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ومن ثم انتقلت الفرقة بقيادة "محمد رمي أبو حيدرة"   .منذ بداية تأسيس الحركة  "حركة أحرار الشام اإلسالمية"" إحدى كتائب  32كانت "الفرقة    1

انضمت إلى فصيل "الجبهة الشامية" التي كانت بقيادة "أبو ياسين" آنذاك ومع ،  2017تشرين الثاني/نوفمبر    27إلى ريف حلب الشمالي، و بتاريخ  

،  2022نيسان/أبريل  1قات بين الطرفين بعد أن قامت األخيرة بالهجوم على مقرات الفرقة في قدوم القيادة الجديدة في "الجبهة الشامية" توترت العال

قطاع شرقي(،   -   أحرار الشام  32رقة  ففي اليوم ذاته انشقاقها عن "الجبهة الشامية" والعودة للعمل تحت راية "أحرار الشام" باسم "ال  32أعلنت الفرقة  

في    عوالنمقاتل وتتخذ من قرية    600  حوالي  لفرقة انضمامها إلى "هيئة ثائرون"، ويبلغ تعداد مقاتلي الفرقةأعلنت ا،  2022أيار/مايو    23وبتاريخ  

 ريف حلب الشرقي مقراً لها. 

https://t.me/khalil124kh/20080
https://www.google.com/maps/place/%D8%B9%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@36.4186157,37.493262,14568m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x15303cc49aed2f99:0xb3f24c1c35de5424!8m2!3d36.4183714!4d37.4835626
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https://www.google.com/maps/place/Al+Bab,+Syria/@36.4262762,37.4895251,17831m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x15303cc49aed2f99:0xb3f24c1c35de5424!2z2LnZiNmE2KfZhtiMIFN5cmlh!3b1!8m2!3d36.4183714!4d37.4835626!3m4!1s0x15303d964c89c6fd:0x407b6e03a728ccc7!8m2!3d36.3721267!4d37.5161433
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%85%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%aa/
https://www.google.com/maps/place/%D8%B9%D8%A8%D9%84%D9%87%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/data=!4m2!3m1!1s0x153021c0d375406d:0xb58494df69b19d90?sa=X&ved=2ahUKEwig-sKhxcH4AhWq_rsIHZySAq4Q8gF6BAg_EAE
https://www.google.com/maps/place/Tall+Battal,+Syria/@36.5533311,37.1618052,59877m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1530251eedc520b1:0xbcd5126154df4a47!8m2!3d36.4998387!4d37.4430803
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https://t.me/khalil124kh/20070
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B025'45.9%22N+37%C2%B021'58.1%22E/@36.429422,37.36615,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x8d1aad6c43e4d318!8m2!3d36.429422!4d37.36615
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https://t.me/ahtemlat/24148
https://twitter.com/abo_hade5/status/1538134710194413568
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https://www.google.com/maps/place/36%C2%B030'06.1%22N+37%C2%B026'01.2%22E/@36.5017,37.43148,905m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xa82cf5908b0311b2!8m2!3d36.5017!4d37.433674
https://t.me/Jarablous_Jarablous/19750
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https://www.google.com/maps/place/36%C2%B025'02.8%22N+37%C2%B028'22.8%22E/@36.4174529,37.4687352,862m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0xa82cf5908b0311b2!2zMzbCsDMwJzA2LjEiTiAzN8KwMjYnMDEuMiJF!3b1!8m2!3d36.5017!4d37.433674!3m5!1s0x0:0x9670638b40e1a61e!7e2!8m2!3d36.4174529!4d37.4730072
https://twitter.com/AbuOmarBridge/status/1510717885890633738
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https://t.me/khalil124kh/20143
https://t.me/ahtemlat/24373
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https://maps.app.goo.gl/J58yGCZKKSTteWir8
https://maps.app.goo.gl/n9YtMxctpYfSkjYR8
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https://twitter.com/KARA96604784/status/1538220917821784064
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https://www.google.com/maps/place/36%C2%B026'53.4%22N+37%C2%B027'34.5%22E/@36.448177,37.4574196,436m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x2fae5a6f8fb058f7!2zMzbCsDI2JzUzLjkiTiAzN8KwMjcnMzIuMyJF!3b1!8m2!3d36.448315!4d37.458972!3m5!1s0x0:0xaa19da4c0ceb3a0b!7e2!8m2!3d36.4481773!4d37.4595801
https://t.me/albabnewse/4535
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https://www.google.com/maps/place/36%C2%B026'51.2%22N+37%C2%B027'32.5%22E/@36.447556,37.4579643,436m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xa37634b98caaee3f!8m2!3d36.447556!4d37.45902
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https://www.google.com/maps/place/36%C2%B026'57.8%22N+37%C2%B027'19.0%22E/@36.449382,37.4542258,434m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x89bc43f97d5689dc!7e2!8m2!3d36.449382!4d37.4552769
https://t.me/Aleppocountryside/13667
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https://t.me/khalil124kh/20085
https://www.youtube.com/watch?v=9a1_fMvpbVA&feature=youtu.be
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https://t.me/HRE_official/742
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https://www.google.com/maps/place/36%C2%B025'21.6%22N+37%C2%B022'26.4%22E/@36.4282382,37.3787565,4591m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0xd8b7146cf56bf394!7e2!8m2!3d36.4226686!4d37.3740103
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https://t.me/mzmgr_syria/12559
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https://twitter.com/mzmgr941/status/1538860443313348608
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https://www.google.com/maps/place/36%C2%B020'13.5%22N+36%C2%B052'12.9%22E/@36.33709,36.868063,907m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x58ea1c6f6a726b91!8m2!3d36.33709!4d36.870257
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https://www.google.com/maps/place/36%C2%B028'07.2%22N+36%C2%B053'05.7%22E/@36.468663,36.8835357,281m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x58ea1c6f6a726b91!2zMzbCsDIwJzEzLjUiTiAzNsKwNTInMTIuOSJF!3b1!8m2!3d36.33709!4d36.870257!3m5!1s0x0:0xf6c81482eae9cce5!7e2!8m2!3d36.468663!4d36.8849295
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https://www.google.com/maps/place/36%C2%B023'11.8%22N+36%C2%B041'40.8%22E/@36.386621,36.692464,907m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xf82e3ec0d592a317!8m2!3d36.386621!4d36.694658
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