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الخارطة العسكرية
للفصائل المسلحة في سورية

سابعاً :الفصائل العسكرية في الوسط – حمص
إعداد :قسم الرصد والمتابعة  -المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام
تاريخ النشر1022/21/07 :
ٌسٌطر الجٌش الحر على المناطق المحررة فً مدٌنة حمص ،وتنتشر فصائله فً مدن وبلدات الرٌف الشمالً
لحمص ومنطقة الحولة وحً الوعر المحاصر ،وتتوزع على الشكل التالً:
 -1حركة تحرٌر الوطن (حركة تحرٌر حمص سابقا) وتنتشر فً مدن وبلدات الرستن -الغنطو -الدار الكبٌرة -فً
قرى تلبٌسة -منطقة الحولة وفً بلدة حربنفسه وحً الوعر المحاصر بشكل رئٌس.
 -2فٌلق حمص وٌنتشر بشكل رئٌسً فً بلدة الدار الكبٌرة وقرى سنٌسل– جوالك– المحطة.
 -3جٌش التوحٌد
 -4تجمع ألوٌة 313
 -5حركة أحرار الشام وتنتشر فً كل من مدٌنة الرستن منطقة الحولة وتلبٌسة
 -6فٌلق الشام وانتشاره فً الحولة وتلبٌسة
وٌوجد إلى جانب هذه التشكٌالت ألوٌة وكتائب عسكرٌة تابعة للجٌش الحر ضمن مجلس عسكري أو غرفة عملٌات
عسكرٌة.
باإلضافة إلى فصائل تنتشر فً مناطقها مثل لواء أول مشاة  -لواء األبابٌل  -لواء ذو النورٌن  -لواء السنة
والجماعة وكتائب أخرى متفرقة فً مدٌنة الرستن ،ولواء شهداء الحولة وكتٌبة دٌر الفردٌس وكتائب من المنطقة
منضوٌة تحت غرفة عملٌات رص الصفوف.
لٌس لتنظٌم "الدولة اإلسالمٌة" أي تواجد فً رٌف حمص الشمالً حٌث قامت فصائل الجٌش الحر هناك بطرده
فً أٌار من العام 2115م .
جبهة فتح الشام ال ٌتجاوز عدد عناصرها  /211/عنصر ٌنتشرون فً بعض القرى الشرقٌة من الرٌف الشمالً
لحمص.
أما النظام فٌسٌطر على معظم رٌف المدٌنة الجنوبً والشرقً ،وأحٌاء المدٌنة عدا حً الوعر الذي تتمركز فٌه
قوات المعارضة ،فً وضع مشابه لرٌف حمص الشمالً ومدنه الرئٌسٌة الرستن وتلبٌسة ،فٌما ٌسٌطر تنظٌم الدولة
على أجزاء واسعة من رٌف حمص الشرقً.
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غرف العمليات في ريف حمص الشمالي:
أدى التدخل الروسً المباشر عسكرٌا إلى جانب نظام األسد والذي بدأ بتارٌخ 22أٌلول 2115م على رٌف حمص
الشمالً إلى توحٌد جهود الفصائل العسكرٌة فً المنطقة وتسخٌر إمكانٌاتها للحفاظ على المناطق المحررة ،وتعتبر
أهم تلك الغرف:
 غرفة عمليات ريف حمص الشمالي:تضم ً
عددا من الفصائل المحلٌة ،أبرزها “حركة أحرار الشام اإلسالمٌة وفٌلق حمص وجبهة النصرة” ،وتش ّكلت
قبل نحو عام ،وكان لها دور فً صد هجمات قوات األسد على قرى وبلدات رٌف حمص ،إضافة إلى طردها خالٌا
تنظٌم الدولة من المنطقة.
 غرفة عمليات الرستن:أعلنت الفصائل العسكرٌة العاملة فً مدٌنة الرستن فً الشهر األول من العام 2116م عن إعادة هٌكلة غرفة
عملٌات الرستن فً رٌف حمص الشمالً بقٌادة العقٌد حسن فطراوي من أجل رص الصفوف وتنسٌق كافة الجهود
فً سبٌل تحقٌق أفضل النتائج.
 غرفة عمليات الغنطو:وتضم كالً من حركة تحرٌر الوطن وحركة أحرار الشام وجٌش التوحٌد وفٌلق حمص وجٌش العزة.
 غرفة عمليات تير معلة:وتضم حركة تحرٌر الوطن ومجموعة من الكتائب المحلٌة منها سراٌا الحق وكتٌبة القادسٌة والكتٌبة 22
مهام خاصة ،وسرٌة سٌوف الحق
 غرفة عمليات الحولة:تم اإلعالن عنها فً نهاٌة تشرٌن األول لعام 2115م لقٌادة المرحلة المقبلة ،ورفعا ً لمستوى التنسٌق السٌاسً
والعسكري فً منطقة الحولة ألعلى درجاته ،وتضم حركة أحرار الشام اإلسالمٌة ،وتجمع مجاهدي تلذهب بكتائبه
"كتٌبة الفاروق وكتٌبة سٌف هللا وكتٌبة راٌات المرابطٌن وسراٌا أحرار الحولة" ،ولواء أحفاد عثمان ،اللواء 313
أحرار عقرب ،واللواء  114مهام خاصة ،ولواء ألب الدٌن أرسالن ،وجبهة األصالة والتنمٌة "كتٌبة المقداد بن
األسود" ،وكتٌبة سعد بن معاذ ،وكتٌبة الشهٌد محمود سعد الدٌن ،وكتٌبة علً بن أبً طالب ،وكتائب الهدى
اإلسالمٌة ،وكتٌبة شهداء الطٌبة ،وكتٌبة الشهٌد أحمد عبد الواحد ،والمرصد  /44/فً الحولة (.)1
 غرفة عمليات رص الصفوف:تشكلت فً تشرٌن الثانً لعام2115م وتضم  15فصٌالً وكتٌبة أبرزها"جٌش اإلسالم ممثالً بلواء الوالء
والبراء ،وفٌلق الشام ممثال بلواء األنصار ،وحركة تحرٌر حمص (حركة تحرٌر الوطن حالٌا) ممثلة بكتٌبة
الشهٌد محمد الصاحب؛ وكتٌبة الشهٌد أبو سعد؛ وكتٌبة عمر الفاروق ،ولواء العاصفات ،وكتٌبة الخضراء،
وكتٌبة خالد سٌف هللا ،وكتٌبة المهاجرٌن ،وكتٌبة سٌوف الحق ،نظراً لما ٌمر به رٌف حمص الشمالً،
آخر مواقع سٌطرة الثوار فً محافظة حمص ،من حصار خانق ومحاوالت فاشلة من قبل قوات النظام
للسٌطرة على هذا الرٌف ،ودخول روسٌا على خط المواجهات من خالل استهداف مناطق الرٌف بعشرات
الغارات الجوٌة وارتكابها للمجازر بحق المدنٌٌن ()2
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 – 2حركة تحرير الوطن:
هً حركة سورٌة ،تتبنى رؤٌة سٌاسٌة وعسكرٌة منسجمة ومتكاملة مع أهداف الثورة السورٌة ،تعمل على استعادة
حقوق السورٌٌن المسلوبة والحفاظ على هوٌة المجتمع وقٌمه الحضارٌة وذلك من خالل حراك سٌاسً وعسكري
متناغم مع القوى الوطنٌة األخرى والمشاركة بالقرارات المصٌرٌة للوطن.
ٌنتشر مقاتلو الحركة بشكل رئٌسً فً مدٌنة حمص وحماة ورٌف دمشق والالذقٌة بقٌادة العقٌد الركن فاتح حسون،
وٌبلغ عددهم  2111مقاتل ،وتتلقى الحركة دعمها من جهات أهلٌة ورجال أعمال سورٌون بشكل عام ومن أبناء
مدٌنة حمص بشكل خاص.
فً لقاء مع المؤسسة السورٌة للدراسات وأبحاث الرأي العام أوضح عضو المكتب السياسي في الحركة أسامة
العكاري أنها تضم فً صفوفها  /24/لواء وكتٌبة أبرزهم كتائب الحمزة فً الرستن ،ولواء أحفاد عثمان ،ولواء
رجال هللا ،وسرٌة الهاون ،والكتٌبة التاسعة ،وقسم المدفعٌة ،باإلضافة إلى  /126/ضابطا منشقا من مختلف
االختصاصات ،وتتألف من مجموعة من البنى والهٌاكل التنظٌمٌة التً تعكس مدى الدقة والتنظٌم كما تعكس من
جانب آخر االنضباط العسكري وتنفٌذ األوامر والتعلٌمات أهمها المجلس االستشاري العسكري ومعهد التأهٌل
والتدرٌب العسكري و المصنع الحربً.
وبٌّن العكاري أن الحركة أعلنت فً بداٌة تشرٌن الثانً عن هٌكلٌتها الجدٌدة التً ضمت جناحٌن أحدهما مدنً
واآلخر عسكري* ،وضم الجناح المدنً مكتب مكونات المجتمع السوري (األكراد والتركمان ومكتب دعم وتنمٌة
المرأة) وأعلنت تحالفها مع رابطة المستقلٌن الكرد السورٌٌن حول تحقٌق مبادئ الثورة السورٌة ،فً إشارة أنها
ستعمل على لعب دور أكبر فً العمل السٌاسً فً المرحلة المقبلة كدورها العسكري الذي كان فاعال فً المشاركة
بصد كافة الحمالت التً شنها نظام األسد منذ أعلنت روسٌا عدوانها على الشعب السوري.

 – 1فيلق حمص:
أعلنت كل من الفصائل العسكرٌة "كتائب أحفاد خالد بن الولٌد ،وكتائب أتباع الرسول ،وفوج الفاتحٌن ،وجبهة
األصالة والتنمٌة ،وكتٌبة أبو أسعد النمر ،وكتٌبة شهداء البٌاضة ،وكتٌبة شهداء الخالدٌة ،وكتٌبة أحباب الرسول
العاملة فً الرستن" بتارٌخ /22حزٌران 2114م عن تشكٌل "فٌلق حمص" معظم مقاتلٌها ممن خرجوا من حمص
ً
أصال فً المنطقة ( ،)3وتم االتفاق على هٌكلٌة ٌقوم علٌها،
المحاصرة أو من كتائب الرٌف الشمالً الموجودة
باختٌار القائد العام للفٌلق ورئٌس األركان وقائد غرفة العملٌات ومجلس الشورى ،حٌث تصدر القرارات بعد
عرضها والتوافق علٌها فً مجلس الشورى.
وأوضح الناشط عامر الناصر من المكتب اإلعالمً لفٌلق حمص أن مقاتلً الفٌلق البالغ عددهم  1011مقاتل من
بٌنهم أكثر من  / 31 /ضابطا منشقاٌ ،نتشرون على الجبهة الغربٌة الجنوبٌة والشمالٌة لرٌف حمص الشمالً على
جبهات سنسٌل والمحطة وحربنفسه ،باإلضافة إلى عدد من النقاط على جبهة كتٌبة الهندسة شمالً مدٌنة الرستن
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وعلى الجبهة الشرقٌة أٌضا بعدة نقاط منها عٌون حسٌن والقنطرة وبرٌغٌث ،حٌث ٌغطً من خالل هذا االنتشار
نحو  13نقطة رباط بنوبات حراسة دائمة.
وأن التشكٌالت العسكرٌة تواجه شحا ً باإلمداد المٌدانً من ذخٌرة وعتاد ،األمر الذي ٌجعل من المعارك والغزوات
ً
محدودا
المباغتة مصدر الدعم واالغتنام ،باإلضافة إلى اعتماده فً التموٌل على أشخاص و أفراد ،ما ٌجعل الدعم
ً
عمل عسكري كبٌر.
جدا ال ٌسمح بالقٌام بأي
ٍ
وٌمتلك الفٌلق -بحسب الناصر -مختلف أنواع األسلحة بما فٌها المدرعات وعربات .BMP
وبٌّن المكتب اإلعالمً أن القوى العسكرٌة فً رٌف حمص الشمالً قادرة على فك الحصار لٌس بما تملكه من عدة
وعتاد ،بل بما ٌملكه الثوار من إرادة وعزٌمة تجلت فً قدرتهم على صد كافة الحمالت التً شنها النظام منذ بدأ
التدخل الروسً ،وأكد تأٌٌد القٌادة العامة للفٌلق للتوحد واالنتصار للثورة ( ،)4حٌث أن الفٌلق وعدد كبٌر من
التشكٌالت العسكرٌة المتواجدة فً رٌف حمص تعمل ضمن غرفة عملٌات متماسكة بقوة نجحت فً التصدي ألربع
محاوالت اجتٌاح للمنطقة ،ثالث محاوالت منها بدعم روسٌا ومٌلشٌات إٌرانٌة تحت مسمى (غرفة عملٌات رٌف
حمص الشمالً) التً مضى على تأسٌسها سنة ونصف تقرٌبا.
فً أواخر تشرٌن األول لعام  2116تلقى الفٌلق بشكل خاص ورٌف حمص الشمالً بشكل عام ضربة موجعة
لخسارته ثالثة من كبار الضباط { رئٌس المكتب العسكري العقٌد شوقً أٌوب – رئٌس قسم اإلشارة فً الفٌلق
المقدم المهندس فٌصل العوض – المستشار العام العسكري العمٌد محمود أٌوب } برصاص القناصة وغارات
الطٌران الحربً.

 -3جيش التوحيد:
أعلنت فصائل المعارضة السورٌة فً الخامس من أٌار لعام 2115م فً رٌف حمص الشمالً { تجمع ألوٌة اإلٌمان
باهلل  -لواء حماة العقٌدة -لواء تلبٌسة -لواء  313جند بدر -لواء أسود اإلسالم -كتائب سٌف اإلسالم خطاب  -لواء
صقور تلبٌسة -لواء معاوٌة بن أبً سفٌان -كتائب سٌوف الحق -كتائب مستقلة تابعة لغرفة العملٌات } اندماجها
ضمن تشكٌل واحد وقٌادة واحدة تحت مسمى "جٌش التوحٌد" ( )5لٌصل عدد مقاتلٌه آنذاك إلى  2111مقاتل
مجهزٌن بعتادهم الكامل.
تشكل جٌش التوحٌد داخل مدٌنة تلبٌسة "على أساس مناطقً" األمر الذي ٌعتبر من العوامل العدٌدة التً ساهمت فً
تحوٌله لتوحد شكلً فحسب مما حٌد تشكٌالت محلٌة هامة جداً من مدٌنة الرستن ومن أبناء مدٌنة حمص
الموجودٌن فً المنطقة؛ باإلضافة لتشكٌالت منطقة الحولة ،وٌبلغ عدد مقاتلٌه الٌوم قرابة  211مقاتل ٌنتشرون
بقٌادة "منهل الضحٌك" فً مدٌنة تلبٌسة والقرى والمزارع المحٌطة بهاٌ ،مكنهم السالح الموجود لدٌهم لصد أي
عدوان على المناطق المحررة فً رٌف حمص وٌتم توجٌهه إلى قوات النظام بشكل رئٌسً و للمٌلشٌات المساندة
له  ،و ٌستمد منهجه من الكتاب والسنة وٌسعى إلى تحكٌم شرع هللا وهو ما أعلنه فً بٌان تأسٌسه األول ،وأكد علٌه
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العقٌد عبد السالم المرعً القائد العسكري للواء بأنهم ٌتطلعون إلى تشكٌل دولة بطابع إسالمً ٌحكمها العدل
والمساواة ،ذات دستور إسالمً ٌحكم بالكتاب والسنة النبوٌة الشرٌفة)6(".
ٌمتلك اللواء أكبر اإلمكانٌات من السالح الثقٌل من دبابات وعربات بً أم بً وعربات شٌلكا والكثٌر من العتاد
الثقٌل من مدافع وراجمات للصوارٌخ اغتنمها من خالل المعارك التً خاضها ضد قوات النظام فً المنطقة)2( .

 -4اللواء  – 323جند بدر
ٌعتبر الشٌخ "عبد الرزاق مٌز نازي" قائد اللواء وشرعً جٌش التوحٌد أول من أفتى بالهجوم على مقرات رافد طه
الذي باٌع تنظٌم الدولة فً العام  ،2115وٌنتشر مقاتلو اللواء البالغ عددهم قرابة  /311/بشكل رئٌسً فً مدٌنة
تلبٌسة والقرى التابعة لها ،وضم إلى صفوفه كتٌبة جند التوحٌد العاملة فً منطقة الحولة فً كانون األول من عام
 2115م ( ،)0وٌمتلكون األسلحة الخفٌفة والمتوسطة و مدافع الهاون ،باإلضافة إلى مجموعة من الصوارٌخ
"غراد"
نتائج الدراسة:

 – 1أدى تقسٌم مناطق العمل إلى غرف عملٌات صغٌرة فرعٌة تتبع لقٌادة مركزٌة مع وجود حشود
ضخمة على أطراف الرٌف الشمالً ،أغلبها أرتال عسكرٌة تفتقر لعناصر المشاة  ،مع االستعانة
بغطاء جوي روسً إلى عجز قوات األسد ومن خلفها عن اقتحام رٌف حمص الشمالً.
 - 2بروز دور الضباط وقدراتهم على ضبط العمل العسكري واالرتقاء به من العفوٌة إلى الحرفٌة،
انعكس بشكل مؤثر على مجرى الصراع مع قوات النظام ،كما تزاٌدت فعالٌة هذا الدور بعد العدوان
الروسً وحمالته المتكررة على المنطقة.
 - 3مقتل الضباط فً رٌف حمص الشمالً ،حادث صادم ٌثٌر العدٌد من التساؤالت ،منها ما ٌتعلق
بهشاشة النظام األمنً للفصائل وللمنطقة ككل ،ومنها ما ٌتعلق باهتمام النظام وأجهزته األمنٌة
ومتابعتها لعمل الضباط فً صفوف المعارضة المسلحة ،والتركٌز على الفاعلٌن النشطٌن.
_______________________________________________________

المراجع والمصادر:
 -1بٌان تشكٌل غرفة عملٌات الحولة.
https://www.youtube.com/watch?v=_P9vp6Q4eFY

 -2بٌان اإلعالن عن غرفة عملٌات رص الصفوف.
https://www.youtube.com/watch?v=DcnK9iA6nt8

المؤسسة السورٌة للدراسات و أبحاث الرأي العام
Syrian Institute for Studies & Public Opinion Research
 -3بٌان تشكٌل فٌلق حمص.
https://www.youtube.com/watch?v=ropPgF9IgOE

 -4لقاء خاص للمؤسسة السورٌة للدراسات وأبحاث الرأي العام مع المكتب اإلعالمً لفٌلق حمص بتارٌخ /
2116/م.
 -5بٌان والدة جٌش التوحٌد من اندماج كبرى الفصائل فً رٌف حمص
https://www.youtube.com/watch?v=NUU26hj20cI

 –6أنا برس  -جٌش التوحٌد ..كٌف بدأ وأٌن أصبح؟
https://goo.gl/6mKlca

“ -2الدرر الشامٌة  -جٌش التوحٌد” ٌعلن اندماجه فً جبهة األصالة والتنمٌة فً رٌف حمص.
http://eldorar.com/node/96284

 –0انضمام كتٌبة جند التوحٌد العاملة فً منطقة الحولة للواء .313
/https://www.facebook.com/badrsolders313/videos/455128954695966

الهوامش:

