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حركة "نور الدين زنكي"
االعتدال ّ
املزيف
تمهيد
حركة "نور الدين زنكي" هي واحدة من الفصائل املسلحة في سوريا .بدأت نواتها في الظهور املسلح في بلدة "قبتان
الجبل" الواقعة في ريف حلب الغربي في تشرين الثاني من العام  ،2011مع بداية األحداث والتحركات الشعبية
املعارضة لنظام الرئيس السوري بشار األسد ،وبروز الجماعات املسلحة ،أي بعد  8أشهر من بداية الحراك
املعارض والتظاهرات في سوريا تقريبا .1ولم تكن بعد معروفة بحركة "نور الدين زنكي" ،بل عرفت بمجموعة "توفيق
شهاب الدين" ،نسبة إلى مؤسسها السلفي توفيق شهاب الدين املعروف بميوله التكفيرية ،قبل عزله وتعيين علي
سعيدو قائدا عاما للحركة .وتعد الحركة "من أوائل املنضمين ملجلس قيادة الثورة السورية ،كما أنها من أوائل
الفصائل املسلحة حصول على السالح ،وتحديدا صواريخ بي جي إم ـ  71تاو املضادة للدبابات ،ما جعلها األكثر
تسليحا في مدينة حلب".2
وارتبطت الجماعة (حركة نور الدين الزنكي) بجماعات مسلحة أخرى ،قبل أن تتحول إلى حركة مسلحة ذات بنية
ُ
تنظيمية قوية ومستقلة ،فانضمت بداية "إلى لواء التوحيد" في تموز  ،2012ثم إلى تجمع ألوية "فاستقم كما أمرت"
في كانون أول من العام نفسه ،وأطلقت على نفسها "كتائب نور الدين زنكي اإلسالمية" ،لكنها ما لبثت أن انسحبت
منه في أيار  ،2013لتنضم في العام  2014إلى ما يسمى "جيش املجاهدين" اإلرهابي ،قبل أن تعود وتنسحب في أيار
 ،32014وإعالنها تغيير اسمها ببيان رسمي إلى "حركة نور الدين الزنكي" ،دون إيضاح لألسباب الكامنة وراء قرار
انسحاب من جيش املجاهدين؛ وكان معروفا "أن قرار الندماج األولي كان بدافع الحصول على تمويل" .وقد رجح
مراقبون أن قرار حركة "نور الدين زنكي" بالنسحاب من حركة "جيش املجاهدين" كان بسبب تمكنها من توفير دعم
مالي من الوليات املتحدة األمريكية وتركيا".4
ومن املعلوم أن حركة "نور الدين زنكي" من الفصائل املسلحة التي "تملك عالقات وثيقة مع تركيا" ،وتتلقى دعما،
ماليا وعسكريا ولوجستيا ،مباشرا منها ،وقد وسعت عالقاتها مع مقاتلين من تركمان في شمال مدينة حلب،
 - 1اجلزيرة ،ال مكان لـ"تنظيم الدولة" بسوراي( ،مقابلة أجراها تيسري علوين ضمن برانمج "لقاء اليوم"مع قائد كتائب نور الدين زنكي اإلسالمية الشيخ
توفيق شهاب الدين) 14 ،آذار .2014

 - 2إرم نيوز ،من هي مجاعة نور الدين زنكي املتهمة بذبح طفل يف حلب؟ 19 ،متوز .2016

 - 3انظر :صفوان داؤد ،حركة نور الدين الزنكي؛ االعتدال املُقنع ،املركز االورويب لدراسات مكافحة االرهاب واالستخبارات 25،آب .2016
 - 4بوابة احلركات اإلسالمية ،نور الدين زنكي" اإلرهابية ..تتمركز يف حلب وتتلقى دعم "أمريكي تركي" ،السبت  6آب .2016
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و"اندمجت مع مجموعة محلية من التركمان السوريين ،وقامت سريعا بتنصيب قائد تركماني عليها في  15تشرين
الثاني  ،2015وهو ما حدث غالبا بتأثير تركي على املجموعتين".5
 .Iتنامي الحركة ّ
وتوسع نفوذها
تمتلك حركة "نور الدين زنكي" حاضنة شعبية في الريف الغربي؛ نظرا إلى األعداد الكبيرة من أبناء تلك القرى
الذين التحقوا بصفوفها والخدمات املدنية التي تقدمها للسكان املحليين ،في ظل الواقع املعيش ي املتدهور وقلة
املوارد وعدم توفر الحاجات األساسية والخدمية الرسمية في املناطق الخاضعة للفصائل املسلحة ،كما أن الهيمنة
العسكرية واألمنية للفصائل املسلحة في مناطق سيطرتها وسطوة تلك الفصائل تشكل عامل ضغط عال وقهر
للسكان املحليين ،تمنع من إبداء الرأي واإلعالن عن املواقف ،ما يجعل من حالة التعايش مع الواقع القائم أمرا
يكاد يكون طبيعيا.
ّ
ّ
والعسكرية
التنظيمية
 .IIالبنية
تمتاز حركة "نور الدين زنكي" ،بحسب املراقبين ،ببنية تنظيمية قوية ومستقلة ،تتألف من قائد عام ومجلس
شورى ،وقائد عسكري ومسؤول أمني وشرطة ورئيس مكتب سياس ي وشرعي خاص ،وقادة ميدانيين ،ومكاتب
وأجهزة أخرى عسكرية ومدنية ،كما هو حال الفصائل املسلحة األخرى األساسية .وتقدم الحركة نفسها بوصفها
فصيال قويا ،له قراره املستقل ،وأنها قد "تحولت نتيجة التنظيم والخبرة والستقاللية إلى رقم صعب في الحسابات
الداخلية".6
وفي نظر حركة "نور الدين زنكي" ،إن "الفصائل تملك تركيبات تنظيمية بدائية ،بدون تفضيل أي طرف على
اآلخر ،وهي ذات طابع شعبي مرن جدا؛ بسبب ظروف تشكيلها واملصاعب التي رافقت تطورها" .وترى أن "أكثر تلك
َّ
بمهام محددة ،واألمر تم
الفصائل تنظيما هي التي حاربت الفساد الداخلي والفوضوية ،وصنعت هرما تنظيميا لها،
بدون مساعدة ،وبشكل إرادي بسيط ،و "الزنكي" أحد هذه الفصائل التي خلت من الفساد وخصصت كوادرها
بأعمال محددة ،لذلك استطاع الصمود في وجه املحن املالية والعسكرية والسياسية ،ولم يتعرض لنقسامات أو
تفكك ،بل بقي محافظا على توازنه العسكري والسياس ي نوعا ما".7
بلغ عدد مقاتلي حركة "نور الدين زنكي" ،في أعلى التقديرات ،نحو  8000مقاتل ,8كانوا يتركزون ،بداية ،بالريف
الغربي ملدينة حلب ،ولهم حاضنة شعبية واسعة هناك .كما أن لهم مكتبا عسكريا ,يعتبر عصب الحركة في حي
السكري ،الذي يعد عاصمة هذه الحركة الفعلية ،في القسم الشرقي من مدينة حلب ،الخاضع لسيطرة الفصائل
السلفية املسلحة ،وفيه تتركز بنية الحركة عبر تسعة مكاتب ،9كما سيأتي.
 - 5معهد دراسات احلرب ( ،)ISWفصائل املعارضة السورية املسلحة  3حلب 13 ،شباط .2016

 - 6سوريتنا ،هل تغريت حركة نور الدين الزنكي؟ وما هي أسباب التطورات اليت جتري بينها وبني الفصائل األخرى؟!( ،مقابلة أجراها موقع سوريتنا مع
عضو املكتب السياسي حلركة نور الدين زنكي بسام مصطفى حجي) 28 ،تشرين الثاين .2016

 - 7املرجع السابق نفسه.

 - 8بلدي نيوز 8 ،آالف مقاتل ينشقون عن "هيئة حترير الشام" ،اخلميس  20متوز .2017

 - 9صفوان داؤد ،حركة نور الدين الزنكي؛ االعتدال املُقنع ،املركز االورويب لدراسات مكافحة االرهاب واالستخبارات ،مرجع سابق.
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إضافة إلى الحالة التنظيمية التي أنشأتها الحركة ،قسمت نشاطها العام إلى شقين :شق عسكري ميداني؛ من أجل
مواجهة نظام الرئيس السوري بشار األسد وإضعافه ،تمهيدا إلسقاطه ،وشق مدني ،يتعلق بالشؤون املدنية
للسكان املقيمين ضمن اإلدارة املحلية للمدن والبلدات الواقعة تحت سيطرة الحركة املباشرة؛ من أجل تأمين
املتطلبات والحاجات املعيشية ،وتوفير املقومات الحياتية ،بغية كسب تأييد الحاضنة الجتماعية ،واستمرار
دعمها.
فعلى املستوى العسكري ،خاضت حركة "نور الدين زنكي" معارك كثيرة ضد الجيش السوري ،في أنحاء مختلفة
من مدن وأرياف حلب في سوريا ،وهي الفصيل األول املسلح الذي دخل حي صالح الدين بعد معارك شرسة ضد
القوات السورية في تموز .2012
وعمدت الحركة إلى إيجاد بنية عسكرية وأمنية مستقلة في سياق املواجهة مع النظام ،والقيام بمهمة إدارة
املجتمع املحلي ،بديال عن مؤسسات الدولة الرسمية ،وذلك عبر إنشاء مكاتب خاصة ،تتولى املهام العسكرية
واألمنية ،وهي ،حسب موقع حركة الزنكي اإللكتروني الرسمي:
 - 1املكتب العسكري :تتبع له " "56كتيبة منتشرة في مدينة حلب وريفها ,باإلضافة إلى  5سرايا "م د -م ط-
مدفعية -دبابات -هندسة عسكرية" ،وتتبع هذه الكتائب لغرفة عمليات مشتركة ،يرأسها ضابط ،تقوم بإدارة العمل
العسكري وتنظيم الجبهات التي تعمل عليها الكتائب.
 - 2املكتب األمني والشرطة :يضم كتيبتين ,واحدة بمدينة حلب واألخرى بالريف الحلبي ،باإلضافة إلى  10مخافر
شرطة ,و  15حاجزا .وتتبع هذه (الكتائب األمنية  -الحواجز  -املخافر  -النقاط األمنية) إلى إدارة واحدة ،وتقوم
بمهمة ضبط األمن والستقرار في املناطق التابعة لنفوذ الحركة ,وحماية املنشآت واملمتلكات العامة والخاصة...
 - 3مكتب التسليح :يتولى ضبط أمور السالح ،وتسجيلها في قيود ,وتوزيع الذخيرة في الجبهات.
 - 4مكتب اإلدارة والتنظيم :يقوم بضبط األعداد ،وتقييد ذاتية عناصر الحركة ،وترشيدها ،وتوزيعها حسب
الختصاصات .
 - 5مكتب اإلشارة والتصالت :يقوم بعملية تأمين التصالت واإلشارات العسكرية ،وتنظيمها.
 - 6مكتب الشؤون اإلدارية :يتألف من مطبخ ورحبة تصليح ومحطة محروقات ,مهمته تأمين الطعام واملحروقات
واآلليات الالزمة للحركة.
 - 7املكتب املالي :يقوم باإلشراف وتوثيق األمور املالية ،وضبطها ،وتوزيع الرواتب وإدارة النفقات.
 - 8مكتب اإلغاثة العسكرية :يقوم بتأمين اإلغاثات للعناصر ،وتوزيعها على أسر العناصر بشكل منتظم,
والعناية بأمور املعاقين وأسر "الشهداء".
 - 9املعسكرات :يقوم بتدريب العناصر وتأهيلهم أخالقيا وعسكريا.
 - 10املكتب السياس ي والعالقات العامة :يتولى رسم السياسة العامة للحركة ,وإقامة العالقات العامة في الداخل
والخارج.
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انتشرت حركة "نور الدين زنكي" ،بداية ،في مدينة حلب وأريافها الغربية والشمالية والجنوبية ،باإلضافة إلى ريف
إدلب الغربي ،وعملت على عدة جبهات مع النظام السوري وتنظيم "داعش" ،وأبرزها :املنصورة ،البحوث العلمية،
حي الراشدين الشمالي ،جبل معارة األرتيق ،جبل شويحنة ،الجزيرة ،صالح الدين ،العامرية ،سيف الدولة،
الراموسة .وقامت حركة الزنكي بإنشاء أول غرفة عمليات في حلب وريفها ،بالشتراك مع عدة قوى فاعلة على
األرض ،وهي" :غرفة عمليات خان العسل" ،وكانت حصيلة هذه املعارك الضارية سقوط أكثر من " "450مقاتال.10
واهتمت حركة الزنكي بالعمل املدني على نحو خاص ومنظم ،فأحدثت عدة مكاتب لالعتناء باألمور املدنية في
املناطق الخاضعة لسيطرتها ،ومن أبرز هذه املكاتب :مكتب اإلدارة املحلية -املكتب الطبي -املكتب التعليمي -املكتب
القتصادي -املكتب الشرعي والدعوي ،11إضافة إلى مهمات األمن والقضاء ...واإلغاثة عبر مجالس محلية في القرى
والبلدات واألحياء .وقد أنشأت منذ تأسيسها "مكتبا اقتصاديا"ُ ،يعنى بجلب التمويل لها من املتبرعين في الداخل
والخارج ،من أجل شراء السالح ،ودفع رواتب املجندين ،وتوفير املصالح الخدمية ملناطقها "املحررة".12
 .IIIتعيين قائد جديد للحركة
مرت قيادة حركة "نور الدين زنكي" بتطورين بارزين من ناحية اختيار القيادة العامة لها ،فتوفيق شهاب الدين*،
وهو الشخصية املؤسسة للحركة في بداية تكونها ،قد جرى إقصاؤه في نهاية شهر نيسان من العام  ،132015بحجة
املرض املانع له من الستمرار بتولي القيادة ،وتسيير شؤون الحركة ،واستبدل بشخصية غير بارزة ،هو الشيخ علي
السعيدو .وكان لفتا ،حينها ،خبر إعفاء شهاب الدين من منصبه" ،وعده الناشطون على مواقع التواصل الجتماعي
بمثابة "انقالب أبيض في صفوفها".14
 - 10حركة نور الدين الزنكي ،املوقع الرمسي.

 - 11قسم الرصد واملتابعة  -املؤسسة السورية للدراسات وأحباث الرأي العام ،توزع فصائل الثورة واملعارضة العسكرية على أرض سورية ـ اجلبهة الشامية
( 16 ،)2حزيران .2016

 - 12اجلزيرة ،كتائب نور الدين زنكي 24 ،متوز .2016

*
هو أحد أبناء منطقة الشيخ سليمان اجملاورة لـ"قبتان اجلبل" (ريف حلب الغريب) .تولّد توفيق شهاب الدين يف العام  ،1973وهو أ ُّمي ،كان يعمل حلّاماً
التحرك املسلّح يف ريف حلب ،ابع مجيع أمالكه مببلغ  8ماليني لرية (حواىل  150ألف دوالر يف حينها) ،وق ّدمها
ّ
خمتصاً بلحم اجلَمل ،يف بداايت ّ

لرايض األسعد لـ"دعم اجليش احلر" .عهد إليه األسعد حينَها بـ"قيادة اجليش احلر" يف منطقته ،ليش ّك َل جمموعةً متكنت يف وقت قصري من السيطرة على
الشيخ سلمان .وشاركت يف دخول حلب ،ومتركزت يف حي "صالح الدين" حتت راية "لواء التوحيد" (احملسوب على اإلخوان املسلمني) .أصيب

"الشيخ توفيق" (وهو اللقب الذي اشتهر به بعد حتوله إىل قائد) جبروح بليغة إثر حماولة اغتياله ،لكنّه ما لبث أن عاد ،بعد متاثله للشفاء ،إىل ممارسة

سرية إىل قطر،
مهامه "القيادية" .ساهم يف تشكيل "جيش اجملاهدين" الذي كان رأس حربة يف املعارك ضد تنظيم "داعش" يف ريف حلب .قام برحلة ّ

وأشيع بني مقاتليه أنّه "ذهب لتأدية العمرة" .بعد تلك الزايرة ابت التشكيل الذي يقوده ذراعاً قطريّة ابمتياز ،من دون أن يؤثّر ذلك على عالقاته مع

األتراك .فور عودته ،أعلن انفصاله عن "اجملاهدين" ،وع ّدل اسم جمموعته من "كتائب" إىل "حركة نور الدين زنكي" وحتالف مع "حركة حزم" البائدة.

وقبل بدء "حرب التحالف ض ّد داعش" كان الشيخ توفيق أحد قادة اجملموعات الذين التقاهم وزير اخلارجية األمريكي جون كريي يف تركيا ،بوصفهم
"قادة جمموعات معتدلة".

 - 13بيان جملس شورى حركة "نور الدين الزنكي" الرمسي الصادر بتاريخ  30نيسان .2015

 - 14عنب بلدي أونالين" ،نور الدين الزنكي" تعفي قائدها ألسباب صحية 30 ،نيسان .2015
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وبدا أن هذه الخطوة تأتي في سياق إعادة تموضع الحركة إقليميا ،وتحوير التجاه إلى مسار مختلف ،في سياق
التنافس الخارجي على امتالك أوراق القوة في لعبة الصراع السوري الداخلي التي توفرها الفصائل املسلحة ،وتوفير
مناخات سوق تنافس ي بينها؛ إذ إن هذا "التغيير الذي يبدو مفاجئا في ظاهره ،يصب في حقيقة األمر في خانة إعادة
ترتيب أوراق املجموعات املسلحة في الشمال ،بما يتوافق والبوصلة السعودية التي عادت ،حينها ،إلى رأس الهرم
"السعودي ـ القطري ـ التركي" .وهو ما لم يكن يتوافر لشهاب الدين الذي ُعرف منذ ظهوره على مسرح الحدث بقربه
من األتراك ،ثم القطريين ،ولحقا األميركيين  ...اإلطاحة بشهاب الدين تبدو أشبه بانقالب عليه ،وتضع "الزنكيين"
أمام احتمالين :استكمال تحول البوصلة على طريقة "حركة أحرار الشام اإلسالمية" (ولكن بطريقة معاكسة؛ إذ
أسفر اغتيال قادة الصف األول في األحرار عن تحولها إلى الحضن التركي بالكامل ،بعدما راوحت بينه وبين السعودي
سابقا) ،أو التفكك والتالش ي على طريقة "لواء التوحيد" ،ما يجعل من "جبهة النصرة" رابحا محتمال؛ إذ ُعرفت عنها
البراعة في اقتناص الفرص في الشمال السوري ،وتفكك مجموعة بوزن "نور الدين زنكي" ُيمثل فرصة سانحة مللء
الفراغ في ريف حلب الغربي (مركز ثقلها) .وهي منطقة حيوية بالنسبة إلى "النصرة"؛ إذ يضمن وصل مناطق نفوذها
في ريف إدلب الشرقي بريف حلب الغربي (وهذا أحد األسباب الجوهرية للمعارك التي شنتها سابقا ضد حركة
حزم).15
وعلى أي حال ،فإن علي السعيدو لم يبق في سدة قيادة حركة "نور الدين زنكي" سوى أشهر قليلة ،فما لبث
مجلس شورى الحركة أن اجتمع في  17أيلول  2015واتخذ قرارا بإعفائه من منصبه ،وتعيين النقيب محمد سعيد
مصري* مكانه ،قبل أن يعود هذا املجلس بعد أشهر قليلة ويعفي األخير ،أيضا ،من هذا املنصب ،ويعين يوم السبت
 16نيسان  2016مؤسسه وقائده األول الشيخ توفيق شهاب الدين ،قائدا عاما لها مجددا.16
وكشفت إعادة شهاب الدين إلى منصب القائد العام لحركة "نور الدين زنكي" عدم صحة حيثيات قرار إعفائه في
املرة السابقة ،بأنها تعود ألسباب صحية ،كما ورد في بيان الحركة الرسمي حول قرار اإلعفاء ،وبدا من السرعة في
تغيير القادة والعودة إلى شهاب الدين ،على أن قوة حضور مؤسسها في أوساطها وفي حاضنتها الشعبية ،ل سيما
بالنظر إلى حجم حضور العناصر التركمانية التي ضمها شهاب الدين إلى صفوف الحركة ،عامل أساس في ذلك،
خشية من اهتزاز بناء الحركة الداخلي وتصدعه ،وربما ألسباب خارجية ،تتعلق بحضور الدور التركي وتأثيره القوي
في الحركة ،أو إخفاق الطرف السعودي في توفير الدعم املادي واللوجستي للحركة ،بقدر توفيره من الداعم التركي،
أو ربما تجاوزت الضغوط واملتطلبات التي تصدر من الجانب السعودي الحدود املتوقعة لدى الحركة ،خالفا ملا هي
عليه من الجانب التركي ،الذي يبقى أقل كلفة وأيسر .
 - 15صهيب عنجريين ،انقالب "الزنكيني" :الشمال يواصل السري وفق "البوصلة السعودية" ،األخبار 1 ،أاير .2015

*

النقيب “حممد سعيد مصري” هو ضابط شرطة من مواليد حلب  ،1981خريج كلية احلقوق يف جامعة حلب ،وخريج املعهد العايل لإلدارة بدمشق،

انشق عن السلك يف ( 21متوز/يونيو) من العام  ،2012مث عمل قائداً لكتيبة منبج ،وشغل موقع مسؤول املكتب السياسي للواء حلب املدينة.
(انظر :املصدر ،حركة نور الدين الزنكي تعيد اختيار مؤسسها قائداً هلا 19 ،نيسان .)2016

 - 16بيان نشرته احلركة على حساابهتا يف مواقع التواصل االجتماعي..
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لكن قيادة حركة "نور الدين زنكي" ،كعادتها ،بررت مآل األمور فيها بوصفها عملية داخلية ،تتصل بديناميكية
الحركة وحيويتها في مواجهة األزمات الطارئة التي قد تواجهها ،وردا على املؤامرات التي تحاك ضدها ،فرئيس مكتبها
السياس ي الشيخ "محمد محمود السيد" اعتبر أن "النظام سعى منذ بداية الثورة ،عبر اإلشاعات والعمالء ،إلى
تشويه صورة القادة ،وتشويه الجيش الحر؛ ليجعل فجوة بينه وبين الحاضنة" .مشيرا إلى وقوع بعض ضعفاء
العقول في ذلك" ،بالترويج من حيث يدرون أو ل يدرون" ،وتحدث عن تأثير القائد الحقيقي في الشعوب اإلسالمية
والعربية" ،فعندما يظهر هذا القائد ترى الحشود تلتف حوله" .وأضاف "بأن مجلس الشورى في الحركة ينظر إلى
املرحلة العسكرية والسياسية التي نمر بها ،وعلى أساسها يتم التطوير في الحركة وفي قياداتها وبرنامجها وخطة
سيرها ،وهذا أمر طبيعي ومعروف في الحركة ملن اطلع على سير عملها" .وعزا إعادة اختيار "شهاب الدين إلى أنه
جملة عناصر  ،فهو "رجل أسس" ،و "ممن فجر املظاهرات" و"من سلح وحافظ على التشكيل الذي قام عليه ولم
يفرط به" ،وأنه "رجل يحب املؤسسات ،ويعتمد على الكفاءات ،ولقد قارب بين العمل السياس ي والعسكري
واملدني" .وبالتالي ،فإن "شهاب الدين له كاريزمية القائد ،وتواضع املجاهد" ،و "أنه ما جمع املال ،ول سكن في قصر،
ول يجد العار أو يخجل عندما يقال عنه أنه راعي غنم".17
واألمر نفسه ،برره عضو املكتب السياس ي لحركة نور الدين زنكي "بسام مصطفى حجي" الذي وصف الشيخ
توفيق شهاب الدين بأنه "شخصية شعبية" ،معتبرا أن "الحركة تجاوزت بشكل ما عقلية الفرد الواحد ،فهو ُّ
تقدم
في بعض ظروف الحركة وتراجع في ظروف أخرى ،ولم تتأثر الحركة بذلك".18
ومما ل شك فيه أن حركة "نور الدين زنكي" لم تسلم من أزمة التنافس الداخلي والستقطاب بين مكوناتها في إطار
الصراع على النفوذ واإلمساك بزمام القيادة ،ما جعلها تمر بأزمة قيادة فعلية ،ألسباب خارجية ،ترتد مفاعيلها على
بنيتها الداخلية ،ويهدد بمصيرها ،في ظل التربص من جانب قوى أخرى متحفزة لالستحواز على عناصر قوتها،
البشرية واملدادية واللوجستية العسكرية ،وفي مقدمها جبهة "النصرة" التي تعد املنافس والخصم اللدود الرئس ي لها
في مناطق وجودها ،وأن قوة التركي والقيادة املنصبة من جانبه تتمتع بأفضلية كافية على أي داعم آخر ،حتى
السعودي نفسه ،لفرض الخيار املالئم متى وجده مناسبا.
ّ
التوجه األيديولوجي
.IV
لم تنجح حركة "نور الدين الزنكي" في تقديم نفسها ضمن املجموعات أو الفصائل املسلحة املصنفة معتدلة ,كما
هو حال معظم الجماعات املسلحة األخرى في سوريا ،إن لم يكن جميعها ،ويعود إخفاق حركة الزنكي هنا ألسباب
عديدة ،أهمها :املنظومة الفكرية املتطرفة التي تحملها التي تنافي الرؤى واألهداف التي تحاول إبرازها ,وفشلها في
اللتزام باملنطلقات واملشاريع والبرامج واألهداف التي أعلنت عن تبنيها في سياق التعريف عن نفسها ،واألعمال
املشينة املوثقة التي ارتكبتها.
ورغم أن حركة "نور الدين زنكي" لم تورد في بيان تعريفها في موقعها الرسمي ،كما درجت عادة الجماعات األخرى،
ما يحدد هويتها األيديولوجية وأهدافها السياسية ،واكتفت بتحديد نشاطها واملكاتب واملؤسسات ،العسكرية
 - 17املصدر ،حركة نور الدين الزنكي تعيد اختيار مؤسسها قائداً هلا 19 ،نيسان .2016

 - 18سوريتنا ،هل تغريت حركة نور الدين الزنكي؟ وما هي أسباب التطورات اليت جتري بينها وبني الفصائل األخرى؟! ،مرجع سابق.
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واملدنية ،التي تتبع لها ،فإن قادتها سعوا إلى بناء صورة نموذجية لها ،تقوم على تمجيد الذات ،وإضفاء صورة خيرة،
وإضفاء الطابع املحلي ،وإعالن أهداف "وسطية" ،وربط الحركة باألطر املصنفة ،دوليا ،جماعات "معتدلة"،
وتحديدا الجيش السوري الحر .وفي هذا السياق ،يقول قائد الحركة الشيخ توفيق شهاب الدين "نحن مسلمون
وسطيون ،ل نقصد الوسط بين الخير والشر ،إنما هو روح اإلسالم هو عين اإلسالم .لسنا نحن الوحيدين من
سيحدد مستقبل سوريا السياس ي" ويضيف "هناك الكثير من الناس ساروا وكافحوا وناضلوا إلسقاط هذا
النظام".19
ويحدد قادة حركة "نور الدين زنكي" أهداف هذه الحركة العامة باألمور اآلتية:
 إسقاط النظام. تفكيك األجهزة األمنية. إخراج امليليشيات والقوات األجنبية من سوريا. رفض التقسيم واملحاصصة. وحدة السوريين كشعب.ويدعو إلى اإلقرار بأن "الشعب السوري هو الوحيد املعني بمستقبل سوريا وشكل الدولة ودستورها وقوانينها".20
 .Vارتكابات حركة "نور الدين زنكي"
رغم محاولت حركة "نور الدين زنكي" الحثيثة تقديم نفسها بتلك الصورة النمطية اإليجابية ،كسبا للتأييد
الشعبي ،وإرضاء للقوى الخارجية الداعمة ،وحذرا وتهربا من تهمة اإلرهاب التي تفرض موجبات دولية على
الجماعات املصنفة هكذا ،سواء لناحية إمكانية تقديم الدعم ،املالي والعسكري ،للفصائل املسلحة املصنفة
"معتدلة" أم لناحية وجوب محاربة الدول (وبخاصة دول التحالف الدولي) للفصائل املصنفة "إرهابية" ،فإن حركة
الزنكي ،كما أسلفنا ،أخفقت في الحفاظ على تلك الصورة املعلنة ،وقدمت صورة نمطية مغايرة تماما ،كما سيأتي،
من خالل الرتكابات و األعمال الحربية املنافية للقوانين الدولية ومقررات حقوق اإلنسان ،والتي تصب في خانة
األعمال اإلرهابية والجرائم ضد اإلنسانية التي تمنع الدول من تقديم أي نوع من أنواع املساعدات ،وبخاصة
العسكرية منها ،ويجعلها ضمن قائمة الجماعات والفصائل التي تعد هدفا حربيا للقوى الدولية املحاربة لإلرهاب،
ومنها التحالف الدولي الذي تقوده الوليات املتحدة األميركية.
ومن أبرز األدلة تلك الصادرة عن منظمة العفو الدولية ،ومن أبرزها التقريران الصادران في الفترة الواقعة بين
أيار وتموز في العام  ،2016تحدث األول منهما عن جمع املنظمة أدلة قوية على انتهاكات خطيرة ارتكبتها الجماعات
املسلحة في املناطق املحيطة بحي الشيخ مقصود ،بمدينة حلب ،الذي يقع في محيط جبهات ثالث الشمالية
والشرقية والغربية خاضعة للجماعات املعارضة املسلحة ،ويعيش في الحي  30,000مدني ،وتقطنه أغلبية كردية،
 - 19اجلزيرة ،ال مكان لـ"تنظيم الدولة" بسوراي ،مرجع سابق.

 - 20سوريتنا ،هل تغريت حركة نور الدين الزنكي؟ وما هي أسباب التطورات اليت جتري بينها وبني الفصائل األخرى؟! ،مرجع سابق.
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وتعليقا على الهجمات ،قالت ماغدالينا مغربي ،القائمة بأعمال نائب مدير برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
إن "دك الشيخ مقصود ،بال هوادة ،قد دمر حياة املدنيين في املنطقة".21
ً
ّ
ووفر تقرير منظمة العفو الدولية الثاني الصادر بتاريخ  5تموز  2016املعنون " لقد كان التعذيب عقابا لي:
ّ
حاالت االختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات املسلحة في حلب وإدلب بسوريا"
إطاللة نادرة على واقع الحياة في املناطق الواقعة تحت سيطرة جماعات املعارضة املسلحة ،ويسلط التقرير الضوء
على املؤسسات اإلدارية وشبه القضائية التي أسستها الجماعات املسلحة لحكم تلك املناطق  .ويذكر التقرير "أن
الجماعات املسلحة ،التي تنشط في حلب وإدلب واملناطق املجاورة لهما في شمال سوريا ،قد نفذت موجة مروعة من
عمليات الختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة".
وعلق مدير برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية ،فيليب لوثر ،بأن "للجماعات املسلحة
في حلب وإدلب اليوم مطلق الحرية في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من خروقات القانون اإلنساني الدولي ،مع
إفالتها من العقاب .في تطور يبعث على الصدمة" .وخاطب لوثر الدول الداعمة للجماعات السورية املعارضة
بممارسة الضغوط على الجماعات املسلحة التي لها نفوذ عليها للكف عن تلك املمارسات املخالفة للقوانين الدولية
بحق املدنيين ،والتوقف عن تقديم الدعم العسكري لتلك الجماعات ،وطالب "الدول األعضاء في الفريق الدولي
لدعم سوريا ،بما في ذلك الوليات املتحدة وقطر وتركيا والسعودية التي تشارك في املفاوضات املتعلقة بسوريا ،أن
تمارس الضغط على الجماعات املسلحة كي تتوقف عن ارتكاب هذه النتهاكات والمتثال ألحكام قوانين الحرب .كما
يجب عليها أن تتوقف عن نقل أية أسلحة وعدم توصيل أشكال الدعم األخرى للجماعات املتورطة في ارتكاب جرائم
حرب وغير ذلك من النتهاكات الجسيمة".
ويبرز التقرير املذكور النتهاكات التي ارتكبتها خمس جماعات مسلحة ،تبسط سيطرتها على مناطق من محافظتي
حلب وإدلب منذ  ،2012وتشمل قائمة هذه الجماعات حركة "نور الدين زنكي" و"الجبهة الشامية" و"الفرقة "16
التي انضمت إلى ائتالف (معركة) فتح حلب في  .2015كما تضم أيضا جبهة "النصرة" وحركة "أحرار الشام
اإلسالمية" في إدلب ،وهما اللتان أعلنتا عن انضمامهما لئتالف "جيش الفتح" في  2015أيضا".22
.VIجريمة ذبح الفتى الفلسطيني
ارتكبت حركة "نور الدين زنكي" العديد من األعمال املنافية للقوانين واملواثيق الدولية واإلنسانية في سوريا ،ومنها
ما سجل في تقارير رسمية صادرة عن منظمات دولية ،أبرزها التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية ،والتي
سجلت على الزنكي العديد من النتهاكات الصارخة للقانون اإلنساني والدولي ،وتتعلق بعمليات قتل ،وذبح،
وتعذيب ،واختطاف وحجز مواطنين ،من بينهم أطفال ،منذ العام  ،2012وابتزاز وفرض خوات ،وتهديد وإخافة
املدنيين وإذللهم ،ومنعهم من الخروج من األماكن املعرضة للخطر ،وفي حالت كثيرة منها يحصل على أساس عرقي
وديني ،واستعمال مواد سامة ،وتحضير األطفال والنساء كانتحاريين للقيام بعمليات إرهابية.23
 - 21منظمة العفو الدولية ،سوراي :مجاعات املعارضة املسلحة ترتكب جرائم حرب يف مدينة حلب 13 ،أاير .2016

 - 22منظمة العفو الدولية ،سوراي :حاالت االختطاف والتعذيب والقتل إبجراءات موجزة على أيدي اجلماعات املسلحة 5 ،متوز .2016
 - 23عدانن علي" ،االئتالف" يدين ذبح طفل فلسطيين ..وواشنطن تتوعد حركة "الزنكي" ،العريب 20 ،متوز .2016
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لكن النتهاك األبرز الذي لقي إدانة وسخط واسعة ،محليا وإقليميا ومن املجتمع واملنظمات الدولية ،وسبب
إحراجا للدول الداعمة للزنكي ،هو حادثة ذبح الطفل الفلسطيني عبدهللا عيس ى ،من سكان حي باب السباع في
مدينة حمص ،على يد أفراد من الحركة ،كما مر آنفا ،بعد اختطافه من أحد املستوصفات في مخيم حندرات ،رغم
أن عمره أقل من  12عاما .وأنه كان مريضا ،و يضع "مصال" طبيا على يديه ،بحسب الصور التي التقطها املسلحون
أنفسهم.
وقد حاولت حركة الزنكي التملص من الجريمة ،تارة عبر نفي عالقتها بها ،وأخرى عبر الحديث عن أنه مقاتل في
جيش القدس التابع للجيش السوري وأنها أسرته خالل املعارك على جبهة حندرات ،شمال حلب ،وثالثة عبر إدانتها
للجريمة والدعاء بأن "ما جرى خطأ فردي ،ل يمثل السياسة العامة للحركة ،والتي تلتزم بحقوق اإلنسان
وباملعاهدات والتفاقات الدولية الخاصة بذلك ،وما نصت عليه الشرائع واألديان السماوية" ،مشيرة إلى أنه "جرى
إحضار وتوقيف جميع األشخاص الذين قاموا بهذا بالنتهاك ،وتسليمهم إلى لجنة قضائية للتحقيق معهم" .24إل أن
املشاهد املصورة ملراحل اعتقال الطفل ،وما جرى من حديث معه من قبل مسلحي الزنكي ،وانتهاء بعملية الذبح،
ومكانة األشخاص املشاركين في الجريمة ،وعدم محاسبتهم الجدية ،كانت قرائن ،ل تقبل الشك ،وبراهين كافية
إلدانة الزنكي ،وتحميلها املسؤولية التامة عن الجريمة البشعة" .ويظهر أحد مقاطع الفيديو ،نشر على مواقع
التواصل الجتماعي ،مجموعة من املقاتلين ،ينتمون إلى حركة "نور الدين زنكي" ،يتحدثون إلى الكاميرا ،ويوضحون
أنهم قاموا بأسر طفل ،ينتمي إلى "لواء القدس" ،ويظهر الطفل في الفيديو مصابا في قدمه وبطنه ،والدماء تغطي
يديه ،في حين يقوم املقاتلون بضربه على وجهه ،قبل أن يعمدوا إلى ذبحه .وبحسب الفيديو ،يظهر أحد املقاتلين،
وهو يقوم بوضع الطفل على مؤخرة السيارة ،ويجز عنقه ،ثم يرفع رأسه في الهواء ،وتبدأ صيحات التكبير والتهليل
من قبل زمالئه .25وإلى جانبه مقاتل آخر يصرخ قائال" :لن نترك احدا في حندرات" ،وهي منطقة في شمال مدينة
حلب ،تشهد معارك بين الفصائل املقاتلة والسالمية من جهة وقوات النظام من جهة أخرى .26ووفقا للمتابعين،
فإن "الذي أعطى األمر لتنفيذ هذه الجريمة البشعة هو مسؤول في قطاع حلب عن الحركة ،وهو املدعو "عمر
سلخو" ،الذي طلب في الفيديو من مسلحي الحركة التقاط صورة "سيلفي" له مع الطفل املصاب قبيل ذبحه"27
وكفى بتقرير منظمة العفو الدولية دللة على اإلدانة ،إذ نددت املنظمة بما تضمنه تسجيل عملية ذبح الفتى
املصورة ،ووصفت "التسجيل بأنه أحدث دليل مروع على ما تقترفه بعض تلك الجماعات من النتهاكات الخطيرة
لحقوق إنسان ،دون أن تنال أي عقاب" .وقال فيليب لوثر ،مدير قسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا بمنظمة
العفو الدولية "إن هذا التسجيل الذي يصور قطع رأس فتى ،يوحي بأن بعض أفراد الجماعات املسلحة قد هبطوا
إلى الدرك األسفل من النحطاط والتجرد األخالقي؛ وهو مثال آخر بشع لقتل األسرى بال محاكمة ،الذي ُيعد بمثابة
جريمة حرب" ،وأضاف بأن هذه "الواقعة املروعة تشير إلى نمط من النتهاكات التي ترتكبها الجماعات املسلحة في
 - 24املرجع السابق.

 - 25اخلليج أونالين" ،نور الدين زنكي" تدين ذبح عناصرها طفالً حبلب وحتقق ابألمر 20 ،متوز .2016

 - 26عدانن علي" ،االئتالف" يدين ذبح طفل فلسطيين ..وواشنطن تتوعد حركة "الزنكي ،املرجع السابق.
 - 27السهم نيوز ،وحشية حركة نور الدين الزنكي تثري الغضب الكثري ،..مرجع سابق.
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شمالي سوريا ،حيث أطلقت هذه الجماعات لنفسها العنان في اقتراف أعمال القتل الفوري ،والختطاف،
والتعذيب ،وهي بمأمن من أي حساب أو عقاب".28
ووصفت الحكومة السورية جريمة ذبح الطفل بـ"املقززة" ،وطالبت ،عبر رسالتين وجهتهما إلى كل من األمين العام
لألمم املتحدة ومجلس األمن بإدانة الجريمة الال إنسانية والال أخالقية التي ارتكبتها حركة "نور الدين الزنكي"
اإلرهابية .وحذرت من أن التقاعس عن اتخاذ اإلجراءات الرادعة بحقهم وبحق مموليهم وداعميهم يوجه رسالة
واضحة صريحة لهؤلء اإلرهابيين لالستمرار في إجرامهم والتمادي به .كما طالبت مجلس األمن بالضطالع
بمسؤولياته في حفظ السلم واألمن الدوليين ،عبر اتخاذ اإلجراءات العقابية بحق الدول واألنظمة الداعمة واملمولة
لإلرهاب ،ومنعها من الستمرار في دعم اإلرهاب والعبث باألمن والسلم الدوليين ،وإلزامها بالتنفيذ التام ألحكام
قرارات مجلس األمن ذات الصلة  2014 -2170و 2014 -2178و 2015 -2199و ،2015 -2253معربة عن أملها
بإصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس األمن. 29
وتعبيرا عن النطباع الذي تركته الحادثة في وجدان بعض املراقبين ،يقول مدير املرصد السوري لحقوق اإلنسان
في سوريا رامي عبد الرحمن إن الفتى "قد جرى توقيفه في منطقة حندرات ،إل أن عملية الذبح حصلت في حي
املشهد في الجهة الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل املعارضة في مدينة حلب"  ...واصفا عملية الذبح
بأنها "إحدى أسوأ عمليات اإلعدام التي شاهدتها ،منذ بدء الثورة في سورية قبل خمس سنوات".30
إن هذه الحادثة املنافية للقوانين الدولية واألعراف اإلنسانية واألخالقية السامية هي بمثابة "تكرار ملشهد معظم
مجموعات ما يسمى بـ"الجيش الحر" ،فحادثة "أبو سقار" الذي شق صدر الجندي السوري وأكل قلبه ،كان ينتمي
ملا يعرف بـ"كتائب الفاروق" والتي هي ضمن ما يسمى بـ"الجيش الحر" ،وحوادث كثيرة بدأت بالظهور للعلن ،منذ ذبح
أول جندي سوري على يد حركة "أحرار الشام" ،لتشكل جزءا من إدارة التوحش التي دربت عليها تلك
املجموعات".31
 .VIIتصنيف حركة "نور الدين زنكي"
رغم كل األدلة واملؤشرات التي ل تقبل الجدل والتي تدحض صفة "العتدال" عن حركة "نور الدين زنكي" ,تصنف
الوليات املتحدة والتحاد األوروبي هذه الحركة ضمن الجماعات "املعتدلة"؛ بذريعة أنها جزء من "الجيش السوري
الحر" العاملة على إسقاط النظام السوري بقيادة الرئيس الحالي بشار األسد ،وتقاتل تنظيم داعش ،وتقدم لها
الدعم ،املالي والعسكري والسياس ي ،الواسع في إطار ما يقدمه التحالف الدولي الذي تقوده أميركا ،وتزودها
باألسلحة والذخائر  ،بما فيها "الصواريخ املضادة للدروع "تاو" ،32بخالف روسيا واملحور الداعم للنظام في سوريا،
الذي يتعامل مع حركة الزنكي بوصفها جماعة مسلحة إرهابية ،شأنها شأن جبهة "النصرة" وتنظيم "داعش"،
 - 28منظمة العفو الدولية ،سوراي :التسجيل املصور لقطع رأس فىت دليل جديد على انتهاكات اجلماعات املسلحة 20 ،متوز .2016
 - 29عني على الوطن ،سورية تدين جرمية "الزنكي" حم ِّّذرة من الصمت الدويل عن جرائم "مجاعات املعارضة املعتدلة" ،وكاالت 21 ،متوز.2016
 - 30عدانن علي" ،االئتالف" يدين ذبح طفل فلسطيين ..وواشنطن تتوعد حركة "الزنكي ،املرجع السابق.

 - 31الوفاق أون الين" ،معتدلو" واشنطن يف سوراي وحوش تكفريية كاسرة" ..الزنكي" منوذجاً 24 ،متوز .2016
 - 32السهم نيوز ،وحشية حركة نور الدين الزنكي تثري الغضب الكثري 24 ،..متوز .2016
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انسجاما مع توجهات منظمة العفو الدولية املتقدمة ،التي قدمت أدلة كافية إلدانة الحركة في انتهاك القانون
اإلنساني الدولي وارتكاب جرائم حرب .إضافة إلى ما سبق ذكره ،أبرزها:
 تحالفها الوثيق مع جماعات مسلحة مصنفة ارهابية ,في مقدمها "هيئة تحرير الشام" ،وأبرز مكوناتها "جبهةالنصرة".
 تكرار استهداف وقصف السكان واألماكن السكنية املدنية في الجزء الغربي من حلب ,وإيقاع العديد منهمقتلى وجرحى.
 العنصرية التي تمارسها تجاه املواطنين األكراد في املناطق التي يعيشون فيها ،وتخضع لسيطرة الحركة. اختطاف املطران بولس يازجي مطران حلب للروم األرثوذكس ,واملطران يوحنا إبراهيم مطران حلب للسرياناألرثوذكس ,اللذين كانا "في طريقهما للمفاوضة على اإلفراج عن كاهنين مخطوفين من حلب ،حين اعترضت
سيارتهما مجموعة مسلحة في بلدة املنصورة بريف حلب الغربي في الطريق املوصل إلى أنطاكيا ،التي تخضع
للمسلحين من كتيبة "نور الدين زنكي" ،وتم قتل سائق املطران إبراهيم ،الشماس فتح هللا روبين كبود ،ورمي
مرافق املطران يازجي في الطريق ،واقتادتهما إلى جهة مجهولة" .33وما زال مصيرهما مجهول حتى اآلن.
 اتهامها باستخدام مواد محظورة ,إذ صرح رئيس مركز املصالحة الروس ي في قاعدة حميميم في سوريا سيرغيتشفاركوف ،أن مواد سامة استعملت في حلب يوم  2آب /أغسطس  2016على األحياء السكنية القريبة في منطقة
صالح الدين بحلب الشرقية ،وسميت حركة "نور الدين الزنكي" بالسم في استخدامها ,وقد دعت وزارة الخارجية
الروسية منظمة حظر األسلحة الكيميائية إلى التحقيق في األمر ،فيما قالت مسؤولة العالقات الخارجية
في التحاد األوروبي فيديريكا موغيريني "إن الحديث عن هجمات محتملة بالسالح الكيميائي تثير قلقا جديا".34
ويتبين املوقف األميركي الداعم لحركة الزنكي من خالل تعليق وزارة الخارجية األميركية حول عملية الذبح املروعة
التي ارتكبها عناصر الزنكي بحق الطفل الفلسطيني عبد هللا عيس ى ،بعد موجة الستنكار الدولية والضجة اإلعالمية
الواسعة التي لقيتها الجريمة في الفضائيات العاملية ،ومطالبة منظمة العفو الدولية أميركا ودول التحالف بوقف
تقديم الدعم العسكري لهذه الحركة ،حيث أعلن املتحدث الرسمي بإسم الخارجية األميركية" ،مارك تونر" في 19
تموز  ،2017أن الوليات املتحدة ستعيد النظر في دعم حركة "نور الدين الزنكي" املحسوبة على املعارضة املعتدلة
في سوريا ،وفى حال إثبات صحة األنباء عن قيام مسلحين من الحركة بذبح طفل في سوريا ،فسيتسبب هذا بوقف
تقديم شتى أنواع الدعم لها .أضاف أن واشنطن تسعى للحصول على مزيد من املعلومات بشأن ما وصفه بأنه تقرير
مروع".35
لكن املوقف األميركي املتريث بدا بمثابة تعبير عن حالة اإلحراج التي لحقت بدول التحالف الذي تقوده الوليات
املتحدة األميركية ،أكثر منه مراجعة للموقف وانعكاسا ملوقف جديد تجاه حركة الزنكي؛ ذلك أنه لم يصدر أي
موقف آخر ،يعبر عن املوقف املستجد ،كإدراج الحركة على لئحة اإلرهاب التي تعتمدها اإلدارة األميركية ،وتجري
 - 33انظر :القدس العريب ،وصول املطرانني ايزجي وإبراهيم إىل مكان آمن يف ريف حلب 24 ،نيسان .2013
34

 -انظر :احلدث نيوز ،زاخاروفا تطالب ابلقصاص من مسلحي حلب 4 ،آب  ،2016و امليادين نت ،روسيا تدعو منظمة "حظر الكيميائي" إىل

التحقيق يف استخدام غازات سامة يف حلب 4 ،آب .206

 - 35السهم نيوز ،وحشية حركة نور الدين الزنكي تثري الغضب الكثري ،..مرجع سابق.
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تعديالت دورية عليها ،وفقا للمستجدات التي تراها تجاه األشخاص والجماعات أو املنظمات ،السياسية أو
املسلحة ،بل لم يجر أي تعديل ملموس على مستوى سياسة الدعم التي تعتمدها إزاء هذه الحركة.
أما املوقف الروس ي ،فإنه ل يرى فرقا بين حركة "نور الدين زنكي" وكثير من الفصائل املصنفة معتدلة لدى قوى
التحالف الدولي بقيادة أميركا وبين فصائل مصنفة إرهابية أخرى ،كجبهة "النصرة" وتنظيم "داعش" ،وتبرر
روسيا موقفها استنادا إلى املمارسات واألعمال املنافية للقوانين الدولية واإلنسانية التي ترتكبها الجماعات
املسلحة في سوريا ،ومن أبرز املواقف املعبرة عن املوقف الروس ي ما كتبته الناطقة باسم وزارة الخارجية
الروسية ماريا زخاروفا على حسابها في موقع "فيسبوك" يوم الخميس  4آب  2016تعليقا على الهجوم الكيميائي
الذي شنته حركة الزنكي ،حينها ،في حلب "إن حركة “نور الدين زنكي” املدعومة من قبل واشنطن ،واجهت
اتهامات كثيرة بارتكاب مذابح بحق مدنيين ،بينهم نساء وأطفال في أحياء حلب خارج منطقة سيطرة املعارضة
املسلحة .وأضافت قائلة" :إذا بذل شركاؤنا الغربيون ،وبالدرجة األولى في واشنطن ،من جديد ،جهودهم
القصوى من أجل التستر على هذه الحقائق ،فستصبح كافة األحاديث حول وقف سفك الدماء في سوريا أمرا
سخيفا".36
ّ
 .VIIIالتمويل
رغم الصراحة الكبيرة لقادة حركة "نور الدين زنكي" حول العالقة مع الخارج وعدم إخفاء تلقيها الدعم ،املالي
والعسكري واللوجستي وحتى التدريبي ،من قوى إقليمية ودولية معروفة بمناوئتها لنظام الرئيس السوري بشار
األسد ،غير أن حركة الزنكي ل تفصح تماما عن حجم ونوعية الدعم الذي تتلقاه من الجهات الداعمة لها ،سواء
أكانت دول أم مؤسسات وجمعيات ،وتبقى التخمينات والتقديرات النظرية التحليلية هي الوسيلة املتاحة لذلك،
بناء على املعلومات التقديرية أو اإلجمالية التي يمتلكها املراقبون واملتابعون والخبراء بشؤون تلك الجماعات
وبمصادر تمويلها والجهات الداعمة لها واملانحة.
فاللغز املالي لحركة الزنكي شأنه شأن بقية الجماعات املسلحة السورية األخرى ،يبقى أحجية؛ نظرا للقدرات
العسكرية والبشرية واإلدارية الخاصة بها ،التي تحتاج إلى نفقات مالية هائلة لتغطيتها ،كنفقات السالح على أنواعه
(الثقيل واملتوسط والخفيف ،التقليدي واملتطور) ،واملراكز واملقار ،وآليات ووسائل النقل ،ومعسكرات ومخيمات
التدريب ،ورواتب القادة والعناصر ،واملكاتب اإلدارية ،العسكرية واملدنية ،واملساعدات والتقديمات املتنوعة ،وما
إلى ذلك.
وتدعي حركة "نور الدين زنكي" ،مثل بقية الجماعات املسلحة األخرى ،أن مصدر ها املالي األساس هو الدعم
الشعبي واملؤسسات والجمعيات السورية والعربية واإلسالمية ،مضافا إلى الدعم الخارجي من بعض الدول املانحة.
كمجموعة أصدقاء سوريا املتعاطفة مع "الثورة" السورية" .أما السالح والذخيرة ،فالعتماد الرئيس ي فيهما على ما
تغنمه الحركة من القواعد واملراكز واملخازن العسكرية التي تسيطر عليها ،منفردة أو بالشراكة مع جماعات
 - 36املرجع السابق.
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مسلحة أخرى ،إضافة إلى الدعم الداخلي والخارجي والشراء من مصادر متاحة ،وفي هذا السياق يقول قائد حركة
الزنكي العام توفيق شهاب الدين" :منذ البداية كنا نشتري ذخائر من هنا وهناك من املهربين وفيما بعد ما أتى إلى
هذه الثورة لحق بنا ش يء بسيط منه ،والتمويل هناك جهات داخلية ومكتب اقتصادي ،ويأتي من بعض الداعمين
من اإلخوة األشقاء في الخارج ...مناصفة حاليا ،يعني من الداخل والخارج".37
وتعد تركيا الداعم األساس لحركة "نور الدين زنكي" ،إلى جانب الوليات املتحدة األميركية ،عبر غرفة املوك ،التي
تدعم فصائل "الجيش السوري الحر" ،وكانت السعودية عملت ،كما مر ،على استمالة الحركة ،في سياق امتالك
أوراق القوة داخل جسم حركة الزنكي وقيادتها العامة ،عبر توفير اإلغراء املالي والعسكري ،قبل أن تعود الحركة إلى
الحضن التركي مجددا ،وإعادة تعيين مؤسسها توفيق شهاب الدين على رأس قيادتها العامة.
ول يغيب الدور القطري الداعم األساس للجماعات املسلحة في سوريا وهو الدور الذي لم يعدخافيا ،بعد كشف
رئيس وزرائها وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم في مقابلة مع قناة " "BBCالبريطانية أن بالده قدمت الدعم
للجماعات الرهابية املسلحة في سوريا ،عبر تركيا بالتنسيق مع القوات األميركية وأطراف أخرى ،هي السعودية
ْ
والردن واإلمارات وتركيا ،وأن الدوحة أمسكت بملف األزمة السورية ،بتفويض كامل من السعودية والوليات
املتحدة األميركية.38
وثمة العديد من املؤسسات والجمعيات الخارجية الداعمة لحركة "نور الدين زنكي" ،التي تتبنى الفكر السلفي،
كان لها دور فاعل في تمويل العديد الجماعات السورية ،وأسهمت في تقوية تلك الجماعات وتمددها .وفي هذا
السياق ،تشير مصادر استقصائية إلى أن الحركة تحصل دعما ماديا من "الهيئة الشعبية الكويتية" التي يديرها
السلفي حجاج العجمي في املناطق الخاضعة للحركة في مدينة حلب ,وأيضا من منظمة "شمس الحياة لإلغاثة"
املمولة أيضا من فعاليات كويتية في ريف حلب الغربي .أثرت هذه املساعدات ،بشكل فعال ،على تمدد الحركة
األفقي ،وزيادة عديدها.39
 .IXاالنضمام واالنشقاق
قد مر أن من أبرز أسباب التحاد بين الجماعات املسلحة ضمن إطار أو فصيل موحد أو النشقاق الداخلي
والنفصال يتصل غالبا بأحد عوامل ثالثةجوهرية:
األول ،يرتبط بالحاجة إلى التمويل الالزم للبقاء والستمرار ،ومن ثم استقطاب املزيد من العناصر واملقاتلين ،في
سبيل تحقيق املزيد من القوة الذاتية ،البشرية والعسكرية؛ ففي "تجربة الجماعات املتطرفة في سوريا ,عادة ما تأتي
النسحابات من التجمعات املقاتلة على خلفية حضور توفير تمويل أو دعم مادي .ويشير انفصال "حركة الزنكي"
عن "جيش املجاهدين" وتغيير اسمها ,إضافة الى انفصال "لواء أبناء الصحابة" عن "لواء التوحيد" والتحاقه بحركة
الزنكي إلى أن تغييرا جذريا قد طرأ على الحركة ،عبر ازدياد قوتها املادية والعددية" .40وتقول تقارير إعالمية ،إن
 - 37اجلزيرة ،ال مكان لـ "تنظيم الدولة" بسوراي ،مرجع سابق.

 - 38قناة العامل ،فضائح ..أبن جاسم يكشف الئحة أسعار املنشقني السوريني 3 ،تشرين الثاين .2017

 - 39صفوان داؤد ،حركة نور الدين الزنكي؛ االعتدال املُقنع ،املركز األورويب لدراسات مكافحة االرهاب واالستخبارات ،مرجع سابق.
 - 40املرجع سابق نفسه.
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املخابرات األميركية ،التي تعتبر املمول األول لحركة "نور الدين الزنكي" ،هي من أوعزت إلى قائدها بالنسحاب من
"جيش املجاهدين".41
والثاني ،يرتبط بالخشية من افتراسها من الجماعات القوية األخرى ،في ظل التنافس املريع بين الجماعات القوية
لكتساب القوة والتمدد أكثر على حساب الجماعات األخرى ،وكثيرا ما كانت الجماعات الصغيرة عرضة لالفتراس
والتنكيل من الجماعات القوية ،أو لواذها بجماعات قوية أخرى للتخلص من التهديد والسحق الذي تواجهه ،وليس
الحتماء بجماعة قوية أفضل حال من الهروب من جماعة مستفرسة ،فكالهما يومي بنهاية جماعة صغيرة
وتالشيها ،باستثناء خالص أفرادها ونجاتهم؛ بتحول انتمائهم إلى الجماعة الحامية وذوبانهم فيها.
في بداية عام َّ 2015اتحدت الفصائل في "الجبهة الشامية"*؛ األمر الذي َّأدى لحقا إلى وقف املساعدة العسكرية
عن فصائل حلب من قبل "أصدقاء"الثورة ،ومازال قطع املساعدة قائما إلى اآلن.42
الثالث ،يرتبط بتأثير وضغط خارجي من جانب الجهات الداعمة ذات النفوذ والتأثير الفاعل على الجماعات
املستهدفة بالندماج أو النفصال ،ألسباب مالية أو جغرافية أو سياسية ،كما في تجربة الجيش الحر أو جيش
الفتح ،أو هيئة تحرير الشام أو الجبهة الشامية أو الجبهة اإلسالمية ،وغيرها من التشكيالت األخرى.
لقد شهدت حركة "نور الدين زنكي" العديد من حالت الندماج والنفصال التي ترتبط بواحد أو أكثر من األسباب
الثالثة اآلنفة ،علما أن حالت الندماج التي شهدتها حركة "نور الدين زنكي" املتنوعة ،بعد بناء تكوينها املستقل ،إثر
انسحابها من حركة "املجاهدين" ،بدأت من العام  ،2015وامتدت حتى نهاية العام  2016تقريبا ،وتمحورت أسبابها،
استنادا إلى البيانات الصادرة عن حركة "نور الدين زنكي" والجماعات املندمجة معها عند كل حالة اندماج منها،
باآلتي:
 .1تسارع األحداث املتعلقة بمواجهة التهديد الذي يشكله الجيش السوري ،ملنعه من إحراز تقدم أو انتصار على
حساب الفصائل املعارضة املسلحة.
 .2تنظيم ورص صفوف الفصائل املسلحة والتحاد بينها ،ولم شملها.
 .3ضرورة مواجهة تمدد تنظيم "داعش" واستئصال خطره.
ومن البديهي أن هذه املبررات الثالثة ل تعبر عن قناعة ورغبة حقيقية لدى حركة الزنكي أو الجماعات املنضوية
تحت لوائها ،خاصة فيما يتعلق بالبند الثاني (تنظيم ورص صفوف الفصائل ،)...وتخفي خلفها الدوافع الحقيقية
لها املذكورة سابقا ،ل سيما وأن العديد من حالت الندماج والنشقاق ،على حد سواء ،تمت على وقع القتال بين
 - 41إرم نيوز ،من هي مجاعة نور الدين زنكي املتهمة بذبح طفل يف حلب؟ ،مرجع سابق.

* اجلبهة الشامية عبارة عن ّاحتاد كربى الفصائل املسلحة يف مشال سوراي يف حلب ،أُعلن عنها يف  25كانون األول  ،2014بقيادة عبد العزيز سالمة
جتمع
املعروف بـ"أبو مجعة" ،والقائد العسكري حممد بكور .وتش ّكلت بداية من مخسة فصائل ،هي" :حركة نور الدين زنكي" و"جيش اجملاهدين" و" ّ

استقم كما أمرت" و"اجلبهة اإلسالمية يف حلب" و "جبهة األصالة والتنمية" و "حركة النور" .وانضم إليها الحقاً" :حركة أحرار الشام"" ،جيش
اإلسالم"" ،فيلق الشام"" ،كتائب أنصار الشام"" ،صقور الشام"" ،لواء احلق"" ،لواء التوحيد"" ،حركة حزم".

 - 42سوريتنا ،هل تغريت حركة نور الدين الزنكي؟ وما هي أسباب التطورات اليت جتري بينها وبني الفصائل األخرى؟! ،مرجع سابق.
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فصائل مسلحة ،بدفع خارجي أو احتماء من الجماعات التي تتحسس الخطر أو سعيا من بعضها اآلخر لتوفير دعم
مالي لتغطية نفقات الحرب ورواتب القادة واملقاتلين .ويدل على ذلك حركة النشقاق بعد التحاد ،واتحاد أو
تحالف جماعات ذات أهداف متغايرة ،إن لم نقل متباينة في املشروع واألهداف ،والنقالب بعد اإللتئام ،األمر
الذي ينافي مبدأ رص الصفوف ولم الشمل .ومن أبرز األمثلة على ذلك ،انضمام حركة الزنكي املصنفة "معتدلة" إلى
تحالف هيئة تحرير الشام املصنفة "إرهابية" ،رغم التوتر بينهما ،في فترة الصراع ،في بدايات العام  ،2017بين
الهيئة وبين بعض الفصائل املصنفة "معتدلة أيضا ،أبرزها حركة "أحرار الشام" ،وقد "أرجع حسام األطرش،
القيادي في فصيل الزنكي واملسؤول الشرعي فيها ،السبب إلى “التدخل الخارجي الذي منع توحد الفصائل املعتدلة،
وجعلها فريسة سهلة لقوات النظام السوري وحلفائه .وقال األطرش إن “الحركة كانت منفتحة ،بداية ،للعمل مع
فصائل الجيش الحر والتوحد معها ،وجرت مفاوضات عديدة للتوحد مع فصائل الجيش الحر في حلب وإدلب ،مثل
"صقور الجبل" و"الفرقة  "13و"الشمالية" وغيرها ،لكن الجواب الدائم كان هو عدم قدرتهم ،بسبب رفض غرفة
املوم* والدول الداعمة لهم” ،وكشف األطرش في حديثه عن محاولت عديدة واجتماعات جرت مع قادة عسكريين
بارزين من فصائل حلب ،مثل "جيش املجاهدين" و"فيلق الشام" و"جيش اإلسالم" لالندماج ،لكن جميعها انتهت
إلى الفشل ،بسبب عدم وجود رغبة حقيقية من هذه الفصائل للعمل ،ولوجود ضغط خارجي ،يمنع بعضها من
الندماج" .وفي هذا السياق ،يرى الضابط العسكري املنشق عن قوات النظام حسن أسبرو أن "انضمام الحركة في
تحالف مع الكتائب اإلسالمية لم يكن مفاجئا ،في ظل تخلي املجتمع الدولي عن دعم املعارضة املعتدلة بالسالح".
ويضيف أسبرو "بعد سيطرة النظام على مدينة حلب ،شعر مقاتلو املعارضة بخيبة األمل ،بعد اعتقادهم بأن
املجتمع الدولي لن يسمح ألحد األطراف بالنتصار على اآلخر ،وبدأوا يبحثون بأي وسيلة عن تحالف قوي ،يجمعهم،
وألن شروط الداعمين تمنع بعضهم من ذلك ،لم يجد الزنكي وغيره غير الفصائل ذات التوجه اإلسالمي للتحالف
معهم بأي ثمن ،ل سيما أن هذه الفصائل باتت حاليا األقوى على األرض من سواها".43
وعلى أي حال ،فإن من أبرز حالت الندماج التي عرفتها حركة الزنكي:
 إعالن كل من حركة "نور الدين زنكي" وحركة "الظاهر بيبرس" ،ولواء "حلب املدينة" ،يوم الثالثاء  15أيلول ،2015التوحد الكامل تحت مسمى حركة "نور الدين الزنكي".44
 انضمام لواء "أحفاد حمزة" العامل في حلب وريفها ،يوم السبت  5كانون األول  ،2015إلى الحركة.45 انضمام تجمع "أهل السنة" العامل في بلدة تل عادة ،يوم الثنين  21آذار  ،2016إلى الحركة.46 انضمام كتائب املثنى العاملة في بلدة الدانا في ريف حلب الغربي ،يوم الثنين  21آذار  ،2016إلى الحركة.47*
شعب السوري.
مقرها تركيا لتنسيق ال ّدعم الذي تق ّدمه دول أصدقاء ال ّ
غرفة عمليّات ّ

 - 43حسام اجلبالوي ،حركة نور الزنكي :كيف انضمت جمموعة معتدلة لـ جبهة فتح الشام ،مركز رفيق احلريري للشرق األوسط 17 ،شباط .2017
 - 44كلنا شركاء ،فصائل عسكرية يف حلب تعلن اندماجها ابسم حركة "نور الدين الزنكي" 16 ،أيلول .2015
 - 45زيتون ،اندماج لواء أحفاد محزة مع حركة نور الدين الزنكي 6 ،كانون األول ..2015

 - 46سوراي على طول ،حركة الزنكي تتوسع مع استمرار انضمام فصائل مقاتلة إىل صفوفها ،سوراي على طول 25 ،أاير .2016
 - 47املرجع السابق نفسه.
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 انضمام لواء "فجر الشهباء" الذي كان تابعا لتجمع "فاستقم كما أمرت" ،يوم الثالثاء  19نيسان  ،2016إلىالحركة.48
 انضمام كتائب "ذي النورين" العاملة في حلب وريفها ،يوم الخميس  21نيسان  2016إلى الحركة.49 انضمام كتائب "أسود الشريعة" ،يوم الثالثاء  10أيار  ،2016لحركة نور الدين الزنكي في مدينة حلب وريفها.وكانت كتائب أسود الشريعة انفصلت عن كتيبة "أحفاد حمزة للمهام الخاصة".50
 انضمام جناح حركة "نور الدين زنكي" العسكري ،يوم السبت  24أيلول  ،2016إلى غرفة عمليات "جيشالفتح" التي تضم كبرى القوى العسكرية في سوريا.51
 انضمام كتائب "سيوف الشهباء" و لواء "أحرار سوريا" العاملين في حلب ،يوم الثالثاء  15تشرين الثاني ،2016إلى الحركة.52
-

انضمام لواء "التوحيد" العامل في حلب ،يوم السبت  15تشرين األول 2016 ،إلى الحركة.53

 انضمام "جيش الشمال" ،التابع للجيش السوري الحر ،يوم األربعاء  16تشرين الثاني  ،2016إلى الحركة.54لكن حركة "نور الدين زنكي" شهدت ،من بداية العام  ،2017ما يشبه النتكاسة على مستوى تماسك بنائها
الداخلي ،نظرا ملا اصابها من اهتزازات بسبب حالت النشقاق والفصل والنفصال املتعددة التي أخذت في عرفتها
من عدد من التشكيالت العسكرية الهامة التي سبق أن انضوت فيها ،أبرزها:
 إعالن حركة "نور الدين الزنكي" ،يوم األربعاء  18كانون الثاني  ،2017فصل "لواء أحرار سوريا" العامل شمالحلب من صفوفها ،لـ"عدم التزامه بالنظام الداخلي" ،مع إبقاء "التنسيق والتعاون العسكري" مع "أحرار سوريا" ،ملا
في ذلك من "مصلحة الثورة ومحاربة النظام".55
 إعالن "جيش الشمال" العامل في ريف حلب الشمالي ،يوم الجمعة  17كانون الثاني  ،2017انفصاله عن حركةالزنكي ،ووقوفه على مسافة واحدة مع جميع التشكيالت العسكرية ،سواء أكانت فصائل املعارضة أم "فتح الشام"،
معلال الخطوة بـ"حقن الدماء ،ومنع القتتال وانتقاله لريف حلب الغربي" ،علما أن "جيش الشمال" ،أعلن في
منتصف تشرين الثاني  ،2016أي قبل شهرين تقريبا ،فقط ،انصهاره في صفوف الحركة.56
 - 48املرجع السابق نفسه.
 - 49املرجع السابق نفسه.
 - 50املرجع السابق نفسه.

 - 51البوابة ،اجلناح العسكري بـ"نور الدين زنكي" ينضم لـ"جيش الفتح" يف سوراي ،السبت  24أيلول.2016
 - 52بلدي نيوز ،فصيالن عسكراين يف حلب يعلنان انضمامهما حلركة "الزنكي" 16 ،تشرين الثاين .2016

 - 53أحالم سالمات ،فيديو :لواء "التوحيد" يف حلب يعلن اندماجه مع حركة "نور الدين الزنكي" ،مسارت 16 ،تشرين األول.2016 ،
 - 54حسن عبيد ،اندماج عسكري جديد مشال سوراي ،بلدي نيوز ،اخلميس  17تشرين الثاين .2016

 - 55عمر عبد الفتاح" ،الزنكي" تفصل لواء من صفوفها لـ"عدم التزامه ابلنظام الداخلي" ،مسارت 18 ،كانون الثاين .2017
 - 56مدار اليوم" ،جيش الشمال" يعلن انفصاله عن حركة "نور الدين الزنكي" 27 ،كانون الثاين .2017
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 إعالن القطاع الشمالي لحركة "نور الدين الزنكي" ،يوم السبت  29كانون األول  ،2017انشقاقه عن الحركة،وانضمامه إلى "فيلق الشام" لتحقيق أهداف ثورة الشعب السوري الحر”.؛ وذلك على خلفية القتتال بين
الفصائل ،وموقف الحركة" الصامت "ووقوفها مكتوفة األيدي ،أمام البغي الذي تعرض له فصائل "الجيش
السوري الحر"".57
 إعالن حركة "نور الدين الزنكي" ،يوم الخميس  20تموز  ،2017انفصالها عن "هيئة تحرير الشام" ،علىخلفية قرار مجلس شورى الهيئة بقتال "أحرار الشام" ،وعدم قبولها باملبادرة التي أطلقها مجموعة من العلماء عدم
تحكيم الشريعة التي بذلت الحر كة الغالي والنفيس لتحكيمها ،والوقوف على الحياد في القتتال الدائر بين الهيئة
وحركة "أحرار الشام".58
وهكذا ،تبدو محاولت تحقيق مشروع اندماج حقيقي بين الفصائل الكبرى في سوريا مجرد آمال بعيدة عن
الواقع ،نظرا للتباينات الكبيرة التي تفصل بينها ،سواء في الرؤى واأليديولوجيات أو في األهداف أو املرجعيات،
اإلقليمية والدولية الداعمة لكل منها ،واألهم من ذلك كله في الطموحات القيادية لقادة الفصائل الكبرى والخشية
وانعدام الثقة املتبادل بين أطرافها ،وتصنيف بعضها قي لئحة "املنظمات اإلرهابية" ،ويدل على ذلك الصراعات
والتهامات املتكررة واملتشعبة بين الفصائل الكبرى ،وحالة الريبة والخوف املتبادل الذي تفصح عنه الفصائل بين
فينة وأخرى ،وفشل غالبية املشروعات الندماجية التي تمت ،وعدم جدية العديد منها وعدم فاعليتها وانسجامها.
كل تلك العوامل مؤشرات ودلئل واقعية على عدم وجود مقومات قوية وناجزة ،تفض ي إلى إنتاج مشروع مماثل في
املستقبل.
ومن أبرز املحاولت في هذا السبيل تلك التي جرى الحديث عنها حول مشروع اندماج لبعض الفصائل الكبرى في
الشمال السوري ،وعقدت اجتماعات متكررة بشأنه"،في محاولة لتشكيل كيان جديد تحت اسم "الهيئة اإلسالمية
السورية" ،يضم قرابة  14فصيال عامال على األراض ي السورية ،أبرزها :حركة "أحرار الشام اإلسالمية" ،وجبهة "فتح
الشام" ،وحركة "نور الدين زنكي" ،و"أجناد الشام" ،و"الحزب التركستاني" ،و"جيش السنة" .لكن حركة الزنكي،
نعت لحقا هذا املشروع ،ألسباب ذكرت أنها تتعلق ذلك بـ "التخوف من التصنيف الدولي" .وقال عضو املكتب
السياس ي لحركة الزنكي ،بسام حاج مصطفى "إن جميع الفصائل ،بما فيها "فتح الشام" ،حاولت الندماج تحت
علم الثورة السورية وشعاراتها وأهدافها ،إل أن "األجواء لم تكن مساعدة ،وطغى الخوف من التصنيف الدولي وباقي
الشروط الدولية على املشروع ما أدى لفشله" .لفتا إلى "أنه لم يكن هناك شروط مسبقة لالندماج سوى "الصدق
والجدية" ،مضيفا أن تنظيم "القاعدة" (في إشارة إلى ـجبهة "فتح الشام") ليس مشروعا سياسيا سوريا ،ونحن
نختلف معها".59
وفي موازاة مشروع الندماج املتقدم ،طفا إلى السطح مشروع مماثل ،ويقض ي باندماج فصائل أخرى تحت راية
"الجيش الحر" ،والذي يتبنى علم "الثورة السورية" ،ومن ضمن تلك الفصائل" :جيش اإلسالم" ،و"جيش
57
للمعارضة السورية املُسلّحة 29 ،كانون الثاين .2017
 -آدار برس ،انشقاقات ضمن صفوف حركة “نور الدين الزنكي” التابعة ُ

 - 58بلدي نيوز 8 ،آالف مقاتل ينشقون عن "هيئة حترير الشام" ،مرجع سابق.

 - 59هبة دابس" ،الزنكي" :مشروع توحد الفصائل مع "فتح الشام" فشل خوفاً من التصنيف الدويل ،مسارت 24 ،كانون األول.2016 ،
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املجاهدين" ،و"صقور الشام" ،ولواء "شهداء اإلسالم" ،و"فيلق الشام" ،و"الجبهة الشامية" ،وجبهة "أهل الشام"،
وفصائل أخرى.60
إن مراجعة جدية للكيانات املرشحة لالندماج والتوحد في التشكيلين املشار إليهما ،يحمل دللت واضحة على
عدم الجدية التي تحملها مشروعات التوحد؛ ففصائل بعينها تتحد بكيانات متنوعة ،يشارك فيها فصائل ،ل تدخل
في املشاريع التحادية األخرى ،وفصائل تحمل مشروعات سلفية فجة ،وبعضها ذات طموحات توسعية بارزة على
حساب الفصائل األخرى ،تشارك في كيان موحد مع "الجيش السوري الحر" ،وتحت رايته ،مع ما يفصل بينها من
هوة مفترضة ،في األيديولوجيا والرؤى والتطلعات واألهداف .هذا بذاته كاف للحكم سلفا على إخفاقها ،وهذه
املشاريع ،في الواقع ،ل تعبر إل عن مساع خارجية ،دولية وإقليمية ،لجمع الفصائل املسلحة في أطر ،ولو هجينة،
والتحكم في توجيهها في سياق مواجهة النجاحات املتواصلة التي تحرزها الدولة السورية في امليدان العسكري
واستعادة املبادرة والتمدد ،وبالتالي ،الخشية من فشل اآلمال في إسقاط النظام أو تقسيم سوريا.
 .Xارتهان حركة الزنكي للخارج
ل تخفي حركة "نور الدين زنكي" ارتهان الفصائل املسلحة عامة للخارج ،اإلقليمي أو الدولي ،وأن الدعم املالي
والعسكري الذي تتلقاه من الدول الداعمة يشكل أداة تحكم فعالة في تسيير دفة الصراع الجاري في سوريا ،ول
يتوقف األمر على الصراع مع النظام ،بل يتعداه إلى الصراعات الداخلية بين الجماعات املسلحة املتناحرة ،بفعل
التنافر أو التنافس؛ ألسباب جوهرية أو فارغة ،ل تمس جوهر قضية النظام ومبادئ الثورة املعلنة.
وليست حركة "نور الدين زنكي" بمنأى عن هذا الواقع ،ولكنها ،على العكس ،تملك الجرأة في اإلفصاح عن طبيعة
هذا الرتباط بالخارج ،والتعبير عن فعاليـته في القرار الداخلي املتعلق بها أو بسواها من سائر الفصائل املعارضة
األخرى ،السياسية واملسلحة على حد سواء .وأفصح تعبير عن ذلك ما ورد في محاورة قائد حركة الزنكي العام
توفيق شهاب الدين في مقابلة اإلعالمي تيسير علوني في قناة الجزيرة التي ل يخفي فيها شهاب الدين عدم امتالك
املعارضة السورية لقرارها املستقل والتام ،وتحكم الجهات الخارجية بإدارة اللعبة وتوجيه الجماعت املعارضة،
وفقا ألجنداتها ومصالحها الخاصة.61
60
ترجح اجتياح إدلب بعد حلب 25 ،كانون األول .2016
 -عنب بلدي ،خطوات اندماج “متعثرة” ومؤشرات ّ

 - 61مما ورد يف حماورة علّوين شهاب الدين اآليت

(تيسري علوين) :إذن ،هناك نوع من التح ّكم ،يعين ال ّداعم يتح ّكم ابلفصيل الذي يدعمه؟!

(توفيق شهاب الدين) :يعين رّمبا ال يكون حت ّكم مباشر.

(تيسري علوين) :توجيه؟

(توفيق شهاب الدين) :ولكن توجيهات غري مباشرة .

(تيسري علّوين) :إذن ،هل نستطيع القول إ ّن قرار الثّورة السوريّة قرار سوري؟!
(توفيق شهاب الدين) :ليس ابلكامل.

(تيسري علوين) :القرار ،إذن ،نستطيع القول إ ّن القرار غري مستقل؟

(توفيق شهاب الدين) :ال نستطيع القول حنن إنه ليست هناك جهات دوليّة تلعب وتتح ّكم يف الشأن السوري ،ال نستطيع أن ننكر هذا األمر.
(نظر :اجلزيرة ،ال مكان لـ"تنظيم الدولة" بسوراي ،مرجع سابق).
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ول يتحرج شهاب الدين من اإلفصاح عن دور الخارج في تلقي الدعم الخارجي ،بدءا من املال والعتاد العسكري
واللوجستي ،وصول إلى فتح معسكرات التدريب للمقاتلين ،وفي هذا السياق بقول شهاب الدين "ل مانع لدينا من
إقامة معسكرات تدريب في قطر والسعودية ،وهو أمر يتم اآلن بالفعل في السعودية وقطر ،حيث ل حرج فيه،
خاصة إذا صب في محاربة األسد".62
وقد سبق الحديث عن عالقة ودور األميركيين بالجماعات املسلحة ،ومنها حركة الزنكي خاصة ،مباشرة أو عبر
بعض الدول العربية املعروفة ،أو من خالل غرفتي "املوك" في األردن أو "املوم" في تركيا أو غيرها .وبرز ذلك جليا في
املوقف األميركي من الحركة املرتبط بجريمتها في ذبح الصبي الفلسطيني عبد هللا عيس ى ،اآلنف ذكرها ،وكشفها عن
الوجه اإلرهابي القبيح ،وعبر كالم املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية مارك تونر عن طبيعة تلك العالقة،
بتلويحه بإمكانية قطع املعونات األميركية عن حركة الزنكي إذا ثبت تورطها في عملية الذبح ،63ورد الفعل املقابل من
جانب الحركة إزاء قرار أميركي من هذا النوع ،الذي ل يخلو من إقرار باملساعدة األميركية للزنكي ،رغم حديثه عن
املض ي حتى لوقطع األميركيون املساعدات..64
ويبدو تأثير العامل املالي والدعم العسكري في قدرة الجماعات املسلحة على املواجهة مع النظام ،واستقرارها
وثباتها إزاء األحداث والتطورات التي تواجهها بالغ األهمية ،وأنه يشكل الشريان األساس ي الذي يمدها بالحياة
والقوة ،وبرز ذلك من خالل ما تركته الضائقة املالية التي مرت بها حركة الزنكي ،بين عامي  2015و ،2016على
وجهتها وقراراتها .وعبر عنها بصراحة بعض قادتها ،التي أدت إلى انخفاض قوتها القتالية أمام الجيش السوري،
واضطرارها لسحب عناصر حمايتها من بعض الجبهات الساخنة ،وتسليمها لفصائل أخرى ،وخوفها من مالقاة
مصير بعض الفصائل التي تم تصفيتها من جبهة "النصرة" ،مثل "كتائب ثوار سوريا" و "حركة حزم" وغيرها،
والنكفاء للحفاظ على الذات .فقد عمدت حركة الزنكي حينها إلى النسحاب في من بعض الجبهات في حلب ،بعد
إطالقها تهديدات سابقة بهذا الشأن ،وتركها للمجموعات األخرى ،في حال استمرار تردي وضعهم املالي وضعف
التمويل .65وقالت الحركة ،حينها ،أنها "تعاني من نقص حاد في التمويل واألموال والدعم العسكري واللوجستي ،وهي
غير قادرة على الستمرار في ظل هذه الظروف" .وبرر املتحدث باسم "الحركة" النقيب املنشق "عبد السالم عبد
الرزاق" ذلك أنه ،منذ ما يقارب ثمانية أشهر ،لم يتم دعم الحركة ،ولو بطلقة واحدة ،ومنذ أكثر من سنة لم يتم
تقديم أي دعم لوجستي ،ولو بليرة سورية واحدة " ...كما عزا عبد الرزاق" سبب إعادة النتشار في حلب إلى
 - 62زمان الوصل" ،الزنكي" تطالب أبن تشمل الضربة األمريكية قوات النظام والتنظيم 20 ،أيلول .2014

63
تورط
 اإلعالن أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسيّة ،نقالً عن املتح ّدث ابسم وزارة اخلارجيّة األمريكيّة مارك تونر الذي قال "إذا حصلنا على براهني تؤكد ّهذه اجلماعة يف ذلك (الذبح) فإ ّن هذا سيحملنا على التفكري يف جدوى مواصلة تقدمي املساعدات هلا"( ،انظر :بوابة احلركات اإلسالمية ،نور الدين

زنكي" اإلرهابية ..تتمركز يف حلب وتتلقى دعم "أمريكي تركي" ،مرجع سابق).

 -64يف حديث ل ـ  ARA Newsمع عبد هللا احلليب أحد عناصر احلركة قال "إنّنا ،ومنذ انطالق الثورة السوريّة ،نعتمد على هللا يف معاركنا ،وسواء

أقطعت عنّا املساعدات أم ال فنحن ماضون حىت حترير سوراي من النّظام اجملرم وميليشياته الشيعيّة" حبسب تعبريه (انظر :بوابة احلركات اإلسالمية ،نور
الدين زنكي" اإلرهابية ..تتمركز يف حلب وتتلقى دعم "أمريكي تركي" ،املرجع السابق).

 -65احلدث نيوز" ،الزنكي" ُهت ّدد ابالنسحاب من حلب" :نريد ماالً" 28 ،كانون الثاين .2016
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الضغوط الدولية التي تتعرض لها الحركة ،وحجم الدفاع الباهظة التكاليف للنقاط الرباط التي تقوم عليها
الحركة".66
 .XIعالقة الزنكي بالفصائل األخرى
ل يختلف موقف حركة "نور الدين زنكي" السلبي من كثرة الجماعات املسلحة ،واختالف انتماءاتها ومشاربها
الفكرية ،وعدم تطابق أو توافق برامجها وأهدافها ،وعالقاتها بالخارج ،ودعوته املعلنة إلنشاء متحد ،يضم الفصائل
كافة ،وحركة الزنكي تلتقي في ذلك مع بقية الجماعات املسلحة التي تدعو لتوحد الجماعات املسلحة في مواجهة
النظام ،وهي رؤية في الحقيقة ،تعبر ،عند بعض الجماعات الكبرى التي تنادي بذلك بما فيها حركة الزنكي ،عن
جموح إللغاء جماعات أخرى ،أكثر مما تعبر عن أطروحات وحدوية نقية ،وهي ل تعدو كونها شعارات ،ل ترقى إلى
مستوى الرؤى الجدية ،وتهدف إلى محاولة هضم الجماعات الصغيرة والكبيرة إن أمكن أكثر منها سعيا لصون
املعارضة السورية وحذرا من التشتت والنقسام .وفي هذا السياق ،يقول قائد الزنكي العام توفيق شهاب الدين
"نحن نقر ونؤكد ل بد من التوحيد ،سواء كان على مستوى "الجبهة اإلسالمية" أو "أجناد الشام" أو كافة الجبهات،
ل بد من توحد هذه الجبهات حتى تكون هناك راية واحدة وجيش واحد" ،لكنه يقر بأن ما يسمع في هذا الشأن ليس
سوى كالم ،دون أن تكون هناك جهود حقيقية لتوحيد الفصائل في قيادة موحدة ،وهنا برأيه تكمن إشكالية فكرة
التوحد ،حتى أن أي مشروع سياس ي موحد للفصائل يتوقف وجوده على توحد الجماعات املسلحة ،أو على األقل،
على حد تعبير شهاب الدين "تكون الفصائل والكتائب معدودة" .67مع إشارته إلى قيام عدد من النماذج العسكرية
املوحدة التي تم إنشاؤها ،وهي" :الجبهة اإلسالمية" و"التحاد اإلسالمي ألجناد الشام" و"جيش املجاهدين" و"جبهة
ثوار سوريا" .وهذه النماذج تم تأليف كل منها من عدة فصائل.
لكن ،بالعودة إلى النماذج املذكورة ،نجد أن أيا منها لم يكتب له الستمرار ،أو على األقل ،لم تحقق الفعالية
املفترضة فيها ،سواء على مستوى وحدة األهداف والبرامج أو على مستوى النسجام والتماسك ،أو ،في الحد األدنى،
على مستوى النشاط والحراك أو العمل املوحد ،بعيدا عن التنافس أو التنافر بين مكوناتها ،والرتباط بتكوينات
موحدة أخرى تنافس املكون املقابل ،هذا ،فضال عن "أن املكونات األساسية التي تشكل منها حافظت على بناها
التنظيمية املستقلة عن الجبهة ،وبقيت أطرا منفصلة ،تقيم تحالفاتها الخاصة ،وتخوض صراعاتها ،الظاهرة
والخفية ،مع جماعات أخرى ،داخل الجبهة وخارجها ،وظلـت الجماعات تعبر عن نفسها ،وتبرز هويتها في مواقعها
الخاصة وإنجازاتها وبياناتها وأنشطتها" .68بل إن انهيار بعض تلك النماذج املوحدة ،وتفكك أواصر العالقة بين
أطرافها ،ونشوب حروب ومعارك بين جماعاتها املفترض أنها مؤتلفة ،تدل ،بما ل يدع مجال للشك ،على عدم قابلية
فكرة التوحد للحياة الطبيعية ،وأنها ل يعدو كونها محاولة بث للروح في مولود اصطناعي ،يجري تشغيله متى دعت
الضرورة وشعر أطرافه أو داعموه بالحاجة إليه أو بالخطر الداهم على وجودها أو مشاريعها ومصالحها ،وهذا ما
نجده في غالبية تلك النماذج وغيرها ،التي لم يكتب لها الحياة أو البقاء ،كـ"الجبهة اإلسالمية" و"جيش املجاهدين"
 - 66احلدث نيوز" ،الزنكيّون" خارج حلب ..خوفاً من لقاء مصري "حركة حزم" 29 ،كانون الثاين .2016
67

_ اجلزيرة ،ال مكان لـ "تنظيم الدولة" بسوراي ،مرجع سابق.

 - 68املركز االستشاري للدراسات والتوثيق – الدراسات االجتماعية" ،حركة أحرا الشام :التحوالت اهليكليّة والسياسية الراهنة" ضمن سلسلة احلركات
السلفيّة والقتاليّة ،العدد األول ،شباط  ،2016ص.8
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و"جبهة ثوار سوريا" و"الجبهة الشامية" ،وحتى "الجيش السوري الحر" الذي انكمش تدريجا ،وتوزعت أوصاله على
فصائل متفرقة ،و"هيئة تحرير الشام" التي أصابها ما أصاب سواها من تفكك وتشظ ناتج عن انشقاق وخروج
بعض مكوناتها األساسية منها أو التنافر  ،بل التقاتل بينها ،كما هو الحال بالنسبة لحركة "نور الدين زنكي" التي
أعلنت في أول كانون األول  2016عن تشكيل جسم عسكري ،أطلق عليه "جيش حلب" ،يضم كل فصائل حلب
املسلحة ،تعمل من خالل قيادة مركزية موحدة ومستودعات موحدة ،لكن هذا الجيش لم يكتب له الستمرار ،
بسبب "األصدقاء قبل األعداء" ،69على حد تعبير قيادي في الزنكي .وكذلك إعالن حركة الزنكي ،في  28كانون الثاني
 ،2017مع أربعة فصائل مسلحة أخرى هي" :جبهة فتح الشام" ،و"لواء الحق ،و"جيش السنة" ،و"جبهة أنصار
الدين" ،حل نفسها ،واندماجها ،بشكل كامل ،ضمن كيان عسكري جديد ،تحت اسم "هيئة تحرير الشام" ،بقيادة
املهندس أبو جابر هاشم الشيخ ،70وأتى هذا الندماج مرتبطا ،إلى حد كبير ،بحدثين بارزين:
األول ،إبداء حركة الزنكي دعمها للهجوم الذي كانت قد شنته "جبهة تحرير الشام" ،قبل ذلك بأسابيع فقط ،على
 5من فصائل "الجيش الحر" في الشمال ،بحجة مشاركتها في مؤتمر أستانة .بل إن "الزنكي" كانت رأس حربة الهجوم
الذي قض ى على "تجمع فاستقم كما أمرت" ،في حلب ،في تشرين الثاني  ،2016في الوقت الذي كانت املدينة قد
دخلت حالة الحصار التي فرضتها قوات النظام وحلفاؤها عليها .71وأسهمت حركة الزنكي ،قبل  3أيام تقريبا من
اندماجها بالهيئة ،في تمكين جبهة النصرة من القضاء على كل من" :جيش املجاهدين" في مدينة حلب والسيطرة على
مقراتهم بشكل كامل ،والقضاء على "الجبهة الشامية" في منطقة حريتان في ريف حلب الشمالي ،إضافة إلى تصفية
"صقور الشام" وثالث فصائل أخرى في أرياف حلب ،وذلك من خالل تأمين حركة الزنكي معابر وطرق لوجستية
لجبهة "النصرة" ،72علما أن جميع تلك الفصائل كانت تجمعها والزنكي عالقة تحالف أو اندماج سابقا .هذا مضافا
إلى إعالن الحركة موقف الحياد تجاه القتال بين "هيئة تحرير الشام" وحركة "أحرار الشام" في الشمال السوري
ُ
امل َح َّرر ،مؤكدة أن قواتها ستكون للفصل بين الجانبين ،األمر الذي كان من شأنه ترك الفرصة أمام النصرة للقضاء
على األحرار خاصة وأن اتهامات وجهت إليها باملشاركة إلى جانب الهيئة.73
الثاني ،إعالن خمسة فصائل أخرى ،بعد أيام من تشكيل "هيئة تحرير الشام" إلى حركة "أحرار الشام" ،هي:
"ألوية صقور الشام" ،و"جيش اإلسالم -قطاع إدلب" ،و"جيش املجاهدين" ،و"تجمع فاستقم كما أمرت" ،و"الجبهة
الشامية  -قطاع ريف حلب الغربي" .والفصال الخمسة املذكورة جميعها سبق لها أن دخلت بمواجهات مع حركة
الزنكي أو "جبهة تحرير الشام" ،وهما املكونان األساسيان ل ـ "هيئة تحرير الشام" ،ما يجعل منها بمثابة جبهة مقابلة
للهيئة ،غايتها حماية نفسها من الفتراس منفردة من الهيئة.
لكن حركة الزنكي ،كعادتها ،لم يطل أمر انضمامها إلى الهيئة طويال ،فهي ما لبثت ،بعد  5أشهر فقط ،أن أعلنت
في  20تموز من العام نفسه خروجها من الهيئة ،بذريعة موقفها الرافض لقرار الهيئة قتال أحرار الشام وتجاوز
 - 69أمنة رايض" ،الزنكي" لـ"مسارت" :مجيع الفصائل مبدينة حلب انصهرت يف جيش واحد ،مسارت 1 ،كانون األول .2016
 - 70اجلزيرة" ،فتح الشام" تندمج مع أربعة فصائل بسوراي 28 ،كانون الثاين .2017

 - 71عقيل حسني ،ملاذا جنحت "الزنكي" يف مواجهة "حترير الشام"؟ ،املدن 20 ،تشرين الثاين .2017
 - 72انظر :امليادين نت ،النصرة تعلن حرب اإللغاء على خصومها يف إدلب 26 ،كانون الثاين .2017
 - 73الدرر الشامية ،حركة نور الدين الزنكي تعلن احلياد جتاه القتال بني الفصائل 20 ،متوز .2017
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دعوات املجلس الشرعي فيها ،74ومن ثم الدخول بمواجهة مع الهيئة ،من خالل املواجهة املباشرة مع "جبهة تحرير
الشام" (النصرة) .على خلفية اعتقالت متبادلة بين الطرفين في ريف حلب الغربي .سببها الحقيقي ،يندرج في إطار
الصراع على النفوذ في املناطق ،وتجلى بعد اتفاق "خفض التصعيد" 75و"التدخل التركي في ريف حلب الغربي".76
وعلى أي حال ،فقد عرف عن حركة "نور الدين الزنكي" عالقاتها املتقلبة مع الجماعات األخرى ،ودخلت في
العديد من التحالفات ،وشاركت في إنشاء أطر وغرف عسكرية مشتركة؛ ثم عادت وانسحبت منها ،كما أسلفنا،
وكان آخرها دخولها في تشكيل "هيئة تحرير الشام" و"جيش الفتح" ،وانسحابها منهما لحقا.
ووفقا لسجل حركة الزنكي في هذا املجال ،فإن أكثر تحالفاتها ،إن لم يكن كلها ،كانت تأتي تلبية لرغبة خارجية أو
طمعا في هضم فصيل والهيمنة على قراره أو مسارعة لتقوية جبهة املواجهة مع الجيش السوري وتنظيم "داعش"،
ومنع تمدد أي منهما في منطقتي إدلب وحلب .وقد برز ذلك بوضوح في انضمام الحركة إلى غرفة عمليات "جيش
الفتح" 77في  24أيلول  ،2016الذي جاء على وقع سيطرة الجيش السوري على مدينة حلب ،في  12كانون األول من
العام  ،2016وتمدده في أرياف حلب الجنوبي وحماة الشرقي ،واقترابه من الحدود اإلدارية ملحافظة إدلب ،واتساع
مناطق نفوذ تنظيم "داعش" شمال شرقي حماة ،والخشية من عودته مرة أخرى ملحافظة إدلب ،وكانت نشرت
مجموعات إعالمية مقربة من "تحرير الشام" تسريبات حول اجتماع ضم الهيئة و"حركة أحرار الشام" و"نور الدين
زنكي" و"فيلق الشام" و"جيش األحرار" ،بهدف الصلح بين الفصائل ،والخروج بتشكيل عسكري ،يجمع تلك
الفصائل ،وإعادة أحياء "جيش الفتح" الذي جمع فصائل ،ساهمت بالسيطرة على محافظة إدلب في العام
 ،782015لكن املساعي أخفقت ،ولم يكتب لهذا التشكيل ،كغيره ،النجاح.
.XIIمعارك حركة الزنكي مع الفصائل
خاضت حركة "نور الدين زنكي" عددا من املعارك ضد فصائل مسلحة في منطقة حلب وإدلب ،وبدا واضحا أنها
حروب مفتعلة ذات نوايا توسعية وإلغائية للحركة ،هدفها إنهاء فصائل ضعيفة ،والتوسع في بسط النفوذ على
أنقاضها ،رغم األسباب التي دأبت الحركة على إعالنها لتبرير املواجهة مع الفصائل املستهدفة ،ومن أبرزت تلك
املواجهات املعركة التي شنتها الحركة ،في أوائل شهر تشرين الثاني من العام  ،2016و"كتائب أبو عمارة" من جهة،
ضد "تجمع فاستقم كما أمرت" ،على خلفية بدأت في األحياء الشرقية املحاصرة ،وتوسعت لتشمل ريف حلب
 - 74موقع رووداو ،حركة "نور الدين الزنكي" تعلن انفصاهلا عن "هيئة حترير الشام" 20 ،متوز .2017

 - 75خالد اخلطيب" ،حترير الشام" و"الزنكي" :بداية املواجهة األخرية؟ ،املدن 8 ،تشرين الثاين .2017

 - 76عنب بلدي أونالين “ ،أحرار الشام” تطرح مبادرة لـ “املصاحلة” بني فصائل املعارضة 9 ،تشرين الثاين .2017

" - 77جيش الفتح" تشكل من كربى الفصائل املسلحة يف حمافظة إدلب ،كغرفة عمليات مشرتكة ،وأعلن عنه بتاريخ  24آذار  ،2015هبف السيطرة
على مدينة إدلب ،وضم التشكيل ،حينها ،كالً من "جبهة النصرة ،أحرار الشام ،فيلق الشام ،جند األقصى ،صقور الشام جيش السنة ،لواء احلق،

أجناد الشام" .ويف أوائل شهر أاير  2016أعلنت مصادر مسلحة عن إعادة تشكيل هذا التشكيل ،عرب ضم الفصائل التالية :أحرار الشام ،جبهة
النصرة ،فيلق الشام ،لواء احلق ،أجناد الشام ،احلزب اإلسالمي الرتكستاين ،جيش السنة .وأعيد تشكل "جيش الفتح" مرة أخرى يف  12كانون

( .2017شبكة شام ،فصائل كربى تعلن توحدها يف غرفة عمليات "جيش الفتح" لتحرير مدينة إدلب 24 ،آذار  .2015وأورينت نت ،إعادة
تشكيل "جيش الفتح"  ..وهذه هي الفصائل املنضوية حتت رايته؟ 2 ،أاير .).2016

 - 78أمحد مراد ،مفاوضات بني الفصائل إلحياء "جيش الفتح" شرقي محاة ،املدن ،الثالاثء  12كانون األول .2017
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الغربي وريف إدلب الشمالي .وقيام عناصر الزنكي بمداهمة مقرات "فاستقم" ومصادرتها كميات من الذخائر
واألسلحة وطردها مقاتليه من مواقعهم ،79وأفضت املواجهة إلى إنهاء فصيل "تجمع فاستقم كما أمرت" بمدينة
حلب.80
إل أن أهم وأبرز املعارك التي خاضتها حركة الزنكي هي التي وقعت ،في  7تشرين الثاني  ،2017مع "هيئة تحرير
الشام" ،بعد خروجها منها ،كما أسلفنا ،فهي ،بحسب وصف حركة الزنكي" ،حرب مفتوحة" ،81مصيرية وشاملة.
وقد شكل صمود الحركة أمام الهيئة وتمكنها من السيطرة على بعض مواقعها ومقارها وقتلها بعض القياديين فيها،
حدثا بارزا ومؤشرا على مستوى التجهيز والقدرات العسكرية ،رغم حدة املواجهة ،واستمرارها على مدار أسبوع،
األمر الذي مكنها من مواجهة قوة الهيئة" ،التي سبق لها وفككت نحو عشرين من قوى املعارضة العسكرية ،بما فيها
فصائل كبرى ،بل إن "الزنكي" استطاعت أن تفرض على الهيئة هدنة لم تكن األخيرة لتقبلها مع أي من الفصائل
األخرى التي قوضتها ،رغم كل النداءات التي كانت توجه لها وتتمنى عليها القبول بالحوار والتحكيم .وعزا بعض
املراقبين هذا الصمود إلى أسباب تتعلق قوة الحركة وبنيتها الداخلية املتماسكة وارتباطها بمحيطها ،وتوفيرها
الشروط املوضوعية.82
وسببت املواجهة بين حركة "نور الدين زنكي" و"هيئة تحرير الشام" في تصدع الهيئة وانسحاب شخصيات
وفصائل أخرى منها ،لتعود إلى تشكيالتها األولى املستقلة أو لالندماج بتشكيالت ثانية ،أبرزها" :جند املالحم"،
و"جيش األحرار" ،وشخصيات مهاجرة من جنسيات عدة ،والشرعيان البارزان عبد هللا املحيسني ومصلح
العلياني ،83وغيرهم ،وذلك على خلفية رفض القتال الدائر ،وإعالنها اللتزام بالحياد.
هذا التصدع الذي أصاب "هيئة تحرير الشام" ،بانشقاق حركة "نور الدين زنكي" ،لقي ترحيبا من حركة "أحرار
الشام" ،و"فرصة سانحة لباقي مكونات "الهيئة" إلعادة النظر في تموضعها واتخاذ قرار جريء بالنحياز إلى ما أسمتها
"الثورة" ،والوقوف في وجه "الجولني" وبغيه" .ورأت في استقالت الشخصيات والفصائل األخرى وتعليق أطراف
كثيرة لعملها في الهيئة لرفضها املشاركة في البغي خطوة "هامة".84
 .XIIIاملوقف من داعش
ل يختلف موقف حركة "نور الدين زنكي" املعادي لتنظيم "داعش" عن موقف بقية الفصائل املسلحة األساسية
األخرى ،كجبهة "النصرة" و"تحرير الشام" و"جيش اإلسالم" و"وفيلق الرحمن" ،وقليلة هي الجماعات املسلحة في
سوريا تربطها عالقة إيجابية بتنظيم "داعش" ،ما لم تكن جزءا منها ،ولو بعناوين أخرى ،وكل تنظيم يرتبط
 - 79خالد اخلطيب ،معارك "الزنكي" و"فاستقم كما أمرت" ..التوقيت القاتل ،املدن 3 ،تشرين الثاين .2016

 - 80بلدي نيوز" ،العكيدي" يرد على "الزنكي" :ملتزمون ابلتقاضي ألي هيئة قضائية يف حلب 12 ،تشرين الثاين .2016

 - 81إميان حسن "،الزنكي" :دخلنا "حرب مفتوحة" ضد "حترير الشام" مشايل سوراي ،مسارت 10 ،تشرين الثاين.2017 ،
 - 82عقيل حسني ،ملاذا جنحت "الزنكي" يف مواجهة "حترير الشام"؟ ،مرجع سابق.

 - 83شبكة شام ،بدأت ابلزنكي وصوالً جلند املالحم  ...توايل االنشقاقات عن هيئة حترير الشام رفضاَ ملمارساهتا حبق الفصائل األخرى 12 ،تشرين
الثاين .2017

 - 84تنسيقيات املسلحني ،حركة أحرار الشام "ترحب ابنشقاق" "حركة نور الدين الزنكي" عن "هيئة حترير الشام" 20 ،متوز .2017
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بالتنظيم أو يشتبه في ارتباطه به مصيره العزلة أو املواجهة املسلحة من الخرين والبطش ،إن أمكن ،ول تشفع له
إل قوته ،كما هو حال جيش "خالد بن الوليد" مثال.
فالخالف بين حركة "نور الدين زنكي" وتنظيم "داعش" مستحكم ،وقد شهدت الساحة السورية صراعا حادا
وحاسما ومنازلت شديدة بين الطرفين ،ووقعت معارك وعمليات تفجير واغتيالت ومحاولت اغتيال عديدة بينهما،
وقد عملت حركة الزنكي على مالحقة عناصر "داعش" وخالياها النائمة في حلب؛ ومتابعته األمنية ،والتي نفذ بعضها
عمليات اغتيال وتفجيرات ،استهدفت قياديين من فصائل مسلحة بحلب .ومنها عملية التفجير البارزة ،يوم
الخميس  17تشرين الثاني  ،2016بواسطة سيارة مفخخة ،واستهدفت "مستودع ذخيرة" لحركة "نور الدين زنكي"
في مدينة أعزاز في ريف حلب في شمال سوريا .وأدت إلى قتل  25شخصا وجرح العشرات ،في الوقت الذي كانت تدور
معارك عنيفة بين فصائل مسلحة مدعومة من قوات تركية مع تنظيم "داعش" في ريف حلب الشمالي الشرقي،
وصلت خاللها الفصائل الى مدينة الباب ،آخر معقل التنظيم في محافظة حلب.85
كما شنت حركة "نور الدين زنكي" ،بالتعاون مع فصائل أخرى في حلب ،حمالت أمنية واسعة ،ملكافحة الخاليا
النائمة التابعة لتنظيم "داعش" واملنتشرة في أحياء املدينة ،أبرزها الحملة األمنية التي شاركت فيها فصائل عديدة،
منها "الجبهة الشامية" وحركة "نور الدين زنكي" و"تجمع فاستقم كما أمرت" وحركة "أحرار الشام" و"الفرقة ،"16
يوم األربعاء  23آذار  ،2016وتم خاللها "اعتقال أحد خطباء جوامع حي الشعار ،محمد عاص ي ،متهمين إياه بالدفاع
عن التنظيم ،والتحريض على قتال الفصائل واتهامهم بالعمالة.86
واستنادا إلى خطاب قادة حركة "نور الدين زنكي" ،فإن الخالف مع تنظيم "داعش" ناتج عن بعدين أساسين:
أيديولوجي وسياس ي؛ فالتنظيم ،من الوجهة األيديولوجية ،ينطلق من تكفير الجماعات كافة ،وهذا يشمل حركة
الزنكي وغيرها ،وهو ،من أجل ذلك ،يعادي كل الجماعات ،املسلحة وغيرها ،ويدخل معها في نزاعات وحروب ،في
سبيل تثبيت دولة الخالفة وإلغاء سائر الكيانات األخرى ،وبالتالي ،فإن أهداف التنظيم تتعدى بعد القضية
السورية ،وتتخذ منحى أيديولوجيا،
وعلى حد تعبير قائد الزنكي العام توفيق شهاب الدين ،فإن تنظيم "داعش" ينطلق من اعتقاد "أنهم هم
الوحيدون أصحاب الحق" ،وأن قضيته لو كانت جزءا من القضية السورية ومن الثورة السورية وأهدافها
منشودة مثل بقية الفصائل ما اختلفت مع شقيقتها النصرة ،عندما انشقت عن النصرة مباشرة بدأت تقتل في
إخوانهم الذين كانوا البارحة في خندق واحد معهم.87
وفي البعد التكتيكي العسكري ،ل يرى شهاب الدين فرقا ،في قتاله ،بين تنظيم "داعش" والنظام السوري ،ول يرى
مانعا في املشاركة في محاربة التنظيم ،لكن ضرب التنظيم وقتاله ،دون ضرب مواقع النظام ،يقدم خدمة للنظام
نفسه؛ ولذا ،ثمة ضرورة برأيه في اتخاذ دول التحالف املشاركة في ضرب التنظيم في سوريا "قرارا ،يسهم في قصف
وضرب مواقع نظام األسد إلى جانب التنظيم"؛ ذلك "أن ضرب التنظيم لوحده يعني تقوية نظام األسد ،لوجود
 - 85مونت كارلو الدولية ،سوراي :مقتل  25شخصا على األقل مبفخخة استهدفت حركة نور الدين الزنكي يف ريف حلب 17 ،أيلول .2016
 - 86بلدي نيوز ،محلة أمنية واسعة للقضاء على خالاي تنظيم "الدولة" حبلب 25 ،آذار .2016
 _ 87اجلزيرة ،ال مكان لـ "تنظيم الدولة" بسوراي ،مرجع سابق.
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احتكاك على بعض جبهات القتال بين النظام والتنظيم ،وبالتالي ،إذا تم ضرب التنظيم فقط ،فإن قوات األسد
ستسيطر على مناطق سيطرة األول".88
ّ
.XIVاملوقف من التسوية في سوريا
تدعي حركة "نور الدين زنكي" "أن قرارها كان وسيبقى مستقال ،و ينبع من قناعتها بأهمية تالزم املسارين السياس ي
والعسكري في عملية تغيير النظام ،وإقامة دولة الحرية والعدالة والكرامة" ،89وحركة الزنكي هي واحدة من الفصائل
الـ  71املوقعين على البيان املشترك حول مبادرة املبعوث الدولي األممي ستيفان دي ميستورااملتعلقة بـ "مجموعات
العمل" ،في الثاني من تشرين األول  ،2015والتي أكدت الفصائل فيه على العمل من أجل حل سياس ي ،شرط منع
إعادة إنتاج النظام الحالي ،والتعامل بإيجابية كاملة مع املبعوث األممي ،على أن يسبق ذلك خطوات حقيقية من
املجتمع الدولي لكشب ثقة الشعب السوري ،واعتبار أن الرئيس بشار األسد ل مكان له في أي عملية سياسية ،وحل
األجهزة األمنية ،وإعادة هيكلة املؤسسة العسكرية ،مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة ،ومنع
تفككها ،والحيلولة دون وقوع البالد في املزيد من الفوض ى ،وتنفيذ القرارات األممية".90
ورغم رفض حركة "نور الدين زنكي" والفصائل األخرى املشاركة في التسوية السياسية في سوريا ،الدخول في أي
تسوية سياسية ،ما لم تؤخذ في العتبار الشروط السابقة التي تضمنها البيان املشترك حول "مجموعة العمل" أو في
غيره من البيانات املواكبة للقاءات ومؤتمرات التسوية في سوريا ،سواء ما يتعلق بمؤتمر الرياض أو بمؤتمر جنيف
أو مؤتمر األستانة ،وغيرها ،فقد شاركت الفصائل في كل تلك املؤتمرات واللقاءات التي عقدت لهذه الغاية ،رغم
إبدائها املتكرر التحفظ على الشرط املتعلق بوضع الرئيس السوري الحالي بشار األسد في العملية السياسية،
واإليحاء بالنسحاب أو عدم املشاركة في لقاءات التسوية املنعقدة ،واللجوء إلى إعالن مواقف شديدة اللهجة تجاه
بعض الدول الراعية أو املشاركة في رعاية التسوية ،كروسيا وإيران ،واتهمامها بالعمل على إبقاء الرئيس السوري
والنظام الحالي ،ودعمه ،وأن ما يجري ،على حد تعبير قائد حركة الزنكي العام توفيق شهاب الدين" ،هو مجرد
لعبة" ،حتى من أميركا ،وأنها تنظر إلى املعارضة السورية وكأنها "عبارة عن ورقة أصبحت في أيدي الشرق والغرب،
يلعبون فيها على مصالحهم الشخصية والذي يدفع الثمن هو الشعب السوري من دمه ...هذه الدول لديها مصالح
مع بعضها البعض ،تريد أن تمرر هذه املصالح على أكتاف الشعب السوري"..91
ويتسم موقف الجماعات املسلحة املشاركة في عملية التسوية بالتردد وعدم الثبات والقناعة الراسخة تجاه
املبادرات املطروحة ،ويكاد يكون ثابتا ومكررا عند كل محطة تفاوضية أو مبادرة ،وهو املوقف نفسه الذي أعاد
 - 88زمان الوصل" ،الزنكي" تطالب أبن تشمل الضربة األمريكية قوات النظام والتنظيم ،مرجع سابق.
89

 انظر :املركز االستشاري للدراسات والتوثيق – الدراسات االجتماعية" ،حركة أحرا الشام :التحوالت اهليكليّة والسياسية الراهنة" ضمن سلسلةاحلركات السلفيّة والقتاليّة ،مرجع سابق ،ص.8

 - 90املرجع السابق نفسه.

 - 91اجلزيرة ،ال مكان لـ "تنظيم الدولة" بسوراي ،مرجع سابق.
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إعالنه  21فصيال عسكريا معارضا* ،في آخر محطة تفاوضية ،بما فيهم حركة "نور الدين زنكي" ،في بيان مشترك،
عشية "مؤتمر الرياض  ،"2يوم الثالثاء  28تشرين الثاني  ،2017حيث هاجموا فيه املؤتمر ،وأعلنوا رفضهم
لنتائجه ،وعدم اعترافهم بتمثيل الوفد الذي انبثق منه ،واعتبروا أن املؤتمر "يأتي في سياق املؤتمرات التي تحاول
اللتفاف على مطالب الثورة السورية” ،وأكدوا التمسك بأربع نقاط رئيسية ،وهي :رفض أي دور للرئيس السوري
بشار األسد ،وفريقه الحاكم في املرحلة النتقالية ،ول في مستقبل سورية ،والتمسك بهدف املفاوضات الرئيس ي،
و"هو تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصالحيات ،من خالل عملية انتقال سياس ي شاملة ،وفق مرجعية القرارات
األممية ذات الصلة ،إضافة لبيان الرياض األول الصادر بتاريخ  10كانون األول  ،"2015ورفض إدخال أي جهة
معادية للثورة في جسمها التفاوض ي ،كمنصتي القاهرة وموسكو ،اللتين تعدان ،بنظرهم ،جهتين معاديتين للثورة،
وأنهما تعمالن ألجل بقاء الرئيس األسد في العملية السياسية ،معتبرين أن الهيئة العليا للمفاوضات "لن تتمتع
بشرعية داخلية ول خارجية ،ما لم يتم تصحيح التمثيل في بنيتها ،واختيار شخصيات ثورية ،تلتزم بما جاء في وثيقتي
املبادئ الخمسة للثورة السورية وميثاق الشرف الثوري".92
وعلى أي حال ،فإن حركة "نور الدين زنكي" ،رغم موافقتها املعلنة على التسوية السورية الجارية ،كما هو شأن
فصائل "الجيش السوري الحر" األخرى ،وقبولها املشاركة باللقاءات الدولية واإلقليمية املنعقدة لهذه الغاية ،إل أن
موافقتها تبقى مجرد إعالن ،ل يعكس صورة واقع هذه املنظمة وأعمالها الشائنة ،التي تسهم ،بفاعلية ،في تقويض
مؤسسات الدولة السورية ،وتفكيكها ،وبث الفوض ى ،ونشرها في البيئات الخاضعة لها ،وعدم اللتزام بالقوانين
والقرارات الدولية ،خالفا للمبادئ املعلنة التي تدعي الحركة تبنيها واللتزام بها.
خالصة
إن حركة "نور الدين زنكي" ،رغم انتمائها الرسمي إلى "الجيش السوري الحر" ،الذي ينبغي أن يتسم بصفة
"العتدال" وفق التصنيف األميركي ،لم تتمكن من إبراز صورة نمطية إيجابية ،توائم ما تدأب الوليات املتحدة
األميركية على تقديمها للمجتمع الدولي عنها ،بل ،على العكس ،إن نموذج حركة الزنكي الفعلي الذي قدمته ،خالل
السنوات املاضية ،يجعلها أقرب إلى نموذج الحركات التكفيرية ،والتي ل تبعد كثيرا عن النماذج املتطرفة ،كتنظيم
"داعش" وجبهة "النصرة" و"جيش اإلسالم" وغيرها ،وهو حال الكثير من مكونات "الجيش الحر " الذي طغت على
ألويته وفرقه هذه الصبغة ،بسبب األنشطة واألعمال املنافية للقوانين الدولية واإلنسانية.
وتغيب على أنشطة حركة الزنكي وتوجهاتها املبادئ والرؤى الثابتة إزاء القضايا والعالقات ،بصورة عامة ،وتطغى،
بدل منها ،حالة التردد والقلق ،وهي صفة تتشارك فيها كل الفصائل املصنفة معتدلة ،بالنظر إلى توجهاتها وأنشطتها
املنافية لالعتدال ،وعالقاتها بقوى مصنفة "إرهابية" ،وتبرز حال حركة الزنكي املترددة والقلقة ،في كل مستويات
* الفصائل الـ  21هي :حركة "أحرار الشام" ،وحركة "نور الدين الزنكي" ،و"لواء سليمان شاه" ،و"الفرقة  ،"404و"جتمع فاستقم كما أمرت" ،و"لواء
العزة" ،و"الفرقة التاسعة" ،و"كتائب ثوار الشام" ،و"اللواء ،"51
املعتصم" ،و"لواء صقور الشمال" ،و"الفرقة  ،"406و"الفرقة  ،"312و"جيش ّ
و"الفرقة الشمالية" ،و"ألوية سيوف الشام" ،و"اللواء اخلامس" ،و"فوج املصطفى" ،و"الفرقة  ،"400و"الفوج األول" ،و"لواء السلطان عثمان"،

و"الفرقة ."401

 -92مرااي نيوز 21 ،فصيالً عسكرايً ونشطاء سوريون يرفضون خمرجات "الرايض  ،"2األربعاء  29تشرين الثاين .2017
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نشاطها وبنيتها وقيادتها وتحالفاتها وعالقاتها مع نظرائها من الفصائل ورؤيتها تجاه مستقبل سوريا ،وهي في كل ذلك
تبدو حركة غير واثقة ول ثابتة ،ومتحفزة في إطار الصراع والتنافس مع القوى املسلحة التي يخشاها أو تخشاه.
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