  مريضا

 
 " طبي  يضع "مصال

 
سلحون على يديه، بحسب الصور التي التقطها امل ا

  .أنفسهم

ص 
 
ه مقاتل في من وقد حاولت حركة الزنكي التمل

 
الجريمة، تارة عبر نفي عالقتها بها، وأخرى عبر الحديث عن أن

ابع للجيش السوري وأ ، وثالثة عبر إدانتها جبهة حندرات، شمال حلبته خالل املعارك على ها أسر ن  جيش القدس الت 

عاء بأن  "ما جرى خطأ فردي،   للجريمة والد 
 
ة للحركة، والتي تلتزم بحقوق اإلنسان ياسة العام  ل الس  ل يمث

 
 
 ة بذلك، وما نص  ة الخاص  فاقات الدولي  وباملعاهدات والت

 
  ة"،رائع واألديان السماوي  ت عليه الش

 
"جرى  همشيرة إلى أن

 إل أن   .24حقيق معهم"ة للت  إحضار وتوقيف جميع األشخاص الذين قاموا بهذا بالنتهاك، وتسليمهم إلى لجنة قضائي  

ة الذبح،  شاهدامل رة ملراحل اعتقال الطفل، وما جرى من حديث معه من قبل مسلحي الزنكي، وانتهاء بعملي  املصو 

، وبراهين كافية ومكانة األشخاص املشاركين في ا ة، كانت قرائن، ل تقبل الشك  لجريمة، وعدم محاسبتهم الجدي 

ة عن الجريمة ة التام  نشر على مواقع  ،ويظهر أحد مقاطع الفيديو" .البشعة إلدانة الزنكي، وتحميلها املسؤولي 

حون ن إلى الكاميرا، ويوض  ثو يتحد   "،نور الدين زنكي"ينتمون إلى حركة  ،واصل الجتماعي، مجموعة من املقاتلينالت  

 في قدمه وبطنه، ينتمي إلى "لواء القدس" ،هم قاموا بأسر طفلأن  
 
 والد   ،ويظهر الطفل في الفيديو مصابا

 
ي ماء تغط

، يظهر أحد املقاتلين، فيديوالوبحسب  .لى وجهه، قبل أن يعمدوا إلى ذبحهيديه، في حين يقوم املقاتلون بضربه ع

 يقوم بوضع الطفل وهو 
 
هليل كبير والت  وتبدأ صيحات الت   ،ويجز  عنقه، ثم يرفع رأسه في الهواء ،رة السيارةعلى مؤخ

  .25من قبل زمالئه
 
: "لن نترك احدا

 
في حندرات"، وهي منطقة في شمال مدينة  وإلى جانبه مقاتل آخر يصرخ قائال

 للمتابعين، .26خرى أام من جهة ظات الن  ة من جهة وقو  تشهد معارك بين الفصائل املقاتلة والسالمي   ،حلب
 
 ووفقا

عمر "الذي أعطى األمر لتنفيذ هذه الجريمة البشعة هو مسؤول في قطاع حلب عن الحركة، وهو املدعو " ن  فإ

 "سلخو
 
 27"له مع الطفل املصاب قبيل ذبحه "سيلفي"حي الحركة التقاط صورة ، الذي طلب في الفيديو من مسل

 وكفى بتقرير 
 
مة ة ي  مة العفو الدولمنظ

 
دت املنظ نه بدللة على اإلدانة، إذ ند  ة ذبح الفتى تسجيل ما تضم  عملي 

 " ووصفتة، صور امل
 
 الت

 
ع على ما تقترفه بعض تلك الجماعات من النتهاكات الخطيرة ه أحدث دليل مرو  سجيل بأن

 وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق األوسط وشمال  ."عقاب دون أن تنال أي   ،لحقوق إنسان
 
مة إفريقيا بمنظ

بعض أفراد الجماعات املسلحة قد هبطوا  يوحي بأن   ،ر قطع رأس فتىهذا التسجيل الذي يصو   ة "إن  العفو الدولي  

بمثابة  الذي ُيعد   ،د األخالقي؛ وهو مثال آخر بشع لقتل األسرى بال محاكمةرك األسفل من النحطاط والتجر  إلى الد  

عة تشير إلى نمط من النتهاكات التي ترتكبها الجماعات املسلحة في واقعة املرو  ال"هذه بأن   وأضاف"، جريمة حرب
                                                           

 املرجع السابق. - 24
 .2016متوز  20اخلليج أونالين، "نور الدين زنكي" تدين ذبح عناصرها طفالً حبلب وحتقق ابألمر،  - 25
 السابق.عدانن علي، "االئتالف" يدين ذبح طفل فلسطيين.. وواشنطن تتوعد حركة "الزنكي، املرجع  - 26
 السهم نيوز، وحشية حركة نور الدين الزنكي تثري الغضب الكثري..، مرجع سابق. - 27
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شمالي سوريا، حيث أطلقت هذه الجماعات لنفسها العنان في اقتراف أعمال القتل الفوري، والختطاف، 

 .28"حساب أو عقاب عذيب، وهي بمأمن من أي  والت  

ة جريمة ذبح الطفل بـ"املق هتهما إلى كل  من األمين العام ووصفت الحكومة السوري  زة"، وطالبت، عبر رسالتين وج  ز 

حدة ومجلس األمن بإدانة الجريمة الال أخالقية التي ارتكبتها حركة "نور الدين الزنكي"  إنسانية والال لألمم املت 

ليهم  هم وبحق  ممو  ادعة بحق  خاذ اإلجراءات الر 
 
قاعس عن ات رت من أن الت 

 
ه رسالة اإلرهابية. وحذ وداعميهم يوج 

مادي به. كما طالبت مجلس األمن بالضطالع واضحة صريحة لهؤلء اإلرهابي   ين لالستمرار في إجرامهم والت 

لة  اعمة واملمو  ول واألنظمة الد  ة بحق  الد  خاذ اإلجراءات العقابي 
 
ين، عبر ات اته في حفظ السلم واألمن الدولي  بمسؤولي 

ام ألحكام لإلرهاب، ومنعها من الست نفيذ الت  ين، وإلزامها بالت  ولي  مرار في دعم اإلرهاب والعبث باألمن والسلم الد 

لة  ، معربة عن أملها 2015 -2253و 2015 -2199و 2014 -2178و 2014 -2170قرارات مجلس األمن ذات الص 

ة من وثائق مجلس األمن الة كوثيقة رسمي   . 29بإصدار هذه الرس 

 عن النطباع الذي تركته الحادثة في وجدان بعض املراقبين، يقول 
 
 مدير املرصد السوري لحقوق اإلنسانوتعبيرا

ة الذبح حصلت في حي عملي   قد جرى توقيفه في منطقة حندرات، إل أن  "الفتى  رامي عبد الرحمن إن   في سوريا

 عملي   ... ارضة في مدينة حلب"ة الواقعة تحت سيطرة الفصائل املعاملشهد في الجهة الشرقي  
 
ة الذبح واصفا

  ،ات اإلعدام التي شاهدتها"إحدى أسوأ عملي   هابأن  
 
 .30"قبل خمس سنوات ورة في سوريةمنذ بدء الث

ة  لقوانينل املنافيةحادثة إن  هذه ال ولي  ةألعراف واالد  ة السامي  ة واألخالقي  تكرار ملشهد معظم هي بمثابة " اإلنساني 

صدر الجندي السوري وأكل قلبه، كان ينتمي  الذي شق  " أبو سقار"فحادثة  ،"الجيش الحر"يسمى بـ مجموعات ما

منذ ذبح  ،، وحوادث كثيرة بدأت بالظهور للعلن"الجيش الحر"والتي هي ضمن ما يسمى بـ "كتائب الفاروق"ملا يعرف بـ

 "أحرار الشام"ل جندي سوري على يد حركة أو  
 
 من إدارة، لتشك

 
ت عليها تلك ش التي درب  التوح   ل جزءا

 .31"املجموعات
 

VII.  زنكي "نور الدين تصنيف حركة" 

 
 
 ة و رغم كل  األدل

 
ف صن  , ت"العتدال" عن حركة "نور الدين زنكي" تدحض صفةالتي ل تقبل الجدل والتي رات املؤش

 الوليات املت  
 
ها جزء من  ؛"عتدلةالجماعات "امل ضمن حركةال هذه بيو ور حاد األ حدة والت الجيش السوري "بذريعة أن 

ظام السوري بقيادة الر   "الحر م لها وتقاتل تنظيم داعش،  ئيس الحالي بشار األسد،العاملة على إسقاط الن  وتقد 

مه  ، املالي والعسكري والسياس ي،عمد  ال دها وتزو  ، ولي الذي تقوده أميركاحالف الد  الت  الواسع في إطار ما يقد 

ظام في سوريا، بخالف روسيا واملحور الد  ، 32"تاو"روع ة للد  الصواريخ املضاد  ، بما فيها "باألسلحة والذخائر  اعم للن 

ة، شأنها شأن جبهة "النصرة" وتنظيم "داعش"،  الذي يتعامل مع حركة الزنكي بوصفها جماعة مسلحة إرهابي 
                                                           

 .2016متوز  20منظمة العفو الدولية، سوراي: التسجيل املصور لقطع رأس فىت دليل جديد على انتهاكات اجلماعات املسلحة،  - 28
 .0162متوز 21لصمت الدويل عن جرائم "مجاعات املعارضة املعتدلة"، وكاالت، عني على الوطن، سورية تدين جرمية "الزنكي" حمذِّرة من ا - 29
 عدانن علي، "االئتالف" يدين ذبح طفل فلسطيين.. وواشنطن تتوعد حركة "الزنكي، املرجع السابق. - 30
 .2016متوز  24الوفاق أون الين، "معتدلو" واشنطن يف سوراي وحوش تكفريية كاسرة.. "الزنكي" منوذجًا،  - 31
 .2016متوز  24السهم نيوز، وحشية حركة نور الدين الزنكي تثري الغضب الكثري..،  - 32
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هات منظ  مع توج 

 
ة املتانسجاما ولي   مة العفو الد 

 
مت أدل مة، التي قد  القانون ة كافية إلدانة الحركة في انتهاك قد 

 :أبرزها إضافة إلى ما سبق ذكره، وارتكاب جرائم حرب. ولياإلنساني الد  

مها "هيئة تحرير الشام"، ة, فة ارهابي  مصن  جماعات مسلحة تحالفها الوثيق مع   - ناتها "جفي مقد  بهة وأبرز مكو 

  .النصرة"

ة السكانقصف و استهداف تكرار   - ة املدني  العديد منهم  وإيقاع, في الجزء الغربي من حلب واألماكن السكني 

 . قتلى وجرحى

ة  -   الحركة. ةسيطر وتخضع ل ،هايعيشون في تيالد في املناطق اكر األ املواطنينتجاه التي تمارسها العنصري 

ريان يوحنا إبراهيم مطران حلب للس  وم األرثوذكس, واملطران اختطاف املطران بولس يازجي مطران حلب للر   -

حين اعترضت  ،في طريقهما للمفاوضة على اإلفراج عن كاهنين مخطوفين من حلب" اللذين كانا األرثوذكس,

سيارتهما مجموعة مسلحة في بلدة املنصورة بريف حلب الغربي في الطريق املوصل إلى أنطاكيا، التي تخضع 

اس فتح هللا روبين كبود ،"نور الدين زنكي"للمسلحين من كتيبة  ورمي  ،وتم قتل سائق املطران إبراهيم، الشم 

  .33"واقتادتهما إلى جهة مجهولة ،مرافق املطران يازجي في الطريق
 
  .حتى اآلنوما زال مصيرهما مجهول

 ح رئيس مركز املصالحة الروس ي في قاعدة حميميم في سوريا سيرغيذ صر  إمحظورة,  باستخدام مواد  ها هامات   -

ة القريبة في منطقة على األحياء السكني   2016غسطس آب/ أ 2ة استعملت في حلب يوم سام   مواد   تشفاركوف، أن  

ة صالح الدين ة وزارة الخارجي  وقد دعت بالسم في استخدامها,  "نور الدين الزنكي"يت حركة وسم   ،بحلب الشرقي 

 الروسي  
 
ة مسؤولة العالقات الخارجي  األمر، فيما قالت حقيق في ة إلى الت  مة حظر األسلحة الكيميائي  ة منظ

  في
 
 جدي   إن  "موغيريني  فيديريكا حاد األوروبيالت

 
 الحديث عن هجمات محتملة بالسالح الكيميائي تثير قلقا

 
 .34"ا

 

ة اعم لحركة الزنكي من خالل تعليق وزارة الخارجي  ن املوقف األميركي الد  وعة  ويتبي  ة الذبح املر  ة حول عملي  األميركي 

ة  التي ارتكبها عناصر الزنكي بحق  الطفل الفلسطيني عبد هللا عيس ى، بعد ة اإلعالمي  ة والضج  ولي  موجة الستنكار الد 

ة، و  ات العاملي  ة أميركا ودول الت  الواسعة التي لقيتها الجريمة في الفضائي  ولي  مة العفو الد 
 
ف حالف بوقمطالبة منظ

عم   19" في مارك تونر"ة، ة األميركي  ث الرسمي بإسم الخارجي  لن املتحد  لهذه الحركة، حيث أعالعسكري تقديم الد 

املحسوبة على املعارضة املعتدلة  "نور الدين الزنكي"حدة ستعيد النظر في دعم حركة الوليات املت   ، أن  2017تموز 

ب هذا بوقف قيام مسلحين من الحركة بذبح طفل في سوريا، فسيتسب  ة األنباء عن في سوريا، وفى حال إثبات صح  

  أضاف أن   .عم لهاى أنواع الد  تقديم شت  
 
ه تقرير واشنطن تسعى للحصول على مزيد من املعلومات بشأن ما وصفه بأن

 .35"عمرو  

ث بدا بمثابة تعبير عن حالة اإلحراج التي لحقت ب حالدلكن املوقف األميركي املتري  ف الذي تقوده الوليات ول الت 

ة، أكثر منه حدة األميركي   ملوقف  لموقفل مراجعة املت 
 
ه لم يصدر أي   ؛جديد تجاه حركة الزنكيوانعكاسا

 
ذلك أن

ف
 
ر عن املوق ة، وتجري  موقف آخر، يعب  ، كإدراج الحركة على لئحة اإلرهاب التي تعتمدها اإلدارة األميركي 

املستجد 
                                                           

 .2013نيسان  24انظر: القدس العريب، وصول املطرانني ايزجي وإبراهيم إىل مكان آمن يف ريف حلب،  - 33
دين نت، روسيا تدعو منظمة "حظر الكيميائي" إىل ، و امليا2016آب  4انظر: احلدث نيوز، زاخاروفا تطالب ابلقصاص من مسلحي حلب،  - 34

 .206آب  4التحقيق يف استخدام غازات سامة يف حلب، 
 السهم نيوز، وحشية حركة نور الدين الزنكي تثري الغضب الكثري..، مرجع سابق. - 35

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/2fa4ab39-608c-481b-bc82-d98e9fd37064
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/2fa4ab39-608c-481b-bc82-d98e9fd37064
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/4843e77c-3dd8-4a02-8b8f-f535d97a4421
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/4843e77c-3dd8-4a02-8b8f-f535d97a4421
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ة عليها، دتع ة أو يالت دوري  مات، السياسي 
 
ات التي تراها تجاه األشخاص والجماعات أو املنظ  للمستجد 

 
وفقا

عمأي  تعديل ملموس على مستوى سياسة  جراملسلحة، بل لم ي  التي تعتمدها إزاء هذه الحركة. الد 

 

 بين حركة "نور الدين زنكي" وكثير من الفصائل امل
 
ه ل يرى فرقا

 
ا املوقف الروس ي، فإن فأم  ة معتدلة لدى قوى صن 

ر  ة أخرى، كجبهة "النصرة" وتنظيم "داعش"، وتبر  فة إرهابي 
ولي بقيادة أميركا وبين فصائل مصن  التحالف الد 

ة التي ترتكبها الجماعات  ة واإلنساني  ولي   إلى املمارسات واألعمال املنافية للقوانين الد 
 
روسيا موقفها استنادا

رة عن املوقف الروس ي املسلحة في سوريا، ومن أبرز املوا ة اطقة باسم وزارة الخارجي  الن   هكتبتما قف املعب 

  2016آب  4يوم الخميس  "فيسبوك"الروسية ماريا زخاروفا على حسابها في موقع 
 
على الهجوم الكيميائي  تعليقا

ته حركة الزنكي، حينها، 
 
املدعومة من قبل واشنطن، واجهت ” نور الدين زنكي“حركة  إن  " في حلبالذي شن

بينهم نساء وأطفال في أحياء حلب خارج منطقة سيطرة املعارضة  ،ينمدني   هامات كثيرة بارتكاب مذابح بحق  ات  

جهودهم  ،ون، وبالدرجة األولى في واشنطن، من جديدإذا بذل شركاؤنا الغربي  "وأضافت قائلة:  املسلحة.

  القصوى من
 
 أجل التست

 
 ة األحاديث حول وقف سفك الد  ر على هذه الحقائق، فستصبح كاف

 
 ماء في سوريا أمرا

 
 
 .36"سخيفا

      

VIII.  
ّ
 مويلالت

عم، املرغم الص   يها الد  الي راحة الكبيرة لقادة حركة "نور الدين زنكي" حول العالقة مع الخارج وعدم إخفاء تلق 

ةوالعسكري واللوجستي وحتى التدريبي، من  ة ودولي  ظام الر   قوى إقليمي  ئيس السوري بشار معروفة بمناوئتها لن 

 
 
اه من الجهات الد  عن األسد، غير أن  حركة الزنكي ل تفصح تماما عم الذي تتلق  ة الد  اء اعمة لها، سو حجم ونوعي 

ة  ة التحليلي  ات، وتبقى التخمينات والتقديرات النظري  سات وجمعي   أم مؤس 
 
 ،كوسيلة املتاحة لذلهي الأكانت دول

ة أو اإل بناء على  ةاملعلومات التقديري  عات يمتلكها املراقبون واملتابعون والخبراء بشؤون تلك الجما التي جمالي 

  بمصادر تمويلها والجهات الداعمة لها واملانحة.و 

ة ااملالي للغز فال ة األخرى، يبقى لجماعات املسلحة حركة الزنكي شأنه شأن بقي   للقدراتالسوري 
 
 أحجية؛ نظرا

ة بها، التي تحتاج إلى نفقات العسكري   ة الخاص  ة واإلداري  ة ة والبشري  ه لى أنواععلتغطيتها، كنفقات السالح  هائلةمالي 

 
 
ط والخفيف، الت  )الث ات ووسائل النقل، ومعسكرات ومخقيل واملتوس  ر(، واملراكز واملقار، وآلي  مات ي  قليدي واملتطو 

ةدريب، ورواالت   ة واملدني  ة، العسكري  عة، قديمات املتنواملساعدات والت  ، تب القادة والعناصر، واملكاتب اإلداري  ما و و 

  إلى ذلك.

 

عي و  ة الجماعات املسلحة األخرى،  ، مثل"نور الدين زنكي"حركة تد  عم مصدر ها املالي األساس هو  أن  بقي  الد 

 
 
 إلى الد   عبيالش

 
ة، مضافا ة واإلسالمي  ة والعربي  ات السوري  سات والجمعي   ول املانحة.عم الخارجي من بعض الد  واملؤس 

ورة"ا املتعاطفة معمجموعة أصدقاء سوريا ك
 
ة "لث الح والذخيرة، فالعتماد الرئيس ي فيهما على  ."السوري  ما أما الس 

ة التي  راكز تغنمه الحركة من القواعد وامل منفردة أو بالشراكة مع جماعات  تسيطر عليها،واملخازن العسكري 
                                                           

 املرجع السابق. - 36
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اخلي و عم مسلحة أخرى، إضافة إلى الد   قائد حركة  ل ، وفي هذا السياق يقو والشراء من مصادر متاحة الخارجيالد 

وفيما بعد ما أتى إلى بين ا نشتري ذخائر من هنا وهناك من املهر  منذ البداية كن  : "الدين الزنكي العام توفيق شهاب

 
 
اعمين ويأتي من بعض الد   ،ة ومكتب اقتصاديمويل هناك جهات داخلي  ورة لحق بنا ش يء بسيط منه، والت  هذه الث

 مناصفة حالي  .. .اء في الخارجشق  أل خوة اإل امن 
 
 .37"يعني من الداخل والخارج ،ا

اعم األساس لحركة "نور الدي ة، عبر غرفة املزنكي"، إلى جانب ا نوتعد  تركيا الد  حدة األميركي  لتي ، اكو لوليات املت 

ة وكانت، "الجيش السوري الحر"تدعم فصائل  ، عملت السعودي  لى استمالة الحركة، في سياق امتالك ع، كما مر 

ة، عبر توفير اإلغراء املالي والعسكري، قبل أن تعود الح ة داخل جسم حركة الزنكي وقيادتها العام  ى إلركة أوراق القو 

  الحضن التركي
 
دا ةمجد  سها توفيق شهاب الدين على رأس قيادتها العام   .، وإعادة تعيين مؤس 

اعم األساس للجماعات املسلحة في سوريا     وهو الدور  الذيول يغيب الدور القطري الد 
 
 كشفبعد  ،لم يعدخافيا

عم مت الد  بالده قد   ة أن  البريطاني   "BBC" حمد بن جاسم في مقابلة مع قناةابق الس   ةخارجي  الوزير  ئهارئيس وزرا

ة هي السعودي   ،ة وأطراف أخرى ات األميركي  نسيق مع القو  عبر تركيا بالت   ،ة املسلحة في سورياللجماعات الرهابي  

ردن واإلمارات وتركياو 
ْ
ة والوليات بتفويض كامل من السعودي   ،ةوحة أمسكت بملف األزمة السوري  الد   أن  ، و ال

  .38ةحدة األميركي  املت  

اعمة لحركة "نور الدين زنكي"، ة الد  ات الخارجي  سات والجمعي  ة العديد من املؤس  ى الفكر السلفي وثم   ،التي تتبن 

ة، وأسهمت في تقوية  دهاكان لها دور فاعل في تمويل العديد الجماعات السوري  وفي هذا  .تلك الجماعات وتمد 

 تحص   الحركة  أن   ة إلىتشير مصادر استقصائي  السياق، 
 
 من مادي   ل دعما

 
 "ا

 
ةالهيئة الش ة الكويتي  التي يديرها  "عبي 

اج العجمي في املناطق الخاضعة للحركة في مدينة حلب, و   أالسلفي حج 
 
 من منظ

 
 "شمس الحياة لإلغاثة"مة يضا

 املمو  
 
 أة في ريف حلب الغربي. ات كويتي  من فعالي   لة أيضا

 
البشكل ف ،رت هذه املساعداتث د الحركة على تمد   ،ع 

 .39وزيادة عديدها ،فقياأل 

 

IX. االنضمام واالنشقاق 

حاد
 
د قد مر  أن  من أبرز أسباب الت أو النشقاق الداخلي  بين الجماعات املسلحة ضمن إطار أو فصيل موح 

 بأحد ع والنفصال
 
صل غالبا  : ةجوهري  ثالثةامل و يت 

ل،  مويل الالزم للبقاء والستمرار، ومن ثم استقطاب املزيد من العناصر واملقاتلين، في يرتبط بالحاجة إلى الت  األو 

ة؛  ة والعسكري  ة، البشري  ة الذاتي  تأتي  فة في سوريا, عادة ماتجربة الجماعات املتطر  "في فسبيل تحقيق املزيد من القو 

 "حركة الزنكي"ي. ويشير انفصال دعم ماد  و أة حضور توفير تمويل عات املقاتلة على خلفي  النسحابات من التجم  

والتحاقه بحركة  "لواء التوحيد"عن  "لواء أبناء الصحابة"ضافة الى انفصال إوتغيير اسمها,  "جيش املجاهدين"عن 

 جذري  إالزنكي 
 
 قد طرأ على الحركةلى أن  تغييرا

 
 ن  ة، إ. وتقول تقارير إعالمي  40"ةة والعددي  تها املادي  عبر ازدياد قو   ،ا

                                                           
 "تنظيم الدولة" بسوراي، مرجع سابق. اجلزيرة، ال مكان لـ - 37
 . 7201تشرين الثاين  3لعامل، فضائح.. أبن جاسم يكشف الئحة أسعار املنشقني السوريني، قناة ا - 38
 ورويب لدراسات مكافحة االرهاب واالستخبارات، مرجع سابق.صفوان داؤد، حركة نور الدين الزنكي؛ االعتدال املُقنع، املركز األ - 39
 املرجع سابق نفسه. - 40
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، هي من أوعزت إلى قائدها بالنسحاب من "نور الدين الزنكي"ل لحركة ل األو  ة، التي تعتبر املمو  كي  ر ياملخابرات األم

 .41"جيش املجاهدين"

 

ة األخرى، في ظل  التنافس املريع بين الجماعات القافتراسها والثاني، يرتبط بالخشية من  ة من الجماعات القوي  وي 

ة   ما كانت الجماعات الصغيرة عرضة لالفتراس لكتساب القو 
 
د أكثر على حساب الجماعات األخرى، وكثيرا والتمد 

ص من الت  
 
ة أخرى للتخل ة، أو لواذها بجماعات قوي  يس حق الذي تواجهه، ولهديد والس  والتنكيل من الجماعات القوي 

 من الهروب من جماعة مستفرسة، فكال 
 
ة أفضل حال هما يومي بنهاية جماعة صغيرة الحتماء بجماعة قوي 

ل انتمائهم إلى الجماعة الحامية وذوبانهم فيها.      وتالشيها، باستثناء خالص أفرادها ونجاتهم؛ بتحو 

حدت 2015 عام بداية في ة الجبهة" في الفصائل اتَّ ى الذي األمر ؛*"الشامي    أدَّ
 
ة املساعدة وقف إلى لحقا  العسكري 

ورة،"أصدقاء" قبل من حلب فصائل عن
 
  املساعدة قطع ومازال الث

 
 .42اآلن إلى قائما

فوذ والتأثير الفاعل على الجماعات  اعمة ذات الن  الثالث، يرتبط بتأثير وضغط خارجي من جانب الجهات الد 

ة، املستهدفة بالندماج أو النفصال، ة أو سياسي  ة أو جغرافي  كما في تجربة الجيش الحر أو جيش  ألسباب مالي 

ة، وغيرها ة أو الجبهة اإلسالمي  امي 
 
ام  أو الجبهة الش

 
  من التشكيالت األخرى.  الفتح، أو هيئة تحرير الش

 

 قد شهدت حركة "نور الدين زنكي" العديد من حالت الندماج والنفصال التي ترتبط بواحد أو أكثر من األسبابل

 الثالثة اآلنفة، 
 
عة،  أن  علما إثر ، ل  املستق بعد بناء تكوينها حالت الندماج التي شهدتها حركة "نور الدين زنكي" املتنو 

ت حتى نهاية العام  ،2015من العام بدأت انسحابها من حركة "املجاهدين"،  ،  2016وامتد 
 
، هاأسبابوتمحورت تقريبا

 إلى 
 
 ،منهااندماج حالة  عند كل   عن حركة "نور الدين زنكي" والجماعات املندمجة معها البيانات الصادرةاستنادا

 :باآلتي

قة بمواجهة الت  تسارع األحداث  .1
 
له الجيش السوري، ملنعه من إحراز تقد  املتعل

 
لى م أو انتصار عهديد الذي يشك

  .حساب الفصائل املعارضة املسلحة

  صفوف ورص   تنظيم  .2
 
  .حاد بينها، ولم  شملهاالفصائل املسلحة والت

د تنظيم " .3  ." واستئصال خطرهداعشضرورة مواجهة تمد 

 

رات الث ر عن  الثةومن البديهي أن  هذه املبر  ة ل تعب  دى حركة الزنكي أو الجماعات املنضوية لقناعة ورغبة حقيقي 

ق بالبند الثاني )
 
ة فيما يتعل ة تخفي خلفها الد  و الفصائل...(،  صفوف ورص   تنظيمتحت لوائها، خاص  وافع الحقيقي 

ما وأن   لها املذكورة ، ل سي 
 
توالنشقاق، على حد  سواء،  الندماجالعديد من حالت  سابقا على وقع القتال بين  تم 

                                                           
 الدين زنكي املتهمة بذبح طفل يف حلب؟، مرجع سابق.إرم نيوز، من هي مجاعة نور  - 41

، بقيادة عبد العزيز سالمة 2014كانون األول   25اجلبهة الشامية عبارة عن احّتاد كربى الفصائل املسلحة يف مشال سوراي يف حلب، ُأعلن عنها يف  *
جتّمع "جيش اجملاهدين" و"ن زنكي" ور الديائل، هي: "حركة نو املعروف بـ"أبو مجعة"، والقائد العسكري حممد بكور. وتشّكلت بداية من مخسة فص

"جيش  حركة أحرار الشام"،"الحقًا:  إليها استقم كما أمرت" و"اجلبهة اإلسالمية يف حلب" و "جبهة األصالة والتنمية" و "حركة النور". وانضم
 م".ركة حز ، "لواء التوحيد"، "حاإلسالم"، "فيلق الشام"، "كتائب أنصار الشام"، "صقور الشام"، "لواء احلق"

 سوريتنا، هل تغريت حركة نور الدين الزنكي؟ وما هي أسباب التطورات اليت جتري بينها وبني الفصائل األخرى؟!، مرجع سابق. - 42
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 من بعضها اآلخر لتوفير دعم 
 
س الخطر أو سعيا فصائل مسلحة، بدفع خارجي أو احتماء من الجماعات التي تتحس 

حادحركة  ويدل  على ذلكالحرب ورواتب القادة واملقاتلين.  لتغطية نفقات مالي  
 
حاد أو النشقاق بعد الت

 
، وات

مر األ والنقالب بعد اإللتئام،  تحالف جماعات ذات أهداف متغايرة، إن لم نقل متباينة في املشروع واألهداف،

فوف ولم  الشمل. ينافالذي ي فة "معتدلةومن أبرز األمثلة على ذلك، انض مبدأ رص  الص  إلى  "مام حركة الزنكي املصن 

ر بينهما، في فترة الصراع
 
ة"، رغم التوت فة "إرهابي 

بين  ،2017، في بدايات العام تحالف هيئة تحرير الشام املصن 

، أبرزها حركة 
 
فة "معتدلة أيضا أرجع حسام األطرش، وقد "، "أحرار الشام"الهيئة وبين بعض الفصائل املصن 

د الفصائل املعتدلة، دخل الخارجي الذي منع توح  الت  “فصيل الزنكي واملسؤول الشرعي فيها، السبب إلى القيادي في 

  ،الحركة كانت منفتحة“ وقال األطرش إن   ه.ئظام السوري وحلفاات الن  وجعلها فريسة سهلة لقو  
 
للعمل مع  ،بداية

في حلب وإدلب، مثل  مع فصائل الجيش الحر  د د معها، وجرت مفاوضات عديدة للتوح  فصائل الجيش الحر والتوح  

ائم كان هو عدم قدرتهم، بسبب رفض غرفة الجواب الد   وغيرها، لكن   "الشمالية"و "13الفرقة "و "صقور الجبل"

ن يكشف األطرش في حديثه عن محاولت عديدة واجتماعات جرت مع قادة عسكري  ، و ”اعمة لهمول الد  والد   *املوم

لالندماج، لكن جميعها انتهت  "سالمجيش اإل "و "فيلق الشام"و "جيش املجاهدين"مثل  ،ن من فصائل حلبيبارز 

يمنع بعضها من  ،ة من هذه الفصائل للعمل، ولوجود ضغط خارجيإلى الفشل، بسبب عدم وجود رغبة حقيقي  

م الحركة في انضما" سبرو أن  أظام حسن ات الن  ابط العسكري املنشق عن قو  يرى الض   ،وفي هذا السياق ."الندماج

 سالمي  تحالف مع الكتائب اإل 
 
  ، في ظل  ة لم يكن مفاجئا

 
. "الحولي عن دعم املعارضة املعتدلة بالس  ي املجتمع الد  تخل

 ظام على مدينة حلب، شعر مقاتلو املعارضة بخيبة األمل، بعد اعتقادهم بأن  بعد سيطرة الن  "سبرو أويضيف 

يجمعهم،  ،وسيلة عن تحالف قوي   األطراف بالنتصار على اآلخر، وبدأوا يبحثون بأي  ولي لن يسمح ألحد املجتمع الد  

حالف ه اإلسالمي للت  اعمين تمنع بعضهم من ذلك، لم يجد الزنكي وغيره غير الفصائل ذات التوج  شروط الد   وألن  

 هذه الفصائل باتت حالي   ثمن، ل سيما أن   معهم بأي  
 
 .43"األقوى على األرض من سواها ا

 

 : التي عرفتها حركة الزنكي من أبرز حالت الندماج وعلى أي  حال، فإن  

 "وحركة  "نور الدين زنكي"من حركة  كل  إعالن  -
 
أيلول  15 الثالثاء"، يوم حلب املدينة"، ولواء "اهر بيبرسالظ

 .44"نور الدين الزنكي"ى حركة تحت مسم   الكامل د، التوح  2015
ل  5 السبت، يوم العامل في حلب وريفها "أحفاد حمزة"انضمام لواء  -   .45الحركةإلى  ،2015كانون األو 
  .46الحركة ، إلى2016آذار  21يوم الثنين العامل في بلدة تل عادة،  "ةأهل السن  "ع تجم   انضمام -
 .47حركةالإلى ، 2016آذار  21يوم الثنين كتائب املثنى العاملة في بلدة الدانا في ريف حلب الغربي،  انضمام -

                                                           
 غرفة عملّيات مقّرها تركيا لتنسيق الّدعم الذي تقّدمه دول أصدقاء الّشعب السوري. *

 .2017شباط  17مركز رفيق احلريري للشرق األوسط،  ، حركة نور الزنكي: كيف انضمت جمموعة معتدلة لـ جبهة فتح الشام،حسام اجلبالوي - 43
 .2015أيلول  16ين الزنكي"، كلنا شركاء، فصائل عسكرية يف حلب تعلن اندماجها ابسم حركة "نور الد  - 44
 ..2015كانون األول   6زيتون، اندماج لواء أحفاد محزة مع حركة نور الدين الزنكي،  - 45
 .2016أاير  25سوراي على طول، حركة الزنكي تتوسع مع استمرار انضمام فصائل مقاتلة إىل صفوفها، سوراي على طول،  - 46
 املرجع السابق نفسه. - 47

http://www.achariricenter.org/author/hosamaljablawi/
http://www.achariricenter.org/author/hosamaljablawi/
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، إلى 2016نيسان  19"، يوم الثالثاء فاستقم كما أمرت"الذي كان تابعا لتجمع  "فجر الشهباء" انضمام لواء -

 .48الحركة
 .49إلى الحركة 2016نيسان  21، يوم الخميس العاملة في حلب وريفها "ذي النورين" كتائب امانضم -

 .حركة نور الدين الزنكي في مدينة حلب وريفهال ،2016أيار  10يوم الثالثاء  ،"أسود الشريعة"كتائب انضمام  -

 .50"ةالخاص   أحفاد حمزة للمهام  "نفصلت عن كتيبة اوكانت كتائب أسود الشريعة 
جيش "ات إلى غرفة عملي   ،2016أيلول  24 يوم السبت ،العسكري  "الدين زنكينور "جناح حركة انضمام  -

 . 51ة في سورياكبرى القوى العسكري   التي تضم   "الفتح
تشرين الثاني  15 الثالثاء ، يومانضمام كتائب "سيوف الشهباء" و لواء "أحرار سوريا" العاملين في حلب -

 .52حركةال إلى، 2016
  .53حركةال إلى 2016 األول، تشرين 51السبت يوم  العامل في حلب، "التوحيد"انضمام لواء  -

  .54حركةال ، إلى2016تشرين الثاني  16 األربعاء يوم، التابع للجيش السوري الحر، "جيش الشمال"انضمام  -
 

بنائها  تماسك ، ما يشبه النتكاسة على مستوى 2017لكن  حركة "نور الدين زنكي" شهدت، من بداية العام 

 
 
دة حالت النشقاق والفصل والنفصال ملا اصابها من اهتزازات بسبب  الداخلي، نظرا ها أخذت في عرفتالتي املتعد 

ة التي سبق أن انضوت فيها  :  أبرزها، من عدد من التشكيالت العسكرية الهام 

شمال ، فصل "لواء أحرار سوريا" العامل 2017كانون الثاني  18إعالن حركة "نور الدين الزنكي"، يوم األربعاء  -

"أحرار سوريا"، ملا  حلب من صفوفها، لـ"عدم التزامه بالنظام الداخلي"، مع إبقاء "التنسيق والتعاون العسكري" مع

ظام" ورة ومحاربة الن 
 
 . 55في ذلك من "مصلحة الث

 حركة عن انفصاله ،2017 كانون الثاني 17الجمعة  يوم ،الشمالي حلب ريف في العامل الشمال" "جيش إعالن -

ة، سواء التشكيالت جميع مع واحدة مسافة على ووقوفه، الزنكي الشام"،  "فتح أم املعارضة فصائل أكانت العسكري 

 الخطوة بـ"حقن
 
ال
 
 أن  "جيش حلب لريف وانتقاله القتتال ومنع الدماء، معل

 
أعلن في  الشمال"، الغربي"، علما

  ، أي2016الثاني  تشرين منتصف
 
 . 56الحركة صفوف في انصهاره ، فقط،قبل شهرين تقريبا

                                                           
 ابق نفسه.املرجع الس  - 48
 املرجع السابق نفسه.  - 49
 املرجع السابق نفسه.  - 50
 .2016أيلول 24البوابة، اجلناح العسكري بـ"نور الدين زنكي" ينضم لـ"جيش الفتح" يف سوراي،  السبت  - 51
 .2016تشرين الثاين  61بلدي نيوز، فصيالن عسكراين يف حلب يعلنان انضمامهما حلركة "الزنكي"،   - 52
 .2016تشرين األول،  16أحالم سالمات، فيديو: لواء "التوحيد" يف حلب يعلن اندماجه مع حركة "نور الدين الزنكي"، مسارت،   - 53
 .0162تشرين الثاين  17حسن عبيد، اندماج عسكري جديد مشال سوراي، بلدي نيوز، اخلميس   - 54
 .2017كانون الثاين   18تزامه ابلنظام الداخلي"، مسارت،  عمر عبد الفتاح، "الزنكي" تفصل لواء من صفوفها لـ"عدم ال - 55
 .2017كانون الثاين   27مدار اليوم، "جيش الشمال" يعلن انفصاله عن حركة "نور الدين الزنكي"،  - 56

https://www.youtube.com/watch?v=1YbPe3lF1F0
https://www.youtube.com/watch?v=1YbPe3lF1F0
https://www.youtube.com/watch?v=94ME_msKs7g
https://www.youtube.com/watch?v=94ME_msKs7g
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ل  29السبت  يوم الزنكي"، الدين "نور  لحركة الشمالي القطاع إعالن -  الحركة، عن انشقاقه ،2017كانون األو 

ة ال.”لتحقيق أهداف ثورة الشعب السوري الحر الشام" "فيلق إلى وانضمامه  بين قتتال؛ وذلك على خلفي 

الجيش "ض له فصائل ووقوفها مكتوفة األيدي، أمام البغي الذي تعر  ت "الصام "الحركة، وموقف الفصائل

  .57""السوري الحر

، على "تحرير الشامهيئة " ، انفصالها عن2017تموز  20 يوم الخميس "،نور الدين الزنكي"ن حركة عال إ -

العلماء عدم  باملبادرة التي أطلقها مجموعة من هاقبول ، وعدم"أحرار الشام"ة قرار مجلس شورى الهيئة بقتال خلفي  

 الهيئة بين الدائر القتتال في الحياد على ، والوقوففيس لتحكيمهاكة الغالي والن   تحكيم الشريعة التي بذلت الحر

  .58الشام" "أحرار وحركة
د آمال بعيدة عن  يتبدو محاولت تحقيق مشروع اندماج حقيقهكذا، و  بين الفصائل الكبرى في سوريا مجر 

 للت  
 
ات أو  في األهداف أو يباالواقع، نظرا اتاملرجنات الكبيرة التي تفصل بينها، سواء في الرؤى واأليديولوجي   ،عي 

ة والد   ة الد  اإلقليمي   من ذ اعمة لكل  منها، واألهم  ولي 
 
ه في الط

 
ة لقادة الفصائل الكلك كل لخشية برى واموحات القيادي 

 اعدانو 
 
 ت، و قة املتبادل بين أطرافهام الث

 
ة"صنيف بعضها قي لئحة "املنظ ر  ، ويدل  مات اإلرهابي  اعات على ذلك الص 

يبة والخوف املتبادل الذي ت بة بين الفصائل الكبرى، وحالة الر  رة واملتشع  هامات املتكر   ئل بينفصح عنه الفصاوالت 

ة العديد منها ت، وعدم جدي  ة التي تم  ة املشروعات الندماجي  تها وانسجا فينة وأخرى، وفشل غالبي  مها. وعدم فاعلي 

ة وناجزة، تفض ي إلى  تلك العوامل كل   مات قوي  ة على عدم وجود مقو  رات ودلئل واقعي 
 
ي إنتاج مشروع مماثل فمؤش

  املستقبل.

بيل تلك التي جرى الحديث عنها حول  املحاولت أبرز ومن  مشروع اندماج لبعض الفصائل الكبرى في في هذا الس 

ة الهيئة اإلسالمي  "في محاولة لتشكيل كيان جديد تحت اسم "،بشأنه رةاجتماعات متكر   تعقدو الشمال السوري، 

 فصي 14قرابة  ، يضم  "ةالسوري  
 
  ال

 
فتح "، وجبهة "ةأحرار الشام اإلسالمي  "ة، أبرزها: حركة على األراض ي السوري   عامال

لكن  حركة الزنكي،  ".ةجيش السن  "، و"الحزب التركستاني"، و"أجناد الشام"، و"نور الدين زنكي"، وحركة "الشام

 هذا املشروع، 
 
قنعت لحقا

 
ها تتعل ب وقال عضو املكت ."وليصنيف الد  ف من الت  التخو  بـ " ذلك ألسباب ذكرت أن 

الشام"، حاولت الندماج تحت السياس ي لحركة الزنكي، بسام حاج مصطفى "إن  جميع الفصائل، بما فيها "فتح 

ولي وباقي  ة وشعاراتها وأهدافها، إل أن  "األجواء لم تكن مساعدة، وطغى الخوف من التصنيف الد  ورة السوري 
 
علم الث

ى لفشله ة على املشروع ما أد  ولي  ه لم يكن هناك شروط مسبقة لالندماج سوى "الصدق . "الشروط الد 
 
 إلى "أن

 
لفتا

ية" ، ونحن والجد 
 
ا  سوري 

 
ا  سياسي 

 
 أن  تنظيم "القاعدة" )في إشارة إلى ـجبهة "فتح الشام"( ليس مشروعا

 
، مضيفا

 .59نختلف معها"

  

مدوفي موازاة مشروع الن يقض ي باندماج فصائل أخرى تحت راية و  ،مماثل ، طفا إلى السطح مشروعماج املتقد 

 "ى علم ، والذي يتبن  "الجيش الحر"
 
جيش "، و"جيش اإلسالم"، ومن ضمن تلك الفصائل: "ةورة السوري  الث

                                                           
 .0172كانون الثاين   29التابعة للُمعارضة السورية املُسّلحة، ” نور الدين الزنكي“آدار برس، انشقاقات ضمن صفوف حركة  - 57
 آالف مقاتل ينشقون عن "هيئة حترير الشام"، مرجع سابق. 8بلدي نيوز،  - 58
 .2016كانون األول،   24هبة دابس، "الزنكي": مشروع توحد الفصائل مع "فتح الشام" فشل خوفاً من التصنيف الدويل، مسارت،  - 59
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، "أهل الشام"، وجبهة "الجبهة الشامية"، و"فيلق الشام"، و"شهداء اإلسالم"، ولواء "صقور الشام"، و"املجاهدين

  .60وفصائل أخرى 

د في التشكيلين املشار إليهما، يحمل دللت واضحة علإن  مراجعة  حة لالندماج والتوح 
 

ة للكيانات املرش ى جدي 

عة، يشارك فيها فصائل، ل تدخ حد بكيانات متنو  د؛ ففصائل بعينها تت  ة التي تحملها مشروعات التوح  ل عدم الجدي 

ة ف ة األخرى، وفصائل تحمل مشروعات سلفي  حادي 
 
ة بارزة على في املشاريع الت عي  ة، وبعضها ذات طموحات توس  ج 

د ، وتحت رايته، مع ما يفصل بينها من "الجيش السوري الحر"مع  حساب الفصائل األخرى، تشارك في كيان موح 

ة م  على إخفاقها، وهذه فهو 
 
عات واألهداف. هذا بذاته كاف للحكم سلفا

 
ترضة، في األيديولوجيا والرؤى والتطل

ة، لجمع الفصائل املسلحة فياملشاريع، في الو  ة وإقليمي  ة، دولي  ر إل عن مساع خارجي   جينة،أطر، ولو ه اقع، ل تعب 

ة في امليدان العسكري  ولة السوري  جاحات املتواصلة التي تحرزها الد  م في توجيهها في سياق مواجهة الن 
 
 والتحك

د، وبالتالي، الخشية من فشل اآلمال ف ظام أو تقسيم سوريا. واستعادة املبادرة والتمد   ي إسقاط الن 

 

X.  لخارج لارتهان حركة الزنكي 

عم ا ولي، وأن  الد  ة للخارج، اإلقليمي أو الد  ملالي ل تخفي حركة "نور الدين زنكي" ارتهان الفصائل املسلحة عام 

ول الد  كوالعس اه من الد  راع الجاري في سوريااري الذي تتلق  ة الص 
 
الة في تسيير دف م فع 

 
ل أداة تحك

 
، ول عمة يشك

ة بين الجماعات املسلحة املتناحرة راعات الداخلي  اه إلى الص  ظام، بل يتعد  راع مع الن  ف األمر على الص 
 
 ، بفعليتوق

ة  ظام ومبأو فارغةالتنافر أو التنافس؛ ألسباب جوهري  ة الن   ادئ الثورة املعلنة.، ل تمس  جوهر  قضي 

طبيعة إلفصاح عن في اها، على العكس، تملك الجرأة وليست حركة "نور الدين زنكي" بمنأى عن هذا الواقع، ولكن  

ـهذا ال  ق بها أو بسواها منه في القرار الد  ترتباط بالخارج، والتعبير عن فعالي 
 
سائر الفصائل املعارضة  اخلي املتعل

ة واملسل ة الزنكي العام كقائد حر  محاورةوأفصح تعبير عن ذلك ما ورد في  حة على حد  سواء.األخرى، السياسي 

وني توفيق شهاب الدين في مقابلة
 
التي ل يخفي فيها شهاب الدين عدم امتالك  في قناة الجزيرة اإلعالمي تيسير عل

ة  ة بإدارة قرارها املستقل والت  لاملعارضة السوري  م الجهات الخارجي 
 
اللعبة وتوجيه الجماعت املعارضة، ام، وتحك

ة  ألجنداتها ومصالحها الخاص 
 
 .61وفقا

                                                           
 .6201كانون األول   25حلب، ومؤشرات ترّجح اجتياح إدلب بعد ” متعثرة“بلدي، خطوات اندماج  عنب - 60
 مما ورد يف حماورة عّلوين شهاب الدين اآليت - 61

 )تيسري علوين(: إذن، هناك نوع من التحّكم، يعين الّداعم يتحّكم ابلفصيل الذي يدعمه؟!  
  .)توفيق شهاب الدين(: يعين رمّبا ال يكون حتّكم مباشر

 )تيسري علوين(: توجيه؟
  .توجيهات غري مباشرة)توفيق شهاب الدين(: ولكن 

 )تيسري عّلوين(: إذن، هل نستطيع القول إّن قرار الّثورة السوريّة قرار سوري؟!
 )توفيق شهاب الدين(: ليس ابلكامل.

 )تيسري علوين(: القرار ،إذن، نستطيع القول إّن القرار غري مستقل؟
 .مرننكر هذا األ نال نستطيع أ لسوري،ة تلعب وتتحّكم يف الشأن ا)توفيق شهاب الدين(: ال نستطيع القول حنن إنه ليست هناك جهات دوليّ 

 . اجلزيرة، ال مكان لـ"تنظيم الدولة" بسوراي، مرجع سابق()نظر: 
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 من املال والعتاد العسكري 
 
عم الخارجي، بدءا

ول يتحر ج شهاب الدين من اإلفصاح عن دور الخارج في تلقي الد 

دريب للمقاتلين، وفي هذا السياق بقول شهاب الدين 
 إلى فتح معسكرات الت 

 
 مانع لدينا من "لواللوجستي، وصول

حرج فيه،  ة وقطر، حيث لاآلن بالفعل في السعودي   ة، وهو أمر يتم  إقامة معسكرات تدريب في قطر والسعودي  

 .62"ة إذا صب  في محاربة األسدخاص  

ين بالجماعات املسلحة، ومنها حركة الزنكي ة وقد سبق الحديث عن عالقة ودور األميركي  مباشرة أو عبر ، خاص 

ة املعروفة، أو  من خالل غرفتي "املوك" في األردن أو  ول العربي   في  "املوم"بعض الد 
 
ا في تركيا أو غيرها. وبرز ذلك جلي 

وكشفها عن  املوقف األميركي من الحركة املرتبط بجريمتها في ذبح الصبي الفلسطيني عبد هللا عيس ى، اآلنف ذكرها،

رالوجه اإلرهابي القبيح،  عن طبيعة تلك العالقة،  ة مارك تونرة األمريكي  ث باسم وزارة الخارجي  املتحد  كالم  وعب 

 بتلويحه ب
 
ة الذ طها في عملي  ة عن حركة الزنكي إذا ثبت تور  ة قطع املعونات األميركي  ورد  الفعل املقابل من ، 63بحإمكاني 

وعالحركة جانب  ة للزنكي، رغم حديثه عن إزاء قرار أميركي من هذا الن  ، الذي ل يخلو من إقرار باملساعدة األميركي 

ون   . .64املساعداتاملض ي حتى لوقطع األميركي 

عم العسكري  ويبدو تأثير العامل املالي ظام، واستقرارها  والد  في قدرة الجماعات املسلحة على املواجهة مع الن 

 
 
ل الش

 
ه يشك

 
ة، وأن رات التي تواجهها بالغ األهمي  ها بالحياة وثباتها إزاء األحداث والتطو  ريان األساس ي الذي يمد 

ة، ة التي مر ت بها حركة الزنكي، بين ع  والقو  على ، 2016و 2015امي وبرز ذلك من خالل ما تركته الضائقة املالي 

ت إلى  .وجهتها وقراراتها ر عنها بصراحة بعض قادتها، التي أد  ة أمام الجيش السوريوعب  تها القتالي   ،انخفاض قو 

الساخنة، وتسليمها لفصائل أخرى، وخوفها من مالقاة  لجبهاتاسحب عناصر حمايتها من بعض واضطرارها ل

، وغيرها "حركة حزم"و  "كتائب ثوار سوريا" "النصرة"، مثل هةجب مصير بعض الفصائل التي تم  تصفيتها من

حلب، بعد من بعض الجبهات في والنكفاء للحفاظ على الذات. فقد عمدت حركة الزنكي حينها إلى النسحاب في 

 وضعف املالي وضعهم يترد   استمرار حال في ،األخرى  للمجموعات وتركها سابقة بهذا الشأن، تهديدات هاإطالق

وهي  ،عم العسكري واللوجستيمويل واألموال والد  في الت   حاد   صتعاني من نق"ها أن   ، حينها،حركةالقالت و  .65مويلالت  

ر . "هذه الظروف في ظل   الستمرارغير قادرة على  عبد السالم عبد "قيب املنشق الن   "الحركة"ث باسم املتحد   وبر 

 " ذلك الرزاق
 
 ومنذ أكثر من سنة لم يتم   ،ولو بطلقة واحدة ،دعم الحركة لم يتم   ،منذ ما يقارب ثمانية أشهر ،هأن

سبب إعادة النتشار في حلب إلى " ا عبد الرزاقعز "... كما  ةة واحدولو بليرة سوري   ،دعم لوجستي تقديم أي  
                                                           

 .0142أيلول  20كية قوات النظام والتنظيم، ري زمان الوصل، "الزنكي" تطالب أبن تشمل الضربة األم - 62
كّية مارك تونر الذي قال "إذا حصلنا على براهني تؤكد توّرط ري الروسّية، نقاًل عن املتحّدث ابسم وزارة اخلارجّية األماإلعالن أوردته وكالة "سبوتنيك"  -63

، نور الدين احلركات اإلسالمية ظر: بوابة"، )انهذه اجلماعة يف ذلك )الذبح( فإّن هذا سيحملنا على التفكري يف جدوى مواصلة تقدمي املساعدات هلا
 كي تركي"، مرجع سابق(.ري رهابية.. تتمركز يف حلب وتتلقى دعم "أمزنكي" اإل

"إنّنا، ومنذ انطالق الثورة السوريّة، نعتمد على هللا يف معاركنا، وسواء  مع عبد هللا احلليب أحد عناصر احلركة قال  ARA Newsيف حديث لــ  -64
ت اإلسالمية، نور انظر: بوابة احلركا)ب تعبريه ة" حبسظام اجملرم وميليشياته الشيعيّ أقطعت عّنا املساعدات أم ال فنحن ماضون حىت حترير سوراي من النّ 

 كي تركي"، املرجع السابق(.ري الدين زنكي" اإلرهابية.. تتمركز يف حلب وتتلقى دعم "أم
 .2016 كانون الثاين   28، "نريد ماالً " هُتّدد ابالنسحاب من حلب: "الزنكي" احلدث نيوز، -65
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تقوم عليها فاع الباهظة التكاليف للنقاط الرباط التي ض لها الحركة، وحجم الد  ة التي تتعر  غوط الدولي  الض  

  .66"الحركة

XI. األخرى  بالفصائل ة الزنكيعالق 

ل يختلف موقف حركة "نور الدين زنكي" السلبي من كثرة الجماعات املسلحة، واختالف انتماءاتها ومشاربها 

حد، يضم  الفصائل ة، وعدم تطابق أو توافق برامجها وأهدافها، وعالقاتها بالخارج، ودعوته املعلنة إلنشاء مت   الفكري 

د الجماعات املسلحة في مواجهة  ة الجماعات املسلحة التي تدعو لتوح  ة، وحركة الزنكي تلتقي في ذلك مع بقي 
 
كاف

ر، عند بعض الجماعات الكبرى التي تنادي بذلك بما فيها حركة الزنكي، عن  ظام، وهي رؤية في الحقيقة، تعب  الن 

ر عن أطروحات ة، وهي ل تعدو  كونها شعارات، ل ترقى إلى  جموح إللغاء جماعات أخرى، أكثر مما تعب  ة نقي  وحدوي 

 لصون 
 
ية، وتهدف إلى محاولة هضم الجماعات الصغيرة والكبيرة إن أمكن أكثر منها سعيا ؤى الجد  مستوى الر 

ت والنقسام. وفي هذا السياق، يقول قائد الزنكي العام توفيق شهاب الدين 
 
 من التشت

 
ة وحذرا املعارضة السوري 

  نحن نقر  "
 
ةالجبهة "سواء كان على مستوى  ،وحيدمن الت   بد   لد ونؤك   "أجناد الشام"أو  "اإلسالمي 

 
ة الجبهات، أو كاف

ه يقر  بأن  ما يد هذه الجبهات حتى تكون هناك راية واحدة وجيش واحدمن توح   بد   ل في هذا الشأن ليس  سمع"، لكن 

، وهنا برأيه تكمن إشكالية فكرة دةلتوحيد الفصائل في قيادة موح   ةجهود حقيقي  كالم، دون أن تكون هناك سوى 

د الجماعات املسلحة،  ف وجوده على توح 
 
د للفصائل يتوق د، حتى أن  أي  مشروع سياس ي موح  األقل، أو على التوح 

ة ماذج مع إشارته إلى قيام عدد من الن   .67"تكون الفصائل والكتائب معدودةعلى حد تعبير شهاب الدين " العسكري 

دة التي تم  إنشاؤها، وهي: " ةالجبهة املوح  جبهة و" "جيش املجاهدين"و "جناد الشامأل  اإلسالمي و"التحاد "اإلسالمي 

 .فصائلة عد  من  ماذج تم  تأليف كل  منها". وهذه الن  ار سورياثو  

 

 منها لم يكتب له لكن، بالعودة إلى الن  
 
ا ة ماذج املذكورة، نجد أن  أي  ق الفعالي  الستمرار، أو على األقل، لم تحق 

ماسك، أو، في الحد األدنى، ، سواء على مستوى وحدة األهداف والبرامج أو على مستوى النسجام والت  فيها املفترضة

ناتها، والرتباط بتكوينات   عن التنافس أو التنافر بين مكو 
 
د، بعيدا على مستوى النشاط والحراك أو  العمل املوح 

 عن "أن  
 
ن املقابل، هذا، فضال دة أخرى تنافس املكو  نات موح  ة املكو  ل التي األساسي 

 
 بناها على حافظت منها تشك

ة ة التنظيمي 
 
  وبقيت الجبهة، عن املستقل

 
 الظاهرة صراعاتها، وتخوض ة،الخاص   تحالفاتها تقيم منفصلة، أطرا

ة، ـت وخارجها، الجبهة داخل أخرى، جماعات مع والخفي 
 
ر الجماعات وظل تها وتبرز نفسها، عن تعب   مواقعها في هوي 

ة ك أواصر العالقة بين  .68وأنشطتها" وبياناتها وإنجازاتها الخاص 
 
دة، وتفك بل إن  انهيار بعض تلك النماذج املوح 

ها مؤتلفة، تدل   ة أطرافها، ونشوب حروب ومعارك بين جماعاتها املفترض أن  ، على عدم قابلي   للشك 
 
، بما ل يدع مجال

 للروح في مولود اصطناعي، يجري تشغيله متى دعت 
 
ها ل يعدو كونها محاولة بث ة، وأن  د للحياة الطبيعي  فكرة التوح 

اهم على وجودها أو  مشاريعها ومصالحها، وهذا ما  الضرورة وشعر أطرافه أو داعموه بالحاجة إليه أو بالخطر الد 

ة" و"جيش املجاهدين" نجد ة تلك النماذج وغيرها، التي لم يكتب لها الحياة أو  البقاء، كـ"الجبهة اإلسالمي  ه في غالبي 
                                                           

 .2016كانون الثاين   29، "حركة حزم"خارج حلب.. خوفاً من لقاء مصري  "الزنكّيون"احلدث نيوز،  - 66
 ."تنظيم الدولة" بسوراي، مرجع سابق اجلزيرة، ال مكان لـ _  67
الدراسات االجتماعية، "حركة أحرا الشام: التحوالت اهليكلّية والسياسية الراهنة" ضمن سلسلة احلركات  –املركز االستشاري للدراسات والتوثيق  - 68

 . 8، ص2016السلفّية والقتالّية، العدد األول، شباط 



21 
 

عت أوصاله على   ،وتوز 
 
ة"، وحتى "الجيش السوري الحر" الذي انكمش تدريجا امي 

 
ار سوريا" و"الجبهة الش و"جبهة ثو 

قة، و"هيئة تحرير الشام" التي أصا  ناتج عن انشقاق وخروج فصائل متفر 
 
ك وتشظ

 
بها ما أصاب سواها من تفك

ة منها أو الت   ناتها األساسي  قاتل بينها، كما هو الحال بالنسبة لحركة "نور الدين زنكي" التي نافر ، بل الت  بعض مكو 

ل  عن تشكيل جسم عسكري، أطلق عليه "جيش حلب"، يضم  كل  فصائل حلب  2016أعلنت في أول كانون األو 

دة، لكن  هذا الجيش لم يكتب له الستمرار ،  دة ومستودعات موح  ة موح  املسلحة، تعمل من خالل قيادة مركزي 

كانون الثاني  28، على حد  تعبير  قيادي في الزنكي. وكذلك إعالن حركة الزنكي، في 69بسبب "األصدقاء قبل األعداء"

ة"، و"جبهة أنصار "الشام فتح جبهة"، مع أربعة فصائل مسلحة أخرى هي: 2017 ، و"جيش السن  ، و"لواء الحق 

 بقيادة ،"الشام تحرير هيئة" اسم تحت جديد، عسكري  كيان ضمن كامل، الدين"، حل  نفسها، واندماجها، بشكل

، إلى حد  كبير، بحدثين بارزين:  الندماج هذا وأتى ،70الشيخ هاشم جابر أبو املهندس
 
 مرتبطا

  الزنكي بداء حركةإ األول،
 
على  ،قبل ذلك بأسابيع فقط، ته "جبهة تحرير الشام"دعمها للهجوم الذي كانت قد شن

"الزنكي" كانت رأس حربة الهجوم  في الشمال، بحجة مشاركتها في مؤتمر أستانة. بل إن   "الجيش الحر"من فصائل  5

ت الذي كانت املدينة قد ، في الوق2016ع فاستقم كما أمرت"، في حلب، في تشرين الثاني الذي قض ى على "تجم  

 من  3. وأسهمت حركة الزنكي، قبل 71ات النظام وحلفاؤها عليهادخلت حالة الحصار التي فرضتها قو  
 
أيام تقريبا

والسيطرة على  " في مدينة حلبجيش املجاهديناندماجها بالهيئة، في تمكين جبهة النصرة من القضاء على كل  من: "

ة" في منطقة حريتان في ريف حلب الشمالي، إضافة إلى تصفية ، والقضاء عاتهم بشكل كاملمقر   لى "الجبهة الشامي 

ة  "صقور الشام" وثالث فصائل أخرى في أرياف حلب، وذلك من خالل تأمين حركة الزنكي معابر وطرق لوجستي 

 أن  جميع تلك الفصائل كانت تجمعها والزنكي عالقة تحالف أو اندماج سا72لجبهة "النصرة"
 
 ، علما

 
. هذا مضافا

 
بقا

 السوري الشمال في الشام" "أحرار وحركة الشام" تحرير "هيئة بين القتال تجاه إلى إعالن الحركة موقف الحياد

ر، مؤكدة َحرَّ
ُ
اتها أن   امل الجانبين، األمر الذي كان من شأنه ترك الفرصة أمام النصرة للقضاء  بين للفصل ستكون  قو 

هت إليها باملشاركة إلى جانب الهيئة ةخاص   على األحرار  هامات وج   .73وأن  ات 
 

ام أخرى، بعد فصائل خمسة الثاني، إعالن : الشام"، هي "أحرار حركة إلى تشكيل "هيئة تحرير الشام" من أي 

 الجبهة"و ،"أمرت كما فاستقم تجمع"و ،"املجاهدين جيش"و ،"إدلب قطاع -اإلسالم جيش"و ،"الشام صقور  ألوية"

ة  والفصال الخمسة املذكورة جميعها سبق لها أن دخلت بمواجهات مع حركة  ."الغربي حلب ريف قطاع -الشامي 

ان لــ "هيئة تحرير الشام"، ما يجعل منها بمثابة جب نان األساسي  بلة هة مقاالزنكي أو "جبهة تحرير الشام"، وهما املكو 

 ن الهيئة. للهيئة، غايتها حماية نفسها من الفتراس منفردة م

، فهي ما لبثت، بعد 
 
أشهر فقط، أن أعلنت  5لكن  حركة الزنكي، كعادتها، لم يطل أمر انضمامها إلى الهيئة طويال

قتال أحرار الشام وتجاوز  الهيئة قرارافض لتموز من العام نفسه خروجها من الهيئة، بذريعة موقفها الر   20في 
                                                           

 .2016كانون األول   1واحد، مسارت،  أمنة رايض، "الزنكي" لـ"مسارت": مجيع الفصائل مبدينة حلب انصهرت يف جيش - 69
 . 2017كانون الثاين   28اجلزيرة، "فتح الشام" تندمج مع أربعة فصائل بسوراي،  - 70
 .2017تشرين الثاين  20عقيل حسني، ملاذا جنحت "الزنكي" يف مواجهة "حترير الشام"؟، املدن،  - 71
 .2017كانون الثاين   26خصومها يف إدلب، انظر: امليادين نت، النصرة تعلن حرب اإللغاء على  - 72
  .2017متوز  20الدرر الشامية، حركة نور الدين الزنكي تعلن احلياد جتاه القتال بني الفصائل،  - 73
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ل بمواجهة مع الهيئة، من خالل املواجهة املباشرة مع "جبهة تحرير ، ومن ثم الدخو 74دعوات املجلس الشرعي فيها

ة على الشام" )النصرة(. رفين بين متبادلة اعتقالت خلفي 
 
ندرج في إطار سببها الحقيقي، ي .الغربي حلب ريف في الط

ى بعدفوذ في املناطق، راع على الن  الص  
 
  وتجل

 
ل"و 75صعيد"الت   فاق "خفضات

 
 . 76الغربي" حلب ريف في التركي التدخ

بة عالقاتها الزنكي" الدين "نور  حركة وعلى أي  حال، فقد عرف عن  
 
ودخلت في  األخرى، الجماعات مع املتقل

ة مشتركة؛ من العديد حالفات، وشاركت في إنشاء أطر  وغرف عسكري   منها، كما أسلفنا، ثم عادت وانسحبت الت 

 .
 
 وكان آخرها دخولها في تشكيل "هيئة تحرير الشام" و"جيش الفتح"، وانسحابها منهما لحقا

ها، كانت تأتي تلبية 
 
 لسجل حركة الزنكي في هذا املجال، فإن  أكثر تحالفاتها، إن لم يكن كل

 
ة أو ووفقا لرغبة خارجي 

 في هضم فصيل والهيمنة على قراره
 
واجهة مع الجيش السوري وتنظيم "داعش"، أو مسارعة لتقوية جبهة امل طمعا

د أي  منهما في منطقتي إدلب وحلب. وقد برز ذلك بوضوح في انضمام الحركة إلى  جيش "ات غرفة عملي  ومنع تمد 

ل من  12في  ،سيطرة الجيش السوري على مدينة حلب الذي جاء على وقع ،2016أيلول  24في  77"الفتح كانون األو 

ده2016العام  ة الحدود من واقترابه الشرقي، وحماة الجنوبي حلب أرياف في ، وتمد  ساع إدلب، ملحافظة اإلداري 
 
 وات

ة عودته من والخشية حماة، شرقي شمال" داعش" تنظيم نفوذ مناطق  وكانت نشرت إدلب، ملحافظة أخرى  مر 

ة مجموعات بة إعالمي   الدين نور "و" الشام أحرار حركة"و الهيئة ضم   اجتماع حول  تسريبات" الشام تحرير" من مقر 

لح بهدف ،"األحرار جيش"و" الشام فيلق"و" زنكي  تلك يجمع ،عسكري  بتشكيل والخروج الفصائل، بين الص 

 العام في إدلب محافظة بالسيطرة على ساهمت ،فصائل جمع الذي" الفتح جيش" أحياء وإعادة الفصائل،

 .ولم يكتب لهذا التشكيل، كغيره، النجاح ،املساعي أخفقت ، لكن  201578

 

XII. معارك حركة الزنكي مع الفصائل 

 من املعارك ضد  فصائل مسلحة في منطقة حلب وإدلب، 
 
ها و خاضت حركة "نور الدين زنكي" عددا  أن 

 
بدا واضحا

ع في بسط  ة وإلغائية للحركة، هدفها إنهاء فصائل ضعيفة، والتوس  فوذ على حروب مفتعلة ذات نوايا توسعي  الن 

أنقاضها، رغم األسباب التي دأبت الحركة على إعالنها لتبرير املواجهة مع الفصائل املستهدفة، ومن أبرزت تلك 

تها الحركة، في أوائل شهر تشرين الثاني من العام  "كتائب أبو عمارة" من جهة، و ،2016املواجهات املعركة التي شن 

ة على خلفع فاستقم كما أمرت"، "تجم  ضد   عت لتشمل ريف حلب وتوس   ،ة املحاصرةبدأت في األحياء الشرقي  ي 
                                                           

 .2017متوز  20موقع رووداو، حركة "نور الدين الزنكي" تعلن انفصاهلا عن "هيئة حترير الشام"،  - 74
 .2017تشرين الثاين  8و"الزنكي": بداية املواجهة األخرية؟، املدن، خالد اخلطيب، "حترير الشام"  - 75
 .2017تشرين الثاين  9بني فصائل املعارضة، ” املصاحلة“تطرح مبادرة لـ ” أحرار الشام“عنب بلدي أونالين ،  - 76
،  هبف السيطرة 2015آذار  24عنه بتاريخ "جيش الفتح" تشكل من كربى الفصائل املسلحة يف حمافظة إدلب، كغرفة عمليات مشرتكة، وأعلن  - 77

لواء احلق،  ،جيش السنة صقور الشامقصى، فيلق الشام، جند األ ،أحرار الشامجبهة النصرة، على مدينة إدلب، وضم التشكيل، حينها، كاًل من "
هة الشام، جب الفصائل التالية: أحرار التشكيل، عرب ضمعن إعادة تشكيل هذا أعلنت مصادر مسلحة  2016". ويف أوائل شهر أاير أجناد الشام

ن كانو   12خرى يف رة أمش الفتح" كل "جيالنصرة، فيلق الشام، لواء احلق، أجناد الشام، احلزب اإلسالمي الرتكستاين، جيش السنة. وأعيد تش
. وأورينت نت، إعادة 2015 ارآذ 24إدلب،  )شبكة شام، فصائل كربى تعلن توحدها يف غرفة عمليات "جيش الفتح" لتحرير مدينة .2017

 .(.2016أاير  2تشكيل "جيش الفتح" .. وهذه هي الفصائل املنضوية حتت رايته؟، 
  .2017كانون األول   12أمحد مراد، مفاوضات بني الفصائل إلحياء "جيش الفتح" شرقي محاة، املدن، الثالاثء  - 78
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 ات "فاستقم" ومصادرتها كمي  مداهمة مقر  الزنكي ب وقيام عناصر .الغربي وريف إدلب الشمالي
 
خائر ات من الذ

ع" فصيل ، وأفضت املواجهة إلى إنهاء79واألسلحة وطردها مقاتليه من مواقعهم  بمدينة" أمرت كما فاستقم تجم 

  .80حلب

 أهم وأبرز املعارك التي خاضتها حركة الزنكي هي التي وقعت، في 
، مع "هيئة تحرير 2017تشرين الثاني  7إل أن 

ة وشاملة. 81"مفتوحة حرب" الشام"، بعد خروجها منها، كما أسلفنا، فهي، بحسب وصف حركة الزنكي، ، مصيري 

نها من السيط
 
ل صمود الحركة أمام الهيئة وتمك

 
ين فيها، وقد شك ها وقتلها بعض القيادي  رة على بعض مواقعها ومقار 

ة املواجهة، واستمرارها على مدار  ة، رغم حد   على مستوى التجهيز والقدرات العسكري 
 
را

 
 ومؤش

 
 بارزا

 
 ،أسبوعحدثا

ة نها من مواجهة قو 
 
 "، الهيئة األمر الذي مك

 
ة، بما فيها ي  كت نحو عشرين من قوى املعارضة العسكر التي سبق لها وفك

من الفصائل  فصائل كبرى، بل إن "الزنكي" استطاعت أن تفرض على الهيئة هدنة لم تكن األخيرة لتقبلها مع أي  

وعزا بعض  .حكيمى عليها القبول بالحوار والت  ه لها وتتمن  داءات التي كانت توج  الن   ضتها، رغم كل  األخرى التي قو  

ة املتماسكة وارتباطها بمحيطها، وتوفيرها مود إلى أسباب تتاملراقبين هذا الص   ة الحركة وبنيتها الداخلي  ق قو 
 
عل

 
 
ةالش  .82روط املوضوعي 

ات  ع الهيئة وانسحاب شخصي  بت املواجهة بين حركة "نور الدين زنكي" و"هيئة تحرير الشام" في تصد  وسب 

ة أو لالندماج ب
 
تشكيالت ثانية، أبرزها: "جند املالحم"، وفصائل أخرى منها، لتعود إلى تشكيالتها األولى املستقل

ان البارزان عبد هللا املحيسني ومصلح  ة، والشرعي  ات عد  ات مهاجرة من جنسي  و"جيش األحرار"، وشخصي 

ة رفض القتال الدائر، وإعالنها اللتزام بالحياد. 83العلياني  ، وغيرهم، وذلك على خلفي 

ع الذي أصاب "هيئة تحرير الشام"، بانشقاق حركة "نور الدين زنكي"،   من حركة "أحرار  لقيهذا التصد 
 
ترحيبا

  ظرنات "الهيئة" إلعادة الن  فرصة سانحة لباقي مكو  الشام"، و"
 
ها تخاذ قرار جريء بالنحياز إلى ما أسمفي تموضعها وات

 
 
ات والفصائل األخرى وتعليق ."والوقوف في وجه "الجولني" وبغيه ،ورة""الث  أطراف ورأت في استقالت الشخصي 

 .84ة""هام   خطوة  البغي في املشاركة لرفضها الهيئة في لعملها كثيرة
 

XIII. املوقف من داعش 

ة  ة الفصائل املسلحة األساسي  ل يختلف موقف حركة "نور الدين زنكي" املعادي لتنظيم "داعش" عن موقف بقي 

و"تحرير الشام" و"جيش اإلسالم" و"وفيلق الرحمن"، وقليلة هي الجماعات املسلحة في  األخرى، كجبهة "النصرة"

 منها، ولو بعناوين أخرى، وكل  
 
ة بتنظيم "داعش"، ما لم تكن جزءا تنظيم يرتبط  سوريا تربطها عالقة إيجابي 

                                                           
 .0162تشرين الثاين  3كما أمرت".. التوقيت القاتل، املدن، خالد اخلطيب، معارك "الزنكي" و"فاستقم   - 79
 . 2016تشرين الثاين  12بلدي نيوز، "العكيدي" يرد على "الزنكي": ملتزمون ابلتقاضي ألي هيئة قضائية يف حلب،  - 80

 .2017اين، تشرين الث 10إميان حسن ،"الزنكي": دخلنا "حرب مفتوحة" ضد "حترير الشام" مشايل سوراي، مسارت،  - 81
 عقيل حسني، ملاذا جنحت "الزنكي" يف مواجهة "حترير الشام"؟، مرجع سابق. - 82
تشرين  12شبكة شام، بدأت ابلزنكي وصواًل جلند املالحم ... توايل االنشقاقات عن هيئة حترير الشام رفضَا ملمارساهتا حبق الفصائل األخرى،  - 83

 .2017 الثاين
 .2017متوز  20، "هيئة حترير الشام"عن   "حركة نور الدين الزنكي"  "ترحب ابنشقاق"ة أحرار الشام تنسيقيات املسلحني، حرك - 84
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البطش، إن أمكن، ول تشفع له نظيم أو يشتبه في ارتباطه به مصيره العزلة أو املواجهة املسلحة من الخرين و بالت  

ته . إل قو 
 
 ، كما هو حال جيش "خالد بن الوليد" مثال

 وقد شهدت الس  ، مستحكم " وتنظيم "داعش"نور الدين زنكي" حركة الخالف بينف
 
ا  حاد 

 
ة صراعا احة السوري 

 ومنازلت شديدة بين 
 
ات تفجير  واغتيالت معارك ووقعت الطرفين، وحاسما ، ومحاولت اغتيال عديدة بينهماوعملي 

ةمالحقة عناصر "داعش" وخالياها النائمة في حلبعلى ت حركة الزنكي وقد عمل ذ بعضها ؛ ومتابعته األمني  ، والتي نف 

ات ة الت   بحلب. مسلحةن من فصائل رات، استهدفت قياديي  يفجتو  اغتيال عملي  يوم  فجير البارزة،ومنها عملي 

خة، بواسطة 2016 تشرين الثاني 17 الخميس
 
"مستودع ذخيرة" لحركة "نور الدين زنكي"  ، واستهدفتسيارة مفخ

ت إلى في مدينة أعزاز في ريف حلب في شمال سوريا.   25قتل  وأد 
 
في الوقت الذي كانت تدور وجرح العشرات، شخصا

ة  معارك عنيفة بين فصائل مسلحة ات تركي  ، في ريف حلب الشمالي الشرقي "داعش" تنظيممع مدعومة من قو 

   .85نظيم في محافظة حلبلت  االفصائل الى مدينة الباب، آخر معقل  خاللهاوصلت 

 كما   
 
ة واسعة، ملكافحة الخاليا أمني   تحمال  حلب،في  عاون مع فصائل أخرى ، بالت  "نور الدين زنكي"حركة ت شن

ة التي شاركت فيها املدينة" واملنتشرة في أحياء داعشابعة لتنظيم "ائمة الت  الن   فصائل عديدة، ، أبرزها الحملة األمني 

"، 16الفرقة "و "أحرار الشام"وحركة  "تجمع فاستقم كما أمرت"و "نور الدين زنكي"وحركة  "ةالجبهة الشامي  "منها 

 ، وتم  خاللها "2016آذار  23األربعاء  يوم
 
فاع اه بالد  ين إي  همعار، محمد عاص ي، مت  اعتقال أحد خطباء جوامع حي الش

 . 86هامهم بالعمالةحريض على قتال الفصائل وات  نظيم، والت  عن الت  

ن:   إلى خطاب قادة حركة "نور الدين زنكي"، فإن  الخالف مع تنظيم "داعش" ناتج عن بعدين أساسي 
 
واستنادا

ة، ينطلق من تكفير الجماعات فالت   ؛أيديولوجي وسياس ي ة، وهذا يشمل حركة نظيم، من الوجهة األيديولوجي 
 
كاف

الجماعات، املسلحة وغيرها، ويدخل معها في نزاعات وحروب، في  وهو، من أجل ذلك، يعادي كل   ،وغيرها الزنكي

ة سبيل تثبيت دولة الخالفة وإلغاء سائر الكيانات األخرى، وبالتالي، فإن  أهداف الت   ى بعد القضي  نظيم تتعد 

 
 
خذ منحى أيديولوجيا ة، وتت   ، السوري 

هم هم أن  فإن  تنظيم "داعش" ينطلق من اعتقاد " تعبير  قائد الزنكي العام توفيق شهاب الدين، على حد  و 

ته "،الوحيدون أصحاب الحق    جزء كانت لو وأن   قضي 
 
  ومن ةالسوري   ةمن القضي   ا

 
 وأهدافها ةالسوري   ورةالث

 في تقتل بدأت مباشرة النصرة عن انشقت عندما النصرة، مع شقيقتها اختلفت ما الفصائل ةبقي   مثل منشودة

 .87معهم واحد خندق في كانوا البارحة الذين إخوانهم

ظام السوري،  شهاب الدينوفي البعد التكتيكي العسكري، ل يرى  ، في قتاله، بين تنظيم "داعش" والن 
 
ول يرى فرقا

 في املشاركة في محاربة الت  
 
ظاممواقع نظيم وقتاله، دون ضرب لكن  ضرب الت  نظيم، مانعا م خدمة لالن  ظام ، يقد  لن 

ة ضرورة برأيه في   نفسه؛ ولذا، ثم 
 
 "نظيم في سوريا ت  الحالف املشاركة في ضرب خاذ دول الت  ات

 
يسهم في قصف  ،قرارا

وجود نظيم لوحده يعني تقوية نظام األسد، لأن  ضرب الت  "؛ ذلك "نظيمضرب مواقع نظام األسد إلى جانب الت  و 
                                                           

 .2016أيلول  17شخصا على األقل مبفخخة استهدفت حركة نور الدين الزنكي يف ريف حلب،  25مونت كارلو الدولية، سوراي: مقتل  - 85
 .2016آذار  25خالاي تنظيم "الدولة" حبلب، بلدي نيوز، محلة أمنية واسعة للقضاء على  - 86
 ."تنظيم الدولة" بسوراي، مرجع سابق اجلزيرة، ال مكان لـ _ 87
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ات األسد قو   نظيم فقط، فإن  ضرب الت   إذا تم   ،نظيم، وبالتاليظام والت  احتكاك على بعض جبهات القتال بين الن  

 .88"ل ستسيطر على مناطق سيطرة األو  
 

XIV. املوقف من 
ّ
 سوية في سورياالت

عي   قرارها كان و  أن  " حركة "نور الدين زنكي"تد 
 
ياس ي تالزم املسارين الس   ةو ينبع من قناعتها بأهمي   ،سيبقى مستقال

من الفصائل  ةهي واحدحركة الزنكي ، و 89"الكرامةة والعدالة و إقامة دولة الحري  و  ،ظامة تغيير الن  العسكري في عملي  و 

عين على البيان ا 71 الـ
 
ولي األممي ستيفان دي ميستوراملشترك املوق قة بـحول مبادرة املبعوث الد 

 
"مجموعات  املتعل

ل العمل"، في  على العمل من أجل حل  سياس ي، شرط منع  فيه ، والتي أكدت الفصائل2015الثاني من تشرين األو 

ة من  ة كاملة مع املبعوث األممي، على أن يسبق ذلك خطوات حقيقي  عامل بإيجابي  ظام الحالي، والت  إعادة إنتاج الن 

عب السوري، واعتبار أن  الر  
 
ولي لكشب ثقة الش ةئيس املجتمع الد  ة سياسي  ، وحل  بشار األسد ل مكان له في أي  عملي 

ولة، ومنع  سات الد  أكيد على ضرورة الحفاظ على مؤس  ة، مع الت  سة العسكري  ة، وإعادة هيكلة املؤس  األجهزة األمني 

ة كها، والحيلولة دون وقوع البالد في املزيد من الفوض ى، وتنفيذ القرارات األممي 
 
 . 90"تفك

 ورغم رفض حركة "
 
خول في أي  نور الدين زنكي" والفصائل األخرى املشاركة في الت ة في سوريا، الد  سوية السياسي 

ة نها البيان املشترك حول "مجموعة العمل" أو في في ما لم تؤخذ  ،تسوية سياسي  العتبار الشروط السابقة التي تضم 

 
 
ق بمؤتمر الر  سوية في سوريا، غيره من البيانات املواكبة للقاءات ومؤتمرات الت

 
أو بمؤتمر جنيف  ياضسواء ما يتعل

أو مؤتمر األستانة، وغيرها، فقد شاركت الفصائل في كل  تلك املؤتمرات واللقاءات التي عقدت لهذه الغاية، رغم 

ر  ق بوضع الر  اإبدائها املتكر 
 
ظ على الشرط املتعل ة،  ئيس السوري الحالي بشار األسدلتحف  ة السياسي  في العملي 

 
 
سوية املنعقدة، واللجوء إلى إعالن مواقف شديدة اللهجة تجاه واإليحاء بالنسحاب أو عدم املشاركة في لقاءات الت

همامها بالعمل على إبقاء الر   سوية، كروسيا وإيران، وات 
 
ول الراعية أو املشاركة في رعاية الت ئيس السوري بعض الد 

ظام الحالي، ودعمه، وأن  ما يجري  د "حد  تعبير قائد حركة الزنكي العام توفيق شهاب الدين، ، على والن  هو مجر 

ة ها تنظر إلى املعارضة السوري  ها لعبة"، حتى من أميركا، وأن   ،عبارة عن ورقة أصبحت في أيدي الشرق والغرب" وكأن 

 يلعبون فيها على مصالحهم الشخصي  
 
 ة والذي يدفع الث

 
لديها مصالح  ول هذه الد   ...ب السوري من دمهعمن هو الش

 تريد أن تمر   ،مع بعضها البعض
 
 ..91"عب السورير هذه املصالح على أكتاف الش

 

سم موقفو 
 
  يت

 
ة الت  الجماعات املسلحة املشاركة في عملي 

 
د وعدم الث اسخة تجاه بات والقناعة الر  سوية بالترد 

ة أو مبادرة، وهو املوقف نفسه الذي أعاد ةاملبادرات املطروح  عند كل  محطة تفاوضي 
 
را  ومكر 

 
، ويكاد يكون ثابتا
                                                           

 زمان الوصل، "الزنكي" تطالب أبن تشمل الضربة األمريكية قوات النظام والتنظيم، مرجع سابق. - 88
الدراسات االجتماعية، "حركة أحرا الشام: التحوالت اهليكلّية والسياسية الراهنة" ضمن سلسلة  –انظر: املركز االستشاري للدراسات والتوثيق  - 89

 . 8احلركات السلفّية والقتالّية، مرجع سابق، ص
 املرجع السابق نفسه.  - 90
 سابق."تنظيم الدولة" بسوراي، مرجع  اجلزيرة، ال مكان لـ - 91
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 عسكري   21إعالنه 
 
 معارضفصيال

 
 ا

 
ة، بما فيهم حركة "نور الدين زنكي"، ، *ا  ،في بيان مشتركفي آخر محطة تفاوضي 

ة أعلنوا رفضهم هاجموا فيه املؤتمر، و حيث  ،2017تشرين الثاني  28 الثالثاء ، يوم"2مؤتمر الرياض " عشي 

يأتي في سياق املؤتمرات التي تحاول "ؤتمر املأن   واواعتبر ،لنتائجه، وعدم اعترافهم بتمثيل الوفد الذي انبثق منه

 
 
ئيس السوري لر  لدور  رفض أي   :ة، وهيك بأربع نقاط رئيسي  التمس  وا وأكد، ”ةورة السوري  اللتفاف على مطالب الث

ك بهدف املفاوضات الرئيس ي، مس  ة، والتة، ول في مستقبل سوري  الحاكم في املرحلة النتقالي   ، وفريقهاألسدبشار 

ة القرارات وفق مرجعي   ،ة انتقال سياس ي شاملةمن خالل عملي   ،اتة كاملة الصالحي  هو تشكيل هيئة حكم انتقالي  "و

، ورفض إدخال أي  جهة "2015كانون األول  10در بتاريخ ال الص  لة، إضافة لبيان الرياض األو  ة ذات الص  األممي  

 معادي  
 
تي القاهرة وموسكو،  ،فاوض يورة في جسمها الت  ة للث ان، بنظرهم،كمنص   ين معاديتيجهت اللتين تعد 

 
 ،ورةن للث

هما تعمالن أل  ع لن تتمت  "الهيئة العليا للمفاوضات  أن  معتبرين ة، ة السياسي  في العملي   ئيس األسدالر  جل بقاء وأن 

تلتزم بما جاء في وثيقتي  ،ةات ثوري  واختيار شخصي   ،مثيل في بنيتهاتصحيح الت   ما لم يتم   ،ةة ول خارجي  ة داخلي  بشرعي  

 
 
 ورة السوري  املبادئ الخمسة للث

 
 ة وميثاق الش

 
 .92"وريرف الث

 ، رغم موافقتها حركة "نور الدين زنكي"وعلى أي  حال، فإن  
 
ة الجارية، املعلنة على الت أن شهو كما سوية السوري 

ة املنعقدة لهذاألخرى  "الجيش السوري الحر"فصائل  ة واإلقليمي  ولي  ن  أ ، إلالغاية ه، وقبولها املشاركة باللقاءات الد 

مة 
 
د إعالن، ل يعكس صورة واقع هذه املنظ ائن وأعمالهاموافقتها تبقى مجر 

 
ة، في تالتي تسهم، ةالش قويض ، بفاعلي 

 الفوض ى، ونشرها في البيئات الخاضعة لها، وعدم اللتزام بالقواني
 
ة، وتفكيكها، وبث ولة السوري  سات الد  ن مؤس 

يها واللتزام بها عي الحركة تبن   للمبادئ املعلنة التي تد 
 
ة، خالفا ولي   .والقرارات الد 

 

 خالصة

سم بصفة "سوري الحرالجيش ال"إن  حركة "نور الدين زنكي"، رغم انتمائها الرسمي إلى 
 
، الذي ينبغي أن يت

ة، توائم ما تدأب الوليات املت   ،صنيف األميركيوفق الت   "العتدال" ة إيجابي  ن من إبراز صورة نمطي 
 
حدة لم تتمك

ولي عنها، بل، على العكس، إن  األميركي   مته، الفعلي  الزنكيحركة موذج نة على تقديمها للمجتمع الد  الل خالذي قد 

ة، ي ة،أقرب إلى نموذج الحركات جعلها السنوات املاضي   عن النماذج املتوالتي  التكفيري 
 
فةل تبعد كثيرا تنظيم ك، طر 

نات  الكثير منعش" وجبهة "النصرة" و"جيش اإلسالم" وغيرها، وهو حال ا"د الذي طغت على  "الجيش الحر "مكو 

ةابسبب األنشطة واألعمال  يته وفرقه هذه الصبغة،و أل ة واإلنساني  ولي   .ملنافية للقوانين الد 

هاتها املبادئ والرؤى الركة أنشطة ح لىوتغيب ع ة، وت ةابتثالزنكي وتوج  طغى، إزاء القضايا والعالقات، بصورة عام 

 منها، 
 
دبدل فة معتدلة، بالنظر إلى  والقلق، وهي صفة تتشارك فيها كل   حالة الترد  هاتها و الفصائل املصن  أنشطتها توج 

ة" فة "إرهابي 
دة والقلقة، ، و املنافية لالعتدال، وعالقاتها بقوى مصن  في كل  مستويات تبرز حال حركة الزنكي املترد 

                                                           

"جتمع فاستقم كما أمرت"، و"لواء "، و404فرقة هي: حركة "أحرار الشام"، وحركة "نور الدين الزنكي"، و"لواء سليمان شاه"، و"ال 21 الفصائل الـ * 
 "،51لواء و"ال عة"، و"كتائب ثوار الشام"،"، و"جيش العّزة"، و"الفرقة التاس312"، و"الفرقة 406املعتصم"، و"لواء صقور الشمال"، و"الفرقة 

"الفوج األول"، و"لواء السلطان عثمان"، و"، 400و"الفرقة الشمالية"، و"ألوية سيوف الشام"، و"اللواء اخلامس"، و"فوج املصطفى"، و"الفرقة 
 ".401و"الفرقة 

 .2017 تشرين الثاين 92، األربعاء "2الرايض "فصيالً عسكرايً ونشطاء سوريون يرفضون خمرجات  21 مرااي نيوز، -92
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ذلك  في كل  وهي نشاطها وبنيتها وقيادتها وتحالفاتها وعالقاتها مع نظرائها من الفصائل ورؤيتها تجاه مستقبل سوريا، 

زة في إطار الص   تبدو حركة غير واثقة ول ثابتة،             التي يخشاها أو تخشاه. نافس مع القوى املسلحةراع والت  ومتحف 
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 ة تُعنى بحقــليمؤسسـة علمية متخّصص

 اياوالمـعلومات، وتـهتــم بالقض اثاألبح

 االجتماعية واالقتصادية وتواكب المسائل

 المؤثِّرة.االستراتيجية والتحوالت العالمية 

 صادر عن املركز االستشاري للدراسات والتوثيق   

 الدراسات االجتماعيةمديرية اعداد :    

 2018 شباطتاريخ النشر:    

 السادسالعدد :    

 الطبعة االولى    

 29 × 24القياس:    
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