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مالحظة :مت حتديد مواقع وجود املجموعات امل�سلحة التابعة للأطراف املتنازعة ح�سب بيانات م�شروع حتليل احلاجات ال�سورية الذي َق َّد َر م�ساحات املناطق الواقعة حتت �سيطرتهم والبيانات املجمعة
من م�سح الأ�سلحة ال�صغرية

مقدمة
بعد مرور �أكرث من �أربع �سنوات على اندالع الثورة ال�سور َّية ،مَ ُت ُّر �سوريا مبرحلة حرب �أهلية طويلة املدى ي�صاحبها ظهور عدد كبري وحمري يف ذات
الوقت من جمموعات املعار�ضة امل�سلحة التي تتناف�س مع النظام وفيما بينها يف ال�سيطرة على الأرا�ضي ال�سورية .حيث تعمل �أكرث من �ألف جمموعة
م�سلحة حالي ًا على الأرا�ضي ال�سورية (�2014 ،Carter Centerأ� ،صفحة  .)11وتتفاوت تلك املجموعات ن�سبي ًا من حيث العدد واالنت�شار ،حيث �أنَّ
بع�ضها جمموعات حماية حملية �صغرية تت�ألف من ب�ضعة مئات من املقاتلني ،وبع�ضها جمموعات كبرية منت�شرة يف عموم �سوريا ،مثل :حركة �أحرار
ال�شام التي يقدر عدد مقاتليها بع�شرة �آالف مقاتل على الأقل (2014 ،Stanford Universityب).
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وا�ستجابة لإعالن تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام (جماعة م�سلحة غري تابعة لدولة معينة) اخلالفة الإ�سالمية يف يونيو/حزيران ،2014
حتالف دو ٌ
ٌ
تعهدت عدة دول بزيادة الدعم املقدم �إلى ما ي�سمى “جمموعات
يل ل�شن �ضربات جوية على معاقل ومن�ش�آت تنظيم الدولة ،بينما
ُ�ش ِّك َل
ْ
1
املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة” . (Drennan, 2014, MacAskill, 2015, Weisman, 2014) .حيث ت�أَّ ْ
لف هذا الدعم من تقدمي �أ�سلحة �صغرية
وخفيفة بالإ�ضافة �إلى تدريب ع�سكري و امل�ساعدة اللوج�ستية.
يهدف هذا التقرير �إلى الإ�ضافة �إلى املعرفة والفهم احلايل ملجموعات املعار�ضة امل�سلحة من خالل البحث يف �أنواع التنظيمات امل�سلحة التي �أ�س�ستها.
كما ي�سعى �إلى رفع الوعي حول �سيا�سات وممار�سات جمموعات املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة يف جماالت ،مثل :ت�أمني املوارد ،والتن�سيق الع�سكري،
وجتنيد املقاتلني ،واحلكامة؛ بغية فهم و�ضعها احلايل يف ال�سياق ال�سوري.
يرتكز هذا التقرير على مراجعة الأبحاث والدرا�سات واملعلومات ال�سابقة ذات ال�صلة ،والتي تت�ألف من :مقابالت عقدت مع ت�سعة ع�شر م�ؤلف ًا منها
عقدت عرب برنامج �سكايب يف الفرتة الواقعة ما بني � 27شباط/فرباير و 16ني�سان�/إبريل  ،2015وجمموعة من املقابالت
مقابالت مع خم�سة خرباء
ْ
التي عقدت يف مدن �أنطاكية وغازي عينتاب والريحانية و�شانلي �أورفا الرتكية يف الفرتة من  26ني�سان�/إبريل �إلى  7مايو�/أيار  .2015حيث كان ت�سعة
�أ�شخا�ص من الذين عقدت معهم املقابالت خرباء يف جمموعات املعار�ضة امل�سلحة ال�سورية ،وباحثني و�صحفيني ،وع�شرة منهم �أع�ضاء يف جمموعات
املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة املختلفة النا�شطة يف حمافظات حلب وحماة و�إدلب 2.تت�ضمن النتائج الرئي�سية لهذا التقرير ما يلي:
•تطورت االحتجاجات التي بد�أت على �شكل ثورة مدنية غري م�سي�سة �إلى معار�ضة م�سلحة ممزقة ومتفرقة للنظام ال�سوري ،حيث ميكن ت�صنيف
بع�ض املجموعات امل�سلحة ح�سب موقفها ال�سيا�سي �ضمن املذاهب ال�سيا�سية الثالثة التالية :
العلمانية (تتميز برغبتها بف�صل الدين عن احلكم).
الإ�سالم ال�سيا�سي (يعترب طموح ت�أ�سي�س دولة �إ�سالمية يف �سوريا �أمر ًا �إلزاميا ،ورغم ذلك فلي�س من ال�ضروري �أن تلج�أ تلك املجموعات
للعنف لتحقيق ذلك).
ال�سلفية اجلهادية (تتميز ب�أنَّ لديها طموحات تو�سعية وتبنيها للتكفري مثلما كان يفعل تنظيم القاعدة).3












•مل ت�ستطع املجموعات امل�سلحة التي تقاتل حتت راية اجلي�ش ال�سوري احلر ت�أمني املوارد الالزمة لتطوير قدراتها التنظيمية الكافية؛ بهدف
ا�ستقطاب وجتنيد املقاتلني واالحتفاظ بهم و�إدارة �ش�ؤون املناطق الواقعة حتت �سيطرتها .حيث فقدت تلك املجموعات مناطق مهمة �سيطرت
عليها جمموعات متطرفة ممولة ب�صورة �أف�ضل.
أ�س�س حزب االحتاد الدميقراطي واجلناح الع�سكري التابع له املعروف بـ “وحدات حماية ال�شعب الكردي”
•�أما بالن�سبة للمناطق الكرديةَ � ،
م�ؤ�س�سة �سيا�سية-ع�سكرية ونظام حكامة فعال ،ولكنَّ احلزب وجناحه الع�سكري يحتاجان �إلى زيادة كبرية يف امل�ساعدات الع�سكرية للدفاع عن
�أنف�سهم من هجمات تنظيم الدولة الإ�سالمية امل�ستمرة .عالوة على ذلك ،ت�شك ُّل الهجمات التي ت�شنها تركيا �ضد املجموعات الكردية يف تركيا
والعراق تهديد ًا �آخر حلزب االحتاد الدميقراطي/وحدات حماية ال�شعب الكردي.

و�ضع املعار�ضة املعتدلة
رغم �أن �إ�شارة �صانعي القرارات ال�سيا�سات واملراقبني لـ «جمموعات �أو ف�صائل املعار�ضة املعتدلة» �أ�صبح �أمر ًا م�ألوف ًا و�شائع ًا� ،إ َّال �أنه لي�س هناك
تعريف متفق عليه لذلك امل�صطلح .ح�سب وجهة نظر �صانعي القرارات ال�سيا�سات الغربيني ،يقت�صر م�سمى املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة على املجموعات
امل�سلحة التي تظهر �إلتزام ًا لتطبيق الدميقراطية التحررية بالأ�سلوب الغربي .رغم �أن ذلك التعريف يقت�ضي �سرد مطول ومف�صل لأحداث الثورة
املعروفة يف البداية ،فقد تغريت احلقائق ال�سيا�سية يف �سوريا ب�شكل كبري منذ ذلك الوقت .ي�ستعر�ض هذا الق�سم نقا�ش ًا موجز ًا حول ما جرى من
ع�سكرة وت�سي�س للثورة ال�سورية ويقدم تعريف ًا عملي ًا مل�صطلح «املعار�ضة املعتدلة» لأغرا�ض ا�ستخدامه يف هذا التقرير.
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خلفية الثورة ال�سورية
من احتجاج �سلمي �إلى ثورة م�سلحة
احت�شدت �أعداد كبرية من ال�سوريني يف ال�شوارع؛ بغية املطالبة ب�إجراء �إ�صالحات دميقراطية �ضمن حتوالت الربيع العربي .ويف �شهر
يف عام ،2011
ْ
�آذار/مار�س � ، 2011أ�صبحت االحتجاجات اجلماع َّية فعال َّية يوم َّية يف كل من دم�شق ودرعا وحماة وحم�ص وانت�شرت ب�صورة وا�سعة لت�صل �إلى املناطق
الريفية ( ،Hokayem, 2013ال�صفحات من � 43إلى  .)46وتركزت مطالب املحتجني يف البداية على� :إجراء �إ�صالحات دميقراطية ،و�إطالق
�سراح ال�سجناء ال�سيا�سيني ،و�إلغاء قانون الطوارئ ،وحماربة الف�ساد .خالل �شهر ني�سان/ابريل� ،أ�صبحت طريقة تعامل النظام ال�سوري مع املحتجني
�أكرث عدوانية ،وطالب املحتجون ب�شكل متكرر بالإطاحة بالرئي�س ب�شار الأ�سد الذي حكم �سوريا منذ متوز/يوليو عام .2000
كما �شهدت الأ�شهر التي تلتها تزايد يف ان�شقاقات �ضباط اجلي�ش ال�سوري ،والذي قاد �إلى ت�أ�سي�س اجلي�ش ال�سوري احلر بقيادة العقيد املن�شق ريا�ض
الأ�سعد املقيم يف �أنطاكية ،تركيا يف متوز/يوليو  .2011ورغم �أن عدد ًا كبري ًا من املجموعات امل�سلحة التي ن�شطت يف �سوريا اختارت ا�سم «اجلي�ش
ال�سوري احلر»� ،إ َّال �أنه مل يكن هناك م�ؤ�س�سة ع�سكرية واحدة ت�ضم جمموعات اجلي�ش ال�سوري احلر .وبعك�س ذلك ،ا�ستخدمت جمموعات املعار�ضة
امل�سلحة ال�سورية امل�ستقلة العاملة بتن�سيق قليل فيما بينهما ا�سم اجلي�ش احلر كم�سمى بدون م�ضمون (،Holiday, 2012, O’Bagy, 2013
ال�صفحات  10و.)11
يجب فهم التطور التنظيمي ملجموعات املعار�ضة امل�سلحة يف �سياق واقع انق�سام جمموعات املعار�ضة امل�سلحة الذي �أدى �إلى ت�شكيل جمموعات
متمردين خرجت من االحتجاجات ال�شعبية .بد�أت جمموعات املعار�ضة امل�سلحة ب�شراء وت�أمني الأ�سلحة بهدف حماية �أنف�سهم يف �ضوء عدم وجود
م�ؤ�س�سة ع�سكرية من الناحية العمل َّية ،ح�سب ما ذكر �أحد الأع�ضاء يف جمموعة م�سلحة يف حلب:
يف بداية الثورة مل ينظم �شيء ] [...عندما بد�أت قوات الأمن ب�إطالق النار على النا�س ،بد�أ بع�ض الأ�شخا�ص بحمل الأ�سلحة حلماية
4
�أنف�سهم .وكان لدينا ع�صي يف البداية ،ولكننا ا�شرتينا �أ�سلحة من �أ�شخا�ص يف النظام كانوا يبيعون �أ�سلحتهم.
كان تدريب الرجال ب�شكل عام على ا�ستخدام الأ�سلحة �أحد �أهداف اخلدمة الع�سكرية الإجبارية يف �سوريا .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،ساهم ازدياد م�شاركة
وتطورت تلك املجموعات امل�سلحة من خالل ت�أمني
ال�ضباط املن�شقني يف تلك املجموعات يف تطوير القدرات القتالية ملجموعات املعار�ضة امل�سلحة.
ْ
�أ�سلحة «�أثقل» ،ح�سب ما ذكر �أحد الأ�شخا�ص الذي �أجريت مقابالت معهم من خالل ال�سيطرة على مراكز ال�شرطة وم�ستودعات الأ�سلحة لت�صبح
كتائب �شبه ع�سكرية 5.رغم ذلك ،ظلت تلك الألوية متفرقة وم�شتتة يف �سوريا وحملية يف تنظيمها و امتدادها.
حماوالت ت�أ�سي�س حركة وطنية
ُب ِذ َل ْت عدة حماوالت لتطوير التن�سيق بني املجموعات امل�سلحة وت�شكيل حركة وطنية م�سلحة .حيث بد�أت هذه اجلهود ب�صورة جدية بت�أ�سي�س جمل�س
القيادة الع�سكرية امل�شرتكة للثورة على يد قيادة اجلي�ش ال�سوري احلر يف منت�صف عام  .2012وكان اجلي�ش ال�سوري احلر يهدف من ت�أ�سي�س جمال�س
ع�سكرية على م�ستوى املناطق �إلى تنظيم وتن�سيق املجموعات التابعة لها على الأر�ض .رغم �أن تلك املبادرة كانت فعالة لفرتة ،لكنَّ التناف�س الهادف �إلى
الت�أثري على مقدمي الدعم للجي�ش ال�سوري احلر �أدى �إلى فقدانها لت�أثريها .حيث انهارت هذه املبادرة بحلول نهاية عام ،O’Bagy, 2013( 2012
ال�صفحات من � 11إلى .)14
يف نوفمرب ،2012جتددت املحاوالت لتوحيد ف�صائل وجمموعات املعار�ضة امل�سلحة من خالل ت�أ�سي�س املجل�س الع�سكري الأعلى الذي ا�ستطاع يف
البداية �ضمان التزام اململكة العربية ال�سعودية وقطر وعدة داعمني غربيني وان�ضم �إليهم قوى م�شرتكة مثل�« :أ�صدقاء �سوريا» .6جرى ت�أ�سي�س املجل�س
الع�سكري الأعلى ،بقيادة �سليم �إدري�س ،هيئة هامة ت�شمل القادة امليدانيني يف املجل�س و�أ�س�س �أي�ض ًا غرفة عمليات داخل �سوريا (،O’Bagy, 2013
�صفحة .)23
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بالإ�ضافة �إلى ذلك ،زادت القوى الداعمة من م�ساهماتها املخ�ص�صة لوحدات معينة عاملة يف �سوريا خالل عمليات املجل�س الع�سكري الأعلى� ،إما
من خالل تقدمي املجل�س الع�سكري الأعلى للدعم لتلك الوحدات� ،أو من خالل متريرها للمجل�س الع�سكري الأعلى� ،أو من خالل تقدمي التمويل
املبا�شر (� ،Kodmani and Legrand, 2013صفحة  .7)14وبذلك ،قللت اجلهات الداعمة من فعال َّية املجل�س الع�سكري الأعلى يف تن�سيق
التكتيكات الع�سكرية على الأر�ض ،وفقد املجل�س الع�سكري الأعلى �شرعيته يف عيون املجموعات امل�سلحة يف �سوريا نتيجة لعدم قدرته على توفري
املوارد� ،Legrand, 2014( .صفحة .)7
أدت �أحدث حماولة لتوحيد املجموعات الثورية ال�سورية �إلى ت�شكيل جمل�س قيادة الثورة ال�سور َّية يف نهاية عام  .2014وكان جمل�س قيادة الثورة
و� ْ
ال�سورية يهدف �إلى ت�شكيل قوة م�سلحة مركزية ت�ضم املجموعات امل�سلحة امل�شاركة ،و�إلى تطوير نظام موحد للإدارة املدنية والق�ضائية للمناطق
اخلا�ضعة ل�سيطرة الثوار (�2015 ،Carter Centerأ ،ال�صفحات  12و .)13يف حني �أ َّنه من املبكر جد ًا تقييم مدى فعالية جمل�س قيادة الثورة
ال�سورية ،مل يذكر �أي منت�سب من منت�سبي اجلي�ش ال�سوري احلر التي عقدت معهم مقابالت يف �إطار هذا التقرير �أي ت�أثري لت�أ�سي�س املجل�س على
العمليات الع�سكرية احلالية� .إجما ًال ،ما زال اجلي�ش ال�سوري احلر جتمع ي�ضم املجموعات والتنظيمات امل�سلحة التي تت�شارك وجهات نظر �سيا�سية
علمانية ب�شكل عام ،رغم �أن الكثري من قادة و�أع�ضاء اجلي�ش ال�سوري احلر هم م�سلمون تقاة ولديهم طموح لت�أ�سي�س جي�ش �سوريا امل�ستقبلي بعد انتهاء
النزاع.
ظهور املجموعات املتطرفة
�أدى التحول غري املنتظم لالحتجاجات املدنية ال�سلمية �إلى التمرد امل�سلح �إلى التطور الفكري ملجموعات املعار�ضة امل�سلحة .كان حافز ت�أ�سي�س
احلركات امل�سلحة ذات الدوافع الأيدولوجية �ضعيفا؛ ب�سبب انتهاج عائلة الأ�سد احلاكمة للدكتاتورية القمعية �أ�سا�س ًا للحكم لع�شرات ال�سنني .يف
البداية ،ان�ضم ال�سوريون للمجموعات امل�سلحة ب�سبب غ�ضبهم من اعتداء النظام على املتظاهرين وب�سبب حاجتهم �إلى احلماية .حيث تدرجت
جمموعة كبرية من الأ�شخا�ص يف القوات الثورية التي كانت تبني قدراتها الع�سكرية� .إنَّ الرابط الذي كان يجمع تلك القوات املتنوعة مع ًا مل يتعدى
الرغبة يف �إ�سقاط النظام ال�سوري .8عالوة على ذلك� ،أدت دعوات �إ�سقاط النظام التي وح َّد ْت جمموعات املعار�ضة امل�سلحة يف بداية الأمر �إلى انق�سام
تلك املجموعات فكري ًا خالل مدة النزاع امل�سلح؛ ا�ستجابة لالنت�شار ال�سريع للمجموعات املتطرفة ب�شكل جزئي.
جدير بالذكر �أن املقاومة امل�سلحة يف �سوريا كانت �سنية على الأغلب من البداية؛ وذلك كت�أثري لال�سرتاتيجية ت�صعيد الطائفة العلوية على ح�ساب
الطائفة ال�سنية يف الرتب الأمنية التي انتهجها النظام ال�سوري رد ًا على االحتجاجات واملظاهرات .وو�صف النظام املظاهرات واالحتجاجات
ب�أنها مترد ع�سكري �سني منذ بداية الثورة ال�سورية .وبذلك ،ح�صلت على دعم الأقليات يف �سوري ًا لأنَّ م�صريها مربوط ببقاء النظام ال�سوري.
( ،Hokayem, 2013ال�صفحات من � 47إلى  .)53فمن غري املفاجئ ،نتيجة لذلك ،ب�أن املعتقدات الدينية ال�سنية امتزجت يف اخلطاب الثوري
يف البداية .حيث �أدت جماعة الإخوان امل�سلمني دور ًا مهم ًا يف ذلك من البداية.9
بعد حظر جماعة الإخوان امل�سلمني يف �سوريا منذ عام � ،1980أعاد �أع�ضاء جماعة الإخوان امل�سلمني ال�سورية ترتيب �أو�ضاعهم يف املنفى ).(Lund, 2013
حيث �أثبتت �شبكات العالقات العابرة للحدود الوطنية مدى �أهميتها يف ح�شد الدعم ال�سيا�سي واملايل الع�سكري عندما حتولت الثورة �إلى نزاع م�سلح
( ،Carnegie Endowmentال يوجد تاريخ حمدد) .10ويف �ضوء ذلك ،بد�أت جمموعة من رجال الدين يف قطر واململكة العربية ال�سعودية والإمارات
العربية املتحدة املرتبطني بالإخوان امل�سلمني والداعمني للثورة ال�سورية ب�ضخ الأموال من خالل �أع�ضاء اجلماعة ال�سوريني .11حيث �أدى هذا النهج �إلى
متتع تلك ال�شخ�صيات ،التي لها عالقات مع �أولئك العلماء ،يف موقف قوي يتيح لها تطوير املجموعات امل�سلحة التابعة لها و�إف�ساح املجال �أمام زيادة مكانة
�أجندات املجموعات التي تتبنى مبد�أ الإ�سالم ال�سيا�سي.
مل يكن الإ�سالم ال�سيا�سي جمرد مذهب فكري �ساعد تلك املجموعات يف ا�ستقطاب الدعم ال�سيا�سي والع�سكري .حيث ارتبطت املجموعات التي
تتبنى مبد�أ ال�سلفية اجلهادية برجال الأعمال التي التزموا بتقدمي املوارد الالزمة لبناء تنظيم ع�سكري ،وكان �أكرب تلك التنظيمات :تنظيم الدولة
الإ�سالمية يف العراق وال�شام وجبهة الن�صرة (الذي عرف �أي�ض ًا بتنظيم القاعدة يف �سوريا) .ح�صلت املجموعات امل�سلحة التي التزمت بهذا املذهب
الفكري على املوارد املالية والأ�سلحة ملقاتليها وطورت من قدراتها الع�سكرية من خالل فرع القاعدة يف العراق (�2014 ,Stanford Universityأ).
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ا�ستطاعت جبهة الن�صرة وتنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام (الذي ُع ِر َف فيما بعد با�سم «تنظيم الدولة») التو�سع م�ستغلة الدعم الذي
جرى �ضخه من خالل �شبكات العالقات ،رغم �أن تنظيم الدولة كان يعمل ب�شكل م�ستقل عن تنظيم القاعدة منذ انف�صاله ر�سمي ًا عنه يف عام 2013
(�2014 ،ICGأ� ،صفحة .)45
دور جمموعات املعار�ضة امل�سلحة ´املعتدلة´ يف الأحداث الراهنة
تطورت االحتجاجات التي بد�أت على �شكل ثورة مدنية وا�سعة غري م�سي�سة لت�صبح معار�ضة م�سلحة ممزقة ومتفرقة للنظام ال�سوري ،وميكن ت�صنيف
بع�ض املجموعات امل�سلحة ح�سب موقفها ال�سيا�سي �ضمن املذاهب ال�سيا�سية الثالثة التالية :
•العلمانية (تتميز برغبتها بف�صل الدين عن احلكم).
•الإ�سالم ال�سيا�سي (يعترب طموح ت�أ�سي�س دولة �إ�سالمية يف �سوريا �أمر ًا �إلزامي ًا ورغم ذلك فلي�س من ال�ضروري �أن تلج�أ املجموعات التابعة
له للعنف لتحقيق ذلك).
•ال�سلفية اجلهادية (ت�شري �إلى املذهب الفكري لتنظيم القاعدة الذي يتميز بطموحات تو�سعية والنزوع �إلى التكفري).
رغم �أنَّ ذلك الت�صنيف وا�سع النطاق ال ي�شمل جميع اجلوانب املعقدة للمذهب الفكري للإ�سالم ال�سيا�سي� ،إ َّال �أنه يكفي ك�سل�سلة �أ�سا�سية تتحلق
حولها املجموعات امل�سلحة ال�سورية من الناحية ال�سيا�سية .وعليه ،كيف ميكن تعريف «ف�صائل املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة» فيما يخ�ص تلك ال�سل�سلة
�آنفة الذكر؟
من وجهة نظر �صانعي القرارات ال�سيا�سية الغربيني الذي يحددون �إن كانوا �سيقدمون الدعم للمجموعات امل�سلحة ال�سورية من عدمه بناء على
ت�صنيف املجموعات ،فيجب �أن ينح�صر تطبيق م�صطلح «جمموعات املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة» على املجموعات امل�سلحة التي لها �آراء علمانية.
من �أجل احل�صول على الدعم الغربي ،تخ�ضع تلك املجموعات امل�سلحة لعملية تدقيق �شاملة تديرها مكاتب قيادة العمليات الع�سكرية يف الأردن
وتركيا (�2015 ،Al Jazeeraأ ،و �2014 ،ICGأ) .حيث يوجد ممثلون عن الدول مقدمة الدعم يف قيادة العمليات الع�سكرية؛ بهدف التحقق من
املجموعات الثورية؛ لت�صنيفها ب�أنها موثوقة وغري متطرفة (2015 ،ICGب)� .صممت عملية التدقيق ب�شكل �أ�سا�سي ال�ستثناء جمموعات املعار�ضة
امل�سلحة الذين تربطهم عالقات مع تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة �أو املجموعات الإرهابية الأخرى (�2015 ،Al Jazeeraأ) .كما ا�ستثنت هذه
العملية ب�شكل كبري املجموعات الإ�سالمية التي ذكرت �أ َّنه من �أجل احل�صول على الدعم الغربي من خالل قيادة العمليات الع�سكرية ،فيجب �أن
تتبنى املجموعة �أو التنظيم موقف ًا علمانيا .12حت�صل �أغلب املجموعات امل�سلحة التي تن�ضوي حتت راية اجلي�ش ال�سوري احلر على دعم قيادة
العمليات الع�سكرية با�ستثناء حزب االحتاد الدميقراطي/وحدات حماية ال�شعب الكردي.
ولكي يت�سنى فهم التحديات التنظيمية املرتبطة بتلك املجموعات امل�سلحة ونظام الدعم ،ي�ستخدم التقرير احلايل التعريف ال�ضيق التايل مل�صطلح
«ف�صائل املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة»:
�إنّ املجموعات العلمانية (هي تلك التي تتبنى مبد�أ ف�صل الدين عن احلكم) لي�س لها �صالت مع املجموعات الإرهابية ت�ستحق
احل�صول على الدعم من خالل قيادة العمليات الع�سكرية (�سواء مت ا�ستالم ذلك الدعم �أو مل يتم ا�ستالمه).
يذكر اجلدول  1بع�ض الأمثلة على املجموعات التي ينطبق عليها التعريف ال�سابق .ينبغي الإ�شارة �إلى �أن ا�ستخدام هذا التعريف ال يعني ب�أنَّ �أي
جمموعات مل ت�سمى ب�أ َّنها «معتدلة» فيجب �أن تعترب متطرفة ب�شكل افرتا�ضي ،حيث �سي�ؤدي ذلك النهج الثنائي �إلى الإفراط يف تب�سيط تقييم الواقع
ال�سيا�سي ال�سوري.
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اجلدول  :1جمموعات املعار�ضة امل�سلحة "املعتدلة" العاملة يف �سوريا
ا�سم املجموعة (اال�سم الأ�صلي القائد
وترجمته)
13
العقيد �أحمد
الفرقة
ال�سعود
)(Battalion 13
فرقة الريموك (جي�ش الريموك
))(Yarmouk Battalion

ب�شار الزعبي

فر�سان احلق (لواء فر�سان احلق( املقدم فار�س
البيو�ش
))Knights of the Truth
ال�شيخ توفيق
حركة نور الدين الزنكي
�شهاب الدين
Nour al-Din al-Zenki

العمل الدعم اخلارجي

مناطق
الرئي�سية
حلب ،وحماة ،و�إدلب �أ�صدقاء �سوريا
درعا
القنيطرة
�إدلب

مل يجري حتديد �أي
دعم خارجي
�أ�صدقاء �سوريا

حلب و�إدلب

�أ�صدقاء �سوريا

تفا�صيل
تن�شط تلك الفرقة ب�شكل رئي�سي يف حمافظتي �إدلب وحماة ،وتدعم
ت�أ�سي�س دولة مدنية يف �سوريا (� ،Legrand, 2014أنظر �إلى ال�صورة
.)2
�أحد �أقوى املجموعات الثورية يف جنوب �سوريا ،ويقودها �أحد �أفراد
ع�شرية الزعبي(Legrand، 2014) .
تدعم هذه املجموعة ت�أ�سي�س دولة مدنية يف �سوريا.

Movement

جبهة ال�شام

)(Al-Sham Front

جي�ش املجاهدين

)(Army of the Mujahideen

جتمع فا�ستقم

Gather Then Become
Righteous

وحدات حماية ال�شعب الكردي
)(YPG

ال�سيد حممد
الغابي

حماة و�إدلب

�أ�صدقاء �سوريا

حممد �شاكردي

حلب

�أ�صدقاء �سوريا

�أبو قتيبة

حلب

�أ�صدقاء �سوريا

�سيبان هيمو

عفرين ،وكوباين،
واجلزيرة

مل يجري حتديد �أي
دعم خارجي

تت�ألف هذه املجموعة ب�شكل رئي�سي من من�شقني عن اجلي�ش ال�سوري النظامي
وتتميز بتبنيها للمذهب الذرائعي يف حتالفاتها .كما تدعم هذه املجموعة
ت�أ�سي�س دولة مدنية يف �سوريا ).(Gutman and Alhamadee، 2015
جمموعة منت�سبة للجي�ش ال�سوري احلر .حيث ت�أ�س�ست هذه املجموعة
الإ�سالمية يف بدايات العام  2014يف حلب بهدف معار�ضة ومقاومة
وجود تنظيم الدولة يف تلك املدينة( (�2015 ،Carter CenterأLe� ،
� ،2014 ،grandأنظر لل�صورة .)1
ت�أ�س�س يف حلب واملناطق املجاورة لها ،و�شاركت هذه املجموعة منذ مدة طويلة
يف حماوالت ثورية لإخراج القوات احلكومية من حلب .خالل مدة وجوده،
انت�سب التجمع ملجموعة متنوعة من املجموعات الأخرى ).(Heras، 2015
�إنَّ هذه املجموعة هي اجلناج امل�سلح حلزب الإحتاد الدميقراطي،
احلزب الكردي الرائد املتواجد فيما يعرف بكرد�ستان�سوريا.13وتوجد
من قبل بداية الثورة ال�سورية وهي حزب علماين وي�ساري يف توجهها
ال�سيا�سي2014 ،ICG( .ب).

�أ�شار الكثري من الأ�شخا�ص الذي متت مقابلتهم �أن الطرق التي تتبعها املجموعات امل�سلحة الإ�سالمية يف بناء مذهبها الفكري تختلف ب�شكل كبري.13
حيث تبنت بع�ض املجموعات مبد�أ الإ�سالم ال�سيا�سي وكانت تطمح �إلى حتقيق هدفها املتمثل بت�أ�سي�س دولة �إ�سالمية يف �سوريا يف امل�ستقبل ،ولكنها
تلتزم بالقيم الدميقراطية وحترتم حقوق الأقليات .وفق ًا للتعريف املذكور يف هذا التقرير ملجموعات املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة ،ف�إنَّ جمموعات
م�سلحة مثل جي�ش الإ�سالم و�أحرار ال�شام ،التي ت�سيطر على مناطق وا�سعة يف �سوريا ،ميكن اعتبارها معتدلة يف الو�ضع ال�سوري احلايل .14يرى
بع�ض املراقبني ب�أن تاريخ جبهة الن�صرة وممار�ستها يختلف من منطقة لأخرى ،وب�أنَّ هناك وحدات تابعة للجبهة ميكن اعتبارها معتدلة .15ولأنَّ هذا
التقرير اختار تعريف ًا �صارم ن�سبي ًا ملا ي�سمى "معار�ضة م�سلحة معتدلة" ،وينبغي و�ضع تلك الفروقات الب�سيطة يف عني االعتبار.

جوانب تنظيمية متعلقة مبجموعات املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة
ت�ضائل االهتمام مبجموعات املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة باملقارنة مع االهتمام الذي حظيت به املجموعات الإ�سالمية واملجموعات املتطرفة؛
ب�سبب حتول الثورة ال�سورية �إلى حرب �أهلية طويلة املدى .ي�سيطر تنظيم الدولة حالي ًا على �أغلب مناطق حمافظة احل�سكة وحمافظة دير
الزور وحمافظة الرقة و�أجزاء من ريف حلب ال�شرقي (�2015 ،Carter Centerأ� ،صفحة  .)27ي�سيطر حزب االحتاد الدميقراطي/
وحدات حماية ال�شعب الكردي ،الذي يعترب �أحد جمموعات املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة ،على �أجزاء من حمافظات :عفرين ،واحل�سكة،
وكوباين .كما ت�سيطر جمموعات املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة ،مبا فيها الف�صائل التي تقاتل حتت راية اجلي�ش ال�سوري احلر ،على مناطق
حمدودة يف حلب وحماة و�إدلب.
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و�صول جمموعات املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة �إلى املوارد
بالن�سبة لف�صائل املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة ،ال يعتمد حتديد املوقف ال�سيا�سي على املذهب الفكري فقط ،ولكنه �أي�ض ًا م�ؤ�شر على نوع الداعمني
الأجانب الذين ميكن �أن تكون لديهم الرغبة يف تقدمي الدعم املايل .وي�شار �إلى �أنَّ قطر واململكة العربية ال�سعودية كانتا من �أهم مزودي الأ�سلحة
لف�صائل املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة خالل الثورة ال�سورية ).(Chivers and Schmitt, 2013, Mazzertti, Chivers, Schmitt, 2013
ي�شار �أي�ض ًا �إلى �أنَّ قطر وال�سعودية قدمتا الدعم ملجموعات امل�سلحة تنتمي ملكونات الطيف ال�سيا�سي .وفق ًا ملركز كارتر ،قدمت الواليات املتحدة
الأمريكية الأ�سلحة �سر ًا قبل التزامها علن ًا بتقدمي الدعم ملجموعات املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة على �شكل تزويد الأ�سلحة يف حزيران/يونيو 2013
(�2014 ،Carter Centerأ ،من �صفحة � 22إلى �صفحة  .)24كما ذكر �سابق ًا ،اقت�صر تقدمي الدعم الغربي للمجموعات امل�سلحة املعتدلة ح�سب
التعريف ال�صارم.
لت تقدمي �أنظمة �أ�سلحة خفيفة
بالإ�ضافة �إلى تنظيم تقدمي التدريب يف مع�سكرات التدريب يف الأردن وقطر ،ي�شار �إلى �أنَّ الواليات املتحدة الأمريكية م َّو ْ
ب�صورة حمدودة (�2014 ،Carter Centerأ ،من �صفحة � 23إلى �صفحة  .16)24وق�صرت الدول الغربية الأخرى دعمها على امل�ساعدات غري املميتة،
مثل :معدات االت�صاالت ،ومناظري الر�ؤية الليلة ،وال�سرت الواقية من الر�صا�ص ،بالإ�ضافة تقدمي التدريب للثوار ).(Bayoumy and Bakr, 2013
ي�شار �إلى �أنَّ الدعم الذي قدمته اململكة املتحدة على �شكل م�ساعدات غري مميتة ت�ضمن �أي�ض ًا مركبات مدرعة غري قتالية والدروع ).(BBC, 2013
ذكر الأ�شخا�ص الذين جرت مقابلتهم يف �إطار هذا التقرير �إلى وجود اختالفات جوهرية بني امل�ساعدات التي وعد الداعمون الغربيون بتقدميها
وامل�ساعدات التي و�صلت فعلي ًا ملجموعات املعار�ضة امل�سلحة� .إنَّ الفجوة بني امل�ساعدات املقدمة وامل�ساعدات املطلوبة ملحاربة تنظيم الدولة والنظام
ب�صورة فعالة كبرية جد ًا .يف هذا ال�سياق ،عرب عدة �أ�شخا�ص عقدت مقابالت معهم عن رغبتهم يف احل�صول على �أ�سلحة م�ضادة للطائرات؛ حلماية
املناطق التي يتواجد فيها املدنيون من �ضربات النظام اجلوية.17
يف حني �أنَّ �أع�ضاء جمموعات املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة التي جرت مقابلتهم يف �إطار هذا التقرير ا�شتكوا من عدم موثوقية امل�ساعدات التي يقدمها
الداعمون ،كان بع�ضهم منفحتني يف تقدمي معلومات حول الأن�شطة املدرة للدخل .كما وفر اقت�صاد احلرب ،الذي ظهر خالل الثورة ال�سورية ،عدد
من الفر�ص االقت�صادية للمجموعات امل�سلحة و�أع�ضائها ).(Al Abdeh, 2013, Yazigi, 2014
وكان النفط ،الذي يتم ا�ستخراجه ب�شكل رئي�سي من حمافظات دير الزور واحل�سكة� ،أحد �أهم م�صادر الدخل بالن�سبة للمجموعات امل�سلحة
) .(Butter, 2015ووثقت م�شاركة املجموعات امل�سلحة يف �إنتاج وبيع النفط ) ،(Al-Abdeh, 2013وت�شري التقديرات ب�أنَّ بيع النفط يف ال�سوق
املحلي وك�صادرات غري قانونية لرتكيا يدر  50مليون دوالر �أمريكي �شهري ًا ) .(Butter, 2015ووقعت العديد من حقول النفط يف دير الزور حتت
�سيطرة تنظيم الدولة بعد �شنها هجوم ًا عليها يف منت�صف عام  .2014وت�سيطر املجموعات الكردية على بع�ض حقول النفط يف القام�شليَ ،و ُذ ِك َر ب�أنَّ
النفط يباع يف ال�سوق املحلية ب�أ�سعار منخف�ضة لل�شعب ولي�س لأي طرف من �أطراف الثورة ال�سورية.18
كما ذكر �أحد �أع�ضاء املجموعات الثورية املتواجدة يف منطقة �ساحلية ب�أنَّ املنتجات الزراعية كانت �أحد م�صادر الدخل املمكنة بالن�سبة للمجموعات
امل�سلحة ،ولكن �ضربات النظام اجلوية التي �أدتْ �إلى حرق املحا�صيل والأرا�ضي �إلى �إعاقة الن�شاط الزراعي ب�شكل كبري .19كما �أ�س�ست بع�ض املجموعات
الثورية م�شاريع �صغرية ،مثل :مراكز خدمات الإنرتنت لتحقيق دخل �إ�ضايف .20يعترب التهريب والإجتار يف ال�سوق ال�سوداء �أحد امل�صادر املهمة لتحقيق
الدخل ،حيث ميكن �أن ي�شارك الثوار ب�شكل مبا�شر يف هذه الأن�شطة �أو ميكن �أن يح�صلوا على الدخل ب�شكل غري مبا�شر من خالل توفري احلماية للتجار.21
وفيما يتعلق ببيع الأ�سلحة والذخرية يف ال�سوق ال�سوداء ،ت�ؤدي املجموعات الثور َّية دور ًا رئي�سي ًا يف ذلك وت�شارك يف امل�ضاربة؛ بغية زيادة �أرباحها.22
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يوفر فر�ض ال�ضرائب على املنتجات التجارية العابرة لنقاط التفتي�ش واملعابر احلدودية دخ ًال هام ًا للمجموعات الثوريةُ .23يفر�ض
على �أي �شاحنة ،مبا يف ذلك ال�شاحنات الناقلة للم�ساعدات الإن�سانية ،متر عرب احلدود الرتكية-ال�سورية من خالل معرب باب ال�سالم احلدودي مبلغ
 500دوالر �أمريكي .كانت اجلبهة ال�شامية ت�سيطر على معرب باب ال�سالم احلدودي حتى ف�ض اجلبهة يف �أواخر ني�سان�/إبريل من عام  24 .2015ت�سيطر
حركة �أحرار ال�شام على معرب باب الهوى احلدودي مع تركيا الذي يعترب من املعابر املهمة .وافتتحت حركة �أحرار ال�شام م�ؤ�س�سة يديرها موظفون
مدنيون لإدارة �ش�ؤون �إ�صدار وثائق الهجرة واجلوازات يف ني�سان�/إبريل .(Syria Direct, 2015) 2015
تقارير تقييم الأمن يف �شمال �إفريقيا  -كانون الثاين/يناير 2016

7

جمموعات املعار�ضة امل�سلحة ال�سور َّية
نظرة �شاملة على «جمموعات املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة»

تعتمد جمموعات املعار�ضة امل�سلحة ب�شكل كبري على الدعم اخلارجي نظر ًا ل�سيطرة املجموعات املتطرفة على حقول �إنتاج النفط وندرة البدائل
املتوفرة لتحقيق دخل منتظم .(Yazigi, 2014) .رغم �أنَّ جمموعات املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة اجتهت �إلى ا�ستقطاب الدعم من الداعمني الغربيني،
ب�شكل عام� ،أ�صبح الدعم الغربي
�إ َّال �أن و�صولهم لبع�ض قنوات الدعم املتوفرة للمجموعات الإ�سالمية واملجموعات ال�سلفية اجلهادية غري منتظم.
ٍ
املقدم ملجموعات املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة غري مفيد وا�ضع ًا جمموعات املعار�ضة امل�سلحة يف موقف �ضعيف ن�سبي ًا للح�صول على املوارد.
التن�سيق بني جمموعات املعار�ضة امل�سلحة
يف حني �أن حماوالت توحيد العدد الكبري من جمموعات املعار�ضة امل�سلحة �ضمن هيكل قيادة واحدة مل تنجح ب�شكل كبري ،ف�إنَّ التن�سيق بني املجموعات
امل�سلحة هو �أم ٌر �شائع .حيث تتعاون جمموعات املعار�ضة امل�سلحة عن طريق ت�شكيل حتالفات م�ؤقتة .وت�ؤ�س�س غرف عمليات لكل معركة يديرها �ضباط
ع�سكريون من املجموعات امل�شاركة التي قررت التعاون يف معركة معينة .وتطور غرفة العمليات ا�سرتاتيجية ع�سكرية م�شرتكة يجري حتويلها �إلى
�أوامر للقادة امليدانيني املختلفني يف املعركة (� ،Kodmani and Legrand, 2013صفحة  .25)25رغم حل غرف العمليات بعد انتهاك املعارك،
تتحول التحالفات املكونة �إلى تعاون طويل الأمد على �شكل حتالفات تلتزم مبيثاق م�شرتك.
ومن الأمثلة على تلك التحالفات ،التحالف الذي جرى ت�شكيله بهدف ال�سيطرة على مدينة �إدلب ،حيث تعاونت �سبع جمموعات م�سلحة لتحقيق ذلك،
ومنها :جبهة الن�صرة ،وحركة �أحرار ال�شام وعدة جمموعات م�سلحة �صغرية ،و�أ�س�ست جمموعات معار�ضة م�سلحة �إ�سالمية معتدلة غرفة عمليات
�سميت "جي�ش الفتح" ) .(Ghanem, 2015وذكر قائد حركة �أحرار ال�شام ،ها�شم ال�شيخ ،ب�أنَّ ذلك التعاون ميكن �أن ي�ستمر للم�ستقبل بنا ًء على
م�صالح املجموعات امل�شاركة (2015 ،Al Jazeeraب) .وتوقع �أحد املراقبون ب�أنَّ جناح جي�ش الفتح يف ال�سيطرة على �إدلب �سي�ؤدي �إلى انت�شار تكوين
التحالفات ،قائ ًال�" :سرنى اندماج جمموعات يف مناطق �أخرى واختيار ا�سم جي�ش الفتح .26يعك�س ت�أ�سي�س جي�ش الن�صر م�ؤخر ًا يف حماة ب�أنَّ منوذج
حتالف جي�ش الفتح بد�أ يف االنت�شار �إلى الأماكن الأخرى (املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان).27
ب�شكل متكرر .منذ ت�أ�سي�سها يف كانون الأول/دي�سمرب  2014حتى حلها بعد
رغم ذلك ،ت�شهد تلك التحالفات تغيريات �سريعة وتغيري ًا يف م�سمياتها ٍ
�أربعة �أ�شهر ،اعتربت جبهة ال�شام ب�أنها حتالف م�ؤقت واعد بني جمموعات املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة يف حلب ) .28 (Lund, 2015ا�ستوعب حتالف
"ثوار ال�شام" ،الذي ُ�ش ِّك َل حديث ًا� ،أغلب املجموعات امل�سلحة التي كانت جزء ًا من حتالف جبهة ال�شام املنحل� .29أو�ضح �أحد �أع�ضاء وحدات اجلي�ش
ال�سوري احلر املتواجدة يف حلب:
تُعزى هذه التغيريات ]…[ �إلى اتفاقات مربمة بني قادة املجموعات ،و�إلى التمويل ،و�إلى الو�ضع املتغري للحرب .على �سبيل املثال ،بعد
مقتل قائد الفرقة  16التابعة للجي�ش ال�سوري احلر يف حلب ،اندجمت الفرقة  16يف جمموعة �أخرى.30
كما �أنَّ التمويل املقدم من الداعمني يعد عام ًال مهم ًا يف حتول التحالفات .عندما يح�صل قائد جمموعة م�سلحة معينة على دعم اجلهات الداعمة،
فيمكن �أن تن�ضم �إليه املجموعات الأخرى لأ�سباب ا�سرتاتيجية .عندما يتوقف �ضخ الدعم ،ب�سبب ع�ضو �أو جمموعة معينة �أ�صبحت مثرية للجدل
بالن�سبة للجهات الداعمة ،ت�صحح املجموعات الأخرى �أو�ضاعها للح�صول على التمويل جمدد ًا.31
تخ�ضع جمموعات املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة لقيود عند ت�شكيلها للتحالفات اال�سرتاتيجية نظر ًا العتمادها على الداعمني الغربيني .متنح جمموعات
املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة فر�ص حمدودة لتح�سني فعاليتها وقوتها الع�سكرية من خالل التن�سيق مع املجموعات امل�سلحة؛ لكونها ال ت�ستطيع امل�شاركة
يف التحالفات التي ت�ضم جمموعات مثرية للجدل مثل جبهة الن�صرة� .32إنَّ كل جناح ع�سكري للتحالفات التي ال يكون للجي�ش ال�سوري احلر دو ٌر وا�ض ٌح
فيها ،مثل :ال�سيطرة على مدينة �إدلب ،يعزز من ت�شكيل �صورة ب�أنَّ املجموعات امل�سلحة املعتدلة التي يتبع بع�ضها للجي�ش ال�سوري احلر هي قوة �ضعيفة
مما يجعلها �أقل �إغراء الن�ضمام املقاتلني املحتملني.
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�صورة � :1صورة م�أخوذة عن مقطع فيديو للجل�سة رقم  14التي عقدها جي�ش املجاهدين ملقاتليه امل�شاركني يف "مترين تدريبي" يف مكان غري حمدد يف �سوريا .امل�صدر:
جي�ش املجاهدين/يوتيوب.

جتنيد املقاتلني وتدريبهم واالحتفاظ بهم
يف حني �أ َّنه من املعروف ب�أنَّ تنظيم الدولة ي�ستقطب �أعداد كبرية من املقاتلني الأجانب ) ،(Vinatier, 2014توظف جمموعات املعار�ضة املعتدلة
ب�شكل عام .يوفر العدد الكبري للمجموعات امل�سلحة عدد ًا كبري ًا من اخليارات للمقاتلني احلاليني واملجندين
امل�سلحة مقاتليها من املواطنني ال�سوريني ٍ
املحتملني ،حيث يتجه املقاتلون �إلى تغيري والئهم ب�شكل متكرر .ي�ضع املقاتلون املحتملون واحلاليون م�ستوى التنظيم الع�سكري للمجموعة امل�سلحة
وتوفر الأ�سلحة والذخرية لديها يف عني االعتبار لتحديد املجموعة امل�سلحة التي �سين�ضمون �إليها �أو �سي�صبحون موالني لها .يف هذا ال�صدد ،كانت
الكثري من جناحات تنظيم الدولة وجبهة الن�صرة نتيجة لإ�شراكهم لعدد كبري من املقاتلني يف قواتهم.33
كانت املجموعات الأخرى ت�ستطيع تقدمي رواتب كبرية ملقاتليها املجندين بالإ�ضافة �إلى تقدمي اخلدمات لعائالت املقاتلني (2014 ،Solomon
و .34)2015وا�ستجابة لذلك ،بد�أت ف�صائل املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة بتقدمي رواتب ملقاتليها يف  ،2014وبدعم مايل جزئي من خالل قيادة العمليات
الع�سكرية ) .35 (Hubbard, 2014بالإ�ضافة �إلى ذلكُ ،يقال ب�أنَّ الرواتب التي تقدمها جمموعات املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة �ضعيفة باملقارنة مع ما
تقدمه املجموعات املتطرفة املمولة جيد ًا.36
ومل ي�شر �أي ع�ضو من �أع�ضاء املجموعات امل�سلحة التابعة للجي�ش ال�سوري احلر ،الذين �أجرينامعهم مقابالت يف �إطار التقرير احلايل ،وجود �أي
ا�سرتاتيجية لتجنيد املقاتلني �أو التعبئة ال�سيا�سي لديها .وميكن اعتبار عدم جلوء تلك املجموعات �إلى الت�سيي�س قرار ًا ثابت ًا ،ح�سبما ذكر قائد جمموعة
م�سلحة علمانية تابعة للجي�ش احلر يف �إدلب" :نعتقد ب�أنَّ ال�ضباط الع�سكريني ينبغي �أن ال ميار�سوا العمل ال�سيا�سي ،نحن نريد ف�صل عمل اجلي�ش
عن اجلوانب الأخرى للمجتمع “ .37بالطبع ،يعد ت�شابك اجلهاز الأمني للنظام مع حزب البعث �أحد ال�شكاوى التي �أدت �إلى حدوث الثورة .ويف نف�س
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�ضروري ملنع
الوقت� ،أدى �صعود املجموعات امل�سلحة وال�سيا�سية يف زيادة الوعي بني املجموعات امل�سلحة الأكرث اعتدا ًال ب�أنَّ اعتماد منط �سيا�سي �أم ٌر
ٌ
املقاتلني من االن�شقاق واالن�ضمام �إلى املجموعات املناف�سة .حيث �أدى ذلك التحول �إلى اجتاه بع�ض التحالفات بني املجموعات امل�سلحة �إلى �إ�صدار
بيانات �سيا�سية.38
وا�ستجابة لإغراء املجموعات املتطرفة ،بد�أت بع�ض وحدات اجلي�ش ال�سوري احلر بدمج التعليم ال�سيا�سي يف براجمها التدريبية .وكما ع َّلق �أحد
�أع�ضاء وحدة للجي�ش ال�سوري احلر يف حمافظة حلب" :نحن �أدجمنا (الآن) برناجم ًا حول ال�ش�ؤون ال�سيا�سية .حيث يهدف ذلك الربنامج ب�شكل
رئي�سي �إلى �إبعاد املجندين عن تبني املذاهب الفكرية املتطرفة .39و�أ�شار �أحد املراقبون ب�أن احلافز الفكري عام ٌل رئي�سي ي�سهم يف زيادة خيارات
انت�شار تلك املجموعات ،مبا �أنَّ :
ت�ستطيع املجموعات امل�سلحة التي لها دوافع فكرية �أكرث ن�شر املقاتلني خارج املناطق التي ت�سيطر عليها .ويبقى معظم املقاتلون يف
�شخ�ص ما للقيام بذلك �أو �إ َّال �إذا كان لديهم دوافع فكرية.40
مناطقهم بد ًال من القتال يف املحافظات الأخرى� .إ َّال �إذا دفع لهم
ٌ
�إنَّ حزب االحتاد الدميقراطي/وحدات حماية ال�شعب الكردي هي املجموعة امل�سلحة الوحيدة ،والتي عقدت مقابالت مع �أع�ضائها يف �إطار هذا
التقرير ،التي تدمج بني الأن�شطة ال�سيا�سية والع�سكرية ب�شكل كامل .تبنى حزب االحتاد الدميقراطي/وحدات حماية ال�شعب الكردي ال�سورية
الأجندة ال�سيا�سية حلزب العمال الكرد�ستاين (التي ت�سعى �إلى ت�أ�سي�س دولة كردية "كرد�ستان ال�سورية") التي ح�صلت على �أرا�ضي من خالل نظام
التعاي�ش املعقد مع النظام (2014 ،ICGب ،من �صفحة � 1إلى  .41)5لدى املجموعات الع�سكرية/ال�سيا�سية الكردية هيكل حلركة حترر تقليدية ،كما
ب�شكل كامل �سيا�سية ا�سرتاتيجية للتعبئة ال�سيا�سية .ت�ضمن التدريب الع�سكري جزء ًا للتثقيف ال�سيا�سي؛ لأنَّ القادة اعتربوا "�أ َّنه بدون مذهب
طورت ٍ
42
فكري ،فلن نقاتل �أبد ًا؛ لأنَّ (املقاتل) لي�س جندي حمرتف يف جي�ش وال يتقا�ضى �أي راتب".
العالقات املدنية-الع�سكرية واحلكامة
يف حني �أن وجود عدد كبري من املجموعات امل�سلحة يف �أغلب مناطق �سوريا ي�شكل حتدي ًا بالن�سبة لعدة جمموعات ،لأنها يجب �أن حتتفظ باملقاتلني
املدربني ،فذلك ي�ضع املقاتلني يف الوقت ذاته يف مركز قوة ن�سبية وجه ًا لوجه مع قادتهم .ولهذه احلالة الدينامية ت�أثريات على �إدارة ان�ضباط القوات
التابعة لتلك املجموعات امل�سلحة ،ح�سب ما و�ضح �ضابط متقاعد يف اجلي�ش ال�سوري احلر�" :إنَّ الوالء لي�س كام ًال يف املجموعات امل�سلحة.]...[.
عندما ال يعجب املقاتلون الأوامر التي تعطى لهم ،فهم لديهم احلرية لرتك املجموعة امل�سلحة نظر ًا لأنَّ الأ�سلحة الذي يحملونه ملك لهم".43
لي�س لدى �أغلب املجموعات امل�سلحة يف �سوريا مدونة �سلوك �أخالقي ر�سمية يجب على املقاتلني االلتزام بها ،رغم �أنه لي�س هناك قواعد ر�سمية
للتوا�صل مع املدنيني التي يتم خماطبتهم �أحيان ًا خالل التدريبات الع�سكرية .44كما تبنت بع�ض املجموعات امل�سلحة ر�سمي ًا مبادئ حقوق الإن�سان
والقانون الدويل الإن�ساين وتتطرق تلك املجموعات لهذه املبادئ خالل تدريباتها.45
تعتمد �أغلب جمموعات املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة على املحاكم التي يديرها موظفون مدنيون للتعامل مع احلوادث التي يخالف فيها املقاتلون حقوق
الإن�سان .من الناحية النظرية ،ت�ستطيع املحاكم التحقيق يف
الق�ضايا املرفوعة على �أع�ضاء املجموعات امل�سلحة وتفر�ض �أحكامها على املجموعات امل�سلحة التي التزمت بنظام املحاكم .46ومن الناحية العمل َّية،
�إنَّ عملية فر�ض و�إنفاذ قرارات املحاكم �ضعيفة ب�سبب احلرية الن�سبية التي يتمتع بها املقاتلون يف االن�ضمام �إلى جمموعة م�سلحة �أخرى �إن كانوا غري
را�ضني عن تلك القرارات .47لدى قوات الدفاع ال�شعبي الكرد�ستاين مدونة �سلوك �أخالقي خطية �شاملة يلتزم بها املقاتلون ويجري فر�ضها داخلي ًا.48
مت تطوير نظام للإدارة يف املناطق التي يتواجد فيها اجلي�ش ال�سوري احلر على �شكل ما ي�سمى بـ "املجال�س املحلية" التي تدير املحاكم املذكورة �آنف ًا.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تدير تلك املجال�س املحلية امل�شاريع املتعلقة ب�إعادة �إعمار و�إدارة املن�ش�آت العامة ،مثل :تزويد املياه ،والكهرباء ،وخدمات الرعاية
ال�صحية ،والتعليم ،وحماية الأمن والنظام (التحالف الوطني لقوى الثورة ال�سور َّية ،غري حمدد .49)Glasman, 2014 ،حيث يجري جمع املوارد
املالية لهذه امل�شاريع من اجلهات الداعمة ومن الر�سوم املفرو�ضة على بع�ض اخلدمات.50
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ويف كل حمافظة جمل�س حملي يندرج حتت مظلة التحالف الوطني لقوة الثورة ال�سورية املوجود يف تركيا (التحالف الوطني لقوى الثورة ال�سور َّية ،غري
حمدد) .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،إنَّ الت�أثري الفعلي للتحالف على املجال�س حمدود ويتحقق ب�شكل رئي�سي من خالل �ضخ امل�ساعدات الإن�سانية من خالل
وحدات تن�سيق امل�ساعدات التي عانت �إجما ًال من الف�ساد وعدم الفعالية (� ،Glasman, 2014صفحة  .)20ت�ؤ�س�س املجال�س �أي�ض ًا على م�ستويات
الأحياء واملدن والقرى واملدن
بناءا على حاجات النا�س يف
�سياق معني.
رغم �أنَّ �أداء املجال�س املحلية
يتفاوت يف جمموعة من
املواقع� ،إ َّال �أنَّ هذه امل�ؤ�س�سات
�ضعيفة ب�شكل عام .ويعود
ذلك ب�شكل جزئي �إلى قلة
اهتمام املجموعات امل�سلحة
بالإدارة من البداية .وكان
ذلك ا�ستجابة للم�ؤ�س�سات
القوية ن�سبي ًا التي �أ�س�ستها كل
من جبهة الن�صرة وتنظيم
الدولة التي زادت املجموعات
امل�سلحة املعتدلة من جهودها
فيما يتعلق بالإدارة وتقدمي
اخلدمات .51ب�شكل عام ،تقدم املجموعات امل�سلحة الإ�سالمية املعتدلة واملجموعات اجلهادية اخلدمات عرب املنظمات الإن�سانية التي تزيد من �شهرتها
بني �أو�ساط ال�شعب .52وتقدم املخابز ومرافق الرعاية ال�صحية واملدار�س وامل�ؤ�س�سات املقدمة للخدمات الأخرى خدمات تفوق تلك التي تقدمها
املجال�س املحلية.
�أما بالن�سبة للمناطق الكردية ،نفذ حزب االحتاد الدميقراطي نظام �إدارة ذاتية مطور جيد ًا بنا ًء على عقد اجتماعي (�شبيه بالد�ستور) �أر�سى
مبادئ احلكامة يف املناطق �شبه امل�ستقلة (2014 ،HRWب) .حيث �أقر ذلك العقد االجتماعي القيم الدميقراطية و�سمح للمعار�ضة ال�سيا�سية
(حمدودة الت�أثري) يف املناطق الكردية بتنفيذ �أن�شطتها (2014 ،ICG ،2014 ،Glasmanب) .يوجد جمل�س ت�شريعي وحكومة يف املناطق الكردية
الثالثة ،بينما تنظم جمال�س ال�شعب عملية تقدمي اخلدمات على امل�ستوى املحلي .حتقق الإدارة الكردية الدخل من خالل فر�ض ال�ضرائب على
ال�سكان املحليني.53
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خال�صة
بعد مرور �أكرث من �أربع �سنوات على اندالع الثورة ال�سور َّية ،مَ ُت ُّر �سوريا مبرحلة حرب �أهلية طويلة املدى ي�صاحبها ظهور عدد كبري وحمري ،يف الوقت
أدت عمليات الع�سكرة والت�سي�س
عينه ،من جمموعات املعار�ضة امل�سلحة التي تتناف�س مع النظام وفيما بينها يف ال�سيطرة على الأرا�ضي ال�سوريةْ � .
املتزامنتني للثورة ال�سورية �إلى جعل �سوريا م�سرح عمليات �سيا�سية-ع�سكرية معقد للغاية وعنيف يت�سم بالتكاثر واالنت�شار امل�ستمرين ملجموعات
املعار�ضة امل�سلحة والتحول الدائم يف التحالفات بينها.
لدى القوات الكردية فقط ،من بني جمموعات املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة ،ر�ؤية فكرية وا�ضحة ونهج نظامي لتجنيد املقاتلني والتعبئة ال�سيا�سية
واالن�ضباط يف قواتها .كما طورت القوات الكردية هياكل و�أنظمة �إدارة فعالة يف املناطق الواقعة حتت �سيطرتها .حيث تكمل تلك املجموعات الدعم
الذي تقدمه اجلهات الداعمة من خالل جمع الدخل عن طريق فر�ض ال�ضرائب و�إنتاج النفط .حيث يعود تطورهم التنظيمي املتقدم ب�شكل كبري �إلى
تاريخهم الطويل من الأن�شطة ال�سرية يف �سوريا قبل اندالع الثورة .كما �أنَّ عالقاتهم مع حزب العمال الكرد�ستاين املتمتع بخربات عالية �أتاح لهم
االطالع على املبادئ التنظيمية لتطوير حركة حترر .و�أخري ًا ،لدى الأكراد تقاليد فكرية قدمية يعتمدون عليها.
كما نا�ضلت جمموعات املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة املن�ضوية حتت راية اجلي�ش ال�سوري احلر من �أجل تطوير �أجندة �سيا�سية تتخطى رف�ض النظام
ال�سوري .حيث �أنَّ �أن�صارهم املنتمني يف الغالب للطائفة ال�سنية �أ�صبحوا منق�سمني يف �ضوء تكاثر املجموعات املتطرفة .رغم �أنَّ اجلي�ش ال�سوري احلر
ما زال قوي ًا ن�سبي ًا يف جنوب �سوريا� ،إ َّال �أنَّ وحداته لديها نق�ص يف املوارد والقدرات التنظيمية الالزمة لقتال املجموعات املتطرفة .ويف �ضوء حمدودية
فر�ص التمويل الذاتي ،تعتمد جمموعات املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة على دعم اجلهات الداعمة غري امل�ؤكد وغري الكايف ل�ضمان بقائهم الع�سكري،
ناهيك عن تو�سيع �أو ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والإدارية .ويفر�ض التعاون مع اجلهات الداعمة الغربية القيود على تكوين التحالفات وامل�شاركة يف
غرف العمليات.
رغم �أنَّ القوات الكردية طورت قدراتها التنظيمية الكافية� ،إ َّال �أنهم �سي�ستمرون بحاجة �إلى الدعم اخلارجي؛ للدفاع عن �أنف�سهم من هجمات تنظيم
الدولة امل�ستمرة على املناطق الكردية .عالو ًة على ذلك ،ت�شك ُّل الهجمات التي ت�شنها تركيا �ضد م�سلحي حزب العمال الكرد�ستاين واملجموعات
الكردية املنت�سبة لها يف �شمال العراق تهديد ًا م�ستقبلي ًا� .ست�ؤدي املنطقة العازلة املخطط لها على احلدود ال�سورية �إلى ف�صل املناطق الواقعة حتت
ال�سيطرة الكردية يف عفرين عن تلك املناطق يف كوباين واحل�سكة مما يعيق عملية تو�سع حزب االحتاد الدميقراطي.
كما �ستحتاج املجموعات امل�سلحة املعتدلة يف املناطق الأخرى �إلى زيادة كبرية يف املوارد املخ�ص�صة لتطوير قدراتها الع�سكرية وامل�ؤ�س�سية الالزمة
من �أجل �أن ت�صبح بدائل جمدية عن املجموعات املتطرفة .يف هذا ال�صدد ،لكي ي�صبح الدعم الغربي فعا ًال ،فيجب �أن يكون ذلك الدعم �أكرب و�أكرث
موثوقية ويعك�س الو�ضع على الأر�ض .وفيما يتعلق بالدعم الغربي ،فمن امل�شكوك به �أنَّ االلتزام بتعريف �صارم ملجموعات املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة
واقعي يف �سياق املعار�ضة املتطرفة يف �سوريا.
هو �أم ٌر ٌ
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اخت�صارات
FSA
ISIS
JAN
MOC
PKK
PYD
RCC
SMC
TEV-DEM
YPG

اجلي�ش ال�سوري احلر
تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام
جبهة الن�صرة
قيادة العمليات الع�سكرية
حزب العمال الكرد�ستاين
حزب االحتاد الدميقراطي
جمل�س قيادة الثورة
املجل�س الع�سكري الأعلى
حركة املجتمع الدميقراطي
وحدات حماية ال�شعب الكردي

مالحظات
1.1رغم �أن احلكومات الغربية ،حكومات الواليات املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة غالب ًا ،التزمت بزيادة الدعم املقدم ملجموعات املعار�ضة امل�سلحة ،ذكر الكثري من الأ�شخا�ص الذين
جرت مقابلتهم يف �إطار التقرير احلايل ب�أ َّنه مل يكن هناك زيادة ملحوظة يف الدعم املقدم على الأر�ض.
2.2جرت املقابالت مب�ساعدة مرتجم مع �أغلب الأ�شخا�ص ،با�ستثناء املقابالت التي جرت مع اخلرباء وذلك لتحدث الأ�شخا�ص الذين جرت معهم املقابالت باللغة الإجنليزية .وكانت
تلك املقابالت تعقد بطريقة منظمة ،وحتديد ًا با�ستخدام قائمة مرجعية للموا�ضيع التي �سيتم �شمولها والأ�سئلة التي �سيجري طرحها .كانت الإفادات التي يقدمها الأ�شخا�ص الذين
جرت معهم املقابالت تخ�ضع للتحقق با�ستخدام امل�صادر ذات �صلة حيثما �أمكن ذلك .ونظر ًا حلجم البيانات واملعلومات املحدود املتوفر يف التقرير احلايل ،يعتمد التقرير ب�شكل
رئي�سي على البيانات املجمعة من خالل العمل امليداين.
3.3التكفري هو قيام م�سلم بتكفري �أو �إعالن كفر م�سلم �آخر .يرف�ض امل�سلمون من جميع املذاهب واملجموعات الإ�سالمية مفهوم التكفري ويعتربوه "انحرافا عقائدي ًا" (م�ؤ�س�سة �أك�سفورد
للدرا�سات الإ�سالمية الإلكرتونية ،غري حمدد).
4.4مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع �ضابط يف لواء تابع للجي�ش ال�سوري احلر ،غازي عنتاب ،يف � 3أيار/مايو .2015
5.5مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع �ضابط يف وحدة تابعة للجي�ش ال�سوري احلر ،غازي عنتاب ،يف � 7أيار/مايو .2015
6.6جمموعة �أ�صدقاء �سوريا هي عبارة عن حتالف �ضعيف من الدول ت�شكل يف �شهر �شباط/فرباير من عام  2012بهدف ا�ستجابة الدول الأع�ضاء فيه ب�صورة مت�سقة للنزاع
ال�سوري املت�صاعد .تغريت الدول الأع�ضاء يف هذه املجموعة خالل الوقت و�شملت فرن�سا وقطر واململكة العربية ال�سعودية وتركيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية
(�آير�ش.)2012 ،
7.7مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع خبري يف �ش�ؤون جمموعات املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة ،عرب برنامج �سكايب ،يف � 18آذار/مار�س .2015
8.8مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع م�س�ؤول �سيا�سي يف وحدة تابعة للجي�ش ال�سوري احلر ،مدينة الريحانية ،يف � 6أيار/مايو.2015 ،
9.9لالطالع على معلومات مكثفة و�شاملة حول ال�سيا�سة الطائفية يف �سوريا ،راجع فان دام ( .)2011لالطالع على التاريخ ال�شامل حلركة الإخوان امل�سلمون يف �سوريا ،راجع لفيفري
( .)2013هوكامي ( )2013يقدم حتلي ًال �سيا�س ًا متاح ًا لل�سنة الأولى من الثورة ال�سورية.
1010مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع خبري يف �ش�ؤون جمموعات املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة ،عرب برنامج �سكايب ،يف � 7آذار/مار�س .2015
1111مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع خبري يف �ش�ؤون جمموعات املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة ،عرب برنامج �سكايب ،يف � 7آذار/مار�س .2015
1212مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع خبري يف �ش�ؤون جمموعات املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة ،عرب برنامج �سكايب ،يف � 19آذار/مار�س  ،2015ومع م�ست�شار يف قيادة العمليات
الع�سكرية ،يف �أنطاكية ،يف � 29آذار/مار�س.
1313يعمل حزب االحتاد الدميقراطي حتت مظلة حركة املجتمع الدميقراطي ،مقابلة م�ؤلف هذا التقرير مع م�س�ؤول �سيا�سي يف حركة املجتمع الدميقراطي� ،شانلي �أورفا ،يف � 5أيار/
مايو .2015
1414مقابالت �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع خرباء يف �ش�ؤون جمموعات املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة ،عرب برنامج �سكايب ،يف الفرتة الواقعة ما بني �شباط/فرباير – ني�سان�/إبريل .2015
1515مقابالت �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع خرباء يف املعار�ضة ال�سورية ،عرب برنامج �سكايب ،يف  16ني�سان�/إبريل  ،2015ومع خبري يف �ش�ؤون جمموعات املعار�ضة امل�سلحة ال�سورية،
عرب برنامج �سكايب ،يف � 9آذار/مار�س .2015
1616يدعي جندي �سابق يف اجلي�ش ال�سوري احلر يف حلب ب�أنَّ جبهة الن�صرة يف حلب ميكن اعتبارها معتدلة يف حلب؛ لأنَّ اجلبهة ال تفر�ض القواعد الإ�سالمية على ال�سكان ،ويف مقابلة
�أجراها م�ؤلف هذا التقرير ،غازي عنتاب ،يف  28ني�سان�/إبريل  ،2015ذكر �أحد �أع�ضاء املجموعات العلمانية امل�سلحة يف منطقة �ساحلية ب�أنَّ جبهة الن�صرة تو�صف ب�أنها جمموعة
معتدلة يف تلك املنطقة ،ومقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع القائد ال�سابق ملجموعة امل�سلحة يف الالذقية ،و�أنطاكية ،يف  29ني�سان�/إبريل .2015
1717لالطالع على النقا�ش الكامل حول �أنواع �أنظمة الأ�سلحة املوجودة يف �أيدي الأطراف امل�شاركة يف النزاع ال�سوري ،راجع ريغوال ( )2014و�شرو�إيدر (.)2014
1818مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع �صحفيني وحمللني ع�سكريني و�أع�ضاء وحدات تابعة للجي�ش ال�سوري احلر يف �أنطاكية ،وغازي عنتاب ،والريحانية ،يف �شهر �آذار/مار�س .2015
1919مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع م�س�ؤول �سيا�سي يف حركة املجتمع الدميقراطي� ،شانلي �أورفا ،يف � 5آذار/مار�س .2015
2020مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع قائد �سابق ملجموعة م�سلحة يف الالذقية و�أنطاكية ،بتاريخ  29ني�سان�/إبريل .2015
2121مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع حملل ع�سكري �سوري ،غازي عينتاب ،بتاريخ  28ني�سان�/إبريل .2015
2222مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع خبري يف �ش�ؤون جمموعات املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة ،عرب برنامج �سكايب ،يف � 7آذار/مار�س .2015
2323مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع خبري يف �ش�ؤون جمموعات املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة ،عرب برنامج �سكايب ،يف � 7آذار/مار�س .2015
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2424مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع حملل ع�سكري �سوري ،غازي عنتاب ،يف  28ني�سان�/إبريل ،ومقابلة �أجراها م�ؤلف هذه التقرير مع خبري يف املعار�ضة ال�سورية ،عرب برنامج
�سكايب ،يف  7ني�سان�/إبريل .2015
2525مقابلة �أجراها م�ؤلف هذه التقرير مع خبري يف جمموعات املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة ،عرب برنامج �سكايب ،يف  7ني�سان�/إبريل .2015
2626مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع حملل ع�سكري �سوري ،غازي عنتاب ،يف  28ني�سان�/إبريل.
2727مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع �صحفي �سوري ،يف غازي عنتاب ،يف  26ني�سان�/إبريل.
2828تت�ألف غرفة عمليات جي�ش الن�صر من �ست ع�شرة جمموعة م�سلحة ،ت�شمل عدة جمموعات م�سلحة معتدلة ،ومنها جبهة ال�شام على وجه اخل�صو�ص .لالطالع على �إعالن افتتاح
غرفة العمليات ،راجع :جي�ش الن�صر (.)2015
2929مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع �أع�ضاء جمموعة م�سلحة موجودة يف حلب ،غازي عينتاب ،يف �أيار/مايو .2015
3030مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع م�س�ؤول �سيا�سي يف ثوار ال�شام ،يف غازي عنتاب ،يف � 1أيار/مايو .2015
3131مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع م�س�ؤول �سيا�سي يف وحدة تابعة للجي�ش ال�سوري احلر يف حلب ،يف غازي عنتاب ،يف � 1أيار/مايو .2015
3232مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع م�س�ؤول �سيا�سي يف وحدة تابعة للجي�ش ال�سوري احلر ،يف الريحانية ،يف � 6أيار/مايو .2015
3333رغم �أنَّ التعاون الر�سمي مع جبهة الن�صرة يخلق امل�شاكل� ،إ َّال �أن التن�سيق غري الر�سمي يبدو ممكن ًا .على �سبيل املثال ،قدمت الوحدات التابعة للجي�ش ال�سوري احلر الدعم لعملية
ال�سيطرة على �إدلب بدون �أن تكون جزء ًا من املجموعات امل�شاركة يف غرفة العمليات.
3434مقابالت �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع خرباء يف �ش�ؤون جمموعات املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة و�أع�ضاء يف املجموعات ال�سورية امل�سلحة ،يف غازي عينتاب ،يف ني�سان�/إبريل�-أيار/مايو.2015
3535مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع املحافظ ال�سابق يف �إدلب ،غازي عنتاب ،يف � 4أيار/مايو .2015
3636مقابالت �أجراها م�ؤلف هذا التقرير �أع�ضاء الوحدات التابعة للجي�ش ال�سوري احلر التي تتلقى دعم من قيادة العمليات الع�سكرية ،غازي عينتاب والريحانية ،يف �أيار/مايو .2015
3737تفيد التقارير ب�أنَّ �إدارة الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما مولت تقدمي رواتب �شهرية ال تقل عن  100دوالر �أمريكي لأع�ضاء املجموعات العلمانية امل�سلحة� ،إ َّال �أنَّ قائد جمموعة م�سلحة
معتدلة ذكر ب�أنَّ املقاتلني يقدم لهم  60دوالر �أمريكي �شهري ًا وفق ًا للدعم الذي يتم احل�صول عليه من قيادة العمليات الع�سكرية (هابرد ،2014 ،ومقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير
مع م�س�ؤول �سيا�سي يف وحدة تابعة للجي�ش ال�سوري احلر ،غازي عينتاب ،يف � 3أيار/مايو  .)2015وفق ًا ل�سولومون ( ،)2015يقدم تنظيم الدولة رواتب ملقاتليه تبلغ  1000دوالر
�أمريكي �شهري ًا رغم �أن تلك الرواتب يح�صل عليها املقاتلون الأجانب تزيد ب�شكل وا�ضح عن الرواتب التي يح�صل عليها املقاتلون ال�سوريون .ا�ستناد ًا على املقابالت التي �أجرتها
منظمة هيومان رايت�س ووت�ش الدولية مع الأطفال ال�سوريني الذين مت جتنيدهم يف قوات تنظيم الدولة وجبهة الن�صرة وحركة �أحرار ال�شام ،كان �أولئك الأطفال يتقا�ضون من 47
دوالر �أمريكي �إلى  135دوالر �أمريكي ،كما ذكر �أحد الأفراد الذين جرت مقابلتهم ب�أنَّ املقاتلني ال�سوريني الرا�شدين كانوا يح�صلون على راتب  200دوالر �أمريكي �شهري ًا (هيومان
رايت�س ووت�ش الدولية�2014 ،أ) .يف بع�ض املناطق ،يح�صل مقاتلو وحدات حماية ال�شعب الكردي على رواتب تبلغ  150دوالر �أمريكي �شهري ًا (جمموعة الأزمات الدولية2014 ،ب).
3838مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع قائد وحدة تابعة للجي�ش ال�سوري احلر يف �إدلب ،الريحانية ،يف � 6أيار/مايو .2015
3939ميثاق ال�شرف الثوري هو �أحد الأمثلة .حيث يت�ألف من قائمة من  11نقطة يلتزم بها املوقعون عليه� .أ�صدرت اجلبهة الإ�سالمية ،حليف للمجموعات الإ�سالمية الثورية ،بيان ًا يذكر
مبادئها كما فعلت بع�ض املجموعات الأخرى.
4040مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع م�س�ؤول �سيا�سي يف وحدة تابعة للجي�ش ال�سوري احلر ،مدينة غازي عنتاب ،يف � 7أيار/مايو.2015 ،
4141مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع خبري يف �ش�ؤون املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة ،عرب برنامج �سكايب ،يف � 9آذار/مار�س.2015 ،
4242تقاتل بع�ض املجموعات الكردية الفاعلة يف املناطق الكردية خارج �أو جنب ًا �إلى جنب مع مقاتلي حزب االحتاد الدميقراطي/وحدات حماية ال�شعب الكردي .وت�شمل تلك املجموعات:
وحدات حماية ال�شعب الكردي بالإ�ضافة �إلى عدة وحدات تابعة للجي�ش ال�سوري احلر التي تقاتل جنب ًا �إلى جنب مع مقاتلي االحتاد الدميقراطي يف غرفة عمليات بركان الفرات.
يركز هذا التقرير على مقاتلي حزب االحتاد الدميقراطي/وحدات حماية ال�شعب الكردي ،مبا �أنهم عالوة على ذلك حافظوا على ال�سيطرة احل�صرية على �أغلب املناطق الكردية
ال�سورية (جمموعة الأزمات الدولية�2015 ،أ� ،صفحة .)26
4343مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع م�س�ؤول �سيا�سي يف حركة املجتمع الدميقراطي ،مدينة �شانلي �أورفا ،يف � 5أيار/مايو.2015 ،
4444مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع ع�ضو �سابق يف املجل�س الع�سكري ملدينة حلب ،مدينة غازي عينتاب� 4 ،أيار/مايو.2015 ،
4545مقابالت �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع خرباء يف �ش�ؤون جمموعات املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة ،عرب برنامج �سكايب ،يف الفرتة من �شباط/فرباير �إلى ني�سان�/إبريل  ،2014ومقابلة
�أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع حملل ع�سكري ،يف مدينة غازي عينتاب ،يف  28ني�سان�/إبريل .2015
4646وافقت جماعة جي�ش املجاهدين ،على �سبيل املثال ،ر�سمي ًا بااللتزام بحقوق الإن�سان يف ميثاقها .كما تعاونت بع�ض املجموعات امل�سلحة مع املنظمات غري احلكومية الدولية التي تقدم
�أن�شطة تدريبية وحمالت التوعية للمجموعات امل�سلحة ال�سورية� .أجرى م�ؤلف هذا التقرير مقابالت مع خرباء يف �ش�ؤون جمموعات املعار�ضة امل�سلحة ال�سورية ومع م�س�ؤول �سيا�سي يف
وحدة تابعة للجي�ش ال�سوري احلر ،يف مدينة غازي عنتاب ،يف �أيار/مايو  .2015عملت مع املعار�ضة ال�سورية للدعوة لعقد حمادثات جنيف على الق�ضايا املتعلقة بالقانون الإن�ساين
الدويل ،ومنها ب�شكل رئي�سي :حركة حزم التي ُح َّل ْت م�ؤخر ًا (الدعوة لعقد حمادثات جنيف ،غري حمدد).
4747مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع حملل ع�سكري ،يف مدينة غازي عنتاب ،يف  28ني�سان�/إبريل  .2015على �سبيل املثال ،وقعت جميع املجموعات امل�سلحة يف مدينة حلب على
اخل�ضوع للمحاكم با�ستثناء جبهة الن�صرة التي تدير �أمور حماكمها اخلا�صة.
4848مقابلة �أجراها الكاتب مع خبري يف املعار�ضة ال�سورية� ،سكايب� 27 ،شباط  /فرباير 2015
4949مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع م�س�ؤول �سيا�سي يف حركة املجتمع الدميقراطي ،يف �شانلي �أورفا ،يف � 5أيار/مايو  .2015للمزيد من التفا�صيل حول القواعد والأنظمة الداخلية
لقوات الأمن الكردية ،راجع هيومان رايت�س ووت�ش (2014ب).
5050مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع خبري يف �ش�ؤون جمموعات املعار�ضة امل�سلحة ال�سورية ،عرب برنامج �سكايب ،يف � 19أيار/مايو .2015
5151مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع حمافظ حلب ال�سابق ،يف مدينة غازي عينتاب ،يف � 4أيار/مايو .2015
5252مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع خبري يف �ش�ؤون جمموعات املعار�ضة امل�سلحة ،عرب برنامج �سكايب ،يف � 19آذار/مار�س .2015
5353مقابالت �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع حمافظ �إدلب ال�سابق ،يف مدينة غازي عينتاب ،يف � 4أيار/مايو  ،2015ومع م�ست�شار لدى قيادة العمليات الع�سكرية ،يف مدينة �أنطاكية ،يف
 29ني�سان�/إبريل .2015
5454مقابلة �أجراها م�ؤلف هذا التقرير مع م�س�ؤول �سيا�سي يف حركة املجتمع الدميقراطي ،يف مدينة �شانلي �أورفا ،يف � 5أيار/مايو .2015
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