
جي�ش الإ�سالم

الأيديولوجيا الفكرّية �الر�ؤى ال�سيا�سّية

متهيد 

يعّد »جي�ش �لإ�سالم« �أحد �أقوى و�أكرب �لف�سائل �ل�سورية �مل�سّلحة �ملعار�سة للّنظام يف �سوريا �لهادفة �إىل �إقامة دولة 

خالفة �إ�سالمّية، و�لتي فر�ست نف�سها وب�سطت �سطوتها على م�ساحة جغر�فّية و��سعة على تخوم �لعا�سمة �ل�سورية يف 

�لغوطة �ل�رشقية لدم�سق، وتعّد مدينة دوما معقله �لرئي�سي. ورغم نفيه تبعّيته لأي جهة و�أّن ت�سكيله ح�سل بقر�ر مكّونيه 

، فاإّن �ملعروف �أّن هذ� �جلي�ش 
(((

�ل�سورّيني �أنف�سهم، وتاأكيده باأّن قر�ره »�سوري 00)% نابع من رحم �لثورة �ل�سورية«

هو �حلليف �لأقرب �إىل �ل�سعودية و�لذر�ع �لقوّية لها يف �سوريا �لأكرث حظوة ودعمًا منها، مالّيًا وع�سكرّيًا و�سيا�سّيًا، 

و�أّن �ل�سعودية عملت على �لدو�م للدفع بقّوة �إىل �إخر�جه من �لت�سنيف �لدويل له كاأحد �ملنظّمات �لإرهابّية، وبالتايل، 

�إدر�جه �سمن �لفئات �مل�سّلحة �ملعتدلة، �لتي ينبغي �لتعامل معها، دولّيًا، يف �أيّة ت�سوية �سيا�سّية للخروج من �لّنز�ع �لقائم 

يف �سوريا، وقد جنحت يف ذلك �إىل حّد كبري، وجتّلى ذلك يف ت�رشيح وزير �خلارجية �ل�سعودي عادل �جلبري يف موؤمتر 

�أوغلو خالل زيارة للريا�ش يف معر�ش تعليقه على �غتيال زهر�ن  �سحايف م�سرتك مع نظريه �لرتكي مولود جاوي�ش 

علو�ش، حيث �أخرج »جي�ش �لإ�سالم« من قائمة �ملنّظمات �لإرهابّية، و�أدرجه �سمن �لفئات �ملعتدلة �لتي �أّيدت حالًّ 

�سلمّيًا وحتارب د�ع�ش )تنظيم �لدولة �لإ�سالمّية)، ميكن �لتعامل معها يف �إطار حتقيق ت�سوية �سلمّية يف �سوريا، معترب�ً �أّن 

ل �إىل حّل �سلمي يف �سورية يكون بالتعامل مع كل �لفئات �ل�سورية �لتي مل تلّطخ �أيديها بالإرهاب، و�جلماعات  �لتو�سّ

، و�زد�دت �ل�سورة جالء يف �إ�رش�ر �ململكة �ل�سعودية على متثيل »جي�ش �لإ�سالم« يف موؤمتر فيينا، 
(((

�لإرهابّية معروفة

وجناحها يف جعل رئي�ش �ملكتب �ل�سيا�سي لهذ� �جلي�ش حممد علو�ش ممثاًل لوفد �ملعار�سة �ملفاو�ش.  
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ن�س�أة جي�ش الإ�سالم 

ت�سكيله خالل  �سوريا، مت  �مل�سّلحة يف  �لألوية و�لف�سائل  �ندماج عدد من  �ل�سالم« هو عبارة عن  تنظيم »جي�ش 

�لإ�سالم«،  با�سم »�رشّية  �أربعة ع�رش م�سّلحًا،  يومها  بنو�ة ف�سيل ع�سكري، وكان عددهم  بد�أ  �ل�سورية، حيث  �لأزمة 

�لألوية  توّحد ع�رش�ت  �أعلن عن  �أيلول 3)0)  �لإ�سالم«، ويف 9)  »لو�ء  لي�سبح  مقاتليه  �أعد�د  �زدياد  مع  تطّور  ثم 

و�لف�سائل يف كيان »جي�ش �لإ�سالم« وبات ي�سّكل �أكرب ت�سكيل ع�سكري معار�ش، وكان يقوده حممد زهر�ن بن عبد 

، قبل �أن ين�سّم هذ� �جلي�ش �إىل »�جلبهة �لإ�سالمّية« �لتي �سغل فيها علو�ش من�سب �لقائد �لع�سكري �لعام.
(3(

�هلل علو�ش

يف �أيلول عام ))0) جرى �لإعالن عن تنظيم »�رشيّة �ل�سالم«، وكان �إعالنه يف مدينة دوما �لتابعة لغوطة دم�سق، 

و��ستلم قيادته زهر�ن علو�ش، ولقيت رعايًة ودعمًا خارجيًا و��سعًا، دولّيًا و�إقليمّيًا. و�قت�رشت عمليات �لتنظيم على 

�إىل  �ل�سوري،  �لأمن و�جلي�ش  لعنا�رش  �غتيالت  باأعمال  و�لقيام  �ل�سوري عند مد�خل مدينة دوما،  للجي�ش  �لت�سّدي 

جانب بع�ش �لأعمال �لع�سكرّية، و�زد�دت �أعد�د �لعنا�رش �مل�سّلحة �لتي �ن�سّمت للت�سكيل �لع�سكري �ملنّظم تو�تر�ً، 

.
(4(

فقام قائد �للو�ء )زهر�ن علو�ش) باإعالن ت�سكيل »لو�ء �لإ�سالم« �لعامل يف �سوريا بتاريخ ) حزير�ن ))0) 

خلفي�ت ت�سكيل جي�ش الإ�سالم

�نق�سام  بينها  من  �لأبرز  كان  و�إن  �لإ�سالم«،  »جي�ش  لت�سكيل  خلفّية  �سّكلت  �لتي  و�لدو�فع  �لأ�سباب  تنّوعت   

�جلماعات �مل�سّلحة ذ�ت �لجتاه »�لإ�سالمي« وتعّدد ف�سائلها و�ختالف بناها �لتنظيمّية و�لتفاهمات و�لتقاطعات �لقائمة 

�أو �لّنز�عات �ملتنّوعة �لتي حتكم �لعالقة بينها، و�سعي �جلماعات �لأقوى للهيمنة على �جلماعات �لأ�سعف، وك�سب 

�ملزيد من �لقّوة �لع�سكرّية، وزيادة عديدها �لب�رشي، وتو�سيع د�ئرة �نت�سارها، ومّد م�ساحة وجودها و�سطوتها د�خل 

�جلغر�فيا �ل�سوريّة �لع�سكرّية، و�متالك �ملزيد من �أور�ق �لقّوة يف �للعبة �لد�ئرة يف �سوريا، يف ظل �ل�سعور بقرب �نهيار 

نظام �لرئي�ش �ل�سوري ب�سار �لأ�سد، وذلك يف مو�ز�ة قيام تكّتالت ع�سكريّة �أخرى، ورّد�ً على ما �سمي بـ»�لئتالف 

�لوطني لقوى �لثورة و�ملعار�سة �ل�سورية«، وتهمي�سه للقوى �مل�سّلحة �ملقاتلة.  

يف �لن�سف �لثاين من عام ))0) برز �لإعالن عن ف�سائل وجماعات م�سّلحة �سورية ذ�ت نزعة �سلفّية مت�سّددة، على 

ح�ساب »�جلي�ش �ل�سوري �حلر« �لذي ن�ساأ، برعاية ودعم خارجي، غربي وعربي، كوريث �رشعي للجي�ش �ل�سوري 

و�لف�سائل  �جلماعات  من  �ستات  �إىل  ف�سيئًا،  �سيئًا  بالت�رشذم،  �أخذ  �أن  لبث  ما  �أّنه  �إل  عنه،  �ملعّدلة  �ل�سيغة  �أو  �لّنظامي 

»�جلي�ش  �إىل  �لأ�سا�ش  وكتائبه يف  �ألويته  غالبّية  تنتمي  �لذي  �لإ�سالم«  بينها »جي�ش  من  �ملتنازعة،  �ملت�سّددة  �لإ�سالمّية 

�ل�سوري �حلر«، حاله يف ذلك حال �لف�سائل �لأخرى، كاأحر�ر �ل�سام وجبهة �لن�رشة و�سو�هما. 

l3  حممد زهر�ن عبد �هلل علو�ش، كنيته “�أبو عبد �هلل”، ويلّقبه �أن�ساره بـ “�أ�سد �لغوطة”. مو�ليد مدينة دوما بريف دم�سق عام )97). متزوج من ثالثة 

ن�ساء، عمل يف جمال �لدعوة �ل�سلفية يف مدينة دوما بالغوطة �ل�رشقية، مكماًل مل�سرية و�لده �ل�سلفي �لوهابي عبد �هلل يف �لدعوة �ل�سلفية. �لتحق بكلية 

�ل�رشيعة يف جامعة دم�سق ودر�ش �ملاج�ستري ثم �سافر �إىل �ململكة �لعربية �ل�سعودية حيث كان و�لده يقيم هناك، و�أكمل �لتعليم يف �جلامعة �لإ�سالمية 

باملدينة �ملنورة، وهناك در�ش عند عدد كبري من �مل�سايخ �ل�سعوديني، ومنهم عبد�لعزيز بن باز وحممد بن �سالح �لعثيمني، وعاد ليعمل يف �ملقاولت 

ب�سوريا، فيما كان يعمل على ن�رش �ملذهب �لوهابي �ل�سلفي. خالل قيادته جلي�ش �لإ�سالم دعا �إىل �إقامة دولة �خلالفة �لإ�سالمية �لتي يف ر�أيه هي دولة 

�خلالفة �لأموية، ولي�ش �خلالفة �لر��سدية، وعار�ش يف خطابه مبد�أ �لدميقر�طية و�لدولة �ملدنية، وله كلمات كثرية حتر�ش على �لطائفية وتكفري �لكثري من 

�ل�سوريني. مت �عتقاله بتهمة ن�رش �لوهابية و�ل�سلفية يف عام 0)0)، ليفرج عنه مبوجب عفو رئا�سي مع بد�يات �لنتفا�سة �ل�سورية عام ))0)، و�سارع 

بعد �إطالق �رش�حه �إىل تفعيل ن�ساطه �ملعار�ش، بعدها �سارع �إىل ت�سكيل “�رشية �ل�سالم” يف �أو�خر عام ))0)، وتطورت �إىل “لو�ء �لإ�سالم”، و�أخري�ً 

�إىل “جي�ش �لإ�سالم”، و��ستمر على ر�أ�ش قيادة جي�ش �لإ�سالم حتى تاريخ 5) كانون �أول 5)0) حيث مت �غتياله وعدد من قادة جي�ش �لإ�سالم وجبهة 

�لن�رشة و�أحر�ر �ل�سام يف �جتماع يف منطقة �ملرج بالغوطة �ل�رشقية. يتهم بامل�سوؤولية عن �ختفاء �لنا�سطة �ل�سورية رز�ن زيتونة ورفاقها.

. /http://nahrainnet.net جي�ش �لإ�سالم ” تنظيم ي�سم 50 تنظيمًا �رهابيًا ..، �سبكة نهرين نت �لإخبارية l 4
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هذ�  ن�ساأة  تاأتي   ،(0(3 �أيلول   (9 بتاريخ  �لإ�سالم«  لـ»جي�ش  �لعامة  �لقيادة  عن  �ل�سادر  »رقم)«  للبيان  ووفقًا 

�جلي�ش »جمعًا للكلمة، وتوحيد�ً لل�سف، و�إر�ساًء للرب« من �أجل مو�جهة �لّنظام يف �سوريا، و�إن�ساء �إد�رة حملّية بديلة 

عن �ل�سلطة يف �ملناطق �لتي تتّم �ل�سيطرة عليها و�إخر�جها من حتت �سلطة �لدولة �ملركزيّة. وقد جرت مبايعة قائد لو�ء 

�لإ�سالم و�أمني عام »جبهة حترير �سوريا �لإ�سالمّية« حممد زهر�ن علو�ش قائد�ً للجي�ش.   

  ويف هذ� �ل�سياق، �أكد رئي�ش �أركان »جي�ش �لإ�سالم« علي عبد �لباقي �أّن �لهدف من هذ� �لندماج يعود �إىل وجود 

�لعمل  ليبد�أ  �ملقاتلني،  يعترب عامل �سعف لدى  �لّنظام، وهذ� ما  تقاتل  »�ستات وخالفات بني ف�سائل ع�سكريّة كثرية 

على توحيد �لكتائب �ملقاتلة، وجمعها د�خل تنظيم جي�ش ر�سمي، يحمل هيكلّية تنظيمّية، ولديه موؤ�ّس�سات مدنّية، 

تكون فاعلة على �لأر�ش، ومن �أهّم �أولوّيات �لندماج هو �إ�سقاط نظام �لرئي�ش ب�سار �لأ�سد«. و�أو�سح عبد �لباقي يف 

ت�رشيحات لـ»�لأنا�سول« عرب �سكايب �أّن هذ �لندماج من جانب �لف�سائل �لع�سكريّة �لعاملة على �لأر�ش »يعترب بد�ية 

قّوة كبرية للِمّ �سمل معظم �حلركات و�لف�سائل �لع�سكريّة، ونو�ة لتوحيد �جلهود بني جميع �لف�سائل«. وعن �أ�سباب 

�ختيار هذه �ملرحلة بالتحديد لإعالن �جلي�ش، �سّدد عبد �لباقي باأّن ذلك يعود �إىل »تو�طوؤ �لغرب مع �لّنظام، وعدم �أخذ 

�لّنظام لل�سالح �لكيماوي، ف�ساًل عن تهمي�ش و�إق�ساء �لئتالف �لوطني  موقف حا�سم منه، خ�سو�سّا بعد ��ستخد�م 

�لأر�ش، وت�سكيل حكومة دون  �ملقاتلة على  للكتائب  �لأركان  لهم، وجتاهل هيئة  �ل�سورية  �لثورة و�ملعار�سة  لقوى 

�لرجوع �إليهم«، يف وقت �عترب فيه باأّنهم ميتلكون »قّوة �ساربة على �لأر�ش، فكان من �لالزم ت�سكيل جي�ش ر�سمي، 

 .
(5(

وتوحيد �جلهود، من �أجل �لإ�رش�ع باإ�سقاط نظام �لأ�سد، وحقن دماء �ملدنّيني«

ويبدو �أّن �لإعالن �لر�سمي عن ت�سكيل تنظيم »جي�ش �لإ�سالم« يف �لتاريخ �ملذكور يف �لبيان رقم ))) )يف 9) �أيلول 

3)0)) قد جاء متاأّخر�ً عن تاريخ �لندماج يف �لو�قع؛ وذلك ��ستناد�ً �إىل ما ورد على ل�سان قائده زهر�ن علو�ش بتاريخ 

�أّن »توّحد  فيه  �لإ�سالم«، ويذكر  قائد »جي�ش  �ملذكور، وب�سفة  �لإعالن  تاريخ  �أيام من  قبل  �أي  �أيلول 3)0)،   ((

ع�رش�ت �ملجموعات يف �إطار ت�سكيل »جي�ش �لإ�سالم« قبل �سهور كان نتيجة هذه �لتوّحد�ت �لتي ت�سهدها �ل�ساحة 

.
(((

�ل�سورية«

فقد جاء تاأ�سي�ش »جي�ش �لإ�سالم« بعد �أ�سبوع من رفع �لعرت�ف عن »�لئتالف �لوطني« و»�حلكومة �ملوؤّقتة« من 

قبل 3) ف�سياًل من كربى �لف�سائل �ملقاتلة د�خل �سوريا، كما تز�من هذ� �لتاأ�سي�ش مع ت�سكيل »جي�ش �ل�سّنة و�جلماعة« 

يف دير �لزور �لذي �سّم �أربعة �ألوية فاعلة، فيما �أعلنت �لألوية �ملقاتلة يف مدينة د�رّيا بالغوطة �لغربية توّحدها يف غرفة 

  .
(7(

عملّيات م�سرتكة

و�جلدير بالذكر، عدم ورود ما يثبت �إجر�ء »جي�ش �لإ�سالم« حمادثات لالحّتاد مع تنظيم �لدولة �لإ�سالمّية يف �لعر�ق 

و�ل�سام »د�ع�ش«، خالفًا لبع�ش �لتنظيمات �ل�سلفّية �ملت�سّددة �لأ�سا�سّية �لأخرى يف �سوريا، كتنظيمي »�أحر�ر �ل�سام« 

و»جبهة �لن�رشة« �للذين حتّدثت و�سائل �إعالمّية عن �إجر�ئهما حمادثات مماثلة مع »د�ع�ش« لهذه �لغاية؛ فوفقًا جلريدة 

�لنهار �لتي نقلت عن وكالة رويرتز بتاريخ 3) ت�رشين �لأول 3)0) �أّن قيادّيًا مقّربًا من جبهة »�لن�رشة« قال �إّن ثالث 

�إّن  وقال  لو�ئه،  ي�سّمها حتت  موّحد،  �لندماج يف جي�ش  بحثت  �سوريا  »�لقاعدة« يف  لتنظيم  تابعة  م�سّلحة  كتائب 

l5 �أ�سباب ت�سكيل جي�ش �لإ�سالم يف �سوريا و�أهد�فه كما يوؤكدها قائده، http://hournews.net/news، ) ت�رشين �أول 3)0).

 ((. ، http://islamion.com/news “جبهة �لن�رشة” �إخوتنا.. ول�سنا تابعني لأي دولة، �لإ�سالميون :  )l قائد جي�ش �لإ�سالم يف �سوريا: 

�أيلول 3)0).

l7 ت�سكيل “جي�ش �لإ�سالم” بقيادة �ل�سيخ زهر�ن علو�ش، http://www.enabbaladi.org/، 9 ت�رشين �أول 3)0).
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خالل  بحثت،  �ل�سام  و�أحر�ر  �ل�سام  لأهل  �لن�رشة  وجبهة  و�ل�سام،  �لعر�ق  يف  �لإ�سالمّية  �لدولة  من  رفيعة  »قياد�ت 

�جتماعاتها �لتي عقدت خالل �لأيام �لثالثة �ملا�سية يف حمافظة حلب �سمال �سوريا، ت�سكيل جي�ش و�حد وقيادة موّحدة 

ور�ية و�حدة، ت�سّم هذه �لكتائب حتت لو�ئها«، و�أو�سح �أّن »�لنّية تّتجه فعاًل لت�سكيل �جلي�ش �ملوّحد«، م�سري�ً �إىل �أّن 

»علماء هذه �لتنظيمات و�آخرين م�ستقّلني نا�سدو� �لأمر�ء للعمل على ذلك«.

مدينة حلب  يومني »يف  مدى  على  »تباحثت  �ملذكورة  �لثالثة  �جلماعات  من  رفيعة  قياد�ت  �أّن  �لنهار  و�أ�سافت 

�سمال �سوريا«، و»�ّتفقت على و�سع �لّنظام �ل�سوري على ر�أ�ش �أولوّياتها، وعلى منع رفع �ل�سالح يف وجه �أّي م�سلم 

ق�سائّيًا م�سرتكًا ملحا�سبة  �ملخطئني، و�سّكلت »جمل�سًا  بينها، وحما�سبة  ما  �لنز�ع يف  �تفقت على عدم  �سوريا، كما  يف 

.
(((

�ملخطئني«

ويبدو �أّن تلك �ملحادثات بني �لأطر�ف �لثالثة قد جاءت ��ستجابة لند�ء زعيم �لقاعدة �أمين �لظو�هري يف ت�سجيل 

�سوتي، وّجهه قبل �أيام من �إجر�ئها، ونا�سد فيه ما �أ�سماه �ملنّظمات »�جلهادّية« يف �سوريا �إىل نبذ �خلالفات وعدم �لتقاتل 

ها »على �لرتّفع عن �لولء للتنظيمات و�لأحز�ب و�لتوّحد خلف هدف �إقامة دولة �إ�سالمّية«، ودعاها  فيما بينها، وح�سّ

»�إىل جتّنب عقد �سفقات مع �لغرب و�جلماعات �لعلمانّية«.

ولي�ش خافيًا �أّن ند�ء �لظو�هري ح�سل يف �لوقت �لذي كانت حّدة �ل�ستباكات تفاقمت بني �ملنّظمات �جلهادّية يف 

�سوريا، ل �سيما بني جماعة »دولة �ل�سالم يف �لعر�ق و�ل�سام« ) د�ع�ش) و«جبهة �لن�رشة«، وبروز »جي�ش �لإ�سالم« كقّوة 

. وقال، �لظو�هري، يف ت�سجيل �سوتي بّث على �سبكة �لإنرتنت، �إّن »�لأمريكان و�لرو�ش 
(9(

�إ�سالمّية مناه�سة للطرفني«

.
((0(

و�لإير�نّيني وحزب �هلل ين�ّسقون حربهم �سّدنا، فهل عجزنا �أن نوقف �لقتال بيننا حتى نوّجه جهدنا كّله �سّدهم«

 البنية التنظيمّية

يف �أيلول 3)0) �ن�سّمت �إىل »جي�ش �لإ�سالم«، بعد تاأ�سي�سه، كتائب جديدة، ليتجاوز عدد ت�سكيالته 0) كتيبة، 

ط هذه �لألوية و�لكتائب و�لف�سائل يف مناطق، منها دم�سق وريفها  . وتن�سَ
((((

تتوّزع على �خت�سا�سات ع�سكرّية خمتلفة

 .
((((

وحمافظات حم�ش و�لالذقّية وحماة و�إدلب وحلب ودير �لزور

)l �لنهار نقاًل عن رويرتز”، �لظو�هري يح�ش �جلهاديني يف �سوريا على �لتوحد و”جي�ش �ل�سالم” يوؤكد �ن�سمام ع�رش�ت �ملقاتلني �لجانب �ليه، 3) 

.http://newspaper.annahar.com ،(0(3 ت�رشين �لأول

l 9 �لظو�هري يح�ش �جلهاديني يف �سوريا على �لتوحد و”جي�ش �ل�سالم” يوؤكد �ن�سمام ع�رش�ت �ملقاتلني �لأجانب �ليه، �ملرجع �ل�سابق نف�سه.

l(0  �لظو�هري يحث �جلماعات “�جلهادية” يف �سوريا على �لوحدة �سد رو�سيا، روزنةhttp://rozana.fm/ar، ) كانون �لثاين 5)0).

))l �لألوية �ملن�سوية حتت جي�ش �لإ�سالم: )l لو�ء �لإ�سالم )l لو�ء جي�ش �مل�سلمني l3 لو�ء �سيف �حلق l4 لو�ء ن�سور �ل�سام l5 لو�ء ب�سائر �لن�رش 

)l لو�ء فتح �ل�سام l7 لو�ء درع �لغوطة )l كتائب �ل�سديق l9 لو�ء توحيد �لإ�سالم l(0 كتائب جنوب �لعا�سمة ))l لو�ء بدر ))l لو�ء عمر بن 

عبد �لعزيز l(3 لو�ء جند �لتوحيد l(4 لو�ء �سيف �لإ�سالم l(5 لو�ء عمر بن �خلطاب ))l لو�ء معاذ بن جبل l(7 لو�ء �لفاروق ))l لو�ء �لزبري 

بن �لعو�م l(9 لو�ء ذي �لنورين l(0 لو�ء �لأن�سار ))l لو�ء حمزة ))l لو�ء �لدفاع �جلوي l(3 لو�ء �ملدفعية و�ل�سو�ريخ l(4 لو�ء �ملدرعات 

l(5 لو�ء �لإ�سارة ))l لو�ء �لظاهر بيرب�ش l(7 لو�ء �سيف �حلق ))l لو�ء مغاوير �لقلمون l(9 لو�ء عباد �لرحمن l30 لو�ء �ملر�بطني )l3 لو�ء 

�لبادية )l3 لو�ء �أن�سار �ل�سنة l33 لو�ء �أهل �لبيت l34 لو�ء �سهد�ء �لأتارب l35 لو�ء جبهة �ل�ساحل )l3 لو�ء عني جالوت l37 كتائب �أن�سار 

�لتوحيد )l3 كتائب �ملجاهدين l39 كتائب �سقور �أبي دجانة l40 كتائب �ل�سنة )l4 كتائب �لأن�سار )l4 كتائب �لرب�ء بن عازب l43 كتائب 

نور �لغوطة l44 كتائب �سباب �لإ�سالم l45 كتيبة طلحة بن عبيد �هلل )l4 كتيبة �ل�ست�سهاديني l47 كتيبة علي بن �أبي طالب )l4 كتيبة ر�يات 

�حلق l49 كتيبة درع �لإ�سالم l50 كتيبة �لع�ساير.

.http://nahrainnet.net جي�ش �لإ�سالم  تنظيم ي�سم 50 تنظيمًا �رهابيًا ..، �سبكة نهرين نت �لإخبارية l((
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ويف هذ� �ل�سياق، �أو�سح رئي�ش �أركان »جي�ش �لإ�سالم« علي عبد �لباقي »نحن لدينا هيكلّية للجي�ش �جلديد، و�آلّية 

 .
((3(

ة لالنت�ساب، ونحن نتعاون مع �جلميع لبناء �سوريا �جلديدة، و�إ�سقاط نظام �لأ�سد« عمل و�رشوط خا�سّ

و�لهيكل �لإد�ري لتنظيم »جي�ش �لإ�سالم« ي�سّم جمل�ش قيادة و4) كتيبة ع�سكرّية، �إ�ساقة �إىل 7) مكتبًا �إد�ريًّا، ل 

عالقة مبا�رشة لها بالعمل �لع�سكري. ومن �أبرز هذه �ملكاتب مكتب »تاأمني �ملن�سّقني« �لذي يهتّم بالتو��سل مع �جلنود 

�لقر�ر�ت  �ل�سالحي و�لنقل و�لإعالم. وتخرج  �إىل مكاتب للخدمات و�لت�سنيع  �إ�سافة  �ن�سقاقهم،  �لّنظامّيني وتاأمني 

بال�رشيعة، وقياديّني  ني  ي�سّم خمت�سّ �لذي  �ل�سورى،  بالت�ساور بني جمل�ش  �لإ�سالم«  بعملّيات »جي�ش  �ملتعّلقة  �لع�سكرّية 

ع�سكريّني وغرفة �لعملّيات �لتي كان ير�أ�سها زهر�ن علو�ش )�أبو عبد �هلل) قائد »لو�ء �لإ�سالم« �سابقًا.

و��ستعان  �أمنّية...  �سالحّيات  متار�ش  �ل�رشطة،  مبثابة  تعترب  �أمنّية،  موؤ�ّس�سات  عّدة  بتاأ�سي�ش  �لإ�سالم«  »جي�ش  وقام 

.
((4(

بخرب�ت بع�ش �ل�سّباط �ملن�سّقني مّمن در�سو� يف �ملجالني �جلنائي و�لأمني

ويعترب »جي�ش �لإ�سالم« �لف�سيل �لأقوى و�لأكرب يف �لغوطة �ل�رشقية لدم�سق، مع تو�جد لألويته وكتائبه يف مناطق 

�أخرى، �إ�سافة �إىل دم�سق وريفها، كحم�ش و�لالذقية وحماة و�إدلب وحلب ودير �لزور. وللتعبري عن قّوته قام »جي�ش 

�لإ�سالم« يف نهاية ني�سان 5)0) بعر�ش ع�سكري كبري، وقد حاول مر�ر�ً �ل�سيطرة على �لف�سائل �ل�سغرية �لتي تعمل 

يف �لغوطة، حيث �عتقل قائد ما ي�سّمى »جي�ش �لأمة« �أحمد طه وعدد�ً كبري�ً من عنا�رشه وحّل �لتنظيم، كما �عتقل 

.
((5(

قائد »لو�ء �سهد�ء دوما«

و�سارك »جي�ش �لإ�سالم« يف معارك عديدة �سّد �جلي�ش �ل�سوري يف خمتلف �ملدن �ل�سورية، �أهّمها �ل�سيطرة على 

م�ساحات و��سعة من �لغوطة �ل�رشقّية، ومعركة �ملليحة، ومعارك جوبر، ومتّكن، بالتعاون مع جبهة �لن�رشة، من �ل�سيطرة 

مدينة  عند  دم�سق  حم�ش  �أوت�سرت�د  على  تطّل  مهّمة،  تالل  على  �ل�سيطرة  من  متّكن  كما  �لعمالية،  عدر�  مدينة  على 

، وتبّنى �لتنظيم ق�سف �لعا�سمة دم�سق، ومنها ق�سف مبنى �ل�سفارة �لرو�سّية لأكرث من مّرة.
((((

حر�ستا

التمويل وال�سالح

على  و�لرتكيز  �لأ�سا�سّية،  و�للوج�ستي  �لع�سكري  ودعمه  متويله  م�سادر  حيال  �ل�سمت  �لإ�سالم«  »جي�ش  يلزم 

�ملغامن �لتي توّفرها �ملخازن �لتي يخّلفها �جلي�ش �ل�سوري وما يقّدمه له �لتجار و�ملوؤّيدون له من �أبناء �ل�سعب �ل�سوري 

�أّن �لعملّيات  يف �خلارج، يف حماولة لإ�سفاء م�رشوعّية �سعبّية و��سعة، وينفي وجود م�سادر خارجّية، و�لت�سديد على 

مثل فوج  �ل�سيطرة على مو�قع مهّمة،  بعد  بالعتاد، خ�سو�سًا  قّو�ته  لتزويد  �أكرب م�سدر  �لّنظام  قّو�ت  �لع�سكرّية �سّد 

وتناف�سه  خارجّية،  دول  مع  وتو��سله  �رتباطه  �إخفاء  ي�ستطع  مل  �أّنه  غري  �لقلمون،  يف  دنحة  وم�ستودعات  �ل�سيفونّية 

و�رش�عه مع قوى �أخرى، يف مقّدمها معار�سة �خلارج، للح�سول على دعم ومتويل مماثل؛ ففي )) �أيلول 3)0) وّزع 

»جي�ش �لإ�سالم« على موقع »يوتيوب« مقابلة مطّولة مع زهر�ن علو�ش، ويف رّده على �سوؤ�ل: »هل هناك دول تتبّنى 

دعم هذ� �جلي�ش، خ�سو�سًا يف ظل �لأ�سلحة �حلديثة �لتي ي�ستخدمها، �أجاب: �حلقيقة �أّن �لأ�سلحة �لتي عند »جي�ش 

�لإ�سالم« تنق�سم ق�سمني: �لأّول �لغنائم، وهذه ن�سبتها 90 يف �ملئة من �أ�سلحة جي�ش �لإ�سالم، وهذ� �ل�سالح �لأقوى 

.(0(3 l(0 l(،http://hournews.net/news ،أ�سباب ت�سكيل جي�ش �لإ�سالم يف �سوريا و�أهد�فه كما يوؤكدها قائده� l(3

l(4 جي�ش �لإ�سالم ” تنظيم ي�سم 50 تنظيمًا �رهابيًا ..، مرجع �سابق.

l(5 �أنظر: �ملا�سة �ل�سورية ، 3) ت�رشين �أول 3)0).

))l �ل�رشق �لأو�سط، من هو زهر�ن علو�ش قائد جي�ش �لإ�سالم يف �سوريا ؟، 5) كانون �أول 5)0).
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ُي�ساع عن  �أّما ما  �ل�سود�ء...  �ل�سوق  في�سرتيها �ملجاهدون من  �ملئة،  �لأ�سلحة، وهي 0) يف  بقّية  �أّما  )لدى جي�سه). 

�أّن دولة من �لدول تتبّنانا، فهذ� حم�ش كذب و�فرت�ء. نعم، لدينا �أ�سلحة ثقيلة، لكن هل هناك �أّي دولة ميكن �أن تدعم 

بدّبابات؟«. وبعدما كّرر �أّن »جي�ش �لإ�سالم« ل تتبناه �أّي دولة �أو جهة، قال: »نحن نّتبع كتاب �هلل، ونتلّقى دعمًا من 

�أفر�د مترّبعني من د�خل �لبالد وخارجها«. لكّنه قال �إّنه ل يرى �سري�ً من �حل�سول على م�ساعد�ت �إذ� كانت ت�ساعد 

�لذي ح�سل عليه  �لّدعم  ق�سية  بالتف�سيل عن  �مل�ساعد�ت غري م�رشوطة. وحتّدث  و�إذ� كانت هذه  �لّنظام،  مقاتلة  يف 

»جي�ش �لإ�سالم« من مترّبعني يف �لكويت، فقال: »�سّكلنا غرفة عمليات لدم�سق وريفها من لو�ء �لإ�سالم قبل �أن ي�سري 

»جي�ش �لإ�سالم« ولو�ء جي�ش �مل�سلمني و�ألوية وكتائب �مل�سطفى و�ألوية �لفرقان و�أحر�ر �ل�سام، وتعّهد جمل�ش �لد�عمني 

يف �لكويت بدعم �لغرفة«. وتابع �أّنه �ن�سحب من هذه �لغرفة ثالثة �أطر�ف، هي �أحر�ر �ل�سام وكتائب �مل�سطفى و�ألوية 

ف منها 00) �ألف ملنطقة �لقابون  �لفرقان... و�أو�سح �أّن �لدعم للغرفة من جمل�ش �لد�عمني بلغ 470 �ألف دولر، �رشُ

و70 �ألفًا لتجهيز �لغرفة و»بقي 300 �ألف ُوّزعت على �لف�سائل �ل�ستة، �أي 50 �ألفًا لكل ف�سيل، وهذ� )مبلغ 50 �ألفًا) 

 .((7(
ل يكفي »جي�ش �لإ�سالم« �سوى 0) �ساعات«

ويف �عرت�ف غري مبا�رش بالدعم �خلارجي، فقد �ّتهم �لنقيب حكيم هالل ــ وهو نائب قائد لو�ء بجي�ش �لإ�سالم ــ 

»معار�سة �خلارج« بتهمي�ش و�إق�ساء �لكتائب �لع�سكريّة �لعاملة على �لأر�ش �ملحّررة، قائاًل �إّنها ل ت�ساوي بني �لف�سائل 

.
((((

يف توزيع �ل�سالح«

زهران علو�ش الق�ئد واملوؤ�ّس�ش

فور خروج علو�ش يف �لعام ))0) من �ل�سجن عمل على تاأ�سي�ش قّوة ع�سكرّية ملحاربة �لّنظام، �أطلق عليها ��سم 

»�رشيّة �ل�سالم«، ومع �زدياد عديده �لب�رشي �أن�ساأ ما ي�سمى »لو�ء �ل�سالم« قبل �أن يعلن يف �لعام 3)0) عن ت�سكيل 

»جي�ش �لإ�سالم،« مب�ساركة �لعديد من �لف�سائل و�لألوية �ملح�سوبة �سابقًا على �جلي�ش �حلر، يحملون فكر�ً �سلفّيًا، ل يقّل 

ت�سّدد�ً عن توّجهات �لف�سائل �لأكرث تطّرفّا يف �سوريا، كـ»د�ع�ش« و»�لن�رشة« و»�أحر�ر �ل�سام« وغريهم.

يف �لأ�سل، حمل علو�ش �لفكر �ل�سلفي »�لقتايل« �ملت�سّدد، وعار�ش يف خطابه مبد�أ »�لدميقر�طّية« و�لدولة �ملدنّية، 

�أماكن �سيطرته، �لتي هي يف ر�أيه دولة �خلالفة �لأموّية، ولي�ش �خلالفة  �إقامة دولة »�خلالفة �لإ�سالمّية«، يف  �إىل  ودعا 

�لر��سديّة، وجاهر بتكفري �ل�سيعة  و�لعلوّيني، و�أّكد وقوفه مع �لدولة �لرتكّية �سّد �لأكر�د.

وتوّفر خطب زهر�ن علو�ش �ملن�سورة عرب مقاطع فيديو �لكثري من �ملعلومات عن �أر�ئه ومو�قفه جتاه �لفئات �لدينّية 

�لأخرى يف �سوريا، وروؤيته للم�ستقبل فيها. وتكاد تنعدم �لفروقات �لفكرّية �ملت�سّددة �لتي يحملها عن �أفكار »د�ع�ش« 

و�لقاعدة مثاًل، �مل�سّنفني �أكرث �لف�سائل ت�سّدد�ً، رغم �لعد�وة �لعميقة �لتي يكّنها لهما، وخ�سو�سًا »د�ع�ش«. ولعل �أهم 

مقاطع �لفيديو تلك �لتي حتمل عنو�ن: »كلمة �ل�سيخ �ملجاهد زهر�ن علو�ش لالأّمة وحتّديه للر�ف�سة«. 

  يف �لفيديو �ملذكور، ي�ستخدم علو�ش ق�رش �ل�سحر�ء للخليفة �لأموي ه�سام بن عبد �مللك كخلفّية، ويت�سّمن  مقاطع 

�ملحتوى  ب�سورة جلّية على مدى  تك�سف  �لأمويّة«،  �خلالفة  �ل�سيعة »وعودة  �سّد  �سكل خطبة ع�سماء  دعائّية على 

»�لن�سريّية«  �إىل  ين�سبهم  �لذين  �ل�سيعة  وحتديد�ً  معّينة،  دينية  طو�ئف  نحو  �لعد�ئّية  و�لّنزعة  لعلو�ش،  �ملت�سّدد  �لفكري 

l(7 �أنظر: قائد جي�ش �لإ�سالم يف �سوريا: “جبهة �لن�رشة” �إخوتنا.. ول�سنا تابعني لأي دولة، �لإ�سالميون مرجع �سابق.

))l بر�ء عبد �لرحمن، جي�ش �لإ�سالم.. قو�ت �سورية تعار�ش “�لئتالف” و”�لأركان، http://www.aljazeera.net/news، ) ت�رشين �أول 

.(0(3
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�ل�سّنة،  وتغيري  و�لقر�آن،  �لّدين  وحتريف  بالكفر  ويّتهمهم  �لأجنا�ش«،  بـ«�ل�سيعة  عنهم  ويعرّب  بـ»�ملجو�ش«،  وي�سفهم 

و�لطعن بعر�ش �لنبي )�ش)، ويبني علو�ش على ذلك، ويدعو »لتخلي�ش دم�سق و�ل�سام من �رشورهم، م�ستخدمًا طو�ل 

 .
((9(

�لوقت لغة �لقر�آن ليوؤكد �نحر�فهم«

�إعطاء  بغية  فة،  �ل�سّ �إليه  توّجه  »�لكفر« �سّد من   وي�ستخدم علو�ش م�سطلح »جمو�ش«، يف حماولة لإ�سفاء �سبغة 

�لرئي�ش �ل�سوري ب�سار �لأ�سد  �إليها  �لّنظام يف �سوريا و�لأقلّية �لدينّية �لتي ينتمي  �لتي يخو�سها �سّد  �لعد�وة و�حلرب 

وحلفائه )�ل�سيعة) بعد�ً دينّيًا، وبالتايل، من �أجل �لّلعب على �لأوتار �لطائفّية و�ملذهبّية وحتريك �لّنزعات �لع�سبّية لدى 

�أبناء �ل�سّنة يف �سوريا و�لعامل، وح�سد �ملزيد من �ملقاتلني، ول يختلف خطاب علو�ش يف ذلك عن �سو�ه من قادة �لف�سائل 

�ل�سلفّية �ملتطّرفة �لأخرى. 

ويف �لوقت �لذي يكرث �أن�سار زهر�ن علو�ش من �لإ�سادة بدوره وموقعه يف قيادة �ملو�جهة مع ��لّنظام و�إن�ساء بنية 

تنظيمية قوّية ومتما�سكة، ويلّقبونه بـ«�أ�سد �لغوطة«، ثّمة وجهة نظر �أخرى يف هذ� �ل�سياق، يعرّب عنها معار�سو علو�ش. 

�إّن »�لأ�ساليب �لتي ��ستخدمها علو�ش لتحقيق �ل�ستقر�ر يف   ،((0(
فبح�سب  �لباحث يف �ل�سوؤون �ل�سورية �آرون لند

�لغوطة �ل�رشقّية لي�ست �سليمة؛ ذلك �أنه ح�سا �لإد�رة �ملحلّية باملح�سوبّيات وباأفر�د من عائلته ل�سمان عدم تهديد قب�سته 

على �ل�سلطة، و�ّتهم ببيع �مل�ساعد�ت و�ملو�د �لغذ�ئّية باأ�سعار باهظة وبقمع معار�سيه بو�سائل وح�سّية، منها �لتعذيب 

وديكتاتور،  وزعيم حرب،  �ل�سلطة،  �إىل  متعّط�ش  �نتهازي،  و�إمنا  نظر خ�سومه،  بطاًل يف  يكن  مل  لذلك  و�لغتيال؛ 

م�سّمم على �ل�ستيالء على �لق�رش �لرئا�سي لنف�سه. حتى �أّن ثّمة من �سّبه �أ�ساليبه يف �حلكم بتلك �لتي يعتمدها �لرئي�ش 

.
((((

ب�سار �لأ�سد«

ارتك�ب�ت علو�ش

�ّتهم علو�ش مبلّفات، تندرج يف �إطار »جر�ئم �سّد �لإن�سانّية«، و»�لعتد�ء على �لكر�مة �ل�سخ�سّية« و»��ستخد�م 

�لدروع �لب�رشيّة«، �أبرزها ما عرف مبلف »عدر� �لعمالّية«، وملف �حتجاز �لرهائن يف �أقفا�ش حديدّية، كدروع ب�رشيّة، 

يف منطقة دوما �خلا�سعة ل�سيطرة جي�سه.

 ففي كانون �لأول 3)0)  �أقدم جي�سه وت�سكيالت �أخرى كـ»�أجناد �ل�سام« و»�أحر�ر �ل�سام« و»جبهة �لن�رشة« 

على �ختطاف مئات �ملدنّيني، معظمهم من �لعلوينّي، قرب منطقة عدر� �لعمالّية، ومّت و�حتجازهم، و�أغلبهم من �لن�ساء 

و�لأطفال، يف �أماكن جمهولة يف �لغوطة �ل�رشقّية.

l(9 جو�سو� لندي�ش، زهر�ن `علو�ش: فكره ومعتقد�ته، 5) كانون �أول 3)0)، نقاًل عن �أخبار �سوريا، )) كانون �أول 5)0). ومما نقل عنه يف 

هذ� �ل�سدد قوله يف �إحدى تغريد�ته “ يقول “�سيغ�سل جماهدي )هكذ� يف �لأ�سل و�ل�سحيح: جماهدو) �ل�سام  رج�ش  �لر�ف�سة و�لر�ف�سية من �ل�سام، 

�سيغ�سلوه  �إىل �لأبد �إن �ساء �هلل ، حتى يطهرو� ربوع بالد �ل�سام من رج�ش �ملجو�ش �لذين حاربو� دين �هلل تبارك وتعاىل”. ويقول �أي�سًا “ و�ين �أب�رشكم 

�أيها �لر�ف�سة �لأجنا�ش �أّنه كما حطمت بني �أمية روؤ�سكم �سابقًا،  �سيحكم �أهل �لغوطة و�أهل �ل�سام روؤ�سكم لحقًا. �سيزيقيونكم �سوء �لعذ�ب  يف �لدنيا 

قبل �أن يزيقكم  �هلل �سوء �لعذ�ب يوم �لقيامة. �أيها �لر�ف�سة �لأجنا�ش، �ستلقون ما مل حت�سبو� ح�سابه �أبد�ً من قوة يتمتع بها جماهدو �لإ�سالم يف بالد �ل�سام 

حتى يذيقوكم �سوء �لعذ�ب. �أيها �لر�ف�سة �لأجنا�ش، �ستلقون ما ي�سوء وجوهكم يف �لدنيا، وما ي�رشكم يف �لدنيا ويخزيكم  يوم �لقيامة �إن �ساء �هلل. هم 

ل يريدون دولة على غر�ر بني �أمية، لأّن دولة بني �أمية �أذهبت جمدهم �ملجو�سي �لغابر، لأّن دولة بني �أمية حطمت روؤو�سهم، لأّن دولة بني �أمية �أقامت 

�أيها �ملجاهدون لن�رشة �إخونكم، �أل فهبو� لن�رشة  �حلق و�لعدل و�لتوحيد. نعم، نحن نفتخر بدولة بني �أمية �لتي كانت عا�سمتها دم�سق.  �أل فهبو� 

�أنحاء �لعامل ليكونو� عونًا لنا ون�رشة لنا، ليقاتلو� معنا �سفًا و�حد�ً يف �سف �ل�سنة، �سنة   �إننا يف ديار �لإ�سالم ن�ستقبل �ملجاهدين من كافة  �إخو�نكم، 

ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، �لذي ترفعون ر�ية �لتوحيد عاليًا حتى يكون  �لذل و�لدمار على �ملجو�ش �أعد�ء �هلل. وحتى نطهر �ل�سام  من رج�سهم 

و�أدنا�سهم . �أل فهّبو� �إىل ن�رشة �إخو�نكم �أيها �ملوؤمنون، �أل فهبو� �إىل ن�رشة �إخو�نكم �أيها �ملوؤمنون، فاجلنة �جلنة تنتظركم، و�هلل تبارك وتعاىل معكم ...

l(0 “�آرون لند” باحث يف معهد كارنيغي للدر��سات. قام بكتابة �أهم ع�رشة �أحد�ث جرت يف عام 5)0) يف �سوريا.

))l موناليز� فريحة، “جي�ش �لإ�سالم” يو�جه حتّدي �لبقاء بعد “قطع ر�أ�سه” ت�ساوؤلت عن م�سري غوطة دم�سق وحمادثات جنيف، �لنهار، 9) كانون 

�لأول 5)0).
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ويف �لأّول من ت�رشين �لثاين 5)0)  �أقدم ما �سمي بـ»ثو�ر �لغوطة« باحتجاز �أ�سخا�ش يف �أقفا�ش معدنّية يف �أنحاء 

خمتلفة من �لغوطة �ل�رشقّية وتعري�سهم للخطر، من �سمنهم ن�ساء و�أ�رشى من �جلي�ش �ل�سوري، بذريعة ردع �لهجمات 

�أّنهم  �ل�سيا�سي »جلي�ش �لإ�سالم«  �حلكومّية �لع�سو�ئّية على �ملنطقة. ونقلت وكالة »�سمارت« عن م�سدر يف �ملكتب 

ن�رشو� 00) قف�ش يف مدينة دوما بريف دم�سق، و�سعو� د�خلها بع�ش �لأ�رشى لديهم من �ل�سباط �لعلوّيني وزوجاتهم، 

�لعامة  �لأماكن  يف  توّزعت  �لأقفا�ش  �أّن  �مل�سدر  و�أ�ساف  هناك،  �ملدنّيني  بحق  �لّنظام  قّو�ت  جمازر  على  رّد�ً  وذلك 

و�لأ�سو�ق، �لتي ��ستهدفتها طائر�ت حربّية رو�سّية و�أخرى تابعة لقّو�ت �لّنظام، لليوم �لثاين على �لتو�يل، حيث و�سع 

  .
((((

�لأ�رشى كدروع ب�رشيّة، ح�سب تعبريه

وعّلقت منّظمة هيومن ر�يت�ش ووت�ش و�عتربت »هذه �ملمار�سات �ختطاف رهائن و�عتد�ًء �سارخًا على كر�متهم 

.
((3(

�ل�سخ�سّية، وهما جرميتا حرب«

�لدينّية،  و�لأقلّيات  �ل�سوري  �جلي�ش  �لأخرى بحق عنا�رش  �لنتهاكات و�لعتد�ء�ت  �لعديد من  و�رتكب علو�ش 

كالعلوينّي و�ل�سيعة و�مل�سيحّيني و�لكرد، وعمل على قمع �ملعار�سني لتوّجهاته، وُحّمل م�سوؤولية �ختطاف نا�سطني، 

�لغوطة  يف  و�ملناطق  �ملدن  بع�ش  وحما�رشة  م�سريهم،  و�إخفاء  ورفاقها   
((4(

زيتونة« »رز�ن  �حلقوقّية  �لنا�سطة  منهم 

�ل�سام، كما يف ح�سار منطقتي عفرين  �لن�رشة و�أحر�ر  تابعة جلبهة  �أخرى  �أحيانًا مع ف�سائل  ، وبال�سرت�ك 
((5(

�ل�رشقّية

و�ل�سيخ مق�سود يف حلب ذ�ت �لغالبّية �لكردّية، وق�سف �ملدنّيني ع�سو�ئّيًا باملد�فع و�ل�سو�ريخ و�أ�سطو�نات �لغاز فيهما 

ويف مدن وقرى �أخرى، كمدينة دم�سق وحميطها.  

هذ�، م�سافًا �إىل جلوء جي�ش �لإ�سالم �إىل �رتكاب عمليات �إعد�م بحق �أفر�د من »د�ع�ش«، كمعاملة باملثل. ووفق 

�ل�سيناريو »�لد�ع�سي«، ن�رش »جي�ش �لإ�سالم« يف �لأّول من حزير�ن 5)0) �رشيط فيديو، عرب ح�سابه على تويرت، يتبّنى 

فيه �إعد�م ثمانية ع�رش عن�رش�ً من تنظيم د�ع�ش، رّد�ً على �إقد�م د�ع�ش على قتل عنا�رش منه. وكان د�ع�ش ن�رش قبل �أيام من 

ذلك �رشيطًا م�سّور�ً يظهر �إقد�م عنا�رش منه على �إعد�م �ثني ع�رش عن�رش�ً من ف�سائل، قاتلت �سّده، عرب قطع روؤو�سهم، 

قائاًل �إّنهم �أُ�رشو� خالل معارك يف �لغوطة �ل�رشقّية يف ريف دم�سق، وبينهم عنا�رش من »جي�ش �لإ�سالم«. و�عتمد �ل�رشيط 

))l �أنظر: “جي�ش �لإ�سالم” لـ”�سمارت”: كبار �ل�سباط �لعلويني د�خل 00) قف�ش يف دوما بريف دم�سق،) ت�رشين �لثاين، 5)0).

�أقفا�ش لردع �لهجمات: على موؤيدي �لأطر�ف �ملتحاربة �لدوليني �إعطاء �لأولوية حلماية  l(3 هيومن ر�يت�ش، جماعات م�سلحة ت�سع رهائن يف 

�ملدنيني، https://www.hrw.org/ar/news ، نوفمرب )، 5)0). ُيظهر �رشيط فيديو ُن�رشته “�سبكة �سام �لإخبارية”، �إحدى �لقنو�ت �ملعار�سة، 

يف ) نوفمرب/ ت�رشين �لأول 5)0)، �ساحنات تنقل �أقفا�سًا، يحتوي كل و�حد منها على �أ�سخا�ش، يرت�وح عددهم بني 4 و) رجال �أو ن�ساء.

يقول �لن�ش �ملر�فق: “قام �لثو�ر يف �لغوطة منذ �لأم�ش بن�رش 00) قف�ش، يف كل قف�ش حو�يل 7 �أ�سخا�ش، و�خلطة ما�سية لت�سنيع 000) قف�ش ون�رشها 

يف �لغوطة �ل�رشقية وفق ما �أ�سارت �إليه م�سادر ميد�نية. حتوي �لأقفا�ش �لتي مت ن�رشها على بع�ش �لأ�رشى من �ل�سباط �لعلويني وزوجاتهم.  ُوزعت على 

عدة مناطق يف مدينة دوما، وخ�سو�سًا يف �لأماكن �لعامة و�لأ�سو�ق �لتي د�أب �لنظام و�لطري�ن �لرو�سي على ق�سفها يف �ل�سابق”. ت�سمن �لفيديو �أي�سا 

لقطات ملقابالت مع عقيد ركن و�مر�أتني عَلويتني حمتجزين يف �لأقفا�ش �ملعدنية.

l(4 رز�ن زيتونة مولودة عام 977)، نا�سطة حقوقية وكاتبة من �سوريا. حا�سلة على جائزة �آنا بوليتكوف�سكايا للمد�فعات عن حقوق �لإن�سان، 

وعلى جائزة �ساخاروف �ملمنوحة من �لربملان �لأوروبي بال�سرت�ك مع ر�سام �لكاريكاتري �ل�سوري علي فرز�ت. تخرجت يف كلية �حلقوق بدم�سق عام 

999) بد�أت عملها يف عام )00) كمحامية حتت �لتدريب. كانت ع�سو�ً يف فريق �لدفاع عن �ملعتقلني �ل�سيا�سيني ومعتقلي �لر�أي منذ ذلك �لوقت، 

كما كانت ع�سو�ً موؤ�س�سًا يف جمعية  حقوق �لإن�سان يف �سوريا حتى عام 004). ويف �لعام 005) �أ�س�ست ر�بطة معلومات حقوق �لإن�سان يف 

�سوريا. ن�رشت ع�رش�ت �ملقالت و�لتقارير يف خمتلف �ملو�قع �ِللكرتونية و�ل�سحف حول �أو�ساع حقوق �لإن�سان يف �سوريا وحرية �لر�أي و�لتعبري. 

�ختطفت وزوجها و�ئل حمادة وفريق عملها يف مدينة “دوما” يف متام �حلادية ع�رشة لياًل )�سمرية خليل، وناظم حمادي).

l(5 جبهة �لن�رشة، بيان تو�سيحي، �لثالثاء 5l7l(4)0). �أنظر: “جبهة �لن�رشة تتهم جي�ش �لإ�سالم مبحا�رشة قرى يف �لغوطة �ل�رشقية وتعقب على 

. /http://all4syria.info بيانه”، موقع �آخر �أخبار �سوريا
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�لذي �أعّده »جي�ش �لإ�سالم« تقنّيات ت�سويريّة وموؤّثر�ت �سوتّية ومو�سيقّية �سبيهة بتلك �لتي ي�ستخدمها تنظيم »�لدولة 

�لإ�سالمّية« )د�ع�ش) يف �أ�رشطته �لرتويجّية، كما �عتمد �للهجة �لدينّية و�لتعابري نف�سها �لتي ي�ستخدمها د�ع�ش. وظهر 

يف �ل�رشيط ثمانية ع�رش رجاًل باللبا�ش �لأ�سود، مقّنعي �لوجوه وموثوقني بقيود وكر�ت حديديّة ثقيلة يف �أقد�مهم، مع 

�سال�سل حديدّية �سخمة يف �أيديهم و�أعناقهم، وهم ي�سريون �إىل جانب عنا�رش من »جي�ش �لإ�سالم«، �رتدو� �للبا�ش 

�لربتقايل، وهو لبا�ش �سجناء غو�نتنامو �لذي ُيلب�سه تنظيم »�لدولة �لإ�سالمّية« ل�سحاياه قبل �إعد�مهم. وت�سّمن �ل�رشيط 

على  �لدم  بقع  و�نت�سار  �لروؤو�ش  من  �لدماء  تدّفق  مع  �لنار،  �إطالق  لعملّيات  عّدة  زو�يا  من  �لتقطت  مرّوعة،  �سور�ً 

. وذكر �أحد مطلقي �لنار قبل �لإعد�م �أّن �لعملّية تنفيذ لقر�ر »�لقيادة �لع�سكريّة يف جي�ش �لإ�سالم باحلكم 
((((

�لأر�ش

.
((7(

بالإعد�م على �رشذمة من هوؤلء �ملارقة«، موؤكد�ً على »�ملعاملة باملثل«، على حّد قوله

ازدواجّية خط�ب جي�ش الإ�سالم 

ُعرف عن قادة »جي�ش �لإ�سالم«، ويف مقّدمهم زهر�ن علو�ش، مو�قفهم �ملزدوجة، و�إظهار موقف و�إ�سمار ما 

؛ فزهر�ن علو�ش، على مدى �سنو�ت تزّعمه لـ»جي�ش �لإ�سالم«، �أطلق مو�قف، خّل�ست روؤية تنظيمه �ل�سيا�سّية 
((((

ينافيه

وتوّجهاته �لعاّمة، �لفكرّية و�لأيديولوجّية �ملت�سّددة، �إل �أّنه �أرفقها مبو�قف مو�زية، تنايف يف م�سمونها �لتوّجهات ذ�ت 

�لطابع �ملت�سّدد، �أبرزها:

رف�ش �حلو�ر مع �لّنظام يف �سوريا، حتت �أّي ظرف، باعتبار �أّن ذلك »م�ساركة يف �جلرمية«.  .(

�ملناد�ة بدولة �خلالفة �لإ�سالمّية، ورف�ش مبد�أ �لدميقر�طّية و�لدولة �ملدنّية، وو�سع �لدميوقر�طّية حتت قدميه.   .(

بينما جند �أّنه �أحد �ملوّقعني على �تفاقّية موؤمتر �لريا�ش للمعار�سة �ل�سورية �لتي مّت �لإعالن فيها على �ل�سعي لإقامة دولة 

مدنية دميوقر�طّية، وهو �أي�سًا �أحد �لف�سائل �لـ )7 �ملوقِّعة على �لبيان �مل�سرتك حول مبادرة �ملبعوث �لأممي �ستيفان دي 

 .
((9(

ب�رشوط �سوريا،  �سيا�سي يف  �أجل حّل  �لعمل من  فيه  و�لتزمو�  �لعمل«،  مبادرة »جمموعات  فيما يخ�ّش  مي�ستور� 

�آذ�ر  مع �سحيفة مكالت�سي 0)  �لأمريكّية  �ل�سحافة  مع  له  مقابلة  �أّول  يعلن يف  علو�ش  زهر�ن  فاإّن  ذلك،  من  و�أكرث 

تف�سيله  �إىل  م�سري�ً  يريدها،  �لتي  �لدولة  نوع  يختار  �لذي  هو  و�ل�سعب  �حلقوق،  حترتم  دولة  �إن�ساء  يريد  �أّنه   (0(5

»حكومة تكنوقر�ط حمرتفة«، وقال »�إّن ت�رشيحاته �لأ�سلّية �لتي �عترب فيها �أّن �لدميقر�طّية �أ�سل �لف�ساد، كانت ب�سبب 

�ل�سغط �لذي كان يخ�سع له يف �لغوطة بعد مقتل �ملئات بالغاز �ل�سام«، فيما نقلت �ل�سحيفة نف�سها عن �لناطق با�سم 

»جي�ش �لإ�سالم« �إ�سالم علو�ش »�إّن �خلطابات �لتي �ألقاها علو�ش يف �لغوطة كانت للجمهور �لد�خلي حل�سد �ملقاتلني 

�ملتطّرف  �لتمّرد  قادة  �أّن  بب�ساطة  يكون  قد  �لأمر  �أّن  �آخرين  عن  �أي�سًا،  �ل�سحيفة،  نقلت  كما  �لقاعدة«،  تنظيم  �سّد 

�أدركت �أّنها يجب تغيري لهجتهم للجمهور �لغربي �لذي �سدم بهذ� �لنوع من �خلطاب �ملت�سّدد �لذي يدين فيه علو�ش 

      .
(30(

�لدميقر�طّية يف كانون �أول 4)0) و�أّنها »ديكتاتورّية قوّية«

))l باأ�سلوب “د�ع�ش �ستايل”.. جي�ش �لإ�سالم ُيعدم )) م�سلحًا!، وكالت، ) حزير�ن / يوليو، 5)0).

l(7 بال�سور: “د�ع�ش” يذبح �أحد قادة “علو�ش” يف �لقلمون،http://www.alhadathnews.net/، )) �أيار / يونيو 5)0).

))l ي�سف قائد “جي�ش حترير �ل�سام” �لنقيب فر��ش �لبيطار فر��ش قياد�ت جي�ش �لإ�سالم باأّنهم “يظهرون �سيئًا وي�سمرون �سيئًا �آخر”. �أنظر: عمر بهاء 

. http://www.almodon.com/arabworld، (0(5/((/((،لدين، زعيم �لغوطة �ل�رشقية قتياًل�

l(9 �أنظر:http://www.dw.com/ar ، ) �سباط ))0).

http://www.mcclatchydc.com/news l30، 0) �آذ�ر 5)0).
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و�ّتهامهم  و»�ملجو�ش«،  بـ»�لن�سرييّة«  و�ل�سيعة  �لعلويّني  وو�سف   ،
(3((

�لأخرى بالأديان  �لعرت�ف  عدم   .3

بـ»�لكفار« و»�لأرجا�ش«، و�لدعوة �إىل »�لتخّل�ش من �رّشهم« يف �سوريا، لكّنه يف خماطبته للغرب ينفي �ل�سعي لفر�ش 

قوته على �لأقلّيات، ويوؤكد �أّن �لتعاي�ش مع �لأقلّيات كان حا�ساًل يف �سوريا منذ مئات �ل�سنني، و�أّنه ل ي�سعى لفر�ش 

 .
(3((

�سلطته عليهم، ويرف�ش قمعهم

�ل�سوري، ويبنون  �لد�خلي  �لو�قع  قادتها منف�سلون عن  �ل�سورية �خلارجّية، لأّن  باملعار�سة  4.  عدم �لعرت�ف 

�لأحيان،  من  كثري  �لد�خل يف  من  ينطلقون  ول  �أيديولوجّيات،  على  ورمبا  و�ّتفاقات،  ت�سّور�ت  على  بناء  �سيا�ستهم 

وهذ�، خالفًا ملا �آلت �إليه �لأمور من توقيعه على �تفاقّية موؤمتر �لريا�ش للمعار�سة �ل�سورية �لتي تعّد �عرت�فًا باملعار�سة 

لت خالل موؤمتر �لريا�ش �لذي عقد يف �لعا�رش من  �خلارجّية، و�لعمل �سمن �لهيئة �لعليا للمفاو�سات �ل�سورية �لتي تو�سّ

�سهر كانون �أول 5)0) �إىل �تفاق على ت�سكيل هيئة عليا من )3 ع�سو�ً، بينهم ت�سعة من �لئتالف �لوطني لقوى �لثورة 

�أع�ساء م�ستقّلني، و�عتبار  �لوطني وثمانية  �لتن�سيق  �مل�سّلحة وخم�سة من هيئة  �لف�سائل  �ل�سورية و0) من  و�ملعار�سة 

�مل�سوؤول �ل�سيا�سي جلي�ش �لإ�سالم حممد علو�ش ممّثاًل لوفد �حلو�ر. 

�ّتهام �أمريكا بالعمل �سّد �ملعار�سة �ل�سورية و�أّنها يف م�ساف �لرئي�ش �لأ�سد رو�سيا و�إير�ن وحلفائها، غري �أّنه   .5

حر�ش على خطب وّد �لأمريكّيني، و�عرتف بـ»�ت�سال معهم عّدة مر�ت«، و�لر�سوخ لطلبهم مبوجب ر�سالة من �إد�رة 

.(33(
�أوباما يف �سباط 5)0) طلب �إليه فيها وقف ق�سف �ملن�ساآت �لأمنّية يف �لعا�سمة دم�سق ومهاجمة �ملدنّيني

رف�ش �لتحارب مع �لقوى �لإ�سالمّية �ملعار�سة للنظام، فيما خا�ش �لعديد من �لّنز�عات و�ملعارك �مل�سلحة مع   .(

�لعديد من تلك �لف�سائل، و�لق�ساء على بع�سها، و�عتقال قادتها وعنا�رشها.

�لتحالف مع »جبهة �لن�رشة« ومدحها، و�إعالن �لالمبالة بتهمة �رتباط �لن�رشة بتنظيم �لقاعدة، رغم ت�سنيف   .7

�أمريكا لها بالإرهاب، لكّنه لحقًا يقوم مبهاجمتها و�لتقاتل معها، و�ّتهامها باأّن م�سكلتها تكمن يف �لرتباط بالقاعدة، 

و�أّن »�لفر�سة ما ز�لت متاحة لفك �لرتباط، و�أل يحّملو� �ل�سعب �ل�سوري ما ل يطيق، ول ي�ستطيع �ل�سورّيون حتّمل 

.
(34(

تركة �لقاعدة من �ل�رش�ع �لطويل مع �لدول، يكفي �ل�سعب �ل�سوري �إجر�م �لّنظام وحلفائه«

ل منها، كق�سف دم�سق و�ملدنّيني، وحما�رشة مدن �أخرى، كعفرين و�ل�سيخ مق�سود،  �رتكاب �لأعمال و�لتن�سّ  .(

�لنا�سطة  و�إخفاء  معدنّية،  �أقفا�ش  �لرهائن يف  �لعمالّية، وو�سع  م�سريهم، كمخطويف عدر�  و�إخفاء  مدنّيني  وخطف 

�حلقوقّية رز�ن زيتونة. 

اجلبهة الإ�سالمّية

يف 3) �أيلول 3)0) �أعلنت �سبعة ف�سائل م�سلحة �سلفّية �أ�سا�سّية تقاتل يف �سوريا �سّد �لّنظام �ل�سوري �ندماجها 

)l3 �أنظر خطاب زهر�ن علو�ش يف 3) كانون �أول 4)0) يف خطبة �جلماعة د�خل م�سجد يف مدينة دوما �لذي يقول فيه �أن �لإ�سالم فقط هو 

على حق وباقي �لأديان هي باطلة،يجب ت�سحيحها، وتهّجم على باقي �ملذ�هب �لإ�سالمية �لذين �تهمهم بالكفر و�لرتد�د و�أوجب حماربتهم، وعن 

�لدميقر�طية قال �إنه مل ير منها �إل �لف�ساد و�لنحطاط و�لرت�جع و�لنهيار يف �مل�سلمني، ودعا �إىل �إقامة �لدولة �لإ�سالمية.

)http://www.mcclatchydc.com/news l3، �ملرجع �ل�سابق.

l33 �ملرجع �ل�سابق نف�سه.

l34 حممد علو�ش، جي�ش �لإ�سالم : نحن و�سطيون وعلماوؤنا من �ل�سام فقط،  http://vid.alarabiya.net، )) كانون �أول 5)0).
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يف �إطار ت�سكيل موّحد، �أطلق عليه »�جلبهة �لإ�سالمّية«، عّد كاأكرب جتّمع لقوى »�إ�سالمّية«، يهدف �إىل �إ�سقاط �لرئي�ش 

�ل�سوري ب�سار �لأ�سد وبناء دولة �إ�سالمّية يف �سوريا، و�سّمت �جلبهة �أكرب ثالثة ف�سائل �إ�سالمّية حماربة يف �سوريا، وهي 

»لو�ء �لتوحيد«، �أكرب قّوة مقاتلة �سّد �لّنظام يف حمافظة حلب، و»حركة �أحر�ر �ل�سام«، و»جي�ش �لإ�سالم« �لذي يقاتل 

ة، بالإ�سافة �إىل »�ألوية �سقور �ل�سام« و»لو�ء �حلق« و»كتائب �أن�سار �ل�سام«، وهي ف�سائل كبرية  يف منطقة دم�سق خا�سّ

�أي�سًا، بالإ�سافة �إىل »�جلبهة �لإ�سالمّية �لكرديّة«.

وجاء يف بيان �إعالن �جلبهة �لذي ن�رش على �سفحة للجبهة �جلديدة فتحت على موقع في�سبوك على �لإنرتنت �أّن 

�جلبهة »تكوين �سيا�سي ع�سكري �جتماعي م�ستقل، يهدف �إىل �إ�سقاط �لّنظام �لأ�سدي يف �سوريا �إ�سقاطًا كاماًل، وبناء 

دولة �إ�سالمّية ر��سدة تكون فيها �ل�سيادة هلل عّز وجّل وحده مرجعًا وحاكمًا وناظمًا لت�رّشفات �لفرد و�ملجتمع و�لدولة«.

ة حول دم�سق وحلب  وجاء هذ� �لإعالن بعد �سل�سلة جناحات حّققها �جلي�ش �ل�سوري �لّنظامي على �لأر�ش، خا�سّ

يف �ل�سمال. ولحظ �آرون لوند �خلبري �ل�سويدي يف �سوؤون �حلرب �ل�سورية �أّن �جلبهة �لإ�سالمّية جتمع بع�ش �ملجموعات 

�لكربى من �حلركة �لإ�سالمّية �إىل �ملع�سكر �لأكرث ت�سّدد�ً، لكّنها ل ت�سّم �أّي ف�سائل من تنظيم �لقاعدة. فيما �أ�سار �إىل �أّن 

هذ� �لتحالف ياأتي رّد�ً على �لتقّدم �لذي �أحرزته �لقو�ت �لنظامّية حينها وموقف »�جلهادّيني« �لعد�ئي جتاه جمموعات 

�أخرى معار�سة، وقال: �أعتقد �أّن هناك تدّخاًل خارجّيًا �أي�سًا. و�أو�سح: كان هناك �لكثري من �حلديث كيف �أّن �ل�سعودّية 

ودوًل خليجّية تدفع يف �جتاه توحيد �سفوف �ملعار�سة.

)35) من جامعة �إدنربه �إّنها قّوة ع�سكريّة كربى تفوق �خلم�سني �ألف عن�رش �ستهيمن ب�سكل 
من جهته قال توما�ش بيرييه

�أّنها �ستدخل يف خالف مع  �إذ� جنحت هذه �جلبهة ف�سيكون من �حلتمي  كبري على �ساحة �ملعار�سة. و�أ�ساف: لكن 

�لدولة �لإ�سالمّية يف �لعر�ق و�ل�سام �لتي تعترب �لتحالف �جلديد موّجها �سّدها.

�لتي ت�سّم نحو  �لتوحيد، �ملجموعة  �لقادر �سالح، قائد لو�ء  ياأتي �لإعالن عن هذ� �لندماج بعد مقتل عبد  كما 

ثمانية �آلف مقاتل و�ملقّربة من �لإخو�ن �مل�سلمني.

ت�سكيل  عن  �أعلن  �آذ�ر ))0)،  منت�سف  �لأزمة يف  بدء  من  �أ�سهر  بعد  �لع�سكرة  �إىل  �ل�سوري  �لّنز�ع  �جتاه  ومنذ 

�أّن هذ� �لندماج بد�  �إل  �إ�سالمّية.  بناء دولة  �إىل  �إ�سالمي، ودعا بع�سها  حتالفات وجتّمعات ع�سكريّة عّدة ذ�ت طابع 

�لأقوى، لناحية �ملجموعات �لتي يتاأّلف منها، ولكونه �سيحظى بقيادة ع�سكريّة و�حدة و�سيا�سة و�حدة، بح�سب ما 

قال �ملتحّدث با�سم لو�ء �لتوحيد �أبو فر��ش �لذي �أعلن �أّن �لباب مفتوح �أمام كل ف�سائل �سوريا لالن�سمام �إىل هذ� �لكيان 

�أّنه من �ملقرر �أن يتّم توحيد كل �ملوؤ�ّس�سات �لع�سكريّة و�لإعالمّية و�لإغاثّية و�لإد�ريّة �لتي ت�رشف  �لو�حد. كما ذكر 

عليها هذه �لف�سائل �سمن فرتة �نتقالّية، ت�ستغرق ثالثة �أ�سهر بدء�ً من تاريخ �لإعالن ليتّم �لو�سول �إىل �لندماج �لكامل.

�ل�سيخ،  عي�سى  �أحمد  �لآتي:  �ل�سكل  على  وّزعت  �جلديدة  �جلبهة  د�خل  �مل�سوؤولّيات  �إّن  فر��ش«  »�أبو  وبح�سب 

قائد �سقور �ل�سام، رئي�سًا ملجل�ش �ل�سورى، و�أحمد عمر زيد�ن، �ملعروف با�سم حجي حريتان من لو�ء �لتوحيد، نائبًا 

للرئي�ش، وح�سان عبود، قائد حركة �أحر�ر �ل�سام، رئي�سًا للهيئة �ل�سيا�سّية، وحممد زهر�ن علو�ش، قائد جي�ش �لإ�سالم، 

.(3((
رئي�سًا للهيئة �لع�سكريّة، و�أبو ر�تب �حلم�سي، قائد لو�ء �حلق، �أمينًا عامًا للجبهة

l35 باحث و�أ�ستاذ حما�رش يف �لإ�سالم �ملعا�رش يف جامعة �أدنربة، و�أ�سدر يف �لعام 3)0) يف �لعدد �لر�بع ع�رش من �سل�سلة “مر��سد” �ل�سادرة عن 

وحدة �لدر��سات �مل�ستقبلية يف مكتبة �لإ�سكندرية كتاب “�لتيار �لإ�سالمي يف �سوريا: �مل�سلحون �ل�سيا�سيون، �لعلماء و�لدميقر�طية”، وله م�ساركات 

وحما�رش�ت عّدة حول �لإ�سالم �ملعا�رش. 

 ،http://www.asharqalarabi.org.uk ،لندن، ت�سكيل �جلبهة �لإ�سالمية l مركز �ل�رشق �لعربي للدر��سات �حل�سارية و�ل�سرت�تيجية l3(
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انته�ء اجلبهة الإ�سالمّية

�أّن �ملكّونات �لأ�سا�سّية �لتي ت�سّكل منها  �أّي فعالّية على �أر�ش �لو�قع، ذلك  منذ �لبد�ية مل يكن للجبهة �لإ�سالمّية 

حافظت على بناها �لتنظيمّية �مل�ستقّلة عن �جلبهة، وبقيت �أطر�ً منف�سلة، تقيم حتالفاتها �خلا�سة، وتخو�ش �رش�عاتها، 

�لظاهرة و�خلفّية، مع جماعات �أخرى، د�خل �جلبهة وخارجها، وظّلـت �جلماعات تعرّب عن نف�سها، وتربز هويّتها يف 

مو�قعها �خلا�سة و�إجناز�تها وبياناتها و�أن�سطتها.

لكّن حدث �لإعالن عن �لندماج �لذي مّت بعد ثمانية �أ�سهر فقط من تاأ�سي�ش �جلبهة يف �لثاين و�لع�رشين من  �آذ�ر 

5)0) بني »�ألوية �سقور �ل�سام« و«حركة �أحر�ر �ل�سام �لإ�سالمّية«، �ملن�سويني يف �إطار �جلبهة، كان »يف �حلقيقة �أ�سبه 

بـ»متّدد« لالأخرية. مركز �لثقل �لأ�سا�سي للكيان �ملُدَمج هو ريف �إدلب، �لذي ي�سّكل م�رشح �رش�ع خفي على �لنفوذ 

بني »�أحر�ر �ل�سام« و»جبهة �لن�رشة«، وبالتايل، كان مبثابة حمّطة �لنهاية لقطار �جلبهة.

�لثاين  )ت�رشين  ت�سكيلها  �إّبان  ّدرت  �سُ �لتي  �لإ�سالمّية«  لـ«�جلبهة  ر�سمي  نعي  مبثابة  �ملجموعتني  »�ندماج  و�عترب 

3)0)) على �أّنها »�ملكّون �جلامع«، وهو ما مل ُيرتَجم على �لأر�ش منذ �لت�سكيل، ومل تُعد »�لإ�سالمّية« كوَنها ت�سمية 

�إعالمّية. »�أحر�ر �ل�سام« كانت قد �سّمت �إىل �سفوفها �سابقًا »�جلبهة �لإ�سالمّية �لكرديّة« و»لو�ء �حلق«، وهما �أ�سغر 

مكّونات »�جلبهة �لإ�سالمّية« �ملُفرت�سة. �أّما »لو�ء �لتوحيد« و»لو�ء �أحر�ر �سوريا« فتحّول �إىل �ثنني من مكّونات »�جلبهة 

�ل�سامّية«، بينما بقي »جي�ش �لإ�سالم« قائمًا بذ�ته وع�سّيًا على �ل�رش�كات �لفعلّية. وجتدر �لإ�سارة �إىل �أّن �لأخري كان قد 

�أعلن و»�سقور �ل�سام«، يف �آب ]4)0)[، »�ندماجهما �لكلي حتت م�سمى »�جلبهة �لإ�سالمّية«، على �أن يتوىّل �لقيادة 

.(37(
زهر�ن عّلو�ش، لكّن �خلطوة وقفت عند حدود �لإعالن عنها، ومل تلَق ترجمًة فعليًة على �لأر�ش«

اغتي�ل زهران علو�ش

�خت�رش زهر�ن علو�ش »جي�ش �ل�سالم« ب�سخ�سه طو�ل فرتة تزّعمه له، ملا متّيز به من وكاريزما �سخ�سية قويّة، جعلت 

منه رمز�ً د�خل تنظيمه، و�أّهله لالإم�ساك بجي�سه بقب�سة من حديد. ويف هذ� �ل�سدد يقول ع�سو �ملكتب �ل�سيا�سي يف 

�لتنظيم حممد بريقد�ر يف حديث لفر�ن�ش بر�ش »ثمة رمزية للقائد، جتعل �ملقاتلني يتبعونه، وهذ� �مر غري موجود لدى 

؛ ولذ�، �أثار نباأ �غتياله يف �خلام�ش و�لع�رشين من كانون �أول 5)0) �لكثري من �لتنّبوؤ�ت حول 
(3((

�لكثري من �لف�سائل« 

م�سري »جي�ش �لإ�سالم«، وكاأّن �غتيال علو�ش �غتيال للجي�ش نف�سه، قيا�سًا للر�بطة و�لرمزيّة �لتي متّيز بها د�خل تنظيمه. 

توىّل نعي علو�ش �أحد قادة »جي�ش �لإ�سالم« �مللّقب باأبي ق�سي، وذلك يف �رشيط تلفزيوين ق�سري، دون �أن ي�سهب 

يف �رشح ظروف �لغتيال. وبرزت رو�يتان لالغتيال: »�لرو�ية �لأ�سهر �لتي تقول باأّن �لغتيال مّت بو��سطة غارة رو�سّية، 

��ستهدفت �لجتماع �لذي كان ي�سّم علو�ش وقادة وممثلي ف�سائل �أخرين. وهذ� �لر�أي هو موقف »جي�ش �لإ�سالم« 

وباقي �لف�سائل �مل�سلحة �لأخرى؛ �لرو�ية �لثانية، وهي �لتي قّدمها �جلي�ش �ل�سوري، �لتي تتحّدث عن �خرت�ق �أمني يف 

�سفوف »جي�ش �لإ�سالم«. ويف �سياق �لتاأكيد على ذلك، وّزع �لإعالم �حلربي �ل�سوري �رشيطًا حول عملّية �لغتيال، 

وما �سبقها من متابعة طائرة ��ستطالع حلركة �مللتحقني بالجتماع �ملقّرر، و�كتمال عقده يف مزرعة منعزلة يف �أوتايا 

يف �لغوطة �ل�رشقّية، حيث تظهر �ل�سور �نتظار �لطيار �ل�سوري �كتمال عقده، ومن ثم مباغتة �لطّيار مبوجتني من �أربعة 

.(0(3l((l(3

l  37 �سهيب عنجريني، »�سقور �ل�سام« تن�سم �إىل »�أحر�ر �ل�سام«... ماذ� عن »�لن�رشة«؟، �لأخبار، 3) �آذ�ر 5)0).

)l3 �لنهار، مقتل زهر�ن علو�ش متنف�ش للجهاديني! �سمن �أخبار ذ�ت �سلة، 7) كانون �لأول 5)0)، نقاًل عن �أ ف ب.
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�سو�ريخ يف كل منها، �أطاحت باملبنى �لذي كان يتو�جد فيه زهر�ن علو�ش، ومببنى يحاذيه، جتّمع فيه مر�فقو �لقادة 

 .
(39(

�مل�ستهدفني

منها �ل�رشيط  تظهر بو�سوح �نتظار �لطّيار �ل�سوري �كتمال عقد �ملجتمعني، و�لتحاق ثمانية ع�رش  �ل�سور �لتي ت�سّ

 .
(40(

�سخ�سًا، بعدد مماثل من قياد�ت من �أحر�ر �ل�سام وفيلق �لرحمن، وزهر�ن علو�ش، و�ل�سّف �لأّول من جي�ش �لإ�سالم

تعيني قي�دة جديدة

مل مت�ش �ساعات على �غتيال زهر�ن علو�ش حتى �سارع  جمل�ش �سورى »جي�ش �لإ�سالم« �إىل تعيني �لقيادي �لبارز فيه 

 يف من�سب �لقائد �لعام للجي�ش، خلفًا لعلو�ش. وفور تعيينه، 
(4((

ع�سام خالد �لبوي�ساين �مللّقب بـ»�أبو همام �لبوي�ساين«

قيادة وهيئة  لها جمل�ش  »�أ�ّس�ش منظومة موؤ�ّس�سية،  �لأخري  �أّن  �سلفه علو�ش، موؤكد�ً  با�ستكمال م�سرية  �لبوي�ساين  تعّهد 

�أركان من�سجمة ومتنا�سقة حول �لروؤى و�لأهد�ف«، وقال بوي�ساين يف كلمة له يوم �جلمعة يف 5) كانون �أول 5)0) 

�لو�سطية  منهجه  للم�سلمني  جامعًا  جي�سًا  ليكون  �أ�ّس�ش  و�لذي  �جلهاد،  ركب  طليعة  يف  كان  �لإ�سالم«  »»جي�ش  �إّن 

و�لعتد�ل«، د�عيًا �لدول �ل�سديقة �إىل »مو��سلة دعم �ل�سعب �ل�سوري وثورته«. كما دعا �لف�سائل �ل�سورية لتوحيد 

�سفوفها، حمّذر�ً �إياها من »�ل�سذوذ عن �حلق« على حّد قوله.

و�سّدد �لبوي�ساين على �أّن »جنود »جي�ش �لإ�سالم« ما�سون يف م�سريتهم حتى �إعادة �حلق �إىل �أ�سحابه وعدم توفري 

.
(4((

�جلهد يف �سبيل رفع �لظلم عن �ملظلومني و�إعادة �حلقوق ون�رش �لعدل و�لأمن للم�ست�سعفني«

 :
(43(

ويف �ملجمل، فقد متحورت �لنقاط �لتي تناولها �لبوي�ساين على �لأمور �لآتية

 l قيام عقيدة جي�ش �لإ�سالم على �لعتد�ل.

l  مو��سلة جي�ش �لإ�سالم منهجه يف �لقتال حتى �إ�سقاط �لّنظام يف �سوريا. 

 l مو�جهة ما و�سفه بالقوى �ملحتلة، وعنى بها �إير�ن ورو�سيا و�لقوى �حلليفة �لأخرى. 

l  �ل�ستمر�ر يف مو�جهة �لتطّرف و�لغلو، ويق�سد بها تنظيم »د�ع�ش«.

l39 �أنظر: دم�سق تن�رش مقاطع �غتيال “علو�ش”، حيث وزع �لتلفزيون �لعربي مقاطع من �ل�سور �لتي بثها  �لإعالم �حلربي �ل�سوري لعملية �ل�ستهد�ف،  

،http://www.egypttoday.co.uk/news/video  ،5)0) �لأحد 7) كانون �لأول / دي�سمرب

 (( ،/http://www.almayadeen.net دمية نا�سيف، زهر�ن علو�ش قتياًل ..و�سبهات باخرت�ق �أمني ي�سمم “جي�ش �لإ�سالم”، �مليادين l40

كانون �أول 5)0).

)l4 ن�ساأ �لبوي�ساين يف �أ�رشة كبرية وملتزمة، تعمل يف �لتجارة ومتلك حمالت يف �سوق �لبوي�ساين يف مدينة دوما، لكنه تركها و�لتحق بالعمل �لع�سكري 

باملعار�سة �ل�سورية �مل�سلحة. ولد عام 975). �سدرت بحقه مذكرة توقيف من �لإد�رة �لعامة للمخابر�ت �ل�سورية، كما كان مطلوبًا جلهاز �لأمن 

�ل�سيا�سي منذ عام 009). توىل م�سوؤولية قيادة كتيبة “بالل بن روح �هلل” �سابقًا، كما قاد “لو�ء �لأن�سار”، ومن ثم قائد�ً لعمليات “جي�ش �لإ�سالم” يف 

�لغوطة �ل�رشقية. و�لبوي�ساين هو �أحد نو�ب علو�ش. ون�رشت �سفحة “جي�ش �ل�سالم” على “تويرت” �أن بوي�ساين �بن �أ�رشة عريقة من عائالت �ل�سام، تلقى 

�لعلم �ل�رشعي على يد م�سايخ دم�سق وحاز على �سهادة يف �إد�رة �لأعمال، و�أ�سافت: “كان �أحد موؤ�س�سي “�رشية �لإ�سالم”، ثم تقلد من�سب قائد “�ألوية 

ريف دم�سق”، ثم عنّي قائد عمليات يف ريف دم�سق، فقائد�ً لـ”�ألوية جي�ش �لإ�سالم” يف �سوريا ورئي�سًا لهيئات “جي�ش �لإ�سالم”. �أ�رشف �لبوي�ساين 

على �إد�رة �لعديد من �ملعارك، و�ساهم يف و�سع ��سرت�تيجية دفاعية حلماية �لغوطة.

)l4 �ل�رشق �لأو�سط ، زعيم جي�ش �لإ�سالم �جلديد: نحن معتدلون ونقاتل  لأجل،HTTP://WWW.NEWSJS.COM،))  كانون �أول  

.(0(5

l43 حو�ر �أجرته “�سبكة �لثورة �ل�سورية مع �لبوي�ساين ون�رشته عرب �سفحتها على موقع في�سبوك.
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l  م�ساعدة ما �أ�سماء »�ل�سعب �لثائر« على حتقيق مطالبه، و�لعمل على حترير �ملعتقلني يف �سجون �لّنظام.

l  �لتاأكيد على �لتما�سك يف �سفوف »جي�ش �لإ�سالم«، وعدم ح�سول خالف د�خلي بعد وفاة علو�ش، و�إجماع 

�أع�ساء جمل�ش �لقيادة على �لقائد �جلديد خالل �ساعات.

l  دعوة �لف�سائل �ملقاتلة �إىل �لتوّحد، وطالب �ملقاتلني بتوحيد كلمتهم.

ويالحظ �أن �لبوي�ساين �آثر �لتمّل�ش، يف �مللف �ل�سيا�سي، من �إعالن موقفه من بع�ش �لق�سايا �حل�ّسا�سة و�جلوهريّة 

�لّنظام يف �سوريا و�حلياة �ل�سيا�سّية عاّمة، وحتديد�ً حول �لدميقر�طّية و�لنتخابات و�حلكومة �ملدنّية،  �ملتعلقة مب�ستقبل 

و�أحال �لأمر �إىل �ل�سعب للبّت ب�ساأنها، وقال: �إّن �جلي�ش �رشيحة من �ل�سعب �ل�سوري »ول�سنا ممّثلني لهم �أو متحّدثني 

با�سمهم حتى نحتكر �لقر�ر عنهم، ولنا كامل �لّثقة بخيار�تهم، وهم من �أ�سعل فتيل �لثورة وحماها ود�فع عنها وقّدم 

�لت�سحيات يف �سبيلها، و�إذ� خالفناهم يف نقاط ما فلي�ش لنا �أن نكرههم على فعل �سيء«.

الن�سق�ق�ت داخل »جي�ش الإ�سالم«

�إّبان  �لذي ح�سل  �لبارز و�لأهم  تعّدد�ً يف حالت �لن�سقاق د�خله، ولعل �لن�سقاق  �لإ�سالم«  ي�سهد »جي�ش  مل 

مكّونات  د�خل  وقع  �لذي  و�للغط  �ل�سعودّية  �إىل  ثم  ومن  تركيا  �إىل  و�سفره  �لغوطة  من  علو�ش  زهر�ن  قائده  خروج 

»جي�ش �لإ�سالم«، ومن جانب جماعات م�سّلحة �أخرى، حول �أهد�ف علو�ش من تلك �لزيارة؛ ففي خ�سم هذ� �جلدل 

�أعلنت �لقيادة �لع�سكرّية لـ»جي�ش �لإ�سالم« يف ريف دم�سق �لغربي يف بيان لها، ن�رش على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، 

حّل »جي�ش �لإ�سالم« يف منطقتهم، وت�سكيل »جي�ش �أحباب �هلل« يف ريف دم�سق �لغربي و�لقنيطرة؛ وذلك لأخطاء 

�رشعّية، عّدد �لبيان منها ما يلي:

نق�ش �مليثاق �ل�رشعي �لذي تعاهدت عليه جميع قياد�ت �لف�سائل �لع�سكريّة �مل�سّكلة جلي�ش �لإ�سالم.  .(

).  خمالفة �ل�سيا�سة �ل�رشعّية �لتي كانو� يريدون �نتهاجها يف هذه �ملنطقة، كعدم توجيه �ل�سالح �سوى نحو �لّنظام.

3.  حماربة »�ملجاهدين« يف لقمة عي�سهم، و�لتحّكم باآر�ئهم عن طريق �سيا�سة �لتجويع، علمًا �أّن ر�تب »�ملجاهد« 

ل يتجاوز 0) دولر، على حّد زعمه.

4.  �إ�سد�ر فتاوى غري �رشعّية، كالإفتاء لأحد �ملجاهدين بامل�ساحلة مع �لّنظام.

�لتفّرد و�لت�سّلط بالقر�ر من قبل �لقيادة �لعاّمة على جمل�ش �ل�سورى و�لقياد�ت �لع�سكرّية �لتي كانت م�سّكلة   .5

لهذ� �جلي�ش.

 .(44(
وختم �لبيان بالقول »ما خفي �أعظم و�أكرب«

عالقته مع املع�ر�س�ت الأخرى

ي�سف »جي�ش �لإ�سالم« �لنق�سام �لقائم بني �لف�سائل باملر�ش، وبح�سب �ملتحّدث �لر�سمي جلي�ش �لإ�سالم حممد 

علو�ش يف حديث خا�ش مع »�لعربية نت« »�أّن مر�ش �ل�سورّيني �لر�هن يكمن بالختالف �لذي هو قائم �أي�سًا و�سط 

l44 لوؤي ��سماعيل، �ن�سقاق يف جي�ش �لإ�سالم بريف دم�سق �لغربي!، �حلدث نيوز نقاًل عن موقع”زنوبيا”،7) ني�سان 5)0).
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�جلي�ش �حلر، مرجعًا �أ�سباب �ختالف �لف�سائل �إىل »�ختالف �ملد�ر�ش �لفكرّية �لإ�سالمّية، كالإخو�ن و�ل�سلفّية، وهذ� 

.
(45(

ل يجب �أن يكون يف هذه �ملرحلة«

�لذي  �إليه،  �لأخرى لالن�سمام  للف�سائل  �لباب  �ندماج ف�سائل عديدة وفتحه  �لإ�سالم« من  ولعل تكوين »جي�ش 

لزهر�ن  �ملطّولة  �ملقابلة  ما ورد يف  ويوؤّيد ذلك  �لطموحات.  تلك  �ساهد على  �أبرز  �لأول،  ت�سكيله  بيان  عرّب عنه يف 

ها »جي�ش �لإ�سالم« على موقع »يوتيوب« وحتّدث فيها عن توّحد ع�رش�ت  علو�ش بتاريخ)) �أيلول 3)0) وّزع ن�سّ

�ملجموعات يف �إطار ت�سكيل »جي�ش �لإ�سالم« قبل �سهور، وقال: »ناأمل �أن يكون هذ� �لحّتاد فاحتة لحّتاد�ت �أخرى 

�أجل �هلل ودفاعًا عن  باأّي �سخ�ش خرج جماهد�ً من  �لف�سائل �مل�سّلحة قال: »�إّننا نرّحب  �أكرب«، وعن موقفه من بقّية 

دين �هلل«. وقال �إّن �لف�سائل يف �سوريا �أنو�ع، ومنها ما ياأخذ �سدى �إعالميًا �أكرب من و�قعها على �لأر�ش، و�لعك�ش 

�سحيح. و»عمومًا، نحن نتعاون مع �لف�سائل �لأخرى، خ�سو�سًا �لإ�سالمّية«. وحتّدث عن �رشيط فيديو لأحد قادة 

�إ�سالمي مقاتل منت�رش يف �سوريا، وهم  »جي�ش �لإ�سالم«، وفيه �نتقاد�ت لـ»�لن�رشة«، فاأو�سح: »جبهة �لن�رشة ف�سيل 

�إخوة ذوو باأ�ش �سديد ونكاية يف �لأعد�ء، و��سرتكنا معهم يف كثري من �ملعارك، ور�أينا منهم �لإقد�م و�جلهاد �لطّيب، 

و�أنا �سخ�سّيًا �جتمعت ب�رشعّيي جبهة �لن�رشة »�أبو مارية �لقحطاين« )�مل�سوؤول �ل�رشعي)، وما وجدت فرقًا بني �رشعّيي 

�أبو مارية هو �رشعي »جي�ش �لإ�سالم«،  �أّننا كّنا ف�سياًل و�حد�ً لكان  جبهة �لن�رشة و�رشعّيي جي�ش �لإ�سالم، وقلت لو 

و�أ�ساف �أّنه ُيثني على »�أبو حممد �جلولين �لفاحت )قائد جبهة �لن�رشة) �لذي من خالل �جتماع جمعني به قدميًا ــ منذ 

حو�يل عامني ــ مل�ست فيه �حلر�ش على م�ستقبل �لأمة، ومع طلب للعلم وثقافة �إ�سالمّية عالية«. و�سّدد على »�أّننا نحن 

يف »جي�ش �لإ�سالم« نثني على �إخوتنا يف جبهة �لن�رشة، ول نعتربهم خو�رج كما ُي�ساع عنا«، وقال �إّنه »ل يهّمنا �إن 

 .
(4((

ر�سيت )علينا) �لدول �لتي لها موقف من جبهة �لن�رشة«

كانت  ما  وغالبًا  عديدة،  ف�سائل  مع  م�سرتكة  وغرف  �أطر  ت�سكيل  يف  و�سارك  حتالفات  �لإ�سالم«  »جي�ش  و�أقام 

�أو رّد�ً على حتالفات �أو غرف مقابلة،  �إثر �أحد�ث وم�سادمات مع �أطر�فها �أو يف حمطات ح�ّسا�سة ومف�سلّية متنّوعة 

، و�لغرفة �مل�سرتكة لأهل 
(47(

كتحالف »�جلبهة �لإ�سالمّية« �لذي مل يدم طوياًل، و�إن�ساء غرفة عملّيات دم�سق وريفها

�ل�سام ملدينة حلب وريفها بني »جبهة �لن�رشة« �لتابعة للقاعدة و�جلبهة �لإ�سالمّية )�لتي ي�سارك فيها »جي�ش �لإ�سالم«) 

، وغرفة عمليات 
(4((

وجي�ش �ملجاهدين يف 4) �سباط 4)0)، و»�لقيادة �ملوّحدة« للغوطة �ل�رشقّية يف �آب 4)0) 

، وغرفة �لعملّيات �لع�سكريّة يف �لغوطة بني »جي�ش �لإ�سالم« 
(49(

حلب يف )) ني�سان 5)0) �لتي �سّمت )5 ف�سياًل

�أيلول  �لإ�سالم« يف  �لرحمن« و»جي�ش  �مل�سرتكة بني »فيلق  �لعملّيات  ، وغرفة 
(50( 

و»�لن�رشة« يف )) متوز  5)0)

l45 جي�ش l �لإ�سالم : نحن و�سطيون وعلماوؤنا من �ل�سام فقط،http://vid.alarabiya.net، )) كانون �أول 5)0).

)l4 �أنظر: قائد جي�ش �لإ�سالم يف �سوريا:”جبهة �لن�رشة” �إخوتنا.. ول�سنا تابعني لأي دولة، مرجع �سابق.

l47 �سارك يف �لغرفة “لو�ء �لإ�سالم قبل �أن ي�سري جي�ش �لإ�سالم ولو�ء جي�ش �مل�سلمني و�ألوية وكتائب �مل�سطفى و�ألوية �لفرقان و�أحر�ر �ل�سام

)l4 و�سمت جميع �لف�سائل �لكربى با�ستثناء “جبهة �لن�رشة”.

l49 �أكرب �جلماعات �مل�ساركة يف �لغرفة هي: �أحر�ر �ل�سام، جي�ش �لإ�سالم، �لفوج �لأول، �جلبهة �ل�سامية، فيلق �ل�سام، كتائب تركمان �سوريا، �ألوية  

�لفرقان، لو�ء �حلق، جي�ش �ل�سنة، لو�ء �سقور جبل �لز�وية، �لفرقة �ل�سمالية، �لفرقة �لو�سطى، �لفرقة �لثالثة ع�رش، �لفرقة �ل�ساد�سة ع�رش، �لفرقة �ل�ساد�سة 

و�لأربعون، جي�ش �لعزة.

l50 بعد خالف ن�سب بني جبهة �لن�رشة وجي�ش �لإ�سالم يف �لغوطة �ل�رشقية على �أثر عدة حو�دث ح�سلت منها حو�دث �عتقال ل�سخ�سيات من 

�لطرفني، مت عقد بتاريخ 5l7l(9)0) �أجتماع بني قائد جي�ش �لإ�سالم �ل�سيخ “زهر�ن علو�ش” وقيادة جبهة �لن�رشة يف �لغوطة �ل�رشقية �ل�سيخ “�أبو 

عا�سم” ومت �لتفاق على �لتايل: وقف جميع حمالت �لتخوين و�لت�سهري و�لتحري�ش من قبل �لطرفني وحما�سبة �ملخالفني لالإتفاق، و�إعادة تفعيل �لتعاون 

�لأمني بني �لطرفني بكافة �مللفات، و�إز�لة جي�ش �لإ�سالم حاجز مديرة وتقدميه در��سة جلميع �حلو�جز �ملنت�رشة يف �لغوطة ...
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5)0)، علمًا �أّنهما يعمالن معًا يف �إطار »�لقيادة �ملوّحدة«، وغرفة �لعملّيات �مل�سرتكة لإد�رة وقيادة �ملعركة يف منطقة 

 يف كانون �أول 5)0)، و�إىل غري ذلك.
(5((

�ملرج

لكّن �ملعروف عن »جي�ش �لإ�سالم« عالقاته �ملتاأرجحة وغري �لوّدية مع �لف�سائل �ملعار�سة �ملختلفة، �لإ�سالمّية منها 

وغري �لإ�سالمّية، وكذلك طموحاته »لبتالع باقي �لف�سائل، �أو �للتفاف عليهم مب�ساريع جديدة، على غر�ر ما قام به 

.
(5((

يف م�رشوع »�جلبهة �لإ�سالمّية« �لذي مل يدم طوياًل«

هذ�، م�سافًا �إىل حماولت »جي�ش �لإ�سالم« مر�ر�ً �ل�سيطرة على �لف�سائل �ل�سغرية يف منطقة �لغوطة، و�إقد�مه على 

�ل�سام«  لأجناد  �لإ�سالمي  كـ»�لحتاد  حلفائه،  �أقرب  بحق  حتى  �لأخرى،  �لف�سائل  بع�ش  �سّد  نّفذها  �إلغاء  عمليات 

�أول 5)0)) و«جي�ش  �ل�سام« )ت�رشين  )�سباط ))0))، ومن قبله »لو�ء فجر �لأمة« )�آب 5)0))، و»�ألوية حترير 

�لأّمة« و�عتقال قائده �أحمد طه وعدد�ً كبري�ً من عنا�رشه وحّل �لتنظيم )4 كانون �لثاين 5)0))، و�عتقال قائد »لو�ء 

�سهد�ء دوما«؛ وذلك كّله بهدف ب�سط �سيطرته ومّد نفوذه على منطقة �لغوطة. 

وكذلك �لأحد�ث و�لتوّتر�ت و�لتاآلفات غري �مل�ستقّرة �لتي حكمت �لعالقة بني »جي�ش �لإ�سالم« و�لف�سائل �لكربى 

�ملناف�سة، كـ»جبهة �لن�رشة« و»�أحر�ر �ل�سام« ــ �أكرب ف�سيلني م�سلحني �سلفّيني مناف�سني له، قّوة وعدد�ً و�متد�د�ً، على 

�ل�ساحة �ل�سورية ــ ف�ساًل عن �لف�سائل �لأخرى، يثري عالمات �ل�ستفهام حول �لتاآلفات �لتي يقيمها »جي�ش �لإ�سالم«؛ 

�أّن  بتاريخ )) متوز5)0)، جند  مدير�  بلدة  كالذي جرى يف  �لن�رشة،  مع  له  �ملبا�رشة  �مل�سّلحة  �ملو�جهة  فاإىل جانب 

موؤ�ّس�ش »جي�ش �لإ�سالم« وقائده �ل�سابق زهر�ن علو�ش يجهر باّتهامه للن�رشة باأّنها ور�ء قر�ر عدم تلبية طلبه �لن�سمام 

. و�عتبار �أّن م�سكلة �لن�رشة �لأ�سا�سّية �رتباطها بتنظيم �لقاعدة�لأمر �لذي مل يَر 
(53(

�إىل غرفة »جي�ش �لفتح« »يف �إدلب«

فيه م�سكلة �سابقًا.  

و�لأمر نف�سه بالن�سبة لأحر�ر �ل�سام، وجند �أّن �ملناف�سة و�خلالف قائم ب�سورة بارزة بني �لطرفني، ويربز ذلك، على 

�سبيل �ملثال يف �لإعالن �لذي مّت يف ت�رشين �لأول 5)0) يف �لغوطة �ل�رشقّية عن ولدة حتالف جديد بني كل من حركة 

»�أحر�ر �ل�سام« وجبهة »�لن�رشة« و»�لحتاد �لإ�سالمي لأجناد �ل�سام« حتت ��سم »جند �ملالحم«، ل ي�سّم يف �سفوفه 

»جي�ش �لإ�سالم«، �لأمر �لذي �أثار حوله عالمات �ل�ستفهام، خ�سو�سًا لناحية �لتوقيت، ما دفع بعدٍد من �ملر�قبني �إىل 

�لقول باأّن �لهدف �لأ�سا�ش منه حماربة نفوذ جماعة علو�ش، �لذي يحكم �لغوطة �ل�رشقّية بقب�سة حديديّة، متنع �أّي جهة 

.
(54(

ل حتظى مبو�فقته من �لدخول على �خلط

تّت�سح حتى  مل  �ل�سورية،  �ل�ساحة  ت�سهدها  �لتي  �لتحّولت  من كل  �لرغم  »على  �أّنه  �ملحّللني  بع�ش  ولذ�، لحظ 

�لإ�سالم«  �ملعار�سة، خ�سو�سًا كل من »جي�ش  �لع�سكرّية  �لكتائب و�لف�سائل  �لتي جتمع بع�ش  �لعالقة  �ل�ساعة طبيعة 

تقّدم  �أن  يوم و�حد، من دون  و�لتخا�سم يف  �لتحالف  على  قادرة  فهي  �لن�رشة«،  �ل�سام«  و»جبهة  »�أحر�ر  وحركة 

تربير�ت عملّية ميكن فهمها، با�ستثناء قتال �جلي�ش �ل�سوري، بهدف منعه من �لتقّدم نحو �ملناطق �لتي ت�سيطر عليها. 

)l  5 ت�سكلت �لغرفة �مل�سرتكة يف كانون �أول 5)0) من” “جي�ش �لإ�سالم، جبهة �لن�رشة، �لإحتاد �لإ�سالمي لأجناد �ل�سام، حركة �أحر�ر �ل�سام، 

وفيلق �لرحمن”، وجاء ذلك بعد �أيام من �سيطرة �لقو�ت �ل�سورية، مدعومة من حلفائها، على �أجز�ء و��سعة من منطقة مرج �ل�سلطان و�ملطار �لحتياطي 

بالغوطة �ل�رشقية

)l 5 طارق �لعبد، عني “جي�ش �لإ�سالم” على �سجن عدر�، 0) �أيلول 5)0).

�لأخبار، 0) متوز 5)0). فبح�سب  �ل�سيعية«،  �لقرى  »�إنهاء وجود  �أو  �ل�ساحل  يهاجم »�لن�رشة«... ويقرتح ح�سار  �أنظر: زهر�ن علو�ش    l53

مقاىلة �لأخبار فقد عرج “»علو�ش« على مطالبات »�لبع�ش« باإن�ساء »جي�ش �لفتح« يف �لغوطة �ل�رشقية، منوهًا بد�ية �إىل �أن »جي�ش �لإ�سالم« قدم طلبًا 

لالن�سمام �إىل غرفة »جي�ش �لفتح« �لتي حررت �إدلب، لكن )�نتهى).

l54 ماهر �خلطيب، ماذ� يجري بني “�لن�رشة” و”جي�ش �لإ�سالم” بالغوطة �ل�رشقية؟، �لن�رشة، 3) ت�رشين �لأول 5)0)  
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وجند، مثاًل، �أّن »هجوم زعيم »�لن�رشة« �لرهابي �أبو حممد �جلولين على �مل�ساركني يف موؤمتر �لريا�ش، عرب و�سفهم 

بـ»�خلونة«، ومن ثم نفيه وجود ما ي�سمى »�جلي�ش �ل�سوري �حلر«، �لأمر �لذي رّد عليه »جي�ش �لإ�سالم« ب�سكل مبا�رش 

عرب رفع �سعار »نحن �جلي�ش �ل�سوري �حلر«، مل مينع �جلانبني من �لتحالف �سمن غرفة عمليات م�سرتكة لإد�رة معركة 

.
(55(

�ملرج يف �لغوطة �ل�رشقّية، بعد �لتقّدم �لكبري �لذي �أحرزه �جلي�ش �ل�سوري يف �ملنطقة«

موقف جي�ش الإ�سالم من الهدنة 

�سارك »جي�ش �لإ�سالم« يف جولة �ملفاو�سات �لدولّية �لتي �نعقدت يف 9) كانون �لثاين ))0) يف جنيف، برعاية 

�ل�سيا�سي حممد علو�ش )كبري �ملفاو�سني يف وفد  مبعوث �لأمم �ملتحدة �ستيفان دي مي�ستور�، من خالل رئي�ش مكتبه 

�ملعار�سة �ل�سورية).

وجاءت جولة مفاو�سات »جنيف 3« يف �لعام ))0) بعد جولتي ما �سمي مبفاو�سات »جنيف )« عام ))0)، 

و»جنيف )« عام 4)0)، و�جتماع فيينا يف ت�رشين �لثاين 5)0)، ومو�فقة جمل�ش �لأمن يف )) كانون �لأول 5)0) 

بالإجماع على م�رشوع قر�ر �أمريكي )رقم 54)))، ين�ّش على �رشورة �إجناح �ملفاو�سات بني �ل�سوريني، حتت �لإ�رش�ف 

�لأممي، وتنتج هيئة حكم ذ�ت م�سد�قّية، وت�سمل �جلميع وغري طائفّية، مع �عتماد م�سار �سياغة د�ستور جديد ل�سوريا 

يف غ�سون �ستة �سهور، مع �إجر�ء �نتخابات يف غ�سون )) �سهر�ً باإ�رش�ف �أممي. وقد �سّدد �لقر�ر »على �رشورة وقف 

 .
(5((

�سامل لإطالق �لنار يف كل �ملناطق �ل�سورية مع بدء �خلطو�ت �لأوىل لعملّية �لنتقال �ل�سيا�سي«

ومتحورت جولة مفاو�سات »جنيف 3« حول وثيقة �ملبعوث �لأممي �إىل �سوريا دي مي�ستور�، �لتي ت�سّمنت )) 

، منها �لبند �لذي ين�ّش على »وقف �إطالق �لنار، �بتد�ء من ظهر �جلمعة )) �سباط، وي�ستثني »تنظيم �لدولة 
بند�ً)57)

وجبهة �لن�رشة وباقي �لتنظيمات �لإرهابية«. 

ة  وكان و��سحًا �حلما�سة �لدولّية لإحر�ز �لهدنة يف �سوريا، ودعم مبادرة �ملبعوث �لدويل يف هذ� �ل�ساأن،  وبخا�سّ

من �جلانبني �لرو�سي و�لأمريكي؛ وبرز ذلك ب�سورة قويّة يف �إعالن �لرئي�ش �لرو�سي فالدميري بوتني، يف كلمة متلفزة 

م�ساء �لأثنني )) فرب�ير/�سباط، �أّنه ونظريه �لأمريكي بار�ك �أوباما �ّتفقا يف حديث هاتفي، مببادرة من �جلانب �لرو�سي، 

، تال ذلك �إعالن �لأمم 
(5((

على بيان م�سرتك لوقف �إطالق �لّنار يف �سوريا، �بتد�ء من �ل�سبت �ملقبل 7) فرب�ير/�سباط

�ملتحدة يف )) فرب�ير/�سباط عن �نعقاد �لجتماع �لأول لـ »فريق �لعمل حول وقف �إطالق �لّنار« يف �سوريا يف جنيف، 

l55 ماهر �خلطيب، جي�ش �لإ�سالم” يتحالف مع جبهة “�لن�رشة”... �أين موؤمتر �لريا�ش؟، �لن�رشة،  )) كانون �لأول 5)0).

./http://www.aljazeera.net :أنظر: موقع �جلزيرة� l5(

باحلكومة  بالد�ستور �جلديد، وتعرتف  �ستقبل  �لتي  �مل�سلحة،  �لف�سائل  تنخرط يف �سفوفه  �سوري موّحد،  ت�سكيل جي�ش  �لوثيقة على  توؤكد   l  57

�لنتقالّية، و�رشورة مكافحة �لإرهاب، و�حرت�م �سيادة �سوريا و��ستقاللها ووحدة �أر��سيها، و�لتم�ّسك فيها بدولة دميقر�طّية متعّددة �لطو�ئف، تقوم 

على �لتعدديّة �لجتماعّية و�ل�سيا�سّية، ومتّثل جميع مكّونات �ملجتمع �ل�سوري، ومتنحهم حقوقًا متكافئة. و�لت�سديد على �رشورة �للتز�م يف �سوريا 

�لتمييز، و�حرت�م حقوق �لإن�سان، و�حلريّات �لأ�سا�سّية  �لق�سائّية، و�مل�ساو�ة يف �حلقوق، وغياب  �ل�سلطة  �لقانون، و��ستقالل  �لت�سوية ب�سيادة  ما بعد 

�سيتم جمعه من  مّما  وتعوي�سهم،  �ل�سورية  �لأزمة  �ملت�رّشرين جّر�ء  �إقر�ر حقوق  �لتو�فق على  �ملتفاو�سني يف ورقته،  �لأممي  �ملبعوث  ونا�سد  لالإن�سان. 

ترّبعات �ستقّدمها �لدول و�جلهات �ملانحة. وت�سّدد �لورقة على رف�ش �ل�سورّيني وجود �أّي ف�سائل �أجنبية م�سّلحة على �أر��سي بالدهم، وتطالب �جلميع 

بتجفيف منابع متويل �لإرهاب يف �سوريا، وباأن يرتّكز �ل�سالح يف �سوريا بيد �لدولة و�لأجهزة �لر�سمّية ح�رش�ً.

)l5 رو�سيا �ليوم،�تفاق رو�سي �أمريكي لوقف �إطالق �لنار يف �سوريا �بتد�ء من �ل�سبت، )) �سباط ))0).
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.
(59(

قبل موعد �رشيان �لهدنة، و�أّن �أطر�ف �لّنز�ع كاّفة و�فقت عليها

ويف �ملقابل، برز موقف �آخر، بد� غري ر��ش عن ماآل �لأمور فيما خ�ّش �لتفاق �لأممي �ملعلن بهذ� �ل�ساأن، وبرز 

ب�سكل خا�ش من جانب �لرئي�ش �لرتكي رجب طيب �أردوغان، �لذي قال، خالل �فتتاح �ملوؤمتر �لدويل �ل�ساد�ش حول 

تبقى  لن  تركيا  �لأمريكي l�إّن  �لّتفاق مع نظريه  بوتني عن  �لرو�سي  �لرئي�ش  �إعالن  يوم و�حد من  �ل�سومال l وبعد 

نائب  �أعلن  . وبدوره، 
((0(

�لّتاريخ و�مل�ستقبل �سوريا �رشيكة معنا يف  �سوريا؛ لأّن  �ملذ�بح و�ملاأ�ساة يف  �إز�ء هذه  �سامتة 

رئي�ش �لوزر�ء �لرتكي نعمان كورتوملو�ش يف موؤمتر �سحفي عن عدم تفاوؤله بالهدنة �ملعلنة، وقال »�أرّحب بهذه �لهدنة، 

لكّنني ل�ست متفائاًل جّد�ً �إز�ء �حرت�مها من قبل كل �لأطر�ف«، و�أبدى حتّفظات حول ��ستمر�رية وقف �إطالق �لّنار 

.
((((

نظر�ً لل�سكوك حول مو��سلة �ل�رشبات �جلويّة �لرو�سّية«

ويف موقف حماك تقريبًا للموقف �لرتكي، �عترب ممّثل »جي�ش �لإ�سالم« يف »جنيف 3« حممد علو�ش، يف �أّول تعليق 

. مرّبر�ً موقفه باأّن »�لقّو�ت �حلكومّية تقوم بح�سد �لقّو�ت 
((((

له، �أّن »�لهدنة هي �إجر�ء موؤّقت، ومل يكن خمّططًا لها«

�لّنار يف ظّل  بوقف  »�لقبول  �أّن  و�أ�ساف  �ملعار�سة«،  ل�سيطرة  �خلا�سعة  �لأر��سي  مزيد من  لل�سيطرة على  يف حماولة 

.
((3(

�لأو�ساع �لر�هنة يعني بطبيعة �حلال ��ست�سالم قّو�تنا، وجي�ش �لإ�سالم ما�ٍش يف �لّدفاع عن �ل�ّسعب« على حّد قوله

�ن�سمام  فيه  نفى  �آذ�ر ))0)  بتاريخ 4  �إ�سالم علو�ش  با�سم جي�سه  للمتحّدث  بيان  و�أعقب ت�رشيح حممد علو�ش 

يعترب هدنة  �لهدنة  يخ�ّش  قر�ر  �أّي  �أّن  و�عترب  �لنار،  �إطالق  �ل�رشقي لّتفاق وقف  �لقلمون  �لرحيبة يف  بلدة  قّو�ته يف 

على م�ستوى �سوريا، �سيتّم �ّتخاذه بالّت�ساور و�لّتن�سيق �لكامل مع ف�سائل �لثّو�ر �لعاملة على �لأر�ش ومع �لهيئة �لعليا 

     .
((4(

للمفاو�سات«

ومن �ملعلوم �أّن �لهيئة �لعليا للمفاو�سات يف �ملعار�سة �ل�سورية كانت �أعلنت عن مو�فقتها على هدنة موؤّقتة يف �سوريا 

ملّدة �أ�سبوعني فقط، وقد لقي ذلك تاأييد�ً من ف�سائل �ملعار�سة �ل�سورية، وفقًا ملا �أعلنه رئي�ش �لهيئة �لعليا للمفاو�سات 

ل �إىل هدنة موؤّقتة، ب�رشط �أن يتّم ذلك وفق و�ساطة دولّية،  ريا�ش حجاب �أّن �ملعار�سة �أبدت مو�فقة �أّولّية على �لتو�سّ

�أهّمها توفري �سمانات �أممّية، بحمل رو�سيا و�إير�ن على وقف �لقتال، وفّك �حل�سار عن خمتلف �ملناطق، وتاأمني و�سول 

.
((5(

�مل�ساعد�ت للمحا�رشين، و�إطالق �رش�ح �ملعتقلني

وكان لفتًا �أّن بع�ش �لف�سائل �مل�ستثناة من قر�ر وقف �إطالق �لنار، ول �سيما »جبهة �لن�رشة« كان �أكرث تقّدمًا من 

موقف »جي�ش �لإ�سالم« من �للتز�م بالهدنة عند �إعالنها عملّياأً، فقد �لتزم عنا�رشها �لهدنة من تاريخ بدء �رشيان مفعولها 

يوم 7) �سباط، وفقًا ملا نقلته وكالة )رويرتز)، رغم �إعالن زعيمها »�أبو حممد �جلولين« رف�سه لالتفاق، قبل يوم من 

l59 �لوكالة �لوطنية لالإعالم، �لجتماع �لأول لفريق �لعمل حول وقف �إطالق �لنار يف �سوريا بد�أ يف جنيف، )) �سباط ))0).

l(0 �لن�رشة، �أردوغان �كد �ن تركيا لن تبقى �سامتة �إز�ء �ملاآ�ساة يف �سوريا، 3) �سباط ))0).

))l �جلمهورية، تركيا غري متفائلة حيال تطبيق �لهدنة يف �سوريا، 3) �سباط ))0).

)) l �أنظر: �لديار، هدنة �سعبة موؤقتة يف 7) �سباط مبباركة �أمريكية ــ  رو�سية ت�ستثني د�ع�ش و�لن�رشة، 3) �سباط ))0).

./http://syriaalyom.com،(0(( أنظر: “جي�ش �لإ�سالم” يخرج من �لهدنة يف �سوريا، 4 �آّ�ر� l(3

l(4 بيان با�سم �ملكتب �ل�سيا�سي جلي�ش �لإ�سالم 4 �آذ�ر ))0).

l(5 �لديار، �ملرجع �ل�سابق نف�سه.



19

�رشيانه، يف ت�سجيل �سوتي، ودعوته �إىل وجوب تكثيف �لهجمات، وقوله �إّن »�ل�سبيل �لوحيد للخال�ش من �لّنظام هو 

�لقتال ل �لهدنة«، لكّن »رويرتز« �أ�سارت �إىل �أّن »مقاتلي �لن�رشة يلتزمون �لهدوء منذ �رشيان �لهدنة، وتخّلو� عن بع�ش 

.
((((

حماكمهم �لإ�سالمّية، وقّللو� من وجودهم عند نقاط �لتفتي�ش«

وعلى �أّي حال، بد� »جي�ش �لإ�سالم«، منذ �لبد�ية، غري متحّم�ش لقر�ر وقف �إطالق �لنار، وبرز ذلك يف �لهجومات 

�لقوّية �لتي �سّنتها ف�سائل م�سّلحة يف �ليوم �لثاين من ني�سان وما بعده، على ريف حلب �جلنوبي وريف �لالذقّية �ل�سمايل، 

بال�سرت�ك مع »جبهة �لن�رشة«، من �سمنها ف�سائل م�ساركة يف �لتفاق، كـ»جي�ش �لإ�سالم« و»�أحر�ر �ل�سام«، ومتّكنت 

خالله من �ل�سيطرة على نقاط ��سرت�تيجّية، مثل تلة �لعي�ش يف ريف حلب �جلنوبي، وبد� �أّن لرئي�ش �ملكتب �ل�سيا�سي 

»�أحر�ر  قائد  �إىل  وّجه  �إ�سقاطها، حيث  على  و�لعمل  �لهدنة  �إنهاء  على  �لتحري�ش  بارز يف  »دور  �لإ�سالم«  لـ»جي�ش 

  .
((7(

�ل�سام« طلبًا و��سحًا »بتوحيد �ل�سفوف و�إ�سعال �جلبهات«، باعتبارها �للغة �لوحيدة �لتي يفهمها �لّنظام«

خال�سة ع�مة

�أكرث �لتنظيمات �لتي حتمل نزعة مكيفلّية بني نظر�ئه من �لتنظيمات  وبخال�سة، فاإّن تنظيم »جي�ش �لإ�سالم« من 

�ل�سلفّية �مل�سّلحة يف �سوريا، فهو متاأرجح يف مو�قفه، ويحمل طموحات عالية جتاه �ل�سلطة، وطموحاته غري �ملحدودة 

جتعل �لأبو�ب �أمامه م�رشعة للو�سول. ولعل جو�سو� لندي�ش، �خلبري يف �ل�سوؤون �ل�سورية يف جامعة �أوكالهوما مّمن 

من  �ملزيد  نالو�  وموّظفوه  »علو�ش  قوله:  يف  �لإ�سالم«،  »جي�ش  قادة  تو�سيف  يف  دّقة  �لأكرث  هو  علو�ش،  عن  كتب 

و�جلماعات  لعلو�ش  �لّتابع  �لإ�سالم  »جي�ش  و��سفًا  �ملنت�رش«،  �جلانب  يف  يكون  �أن  يريد  »زهر�ن  م�سيفًا:  �لدهاء«، 

�لإ�سالمّية �لأخرى بـ »�لّنماذج �لقا�سية«. 

“جبهة �لن�رشة” �لتزمت �لهدوء و�حرتمت  http://syrialnews.com/، رغم رف�سها لها.. وكالة:  �آذ�ر ))0)، نقاًل عن  )) l رويرتز، 4 

“�لهدنة”.

l(7 عبد �هلل �سليمان علي، �لهدنة يف �سوريا على �سفري �لنهيار، �ل�سفري، 4 ني�سان ))0). 
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