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 سادساً: الفصائل الثورية في الساحل السوري

 العام الرأي وأبحاث للدراسات السورية المؤسسة - والمتابعة الرصد قسم: إعداد

 04/11/2016: النشر تاريخ

 

البشري في معركته المصيرية  هخزانمركزه األكبر ويشكل و ثل "ريف الالذقية" أهمية كبيرة للنظام السوري؛م  ي   

السورية المسلحة، كما تتواجد في الساحل قواعد عسكرية روسية، أهمها مطار جبلة الذي حولته  ضد المعارضة

وهو ما يجعله ، الروسية في سوريا ةروسيا إلى مطار عسكري، وأصبح المركز الرئيسي للقوات والطائرات الحربي

، قوات النظامعليها  تحة مناطق استولين، فتارة تستعيد المعارضة المسلطرفدائًما يشهد حالة من الكر والفر بين ال

اع و مسرح وهو ما يجعله دائًما في بؤرة الصر مناطق استولت عليها المعارضة، نظاموتارة تستعيد قوات ال

 .  باستمرار في سوريا اً عمليات متحرك

وفيلق الشام  امفتح الشحركة أحرار الشام وجبهة وتعتبر أهم الفصائل المتواجدة في الساحل السوري باإلضافة إلى 

 وجيش العزة الذين تمت دراستهم سابًقا:والحزب اإلسالمي التركستاني 

 :الساحلية األولى ةالفرق - 1

اللواء والعاصفة و وهي العاديات ،في الجيش الحر ألوية ثالثةإثر اندماج  2014تأسست في تشرين األول عام 

الفوج األول  الفرقة  أيضاً  تضم ، كماواللواء الثالث (1)من لواء النصر كالً  وانضم إلى التشكيل الحقاً  ،*األول

" م د”وكتائب الدبابات والـ منيةلكتيبة األواباإلضافة لمعسكرات التدريب وقوات النخبة  ،فوج المدفعيةالث ووالث

 . (2)وغيرها

هيكلية عسكرية فق و هاالعمل ضمن" قائد لواء العاديات، ويتميز محمد حاج علي"النقيب  قيادة تحتوتعمل الفرقة 

" مصرعه في إحدى الغارات النقيب باسل زمو"أركان الفرقة  ، ولقي رئيسموحدة يقودها مجلس عسكري مشترك

  م 2015الروسية في تشرين األول 

والتفاحية أهم   كبانة والحدادةوتعتبر  ،كرادجبلي التركمان واألبولى الساحلية في كافة الجبهات تنشط الفرقة األو

 .(3)من أبناء الالذقية وجبلي األكراد والتركمان وجبلة / مقاتل 2000، ويزيد عدد مقاتليها على / محاورها

دعمها المالي والعسكري من غرفة "الموم" التي تمولها  الفرقة الساحلية األولى تتلقىبحسب مصادر محلية مطلعة و

 (.4) "يمجموعة دول "أصدقاء الشعب السور

للفصائل المسلحة في سورية الخارطة العسكرية   
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 :نيةالثاالفرقة الساحلية  -2

 ،”النبشار م“تشكلت بقيادة و  المقاتلة في الساحل السوريتعتبر من أبرز فصائل الجيش الحر 

 .سس الكتائب التركمانية في سورياأول من أ

لواء يلدرم بيازيد، ولواء مراد “ االكتائب أبرزهوبعد اندماج عدد من األلوية  2015عام  بدايةوتشكلت الفرقة 

 محمد الفاتح، ونور الدين الزنكيو منيةالمدفعية واألأخرى كيتبع للفرقة كتائب ود الحميد الرابع، ولواء السلطان عب

في معارك جسر الشغور ومعارك اشتبرق  تهممشاركباإلضافة لجبل التركمان، وتنتشر على كافة محاور  .وغيرها

 (5) .دلبإوتحرير 

سلحة الخفيفة والمتوسطة، من األ اً كبير اً تمتلك عددو،  مقاتل 1000يبلغ عدد مقاتلي الفرقة الساحلية الثانية نحو 

 .(6).ومدافع هاون ودبابات ومضاد دروع من نوع كونكورس

 اللواء العـاشر: -3

، 2013في صيف  الجبهة الغربية الوسطيالتي تشكلت كجزء من و للجيش الحرمنتمية فصائل الوهو أحد ال 

يعمل أيضا في جبل وفي منطقة جبل التركمان،  كل خاصبش/ 500/وينتشر مقاتلوه الذي يبلغ عددهم قرابة 

 كراد. األ

غير معروف في إال أنه  ،كرادعمليات الرباط الحالية تتم في ست جبهات في جبل التركمان وجبل األ ورغم أن

 أن "معظم المعارك هيأي دعم دولي بأي طريقة كانت والعقيد أبو أكرم ، ونفى أحد قياديي اللواء وسائل اإلعالم

 .(7)واء العاشر في الساحللبتذخير ذاتي بالنسبة ل

 فرقة أبناء القادسية )فرقة عاصفة الحزم(: -4

في الساحل )عاصفة الحزم( عن تشكيل فرقة عسكرية م 2015أعلن العميد عبد المجيد دبيس في نيسان من عام 

)ممثل المنطقة الغربية الوسطى في ، وظهر في اإلعالن قائد فرقة أبناء القادسية حذيفة الشغري بقيادتهالسوري 

 (8) القيادة العسكرية العليا(.

وا على الخروج من ومقاتلين من أبناء بانياس الذين أْجبِر   بناء الالذقيةمن أ 2013وتشكلت الفرقة بداية العام  

وحدت ضمن ثالثة ت كتيبة ةكثر من ثماني عشرأ توضم ،مدينتهم منذ بداية الثورة على يد ميليشيا المقاومة السورية

كتيبة  –كتيبة األنصار  –من الكتائب التالية: )كتيبة الفاروق  ألوية: اللواء األول، واللواء الثاني الذي ضم كالً 

كتيبة صقور هللا( واللواء  –كتيبة الشهيد مصطفى درويش  –كتيبة أنصار الحق المبين  –السلطان محمد الفاتح 

كتيبة  –كتيبة عز الدين القسام  –كتيبة ابن تيمية  –لتالية )كتيبة هارون الرشيد الثالث الذي ضّم كالً من الكتائب ا

 (9) كتيبة أبناء عمر المختار( –كتيبة الشهيد حسين البدري  –كتيبة الشهيد أبو جعفر  –أحفاد أبو بكر 
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و تتلقى دعمها من هيئة  مقاتل /800/يبلغ عددها  عرف باسم فرقة أبناء القادسيةي  الجديدة هي تشكيل قديم الفرقة و

 .الساحل السوريبجبل األكراد يتركز نشاطها في حماية المدنيين كما ظهر في إعالن تأسيسها، و

 لواء السلطان عبد الحميد: -5

م 2015لعام كانون الثاني  18يعتبر اللواء أحد فصائل الجيش الحر في المنطقة الساحلية حيث تم اإلعالن عنه في 

من الكتائب  الروسي، باندماج كلّ  وقف الهجوم العدوانيلأنقرة لتتدخل  عادلغني عبد هللا الذي بقيادة عمر عبد ا

 . (10)التالية: كتيبة عمر المختار وكتيبة عمر بن عبد العزيز وكتيبة عثمان غازي

( 45برج )ويرابط على عدد من المحاور الهامة في جبل التركمان كمحور  ،مقاتل 300 مقاتلي اللواء وز عددايتجو

 . (11)ومحمية الفرنلق

 لواء جبل التركمان: -6

الذي كان يرأس أيضاً المجلس العسكري في الساحل التابع -أعلن العقيد المنشق عن جيش النظام محمد عباس عواد

كنتيجة طبيعية لتعرض المناطق  تشكيل لواء جبل تركمان الساحل السوري في ريف الالذقية  -"الجيش الحر"لقيادة 

 ( 12)تركمانية في المنطقة إلى عمليات عسكرية وقصف من قبل قوات النظام الحاكم. ال

وعلى الرغم من تواجد الفصائل التركمانية المقاتلة على األرض في الساحل، إال أنها ذات تعداد قليل وال تملك ثقالً 

م األول القاطع، لواء ممدوح جواله لواء سلياستراتيجياً في المعارك، ويرى األتراك بهم حليفاً مضموناً. ومنها: 

حيث  و"كتيبة المنتصر باهلل"، و"كتائب السلطان محمد"، و"كتائب أنوار الحق التركمانية"،، ولواء صقور التركمان

باستمرار الدعم اإلنساني واللوجستي لتركمان سوريا وعدم التخلّي  تعّهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

م إخوتنا التركمان في الباير والبوجاق وفي كل سوريا ونتعّهد باالستمرار في تقديم الدعم إننا ندع“عنهم، قائال: 

 .(13)لهم"

 :أنصار الشام كتائب -7

، أعلن عن تشكيلها المالزم من أبرز الفصائل العاملة في ريف الالذقية ضد قوات النظام والميليشيات اإليرانيةتعد 

م ، ثم أخذت تشكل كتائب أخرى وينضم لها كتائب جديدة }كتيبة 2012م أول عصام برو في أوائل شهر آب من عا

كتيبة  –كتيبة المدفعية  –كتيبة الظاهر بيبرس  –كتيبة جوهر دوداييف  –كتيبة عائشة أم المؤمنين  –سرايا المجد 

 سيف اإلسالم{.

/ مقاتل، 600بقوة بشرية تتجاوز /وتنتشر  كتائب أنصار الشام بشكل رئيسي في جبل األكراد وريف إدلب الغربي  

وتمتلك تسليحاً جيداً مؤلفاً من مضادات الدروع "كونكورس" وصواريخ غراد ومدافع الهاون باإلضافة إلى األسلحة 

 (14) المتوسطة والخفيفة والذخائر المتنوعة.
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العالقة   موسى الشيشاني بوأنصار الشام" بقيادة أ"هناك مجموعة من المعارضة العسكرية "الجهادية" باسم  :تنويه

 الحديث. ل  ح  لها بكتائب أنصار الشام م  

 

 من: كما تتواجد باإلضافة إلى الفصائل السابقة الذكر كل  

 بأعداد قليلة ودور مساند. جبهة فتح الشام  -

مثل فروع محلية  ولديها حالياً  بانتظام عن عملياتها في الالذقية التي تعلن وحركة أحرار الشام اإلسالمية  -

 28عن مقتله يوم  ن  أعلِ  قيادته أحمد علي أبو أيهم الذي ىلواء أحرار الجبل الوسطاني الذي كان يتول

 .أثناء القتال في منطقة جبل االكراد م 2015ين الثاني من العام رتش

طالق القذائف والصواريخ على إيلعب دور المساند في جبهة الالذقية من خالل الذي  وجيش اإلسالم  -

 ، ) سيرد تفصيله فيما بعد(النظام مواقع

 الذي تمكن من فرض نفوذه بالتعاون مع السكان المحلين التركمان.  والحزب اإلسالمي التركستاني  -

 جهادية في المنطقة منها: فصائلوأسس المقاتلون ذوو التوجه الجهادي عدة 

"كتيبة المهاجرين"، إثر  من، 2012شكل جيش المهاجرين واألنصار مطلع العام ت: جيش المهاجرين واألنصار -أ

مع "جيش محمد" بقيادة أبو عبيد المصري، وكتيبة "أسود السنة" التي شكلها أبو األثير العبسي، والي  هااتحاد

وأعلن جيش المهاجرين واألنصار مبايعته لجبهة النصرة في ايلول ، حمص الحالي في تنظيم الدولة اإلسالمية

/ لكنهم تراجعوا إلى نصف هذا 1600ويبلغ عدد مقاتليه / سانياالخر مإبراهيأبو  على لسان زعيمه الحالي 2015

 800لقائد العسكري السابق لجيش المهاجرين واألنصار عمر الشيشاني، مبايعة تنظيم الدولة، مع العدد بعد مبايعة ا

 .(15)عنصر

 ايعة جيش المهاجرين واألنصار لجبهةأسسها صالح الدين الشيشاني مباشرة بعد مب مارة القوقاز في الشام:إ -ب 

 .األعلى دوكو عماروف ، ويدين هذا التنظيم بالوالء ألمير القوقاز2015في أيلول  سابقاً( النصرةفتح الشام )

تنظيم الدولة ، وهو تنظيم يقف على الحياد بين 2013تأسس على يد عبد الحكيم الشيشاني في  جند القوقاز: -ج 

 .(النصرةلشام )فتح اجبهة و اإلسالمية
في قرية سالمة ومدينة ربيعة وجبل األكراد بالقرب من الحدود و في جبل النبي يونس تنتشر قواعد جند القوقاز

  .(16)التركية بمحافظة الالذقية

انشق عن جيش المهاجرين واألنصار بزعامة محمد الخراساني الذي بايع جبهة  :مجاهدو القوقاز والشام -د 

 .النصرة
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 الدراسة: نتائج

للقيام  زاً تجهي وأفضل أفضل تنظيماً  أصبحت قد على وجه الخصوص للجيش الحر المنتمية القوات تبدو -1 

مع   المسيطر وهتنظيم الدولة  بعد أن كان رضاأل علىما  حد   إلىفي القتال، وتحقيق التوازن  أكثر جدية بدور

 غيرها من التنظيمات الجهادية.

 –القوقازي  –الشيشاني "بشكل خاص  "نبيجالعنصر األ"الالذقية وإدلب بشكل  يفي ريف يتواجد بشكل رئيسي -2

و أبناء المنطقة، وهؤالء يتبعون أ كونهم” التركمان“ا معهم السوريون يغور( وطبعً والتركستاني )اال "األوزبكي

أعدادهم بوروسيا على المبالغة تنظيمات أخرى، وعملت الماكينة اإلعالمية والسياسية التابعة للنظام يتحالفون مع 

 لديها تصريح السفير السوريوما البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية األوكرانية وعبرت فيه عن انزعاجها من 

وأن تصريح السفير عقل غير مقبول وال يستند إلى ر محمد سعيد عقل الذي اتهم فيه مقاتلين أوكرانيين بمساندة الثوا

 . (17).أية براهين

 

 هوامش:ال

 

 *بيان تشكيل الفرقة الساحلية األولى
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 المراجــــع:

 بيان انضمام لواء النصر إلى الفرقة الساحلية األولى.  -1

https://www.youtube.com/watch?v=za_RgqQmYzI   
 الفرقة الساحلية األولى مثال حي جيش النصر و –في االتحاد قوة  -2

=2203http://www.alnasararmy.com/?p  

 تشكيل فصيل جديد في ريف الالذقية . –السورية نت   -3

https://goo.gl/t6LlQe  

 "الفرقة األولى الساحلية": أبعد من خسارة كنسبا نية/ صحيفة المدن اإللكترو/  -4

 .gl/ySPMashttps://goo 

 نجاة أحد قادة المعارضة من محاولة اغتيال بريف الالذقية. –السورية نت  -5

https://goo.gl/h6Lg0T  
 ف الالذقية: نجاة قائد الفرقة الثانية الساحلية من محاولة اغتيالرينت نت / ريموقع أو -6 

https://goo.gl/eu2xOu 

 المعارضة السورية تحاول السيطرة على أعلى قمم الساحل .  -منهل باريش  –المدن  -7

Vhttps://goo.gl/Pht02  

 رقة عاصفة الحزم عن ف اإلعالنبيان  -8

7WvJU-e.com/watch?v=vdF6Jhttps://www.youtub  

 بيان اإلعالن عن فرقة أبناء القادسية . -9

PCbnzPfk8https://www.youtube.com/watch?v=9o  

 بيان تشكيل لواء السلطان عبد الحميد. -10

https://www.youtube.com/watch?v=dE_QExDxDqc  

 لواء السلطان عبد الحميد تشكيل جديد في ريف الالذقية. –أحمد حاج بكري  –عنب بلدي  -11

http://www.enabbaladi.net/archives/26662  

 بيان تشكيل لواء جبل تركمان الساحل  -12

https://www.youtube.com/watch?v=m4PK79loF94  

 ركية.تركمان سوريا والسيادة الت -13

90992-post.net/p-http://www.turkey/  

https://www.youtube.com/watch?v=za_RgqQmYzI
https://www.youtube.com/watch?v=za_RgqQmYzI
http://www.alnasararmy.com/?p=2203
http://www.alnasararmy.com/?p=2203
https://goo.gl/t6LlQe
https://goo.gl/t6LlQe
https://goo.gl/ySPMas
https://goo.gl/h6Lg0T
https://goo.gl/h6Lg0T
https://goo.gl/Pht02V
https://goo.gl/Pht02V
https://www.youtube.com/watch?v=vdF6J-7WvJU
https://www.youtube.com/watch?v=vdF6J-7WvJU
https://www.youtube.com/watch?v=9oPCbnzPfk8
https://www.youtube.com/watch?v=9oPCbnzPfk8
https://www.youtube.com/watch?v=dE_QExDxDqc
https://www.youtube.com/watch?v=dE_QExDxDqc
http://www.enabbaladi.net/archives/26662
http://www.enabbaladi.net/archives/26662
https://www.youtube.com/watch?v=m4PK79loF94
https://www.youtube.com/watch?v=m4PK79loF94
http://www.turkey-post.net/p-90992/
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 بيان تشكيل كتائب أنصار الشام في الساحل . -14

Nghttps://www.youtube.com/watch?v=W0oVS6lDn  

 هاجرين واألنصار ال يوالي النصرة وال يبايع داعش.جيش الم -15

https://goo.gl/gWZcWR   

 إمارة القوقاز تنتقل إلى سوريا. -16

https://goo.gl/DjOp9g   

 مجاهدو القوقاز تترك قاعدة العراق بسوريا. -17

https://goo.gl/obDeAx  

https://www.youtube.com/watch?v=W0oVS6lDnNg
https://www.youtube.com/watch?v=W0oVS6lDnNg
https://goo.gl/gWZcWR
https://goo.gl/gWZcWR
https://goo.gl/DjOp9g
https://goo.gl/DjOp9g
https://goo.gl/obDeAx
https://goo.gl/obDeAx

