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 مقدمة

كقراءة أي  مھ Lي الساحة السورية أو تدهورها؛إن قراءة والدة أي فصيل سوري، ومراحل تطّوره، ومنحنيات ارتفاع أسه

ي قراءة الزمة كياٍن تقع عليھ اشWXاطات العمل النضاSي وقوانQن الواقع سها، التاريaي للثورة السورية نف ملعرفة املسار ، ̂و

َنمِذج
ُ
ي قراءة ال تنفصل عن استعراف الكتلة االجتماعية الحاضنة للعمل الثوري، ومراحل  1وت أحوالها Lي واقع فصائلها، ̂و

 ملشاريعها (مشروع أمة مقابل مشروع
ً
 عtuا وحينا

ً
)، وهذا 2شعب تواصلها وتفاصلها مع الكيانات املسلحة الvw تقاتل حينا

 Lي توثيق
ٌ
 أخرى، وهكذا  الجهد مساهمة

ًّ
التاريخ، أو تدوينھ، لتفعيل قراءتھ، وتعميق الغوص Lي عللھ، ثم إعادة كتابتھ مرة

 .ح�w امتحاض الحق

  

                                                
 

1
 أي "موَدل�tا" حيث يتحول املثال إSى نموذٍج قابٍل للمعايرة، وبھ يدخل التاريخ حQَّ� العلوم املوضوعية. 

 
2

 مشروع األمة بمعناه األصدق.ع�ى عكس ظاهر اللفظ، يرى الباحث أن مشروع أمة هو مشروع خاص بالفصيل الذي أطلقھ، Lي حQن أّن مشروع شعب كان 
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 التأس&س

تاريخ ، ف�v من أقدم الكتائب املقاتلة Lي 22011من عام  / نوفم�W  تشرين الثانيLي شهر  1تأسست "ألوية صقور الشام"

 نجد لها إعالنو  الثورة السورية،
ً
 مصّور  ا

ً
 ع�ى موقع اليوتيوبمنشور  ا

ً
، يتحدث عن تأسيس "كتيبة صقور الشام" حيtuا، 1ا

حمؤسسها، ربما  ،وال يظهر ف¨tا "أبو عي§¦� الشيخ"
َّ
شمال Lي ال حيث يWXكز عملها ،لظروف تلك املرحلة من العمل املسل

Lي  حعملها، لتصب انطالقمكان الvw كانت  ،(جبل أريحا) كجبل الزاوية، محافظة إدلبأرياف باألخص Lي و ، الغربي السوري

عت�W  الvw من أهم الفصائل املسلحة Lي محافظة إدلب،، فWXة وج�Qةٍ 
ُ
 ت

ُ
ان   لشعبية.حاضنتھ ا ومtuامن الشباب املقاتل،  ھُ خزَّ

ت "ألوية صقور الشام" بمحطات مفصلية Lي تاريخها، وخاضت الكثWQ من املعارك Lي مجالها القتاSي، كمعارك جبل  مرَّ

وأسست مع بعض . L2012ي عام  جبل الزاوية، ومعركة أريحاتحرير ، ومعارك 3األربعQن، ومعركة "خان السبل" الشهWQة

قامت ما ك كج·tة تحرير سوريا اإلسالمية والج·tة اإلسالمية، لتوحيد العمل العسكري، ج·tاٍت والتكتالت األخرى،  الفصائل

كاالندماج الذي قام بيtuا وبQن حركة  وتطوير العمل املدني وتوحيد القيادة، العسكري لتعزيز العمل اندماجية  بمحاوالت

 أحرار الشام اإلسالمية. 

 

 محطات مفصلية u] مس�Oة ألوKة صقور الشام ثالث م��ص:  -

 

 التارKخ ا�[طة

 20122 / سبتم�W  أيلول  12 ج·tة تحرير سوريا اإلسالمية تشكيل

 20133 / نوفم�W  تشرين الثاني 22 الج·tة اإلسالمية تشكيل

 20154 / مارس آذار  22 االندماج مع أحرار الشام

 

  

                                                
 

1
: ألوية صقور الشام. 

ً
ر االسم من: كتيبة صقور الشام إSى: لواء صقور الشام وأخWQا  تطوَّ

 
2

 وهو تاريخ إعالن تشكيل أول كتيبة وليس بداية التداول حول التأسيس الذي سبق ذلك بأشهر.

 
3

 إSى مدينة حلب
ً
 .الt½ vwا تم قطع رتل لجيش نظام األسد متوجها
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 1: أحمد ع&456 الشيخس&سقائد التأ -

عي§¦� الشيخ)، الذي يتحدر من قرية "سرجة"، التابعة  ألوية صقور الشام، أحمد عي§¦� الشيخ (املعروف بـ أبيأسس 

 لأللوية، Lي بدايات تأسيسها. الشيخ ُوِلَد لعائلة من جذور 
ً
 رئيسيا

ً
ملنطقة أريحا من محافظة إدلب، والvw كانت مركزا

 إخوانية، 
ْ
ت بنضالها إذ

َ
ي عائلة ُعِرف تَ سد، لنظام األ  املاv¦Â والحاضر  اختفى والده منذ أحداث الثمانينات، ̂و

َ
أحَد  لالذي ق

ب من أخوتھ وأربعة أبنائھ
ّ
عت�W سWQة الشيخ مع الثورة السورية، كسWQة الثورة السورية نفسها، Lي تقلباtÄا، فWÃاه قد تقل

ُ
. ت

  منصٍب وآخر.tا، وبQن �ِ َس بQن اندماٍج وآخر، وبQن ج·tٍة ومنافِ 

 تارKخ االستالم املنصب

 22011 / سبتم�W  أيلول  "ألوية صقور الشام" وقيادة املشاركة Lي تأسيس

 20125 / سبتم�W  أيلول  12 اإلسالمية" ج·tة تحرير سوريا"قائد 

 20136 / نوفم�W  تشرين الثاني 22 "الج·tة اإلسالمية"رئيس مجلس الشورى Lي 

 2015 / مارس آذار  22 صقور الشام"-Lي اندماج "أحرار نائب قائد الحركة للشؤون السياسية

-Lي اندماج "أحرار الشماSي والجنوبي إدلب يقطاÅنائب قائد الحركة لشؤون 

 صقور الشام"

 72016 / أبريل يسانن 11

  

                                                
 

1
ذيع بتاريخ 

ُ
تل مtuم  7بأن عدد مؤس§¦v ألوية صقور الشام كانوا ،2013يونيو حزيران/ 12تحدث أحمد عي§¦� الشيخ Lي لقاء اليوم ع�ى قناة الجزيرة، الذي أ

ُ
أشخاص، ق

5. 

 
2

 تاريخ استالم املنصب هو تاريخ التأسيس ذاتھ، وال زال قائد الصقور ح�w لحظة كتابة البحث. 



 

  @idraksy 

WWW.IDRAKSY.NET	

نة األيديولوجيا -  والكتلة االجتماعية املكّوِ

ومن محافظة إدلب، الvw كانت  الريف السوري املتدين،من يعت�W جبل الزاوية، الذي تشكل فيھ "ألوية صقور الشام"، 

 Lي الجبل وقد تَعّد محافظة معاِرضة لنظام األسد منذ ذلك الحQن،
ً
 واسعا

ً
ي ، وقتل من أبنائھ الكثL WQكان لإلخوان انتشارا

ح مع نظام األسد حيtuا. وع�ى اعتبار أن اإلخوان كتلة شعبية تجمثمانينات القرن املاL ،v¦Âي فWXة الصر 
َّ
عية ياع املسل

 وتوافقية ذات فكر مرن، 
ً
عن أماكن أخرى، من الجغرافيا السورية، ففي حQن كنا نراها حالة  فقد بانت Lي أماكن مختلفة

 بـ  ما ،2ناطق كدمشق والريف السوريبعض املي ، فقد كانت سلفية 1Lوحماة صوفية Lي مدينة حلب
ً
أصبح ُيعرف الحقا

 .3/8خوان""سلفية اإل 

الvw اعت�W مروان حديد ظاهرtÄا، (يمQن "سلفية بQن شباب جبل الزاوية، والطليعة  واسع انتشار كان للطليعة املقاتلة 

 1980/  8/  13 تاريخ Lي حصلع�ى سبيل املثال، اشتباك  مtuا، دخلت Lي اشتباكات متعددة مع نظام األسد األب اإلخوان")

ام وقام النظالجهة الشرقية.  –الجهة الجنوبية، وجبل األربعQن  –أريحا، وجبل األربعQن  –Lي ثالثة مواقع: طريق حلب 

 
ً
. ما يعطينا أدلة قريبة 9)1980/ 5/  13، وقرية بلQن (4)1980/ 5/  13بعدة مذابح Lي تلك املنطقة: Lي قرية محمبل (أيضا

t¨نشأت ف vw5ا كتيبة صقور الشام ومؤسسها أبو عي§¦� الشيخعن الذاكرة التاريخية ال .     

ل (ضم أو  وتحالفات قرى متجاورة ع�ى الرغم من أن "كتيبة صقور الشام" تشكلت من عالقات قربى ألبي عي§¦� الشيخ

ووجد الشيخ Lي املاv¦Â الذي ينتمv لھ  تاريخها،عن )، إال أن الجغرافيا ال تنفك 7عنصر 250 - 6150 تشكيل ما يقرب من

 قد تلقى دف، السورية لQن اإلسالميQن ع�ى الساحةمن كال الفاعِ  Lي استجالب الدعم املادي والتوجيھ وسيلة نافعة
ً
عما

 
ً
، وتلقى 11)8إخوانيةذات جذور شخصيات  األلوية قياداتمن ضمن  حيث كان(10اإلخوان املسلمQن أفراد من منمتقطعا

 
ً
 من املشايخ السلفيQن السعوديQندعما

ً
 بدى و ، 9سخيا

ً
 بج·tة تحرير و تشكيلھ  مع ذلك جلّيا

ً
فصائل أخرى ما عرف الحقا

 .10الميةسوريا اإلس

 ملشروعها األيديولوÏي،
ً
 صلبا

ً
أو ال ترى أهمية لتحديده Lي هذا الوقت  من املالحظ أن ألوية صقور الشام ال تملك تعريفا

 نتيجة تقلبات أو كأنھ اضطراب(والعسكرية) يادات الشرعية وقد ظهر ذلك وكأنھ مرونة من القمن عمر الثورة السورية، 

مالساحة السورية، 
َ
 .وظروف العمليات العسكرية والنقاشات الفكرية الvw دخلت إSى الساحة مع بداية دخول الجهاد املعول

بQن ادات الفكرية للقي االنتماءاتتباينت فقد ، ؤدلجةالعناصر املنتمية لأللوية غWQ م منكانت األغلبية الساحقة  وبينما

                                                
 

1
لھ Lي حماة املرحوم الشيخ سعيد حوى.

ّ
لھ املرحوم الشيخ عبد الفتاح أبوغدة ومث

ّ
 الجناح الصوLي لألخوان، Lي حلب مث

 
2

لھ محمد املبارك وعصام العطار وزهWQ شاويش ومحمد لطفي الصباغ ومحمد أمQن املصري، وكان الشيخ األلباني م
َّ
 مtuم.الجناح السلفي لإلخوان مث

ً
 قربا

 
3

 من "سلفية اإلخوان"، وليس هو كل "سلفية اإلخوانيعت�W ال
ً
 بالتيار السوري، تيارا

ً
 مع "، إنما يمثل تقاطتيار الذي أنتجھ محمد سرور زين العابدين والذي يعرف حاليا

ً
عا

 طار وعبد الفتاح األمام أبرز رموزها.باÓي نماذج السلفية الvw نشأت حيtuا، كالسلفية اإلصالحية الدمشقية الvw نشأت Lي فWXة سابقة وكان محمد بهجت البي

 
4

أشخاص، تحدث عن ذلك أبو عي§¦� الشيخ Lي لقاء اليوم الذي أذيع ع�ى قناة الجزيرة  8أول حاجز دمرتھ "صقور الشام" كان حاجز قرية محمبل، وقد هاجم الحاجز 

 .2013حزيران  12بتاريخ 

 
5

 ملقاتلة، وال أدلة ع�ى ذلك، لغياب التوثيق Lي تلك الفWXة.من املحتمل أن يكون والد أبو عي§¦� الشيخ من الطليعة ا

 
6

ذيع Lي قناة الجزيرة بتاريخ 
ُ
 .2013حزيران  12تقديرات أحمد عي§¦� الشيخ Lي لقاء اليوم الذي أ

 
7

 تقدير أحد املؤسسQن Lي حديثھ مع الباحث.

 
8

 WXين Lي ريف حلب، وأبو عمار تفتناز.مtuم محمد إبراهيم عاv¦Ô (أبو املهدي) الذي قتلھ تنظيم داعش Lي بلدة أخ

 
9

 الذين يمثلون التيار السروري.

 
10

 من مجموعة من املشايخ. 
ً
 ثابتا

ً
 تلقت دعما
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مإSى  التدريÕي التحول فاهم مع جيش اإلسالم) و (نتيجة االلتقاء والت السلفية العلميةوالسلفية اإلخوانية 
َ
الجهاديQن  عال

 ). االندماج مع أحرار الشام وما بعد (ما قبل

 أللوية صقور الشام، وLي ظل تعذر اإلجابات املحددة شكلت االستقطابات
ً
 كبWQا

ً
 الدقيقةو  الحادة Lي الساحة السورية تحديا

�ى عأدى ذلك إSى هزات عنيفة مرت ½tا األلوية، وفقدت  وين املرن الذي تم�Qت بھ،الناتج عن التكللقضايا األيديولوجية، 

نة لها ذلك بعَض  إثر  ي حالة مرصو  كتل�tا املكّوِ  ع�ى صقور الشام)(̂و
ً
 بعضل ، حيث انتقدة Lي أغلب الفصائل وليست حكرا

نظر لھ الذي يُ أحرار الشام (السلفية الجهادية املخففة) وانتقل البعض إSى فيلق الشام (حركة من شباب صقور الشام إSى 

انتقل آخرون كما ، )جماعة اإلخوان املسلمQنينحدرون من  مؤسسيھعدد من ع�ى أنھ مقرب من فكر اإلخوان املسلمQن و 

 
ً
ي L" (السلفية الجهادية املتوسطة) بل وحصل لأللوية انشقاقان عنيفان انتقال إSى ج·tة فتح الشام "ج·tة النصرة سابقا

     . 1إSى تنظيم داعش (السلفية الجهادية العنيفة) فWXٍة الحقة

 
َ
ي املظلة الvw تسمح  عت�Wُ ت  من مكونات الجيش السوري الحر، ̂و

ً
 ألي فصيل بالعملألوية صقور الشام نفسها مكونا

 نّ مقالعسكري 
ً
صبغ�tا اإلسالمية أن تكون وسيلة الtÄامها باالنتماء تجعل من ، دون أن 2والتواصل مع املجتمع الدوSينا

 بشكل أو بآخر  السوري أن يجعل شعار الجيش وحاول اللواء للكيانات الجهادية العاملية.
ً
الحر وعلم الثورة السورية مضَمنا

وللتأكيد ع�ى انتماtØا إSى هذه املظلة  .3دون أن تفقد هذه الصبغة لوقتالvw تغWQّت مع ا ھ (وإصداراتھ اإلعالمية)Lي شعارات

واملشاركة Lي تأسيس رئاسة األركان، وقد انتخب أبو عي§¦� الشيخ Lي  4شاركت األلوية بتأسيس القيادة العسكرية املشWXكة

 (برفقة جمال معروف 5لقاء أنطاليا
ً
    .6) عن القطاع الشماSيوآخرين مسؤوال

Lي الجمع بQن مَساري الج·tات اإلسالمية ومجلس القيادة العسكرية العليا للجيش الحر، لم يقتصر ع�ى ألوية هذا ال�Xامن 

روق ولواء الفا وكتائبم (لواء اإلسالم حيtuا) جيش اإلسال أغلب الكتائب اإلسالمية، ك لقاَء أنطاليا صقور الشام، فقد حضر 

 أحرار الشا وحضر ممثلون عن حركةالتوحيد، 
ُ
وار ج·tة ث" اتكيان تفككبعد  ج·tٍة جديدةٍ د حيtuا إلطالق عِ م الvw كانت ت

ِ  الدخول ع�W ، 8. إال أن صقور الشام ظهرت Lي موقف أكWÙ مرونة، أو أقل صالبة7"سوريا
ّ
مة Lي أغلب الكيانات الجامعة واملنظ

  ملشاركة. للعمل العسكري، ويعود ذلك لغياب محددات أيديولوجية تمنعها من ا

 
ُ
ار لتي ارتباطها بأي خلفية تنظيمية بدورها بأtÚا ذات مرجعية إسالمية معتدلة، وتنفي 9ف األلوية نفسها Lي ميثاقهاعرِّ ت

وكانت األلوية متسامحة Lي قبول املنشقQن عن الجيش السوري (ع�ى خالف  ،إسالمي (إخوان أو قاعدة أو حزب تحرير)

)، بل كانت القيادة العسكرية املشWXكة الvw كانت متشددة Lي هذا األمر كأحرار الشامبعض الكتائب اإلسالمية األخرى 

                                                
 

1
 وقائده: راشد طكو. وجزء من لواء سيوف اW[ققائد أحرار الشام السابق)  –وقائده: حسان عبود (غWQ أبو عبد هللا الحموي  لواء داوودوهما 

 
2

 v¦§ى الشعب الفرنSي الخطاب الذي وجهتھ األلوية إL نرى ذلك ع�ى سبيل املثالhttp://goo.gl/Yl4PD9   

 
3

 أنظر امللحق رقم واحد الذي يتضمن التغWQات الvw حصلت ع�ى شعار ألوية صقور الشام.

 
4

 وأبو أسامة الجوالنيالvw كانت تحت تنسيق ماهر النعيمv ومحمد ع�ي 

 
5

عن لقاtØما Lي سجن  بعض املصادر من داخل األلوية تتحدث أن لقاء أنطاليا هو الذي جمع أبو عي§¦� الشيخ وزهران علوش ألول مرة، وال صحة لألخبار الvw تتحدث

.
ً
 صيدنايا حيث لم يدخل أبو عي§¦� السجن مطلقا

 
6

 ج·tات.  5مسؤولQن عن كل ج·tة، تم تقسيم سوريا إSى فيما يعرف بمجموعة الثالثQن حيث يتم اختيار ستة

 
7

 تختلف عن ج·tة ثوار سوريا الvw أسسها جمال معروف.

 
8

 لألركان.
ً
 لسليم إدريس الذي انُتخب رئيسا

ً
رح Lي أنطاليا اسم أبي عي§¦� الشيخ نائبا

ُ
 ط

 
9

 Lي امليثاق لم تتغWQ ح�w اللحظة حصل الباحث ع�ى نسخة منھ، وتحدثت مصادر من داخل األلوية أن الخطوط العريضة
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 من مقرات الل
ً
ا  بسبب مرون�، و 1أللوية كمقّرٍ رئي§¦v لهاجيش السوري الحر تستخدم مقرَّ

ً
عانت األلوية من ، t2ا هذه أيضا

 .بعض االنشقاقات

Sي بھ أحد قيادات األلوية، وبمفهوم املخالفة فإن اسWXاتيجية إن أيديولوجيتنا تعمل وفق اسWXاتيجيتنا، هذا ما صرح 

األلوية ال تعمل وفق أيديولوجي�tا، وLي هذا تغييب مفتعل أو غياب لأليديولوجيا، إال أن التاريخ العم�ي لأللوية أوقعها Lي 

 Lي ج·t ية اآلخرينtÚا أصبحت Lي كل فWXٍة من الفWXات محكومة بأيديولوجأليديولوجيا دون أيديولوجيا، أي إا
ً
ة تحرير (أوال

 Lي الج·tة اإلسالمية الvw تسيطر عل جيش اإلسالم، -ولوجية لواء اإلسالم سوريا اإلسالمية الvw تسيطر عل¨tا أيد
ً
¨tا وثانيا

مَّ أصبحت محكومة باسWXاتيجياtÄم، أي أن اسWXاتيجية ألوية صقور الشام أصبحت )3أيدولوجية أحرار الشام
َ
، ومن ث

  مة باسWXاتيجيات اآلخرين الذين تحكُم اسWXاتيجياtÄِم أيديولوجياtÄُم. محكو 

 لم ، إال أtÚا أكد بأن لأللوية أيديولوجيا ،12اليوم ع�ى قناة الجزيرةعي§¦� الشيخ إSى تيسWQ علوني، Lي لقاء  Lي حديث أبي

  واضحة حL �wي ذهن الشيخ، تكن
ْ
إSى االعتدال اإلسالمي دون كثWQ تفصيل أو تبيان، وهو حينما تحدث عن شكل  أرجعها إذ

: أن تكون املرجعية اإلسالمية الشرط األول : 4كي يشارك Lي تكوين هذه الدولةالvw يريد، تحدث عن ثالثة شروط  الدولة

 والشرط الثا�ي^ي املرجعية األوSى والوحيدة للدولة، 
ً
، أما : أن يكون رئيس الدولة مسلما

ً
كون : فأن يالشرط الثالثسنيا

، ولم يمانع من أن يرشح أق
ً
 أيضا

ً
 سنيا

ً
 نفسھ لعضوية ال�Wملان.لويٌّ رئيس ال�Wملان مسلما

 نتشر احديث حول األيديولوجيا الvw تختلج Lي نفس أبي عي§¦� الشيخ، هو الحديث الذي ورد Lي الفيديو الذي لعل أصرح 

 (بلتغWQ ملموس Lي التفكWQما حصل من  ونقارن فيھوهو حديث سابق عن لقاء الجزيرة،  ،L13ي وقت مبكر من عمر الثورة

 WQالتعب (  
ْ
 Lي مسألة الحقوق ومشار  Lي اللقاء الذي كان مع مجموعة من الناشطQنالشيخ كان  بQن اللقاءين، إذ

ً
كة أكWÙ وضوحا

ميش املكونات األخرى إن كانت علمانية أو من ديانات لتعايش والوسطية وعدم اإلقصاء وtÄوا 5األقليات والدولة املدنية

 �wح 
ً
 ومعWXضا

ً
 حول هذه القضايا، متوقفا

ً
 ع�ى، "استخدام كلمة "ديمقراطية حول أخرى، وكان Lي لقاء الجزيرة أكWÙ تحفظا

 ن لها بدائل Lي السياق اإلسالمي.أاعتبار 

  

                                                
 

1
 مقر أطمة.

 
2

األول  لوية أن سبب انشقاق اللواءكانت األلوية تسمح بدعاة من خارج سوريا Lي التوجيھ املعنوي (أي الدعوة الدينية) لكتائ·tا وألوي�tا، والتقديرات الvw تدور داخل األ

ر Lي
ّ
 إSى تنظيم داعش. ومثلھ  (لواء داوود) كان بسبب داعية سعودي (غWQ معروف) أث

ً
صناعة التشدد داخل اللواء، وقد انشق هذا الداعية مع اللواء وتوجھ معهم الحقا

 تأثر اللواء الثاني (لواء سيوف الحق) بداعية أردني، تسبب Lي تغWQّ توجهات اللواء. 
ً
 أيضا

 
3

 للمحافظة ع�ى اندماج صقور 
ً
َعت األلوية مضطرة

َ
 ة أن تحسب ع�ى جيش الفتح، الذي لج·tة النصرة/ج·tة فتح الشام قول مفص�ي فيھ.أحرار الشام تحت وطأ-بل َوق

 
4

 ُيع�W ثم ُيرمى، ع
ً
 للمشاركة السياسية، فال يريد أن يكون جسرا

ً
، بأنھ يطمح شخصيا

ً
 �ى حد تعبWQه.تحدث الشيخ Lي لقاء الجزيرة الذي أشرنا لھ سابقا

 
5

" (وتحمل  يرى الشيخ كما بقية اإلسالميQن "أن الدولة
ً
املدنية ال تتعارض مع دولة اإلسالم إن كانت تعvå دولة الحقوق، لكtuا إن كانت دولة ال دينية ف�v مرفوضة تماما

.(
ً
 أيضا

ً
 داخليا

ً
 هذه الجملة تناقضا
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 املكونات داخل األلوKة  -

، مع تضخم املعارك  يبة صقور الشام، وتطورت مع الوقتت اسم كتتشكلت األلوية من كتيبة واحدة تح
ً
 وعدديا

ً
تنظيميا

الشام"، وكان أول تكوين  "ألوية صقور  أصبحت"لواء صقور الشام"، ثم  تضخمت الكتيبة إSىوازدياد الدعم املاSي، حيث 

كما ذكر ذلك الشيخ Lي لقاء الناشطQن لشام ولواء داوود ولواء ذي قار، يضم ثالثة ألوية أساسية: لواء صقور الأللوية 

، جمعنا ما تمكنا مtuا Lي الجدول األول تحت عنوان (التكوين أكWÙ من عشرين لواءأصبحت األلوية بعد ذلك  سابق الذكر.

Wي خمسة ألوية أساسية (وكتيبظروف )، ومع سيولة املعارك و األك�L نالساحة، أعيد إنتاج األلويةQا 1تtÄجمعنا معلوما ،(

 الجدول الثاني تحت عنوان (التكوين الحاSي). Lي

 .2ما قبل Sشكيل اTUVWة اإلسالمية األكOP  التكوKن. 1

 وضعھ اW[ا\] قائده اسم اللواء

 انشق عن األلوية واقتتل مع قيادة األلوية بعد مبايعة تنظيم حسان عبود (شباب سرمQن) لواء داوود

 شهور  6داعش، وهناك أحاديث عن مقتل قائده منذ 

لواء جديد تحت عنوان (لواء جند  Lيأعيد توزيع عناصرها  غWQ معروف لواء الصديق

 الراية). (انظر الجدول التاSي)

، وتم إعادة L2012ي مدينة أريحا أوائل عام  قتل قائد اللواء عبد العزيز أبو وسام لواء ذي قار

لواء جديد تحت عنوان (لواء أبو هاجر).  Lيتوزيع العناصر 

 (انظر الجدول التاSي)

قتل قائد اللواء، وأعيد توزيع عناصره تحت لواء جديد اسمھ  يح�è أبو زكريا (أخ أبو عي§¦�) لواء أبو الفضل عباس

 (لواء عمر بن الخطاب). (انظر الجدول التاSي)

ت الكتيبة عن قيادة األلوية، وشكلت مع آخرين ما عرف انشق نضال الحاج ع�ي كتيبة الشهيد محمد العبد هللا

 vwارتبـ كتائب أحفاد الرسول، الtÚقتالها مع تنظيم بعد  ا

 داعش.

قتل قائد اللواء، وأعيد توزيع عناصره تحت لواء جديد اسمھ  ع�ي أبو شيماء (أخ أبو عي§¦�) كتيبة الخنساء

 (لواء عمر بن الخطاب). (انظر الجدول التاSي)

انشقت كتيبة معھ من داخل اللواء ثم بايع ½tا تنظيم داعش،  راشد طكو لواء سيوف الحق

 وأعيد توزيع من تبقى إSى ألوية أخرى. 

أعيد توزيع اللواء داخل (لواء عمر بن الخطاب). (انظر اللواء  خالد أبو إبراهيم لواء املهاجرين واألنصار

 التاSي)

                                                
 

1
 مستقلة بحكم جغرافية تواجدها

 
2

 ألف. 12 لواء وكتيبة يصل تعدادها إSى 28أثناء مداوالت تشكيل الج·tة اإلسالمية تم حصر 
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 .2االنفصال عن االندماج مع حركة أحرار الشام)`عد ( 1اW[ا\]. التكوKن 2

 أعداده تواجده قائده اسم اللواء

جبل الزاوية (كل ما هو غرب األوتوسWXاد  مجاهد زيدان لواء عمر بن الخطاب

 الدوSي)

1500 

سراقب (كل ما هو شرق األوتوسWXاد  –املعرة  أبو حميد معرشارمQن لواء جند الراية

 الدوSي)

1000 

 500 – 600 خان شيخون  –كفرنبل  –كفرومة  3نضال الديك صقور فجر اإلسالملواء 

(قادها قبلھ  عبدو أبو عمر  هاجر أبو لواء 

أبو مهدي الذي قتلھ تنظيم 

 داعش)

 500 – 600 جسر الشغور  –غرب إدلب 

 400 – 500 سلقQن ) –حارم  –شمال إدلب (كفر تخاريم  أبو سامي النسر لواء صالح الدين

 180 - 200 الغاب الشماSي (الروج) رامزنضال أبو  كتيبة نور اإلسالم

  داخل مدينة معرة النعمان  كتيبة صقور املعرة

      

  

                                                
 

1
 تم تزويد الباحث ½tذه املعلومات من طرف ألوية صقور الشام.

 
2

ة لب ع�W ألوية متحالفقبل االندماج مع أحرار الشام قلصت صقور الشام وجودها Lي مدينة إدلب وريفها، بينما قبل ذلك كانت تغطي مناطق أوسع تصل من درعا إSى ح

 أو منضّمة.

 
3

 قور الشام الذي قتلتھ تنظيم داعش.أخو القائد العسكري السابق لص
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 1ألوKة صقور الشام أو شاركت فTqا  الkl خاضTmا املعارك -

 ضد التارKخ املعركة

 النظام 2013 / مايو أيار  14تحرير حاجز عQن عيس Lي الرقة

 النظام 2013 / نوفم�W  تشرين الثاني 15جبل األربعQن وقصر السعودي بإدلبتحرير قمة 

   16معارك تحرير جبل الزاوية

 النظام 201218 حزيران / يونيو  29 17تحرير حاجز املغارة

لواء للنظام كان معركة خان السبل والvw تم ف¨tا قطع طريق 

 19عت�Wها أبو عي§¦� أهم إنجاز عسكري)متجها إSى حلب (ي

 النظام 2012

 النظام  حاجز معروف Lي قرية كفرالنا

 النظام  20حاجز حميشو Lي مدينة سراقب بإدلب

 النظام  21كلية الشؤون العسكرية Lي ريف حلب الجنوبي

 النظام 2012 / أكتوبر  تشرين األول  6 22تدمWQ حاجز كفر شاليا

 النظام 2012 / مارس آذار  20 23تحرير حاجز رودكو

 النظام  25 24املركزي Lي إدلب تحرير السجن

   تحرير معظم حواجز ريف أريحا واملعرة

   املشاركة Lي أغلب معارك الرقة

   املشاركة Lي تحرير حقول الشاعر وجزل 

   تحرير حواجز ريف حلب (السر ، قرية باشكوي)

   املشاركة Lي تحرير معرة النعمان وكفرنبل وحاس وسراقب

   حميشو ومعمل لويس وحواجز نزيتاملشاركة Lي تحرير 

   املشاركة Lي تحرير مطار تفتناز

   تحرير مع�W باب الهوى 

   املشاركة Lي تحرير حاجز سرمدا

                                                
 

1
ي ال تحصر أغلب املعارك.  تم الحصول ع�ى هذه املعلومات من طرف ألوية صقور الشام ̂و
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   املشاركة Lي تحرير خان شيخون 

الكتيبة الvw بقرب كفر  –سلقQن  –املشاركة Lي تحرير حارم 

 تخاريم 

  

   حماة الشرÓي)املشاركة Lي معركة الجسد الواحد (ريف 

   قطع طريق املوت وطريق أريحا محمبل

املشاركة Lي معارك الراموسة األخWQة الvw ع�Wها تم فك حصار 

 حلب.

  

   املشاركة Lي معارك معمل األسمنت، وصالح الدين.

   املشاركة Lي أغلب معارك جيش الفتح (كمكون مؤسس)
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- Wشاركتا klات الTUV ةKا  األلوTvKتكو [u ندماجات واال 

مما يحسب أللوية صقور الشام، أtÚا شاركت Lي الكثWQ من مشاريع الوحدة بQن الفصائل، وقامت بمحاوالت اندماجية مع 

دراسة التسلسل الزمvå كما أن   بعض الفصائل الvw كان يربطها معها مشWXكات فكرية أو مشWXكات اسWXاتيجية عسكرية.

تغWQات الvw يوéي بامل ؛لشام Lي تأسيسها، واالندماجات الvw قامت ½tا مع بعض الفصائلللج·tات الvw شاركت ألوية صقور ا

 عاش�tا الثورة السورية نفسها، واملتغWQات الvw وقعت 
ً
 ألوية صقور الشام.ع�ى أيضا

 .)اإلسالمية(. اTUVWة األو\x: جTUة تحرKر سورKا 1

تعت�W ج·tة تحرير سوريا اإلسالمية من أوائل الج·tات العسكرية الvw تأسست ع�ى أيدي اإلسالميQن Lي الثورة السورية، 

 ، (ج·tة ثوار سوريا) الvw سبق�tا بزمن ليس ببعيد وأطلقت ^ي ومناِفس�tا
َ
Qن مكونات ب ت وحددتv مايز التصنيف الw موجة

 ،2011ففي حQن كانت ج·tة ثوار سوريا، الvw تأسست Lي أواخر  حة السورية،لعمل اإلسالمي العسكري املنظم ع�ى الساا

 للسلفية الجهادية، كانت ج·tة تحرير سوريا اإلسالمية سيطر والvw ت
ً
الvw كان للواء و ، 1عل¨tا حركة أحرار الشام، أكWÙ قربا

 التأثWQ األك�L Wي توجهاtÄا، تمثل تيار السلفية العلمية. 2اإلسالم

من عدة مكونات كانت تعت�W من املكونات الكبWQة 3 2012أيلول / سبتم�W   12تأسست ج·tة تحرير سوريا اإلسالمية بتاريخ 

 وتجمع أنصار اإلسالم Lي دمشق وريفها (، ككتائب الفاروق، وألوية صقور الشام، L4ي وق�tا
ً
 سالم)،اإل  للواء والvw كانت وجها

. وقد انضم لواء التوحيد إSى الج·tة 26ولواء اإليمان Lي حماة، ومجلس ثوار دير الزور، وكتيبة الناصر صالح الدين، وآخرين

ضيفت صفة "اإلسالمية" 
ُ
Lي وقت الحق بعد مفاوضات. كان االسم األول للتكوين األوSي للج·tة هو "ج·tة تحرير سوريا"، وقد أ

Qنتيجة مزايدات الجهادي 
ً
خرى ع�ى الدعم السلفي.   5نالحقا

ُ
  ومنافسة تجمعات أ

 . اTUVWة الثانية: اTUVWة اإلسالمية.2

التحالفات داخل ج·tة ثوار سوريا، وأثناء محاوالت االندماج بQن ج·tة ثوار سوريا وج·tة Lي تلك األثناء، ونتيجة تدهور 

أعلنت حركة أحرار الشام ج·tة وبعد فشل هذه املحاوالت، تحرير سوريا اإلسالمية، الvw قادها علماء سعوديون بارزون، 

 جديدة تحت اسم "الج·tة اإلسالمية السورية"، 
ً
كحركة الفجر ، 6تكونت من كتائب تماثل حركة أحرار الشام أيديولوجيا

                                                
 

1
 
ً
ي حادثة تكررت كثWQا  نتيجة مزايدات فصائل إسالمية أخرى، ̂و

ً
، فقد ةLي الثورة السوريكانت تسم� ج·tة تحرير سوريا، دون إضافة "إسالمية"، لكن إضاف�tا الحقا

 كانت حركة أحرار الشام، دون صفة إسالمية، واضطرت إلضافة الصفة اإلسالمية نتيجة مزيدات فصائل أخرى كج·tة النصرة.

 
2

 أي جيش اإلسالم.

 
3

   http://goo.gl/YSP9tcألقى خطاب التأسيس من داخل سوريا حيtuا: أحمد عي§¦� الشيخ، الذي كان قائد الج·tة.

 
4

 
ً
 الذي أخذ شكل الج·tة الشامية)، وبعضها انت�� فعال

ً
أسسها   ككتائب الفاروق الvwبعض الكتائب ال زالت باقية رغم تعرضها للكثWQ من االtÚيارات (لواء التوحيد مثال

 أمجد البيطار وحمزة الشماSي، ومجلس ثوار دير الزور الذي انت�� بسبب تنظيم داعش.

 
5

 وقد جاء الطلب من لواء التوحيد، أثناء مفاوضات دخولھ إSى الج·tة، نتيجة منافسة ج·tة النصرة لھ Lي مناطقھ.

 
6

 نزعت حركة أحرار الشام منذ تأسيسها إSى التمايز األيديولوÏي.
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تائب شام، وكاإلسالمية، ولواء الحق Lي حمص، وجيش التوحيد Lي دير الزور، وجماعة الطليعة اإلسالمية، وكتائب أنصار ال

  .27اإليمان املقاتلة، وكتيبة حمزة بن عبد املطلب الvw تعمل Lي مدينة الزبداني

، من عباءة ج·tة ثوار سوريا، الvw 1، بعد أن تخلصت حركة أحرار الشام اإلسالميةأعيدت محاوالت االندماج مرة أخرى 

 
ً
 أيديولوجيا

ً
 (بسبب وجودة بعض املكونات الvw ال كانت تسبب عائقا

ً
 أيضا

ً
 تنظيميا

ً
فاوضات وبعد م .تتوافق معها) وعائقا

 تمثلت حركة أحرار الشام اإلسالمية وجيش اإلسالم قطباه الرئيسيان، توافقولوجية وتنظيمية ومالية) طويلة، (أيدي

 ع�ى تأسيس ما ُسم 2الج·tتان
ً
، 2013/ نوفم�W  الثانيتشرين  22، وقد كان ذلك بتاريخ "بالج·tة اإلسالمية"v وعرف الحقا

ضّمت سبعة فصائل: حركة أحرار الشام اإلسالمية، وجيش اإلسالم، وألوية صقور الشام، ولواء التوحيد، ولواء الحق، و 

 .28وكتائب أنصار الشام، والج·tة اإلسالمية الكردية

 كحركة تكتيكية). ج&ش اإلسالم –. االندماج األول: صقور الشام 1
ً
 صورKّا

ً
 (~ان اندماجا

لقطع الطريق ع�ى  بل ، وليس كافWXاق عtuا29االندماج بQن صقور الشام وجيش اإلسالم تحت مظلة الج·tة اإلسالميةجاء 

قيادة كتلة أحرار الشام اإلسالمية من محاوالت إخراج جيش اإلسالم من الج·tة اإلسالمية، بحسب مطلعQن من داخل 

 الج·tة اإلسالمية.

 أحرار الشام  –. االندماج الثا�ي: صقور الشام 2

، وذلك بعد االنسحاب التدريÕي وغWQ حركة أحرار الشامجاء االندماج الثاني بQن صقور الشام وأحرار الشام تحت مظلة 

 vwا" الtة اإلسالمية. وفيھ انقالب كامل من طرف صقور الشام ع�ى "ال أيديولوجي�t·افظت حاملعلن لجيش اإلسالم من الج

ن الكتلة غWQ املؤدجلة لصقور الشام ستندمج مع الكتلة املؤدجلة من أحرار الشام، وLي ظل عل¨tا فWXة من الزمن، حيث إ

تما^ي آالف)، فإن صقور الشام تخاطر ب 4ألف حيtuا) مقابل صقور الشام ( 16التفوق العددي ألحرار الشام (تزيد عن 

  .   3كتل�tا داخل أحرار الشام وذوباtÚا التدريÕي

 

 التقن�ن العسكري  -

 و ظل ألوية صقور الشام بظل الجيش السوري الحر، وهو تست
ً
ل حال

ّ
، إال أنھ مث

ً
 هشا

ً
 إن كان ظال

ً
لجعل التحركات مقبوال

 Lي املعا تصبحأمام املجتمع الدوSي، ووسيلة ألن  وم ½tا ألوية صقور الشام قانونيةالعسكرية الvw تق
ً
دلة الvw األلوية طرفا

، أبو عي§¦� الشيخ، Lي لقاء الجزيرة صرحتتفاعل Lي حاضر سوريا والثورة السورية، وربما مستقبلها. ومن أجل ذلك، وكما 

ن األلوية شاركت بثقلها Lي تكوين القيادة السياسية وصناعة مستقبل سوريا، فإرغبتھ Lي املشاركة حول آنف الذكر، 

  ، والvw تعت�W أول كيان جامع لكتائب الجيش الحر املتفرقة، وشاركت30ملشWXكة للجيش السوري الحرالعسكرية ا
ً
عد ب أيضا

 ذلك بتكوين هيئة األركان، الvw انبثقت عن لقاء أنطاليا.

                                                
 

1
.våللتوافق الزم 

ً
 أستخدُم إضافة إسالمية ألحرار الشام وأنزُعها أحيانا

 
2

 اإلسالمية والج·tة اإلسالمية السورية.ج·tة تحرير سوريا 

 
3

 من صقور الشام فقط. 5شخصية،  27يتكون مجلس شورى االندماج من 
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 :مع داعشاالش�با~ات  -

ات د أtÚا لم تدخل Lي اشتباكتحاول ألوية صقور الشام حصر معرك�tا مع نظام األسد، وع�W استقراء تاريخها العسكري، نج

فصائلية، يعود هذا األمر أليديولوجي�tا املرنة وقبضها ع�ى الهدف األساv¦ì الذي قامت عليھ منذ البداية، كما أtÚا -بQن

 بانضمامها إSى الج·tات والكيانات الجامعة، ع�ى الرغم من 
ً
 للفكر الجامع والتوافقي، وقد مارست ذلك فعال

ً
تنتمv كثWQا

، بأنھ يرى الثورة السورية بوجهها املسلح تسWQ بحسب وجهة نظره 31السلبية عل¨tا، وقد تحدث أبو عي§¦� الشيخ مرةآثارها 

محط إزعاج لكل الفصائل تصرفات تنظيم داعش  وقد كانتع�ى مرحلتQن: مرحلة التنسيق والتحالف ومرحلة االندماج. 

 :1الفصائل الvw شاركت Lي قتالها لتنظيم داعش وطردها من مناطقها العاملة Lي املجال اإلدلví، وكانت األلوية من ضمن هذه

لواء ُهدد و طرد جميع الدواعش من املنطقة، تم : وهو الذي دار داخل جبل الزاوية وبھ األول  االش�باك -

 ، وُسمح لھ باالنسحاب إSى الرقة بعد ذلك. سرمQنبمحاصرة قبلها بفWXة) داوود (الذي بايع داعش 

ة، ن األلوي: حيث أرسلت األلوية مؤازرة لفك حصار فرضھ تنظيم داعش ع�ى عناصر مالثا�ياالش�باك  -

تل القائد العسكري أللوية صقور الشام: أبو حسQن الديك.وذلك Lي الشاعر Lي باد
ُ
 ية حماة، وبھ ق

لvw اوالذي حصل Lي أختارين Lي ريف حلب، حيث أرسلت األلوية مؤازرة إSى املنطقة : الثالثاالش�باك  -

تل فيھ أبو مهدي العاv¦Ô أحد قادة ألوية صقور الشام، وأبو عبد السميع أحد 
ُ
حاصرها تنظيم داعش، وق

 من عناصر األلوية. 20شرعي¨tا، مع 

 

- �Wةسأ�م اK2ائر ال�شر: 

 ع�x يد تارKخ القتل املقتول 

الدكتور محمد ابراهيم 

v¦Ô32العا 

 داعش 2014 / أغسطسآب 

 داعش 2014 / ف�Wاير شباط  33محمد الديك "ابو حسQن"

 النظام  داوود الشيخ (أخ أبو عي§¦�)

مصعب الشيخ (ابن عم أبو 

 عي§¦�)

 النظام 

 النظام  عي§¦� الشيخ (ابن أبو عي§¦�)

(�èأبو يح) النظام  زكريا الشيخ 

                                                
 

1
 ومع ذلك لم تكن تلك االشتباكات كثWQة إال ما كان ينضوي تحت الج·tة اإلسالمية.

 
2

 .1500يصل عدد قت�ى ألوية صقور الشام إSى ما يزيد عن 
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 النظام  ع�ي الشيخ (أبو شيماء)

 داعش 2014 آب / أغسطس 34أبو عبد السميع

 النظام 2013آذار / مارس  18 35محمد البكري 

 النظام 2012تشرين األول / أكتوبر  8 36غياث فاتح الحميدو

 النظام 2013آب / أغسطس  4 37قحطان حاج محمد

 النظام 2013 نوفم�W / تشرين الثاني 38سليمان الشيخ (عم أبو عي§¦�)

 النظام 2013 أيلول / سبتم�W  39جمال أصالن

 النظام 2014 األول / أكتوبر تشرين  40رداد خلوف (أبو أكرم)

 النظام 2013 سبتم�W أيلول /  41النقيب حسام أحمد دعبول 

 النظام 2013 أيلول / سبتم�W  42أبو حميد محمد الهاشم

 النظام  فراس أبو الحضر

 النظام  أبو أحمد فرحات

 النظام  املقدم عبدالسالم رحمون 

v¦Ôالنظام  سعيد محمد العا 

 النظام  مصطفى جوالق

 النظام  أحمد شريف نحلة

 النظام  أبو جمال عجينة

 النظام  النقيب محمد أبو حبيب

 النظام  عبد الرزاق أبو محمد

 النظام  1حسQن مصطو

 

 املوقف من العملية السياسية -

 لم يحصل ع�ى األصوات الكافية للعضوية، 
ً
شاركت ألوية صقور الشام Lي مداوالت تشكيل املجلس الوطvå، ورشحت اسما

أما املوقف من االئتالف الوطvå، فقد وكانت هذه آخر مشاركة Lي الكيانات السياسية الvw انبثقت عن الثورة السورية، 

                                                
 

1
 ومات من طرف ألوية صقور الشام.تم تزويد الباحث ½tذه املعل
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ً
 لم تساهم Lي تشكيلھ بل لم تعلنكان سلبيا

ْ
 ضمن التمثيل السياì¦، لكtuا األلوية تأييدها لھ إذ

ً
v وليس كانت تعت�Wه طرفا

إال  االتمثيل السياv¦ì الوحيد للثورة السورية، أما الحكومة املؤقتة الvw انبثقت عن االئتالف فلم تعلن األلوية تأييدها له

اندماج األحرار) Lي هيئة التفاوض، إال الصقور (كجزء من أtÚا سهلت عملها الخدمي Lي أماكن سيطرة األلوية، وشاركت 

 بحسب تصريحات أtÚا انسحبت 
ً
من مداوالت الرياض، وبذلك كان املوقف من العمل السياv¦ì ع�ى مستواه النظري مقبوال

.
ً
  أبي عي§¦�، إال أtÚا مستواه العم�ي كان ضعيفا

 

 خيارات املستقبل -

 مع حركة أحرار الشام، 
ً
  يثحف�v تشارك Lي املعارك الvw يشارك ف¨tا جيش الفتح،  وعليھتندمج ألوية صقور الشام حاليا

WQي فك حصار حلب األخL ي إدلب ،1شاركتL ا إدارة السجن املركزيt¨ّهل وحولھ 2كما أنھ موكل علWXإال أن هذا االندماج م ،

الvw بقيت  االندماج اتملفإكمال  ع�ىجة خالفات نتي 3هذه االندماج فكالكثWQ من الخالفات، وقد أعلنت بعض املصادر 

قة 
ّ
، ومحاوالت تذويب عناصر األلوية Lي األحرار، ومحاولة االنقالب الvw ع�ى االندماج كامل ع�ى الرغم من مرور عاممعل

 ما دارت من أطراف داخل أحرار الشام ع�ى قيادtÄا الحالية، الvw تتوافق معها قيادة صقور الشام
ً
، باإلضافة إSى نوعا

تفككها داخل ولذلك فإن األلوية أمام خيارين:  ،4املناصب املهمةالتمثيل Lي املكاتب و  الصقور عن أعضاءو إقصاء قيادات 

  .املتوقعة tÄاسلبياالخروج من االندماج مع الحفاظ ع�ى كتل�tا و ، أو حركة أحرار الشام وذوبان أفرادها

  

ألوية صقور الشام االنفصال عن  قررتبفWXة شهر ونصف،  املسودة األولية من هذه الدراسةبعد االن�tاء من كتابة 

  .432016 / سبتم�W  لول أي 3االندماج مع حركة أحرار الشام وذلك بتاريخ 

  

                                                
 

1
 جريح Lي هذه املعركة. 100قتيل و   20املعلومة الvw حصل عل¨tا الباحث من داخل األلوية، بأن لدtðا:

 
2

 أللوية صقور الشام مؤسسة أمنية، ^ي الvw تدير السجن املركزي Lي إدلب، وبعض امللفات األخرى.

 
3

  http://goo.gl/WBqh49انظر هنا: 

 
4

.
ً
 فخريا

ً
 نائب قائد أحرار الشام لشؤون إدلب يعت�W منصبا
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 م�[قات

 التغWQات الvw حصلت ع�ى شعار ألوية صقور الشام: ١م�[ق رقم 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

  @idraksy 

WWW.IDRAKSY.NET	

 

 

 املراجع

  https://goo.gl/wwbsoX، 2016/ 8/ 22بQن تشكيل كتيبة صقور الشام، فيديو شوهد من طرف الباحث Lي تاريخ 1 

 http://goo.gl/XOKnZyكلنا شركاء. ”. الج·tة اإلسالمية“ج·tة تحرير سورية تحل نفسها.. بعد اإلعالن عن 2 

 http://goo.gl/rb0Z4Jسبعة فصائل سورية تندمج بـ "الج·tة اإلسالمية". الجزيرة نت. 3 

). 2016حزيران  29ندماج حركة أحرار الشام اإلسالمية وألوية صقور الشام (شوهد من طرف الباحث بتاريخ ا4 

https://goo.gl/iSzjqA  

 http://goo.gl/XOKnZyكلنا شركاء. ”. الج·tة اإلسالمية“ج·tة تحرير سورية تحل نفسها.. بعد اإلعالن عن 5 

 http://goo.gl/rb0Z4Jسبعة فصائل سورية تندمج بـ "الج·tة اإلسالمية". الجزيرة نت. 6 

 للحركة Lي قطاع إدلب، املركز الصحفي السوري. 7 
ً
حركة أحرار الشام تعQن أبو عي§¦� الشيخ قائدا

https://goo.gl/HLBqkA  

  http://goo.gl/syQEJDالسلفية Lي املشرق العربي، محمد أبو رمان 8 

 http://goo.gl/0ngvwSاملذابح الجماعية Lي جبل الزاوية، خالد األحمد، مركز الشرق العربي 9 

 10 vي للسالم العالمòن، رافائيل لوفيفر، مركز كارينQالكفاح املسلح لجماعة اإلخوان املسلمhttp://goo.gl/9lIgwZ 

كارينòي للسالم العالمv الصراع من أجل التكيف: جماعة اإلخوان املسلمQن Lي سوريا الجديدة، آرون لوند، مركز 11 

http://goo.gl/RNK53O 

  http://goo.gl/zQ0sWAفيديو: لقاء اليوم: أحمد عي§¦�، فصيل صقور الشام 12 

  http://goo.gl/DLBl1l 27/8/2016فيديو شوهد بتاريخ 13 

التابعة أللوية صقور الشام Lي حلب. شوهد Lي  فيديو: تحرير حاجز عQن عيس Lي الرقة كتيبة صقور األمة 14 

29/06/2016 .https://goo.gl/LnCEan 

 http://goo.gl/3CfEIIلب. الدرر الشامية. ألوية "صقور الشام" تعلن تحرير قمة جبل األربعQن وقصر السعودي بإد15 

 https://goo.gl/AWxnRZ. 29/06/2016تحرير قرية البارة. شوهد Lي  -فيديو: من معارك جبل الزاوية 16 

. 29/06/2016. شوهد Lي Report of attack of Al Mughara checkpoint -فيديو: تقرير عن اقتحام حاجز املغارة 17 

https://goo.gl/BfXZul 

  https://goo.gl/cfkN4s) 2016/ 8/ 22املعركة الكاملة (شوهد Lي  –فيديو: اقتحام حاجز املغارة 18 

 http://goo.gl/JmXUhv، الجزيرة نت. 3حمد عي§¦�: سلسلة رموز املعارضة املسلحة جأ19 

 املصدر السابق20 

 املصدر السابق21 

                                                



 

  @idraksy 

WWW.IDRAKSY.NET	

                                                                                                                                                       
  https://goo.gl/mTbhLd) 22/8/2016فيديو: تدمWQ حاجز كفرشاليا (شوهد Lي 22 

  https://goo.gl/9vBj4t) 22/8/2016فيديو: معركة تحرير حاجز رودكو (شوهد Lي 23 

  https://goo.gl/upmprK) 22/8/2016فيديو: تحرير السجن املركزي Lي إدلب (شوهد Lي 24 

  https://goo.gl/aLcz44) 22/8/2016زي Lي إدلب (شوهد Lي : تحرير السجن املرك2فيديو25 

  http://goo.gl/YSP9tc 29/8/2016فيديو شوهد بتاريخ 26 

  http://goo.gl/RhlxHالج·tة اإلسالمية السورية: قوة متطرفة جديدة، معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى 27 

 http://goo.gl/rb0Z4Jسبعة فصائل سورية تندمج بـ "الج·tة اإلسالمية". الجزيرة نت. 28 

  http://goo.gl/pyA7Aa 29/8/2016فيديو شوهد بتاريخ 29 

  http://goo.gl/O6qgg8تشكيل القيادة العسكرية املشWXكة للثورة السورية، الشرق األوسط 30 

 http://goo.gl/DLBl1l 27/8/2016فيديو شوهد بتاريخ 31 

القيادي Lي "صقور الشام" الدكتور محمد ابراهيم العاv¦Ô: من قتال النظام Lي صفوف اإلخوان بالثمانينات اSى قتال  32 

 http://goo.gl/5pdDbG، القدس العربي. »داعش«األمريكان Lي العراق يقتل ع�ى يد 

كلمة صوتية لـ "أبو عي§¦� الشيخ" Lي رثاء القائد العسكري أللوية صقور الشام "محمد الديك" أبو حسQن. 33 

https://goo.gl/NR40Cy 

 http://ara.tv/gayszداعش يقتل قاv¦Â "صقور الشام"، وصبيانھ يلهون برأسھ، العربية نت. 34 

 http://goo.gl/gDcOqoقائد Lي ألوية صقور الشام. رموز الثورة السورية.  -الشهيد محمد البكري 35 

 http://goo.gl/bk0AbHقائد مجموعة Lي كتيبة صقور اإلسالم، رموز الثورة السورية.  -الشهيد غياث فاتح الحميدو 36 

. 29/06/2016. شوهد Lي 2013 8 4فيديو: ريف الالذقية دفن الشهيد بإذن هللا الشيخ قحطان حاج محمد 37 

https://goo.gl/n3oZjO 

 http://goo.gl/TJ7TAHالخنساء التابع لها. الدرر الشامية.  ألوية "صقور الشام" تنóي شيخ املجاهدين بلواء38 

 http://goo.gl/NzTaZpصقور الشام تنóي استشهاد قائد لواء "املهاجرين واألنصار" التابع لها، الدرر الشامية. 39 

 http://goo.gl/ylQ6z9قور الشام "رداد خلوف" Lي ذمة هللا، الدرر الشامية. القائد امليداني بص40 

Lي معارك بإدلب، الدرر الشامية.  933"صقور الشام" تنóي استشهاد القائد العسكري للكتيبة 41 

http://goo.gl/a8ZBuU 

 http://goo.gl/IIJUei أريحا"، الدرر الشامية. “فيديو: صقور الشام تنóي استشهاد قائد لواء املجاهدين التابع لها بـ 42 

 3https://goo.gl/jXHi4 صقور الشام تنفصل عن حركة أحرار الشام، عنب بلدي  43 


