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جي�ش الإ�سالم
الأيديولوجيا الفكر ّية والر�ؤى ال�سيا�س ّية
متهيد
يعد «جي�ش الإ�سالم» �أحد �أقوى و�أكرب الف�صائل ال�سورية امل�س ّلحة املعار�ضة لل ّنظام يف �سوريا الهادفة �إىل �إقامة دولة
ّ

جغرافية وا�سعة على تخوم العا�صمة ال�سورية يف
إ�سالمية ،والتي فر�ضت نف�سها وب�سطت �سطوتها على م�ساحة
خالفة �
ّ
ّ

مكونيه
الغوطة ال�رشقية لدم�شقّ ،
تبعيته لأي جهة و�أنّ ت�شكيله ح�صل بقرار ّ
وتعد مدينة دوما معقله الرئي�سي .ورغم نفيه ّ

ال�سور ّيني �أنف�سهم ،وت�أكيده ب�أنّ قراره «�سوري  %100نابع من رحم الثورة ال�سورية»((( ،ف�إنّ املعروف �أنّ هذا اجلي�ش
و�سيا�سي ًا،
مالي ًا وع�سكر ّي ًا
ّ
هو احلليف الأقرب �إىل ال�سعودية والذراع القو ّية لها يف �سوريا الأكرث حظوة ودعم ًا منهاّ ،

إرهابية ،وبالتايل،
بقوة �إىل �إخراجه من الت�صنيف الدويل له ك�أحد
و�أنّ ال�سعودية عملت على الدوام للدفع ّ
ّ
املنظمات ال ّ
�سيا�سية للخروج من ال ّنزاع القائم
دولي ًا ،يف �أ ّية ت�سوية
ّ
�إدراجه �ضمن الفئات امل�س ّلحة املعتدلة ،التي ينبغي التعامل معهاّ ،

حد كبري ،وجت ّلى ذلك يف ت�رصيح وزير اخلارجية ال�سعودي عادل اجلبري يف م�ؤمتر
يف �سوريا ،وقد جنحت يف ذلك �إىل ّ

�صحايف م�شرتك مع نظريه الرتكي مولود جاوي�ش �أوغلو خالل زيارة للريا�ض يف معر�ض تعليقه على اغتيال زهران
علو�ش ،حيث �أخرج «جي�ش الإ�سالم» من قائمة ّ
إرهابية ،و�أدرجه �ضمن الفئات املعتدلة التي �أ ّيدت ح ًّ
ال
املنظمات ال ّ

إ�سالمية) ،ميكن التعامل معها يف �إطار حتقيق ت�سوية
�سلمي ًا وحتارب داع�ش (تنظيم الدولة ال
�سلمية يف �سوريا ،معترباً �أنّ
ّ
ّ
ّ
حل �سلمي يف �سورية يكون بالتعامل مع كل الفئات ال�سورية التي مل ّ
التو�صل �إىل ّ
تلطخ �أيديها بالإرهاب ،واجلماعات
ّ

إرهابية معروفة((( ،وازدادت ال�صورة جالء يف �إ�رصار اململكة ال�سعودية على متثيل «جي�ش الإ�سالم» يف م�ؤمتر فيينا،
ال ّ

وجناحها يف جعل رئي�س املكتب ال�سيا�سي لهذا اجلي�ش حممد علو�ش ممث ً
ال لوفد املعار�ضة املفاو�ض.

(� - -أنظر :بيان “جي�ش الإ�سالم” يرد على رويرتز ...ل�سنا تبعا لل�سعودية ،وقرارنا �سوري  4 ،%100ت�رشين �أول  2013نق ً
ال عنzamana l/ :
.2013 -10 -5،wsl.net/news
 - -2هكذا ع ّلقت ال�سعودية على ت�صفية ذراعها يف �سوريا 30 ،كانون الأول /دي�سمرب ،2015احلدث نيوز http://www.alhadathnews.
./net

ن�ش�أة جي�ش الإ�سالم
تنظيم «جي�ش اال�سالم» هو عبارة عن اندماج عدد من الألوية والف�صائل امل�س ّلحة يف �سوريا ،مت ت�شكيله خالل
الأزمة ال�سورية ،حيث بد�أ بنواة ف�صيل ع�سكري ،وكان عددهم يومها �أربعة ع�رش م�س ّلح ًا ،با�سم «�رس ّية الإ�سالم»،
توحد ع�رشات الألوية
تطور مع ازدياد �أعداد مقاتليه لي�صبح «لواء الإ�سالم» ،ويف � 29أيلول � 2013أعلن عن ّ
ثم ّ
والف�صائل يف كيان «جي�ش الإ�سالم» وبات ّ
ي�شكل �أكرب ت�شكيل ع�سكري معار�ض ،وكان يقوده حممد زهران بن عبد
إ�سالمية» التي �شغل فيها علو�ش من�صب القائد الع�سكري العام.
ين�ضم هذا اجلي�ش �إىل «اجلبهة ال
اهلل علو�ش((( ،قبل �أن
ّ
ّ

يف �أيلول عام  2011جرى الإعالن عن تنظيم «�رسيّة اال�سالم» ،وكان �إعالنه يف مدينة دوما التابعة لغوطة دم�شق،
إقليمي ًا .واقت�رصت عمليات التنظيم على
دولي ًا و� ّ
وا�ستلم قيادته زهران علو�ش ،ولقيت رعاي ًة ودعم ًا خارجي ًا وا�سع ًاّ ،
الت�صدي للجي�ش ال�سوري عند مداخل مدينة دوما ،والقيام ب�أعمال اغتياالت لعنا�رص الأمن واجلي�ش ال�سوري� ،إىل
ّ
ان�ضمت للت�شكيل الع�سكري ّ
املنظم تواتراً،
جانب بع�ض الأعمال الع�سكر ّية ،وازدادت �أعداد العنا�رص امل�س ّلحة التي
ّ
فقام قائد اللواء (زهران علو�ش) ب�إعالن ت�شكيل «لواء الإ�سالم» العامل يف �سوريا بتاريخ  1حزيران .((( 2012

خلفيات ت�شكيل جي�ش الإ�سالم
تنوعت الأ�سباب والدوافع التي ّ
خلفية لت�شكيل «جي�ش الإ�سالم» ،و�إن كان الأبرز من بينها انق�سام
�شكلت
ّ
ّ
التنظيمية والتفاهمات والتقاطعات القائمة
وتعدد ف�صائلها واختالف بناها
اجلماعات امل�س ّلحة ذات االجتاه «الإ�سالمي» ّ
ّ
املتنوعة التي حتكم العالقة بينها ،و�سعي اجلماعات الأقوى للهيمنة على اجلماعات الأ�ضعف ،وك�سب
�أو ال ّنزاعات ّ
ومد م�ساحة وجودها و�سطوتها داخل
القوة الع�سكر ّية ،وزيادة عديدها الب�رشي ،وتو�سيع دائرة انت�شارهاّ ،
املزيد من ّ
القوة يف اللعبة الدائرة يف �سوريا ،يف ظل ال�شعور بقرب انهيار
اجلغرافيا ال�سور ّية الع�سكر ّية ،وامتالك املزيد من �أوراق ّ
نظام الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد ،وذلك يف موازاة قيام تك ّتالت ع�سكر ّية �أخرى ،ور ّداً على ما �سمي بـ«االئتالف
الوطني لقوى الثورة واملعار�ضة ال�سورية» ،وتهمي�شه للقوى امل�س ّلحة املقاتلة.
مت�شددة ،على
�سلفية
ّ
يف الن�صف الثاين من عام  2012برز الإعالن عن ف�صائل وجماعات م�س ّلحة �سورية ذات نزعة ّ
ح�ساب «اجلي�ش ال�سوري احلر» الذي ن�ش�أ ،برعاية ودعم خارجي ،غربي وعربي ،كوريث �رشعي للجي�ش ال�سوري
املعدلة عنه� ،إال �أ ّنه ما لبث �أن �أخذ بالت�رشذم� ،شيئ ًا ف�شيئ ًا� ،إىل �شتات من اجلماعات والف�صائل
ال ّنظامي �أو ال�صيغة ّ
املت�شددة املتنازعة ،من بينها «جي�ش الإ�سالم» الذي تنتمي
إ�سالمية
ال
غالبية �ألويته وكتائبه يف الأ�سا�س �إىل «اجلي�ش
ّ
ّ
ّ
ال�سوري احلر» ،حاله يف ذلك حال الف�صائل الأخرى ،ك�أحرار ال�شام وجبهة الن�رصة و�سواهما.
 -3حممد زهران عبد اهلل علو�ش ،كنيته “�أبو عبد اهلل” ،ويلقّبه �أن�صاره بـ “�أ�سد الغوطة” .مواليد مدينة دوما بريف دم�شق عام  .1971متزوج من ثالثة
ن�ساء ،عمل يف جمال الدعوة ال�سلفية يف مدينة دوما بالغوطة ال�رشقية ،مكم ً
ال مل�سرية والده ال�سلفي الوهابي عبد اهلل يف الدعوة ال�سلفية .التحق بكلية
ال�رشيعة يف جامعة دم�شق ودر�س املاج�ستري ثم �سافر �إىل اململكة العربية ال�سعودية حيث كان والده يقيم هناك ،و�أكمل التعليم يف اجلامعة الإ�سالمية
باملدينة املنورة ،وهناك در�س عند عدد كبري من امل�شايخ ال�سعوديني ،ومنهم عبدالعزيز بن باز وحممد بن �صالح العثيمني ،وعاد ليعمل يف املقاوالت
ب�سوريا ،فيما كان يعمل على ن�رش املذهب الوهابي ال�سلفي .خالل قيادته جلي�ش الإ�سالم دعا �إىل �إقامة دولة اخلالفة الإ�سالمية التي يف ر�أيه هي دولة
اخلالفة الأموية ،ولي�س اخلالفة الرا�شدية ،وعار�ض يف خطابه مبد�أ الدميقراطية والدولة املدنية ،وله كلمات كثرية حتر�ض على الطائفية وتكفري الكثري من
ال�سوريني .مت اعتقاله بتهمة ن�رش الوهابية وال�سلفية يف عام  ،2010ليفرج عنه مبوجب عفو رئا�سي مع بدايات االنتفا�ضة ال�سورية عام  ،2011و�سارع
بعد �إطالق �رساحه �إىل تفعيل ن�شاطه املعار�ض ،بعدها �سارع �إىل ت�شكيل “�رسية اال�سالم” يف �أواخر عام  ،2011وتطورت �إىل “لواء الإ�سالم” ،و�أخرياً
�إىل “جي�ش الإ�سالم” ،وا�ستمر على ر�أ�س قيادة جي�ش الإ�سالم حتى تاريخ  25كانون �أول  2015حيث مت اغتياله وعدد من قادة جي�ش الإ�سالم وجبهة
الن�رصة و�أحرار ال�شام يف اجتماع يف منطقة املرج بالغوطة ال�رشقية .يتهم بامل�س�ؤولية عن اختفاء النا�شطة ال�سورية رزان زيتونة ورفاقها.
 - 4جي�ش الإ�سالم ” تنظيم ي�ضم  50تنظيم ًا ارهابي ًا � ،..شبكة نهرين نت الإخبارية . /http://nahrainnet.net
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ووفق ًا للبيان «رقم »1ال�صادر عن القيادة العامة لـ«جي�ش الإ�سالم» بتاريخ � 29أيلول  ،2013ت�أتي ن�ش�أة هذا
حملية بديلة
اجلي�ش «جمع ًا للكلمة ،وتوحيداً لل�صف ،و�إر�ضا ًء للرب» من �أجل مواجهة ال ّنظام يف �سوريا ،و�إن�شاء �إدارة ّ
تتم ال�سيطرة عليها و�إخراجها من حتت �سلطة الدولة املركز ّية .وقد جرت مبايعة قائد لواء
عن ال�سلطة يف املناطق التي ّ
إ�سالمية» حممد زهران علو�ش قائداً للجي�ش.
الإ�سالم و�أمني عام «جبهة حترير �سوريا ال
ّ
ويف هذا ال�سياق� ،أكد رئي�س �أركان «جي�ش الإ�سالم» علي عبد الباقي �أنّ الهدف من هذا االندماج يعود �إىل وجود
«�شتات وخالفات بني ف�صائل ع�سكريّة كثرية تقاتل ال ّنظام ،وهذا ما يعترب عامل �ضعف لدى املقاتلني ،ليبد�أ العمل
مدنية،
هيكلية
على توحيد الكتائب املقاتلة ،وجمعها داخل تنظيم جي�ش ر�سمي ،يحمل
تنظيمية ،ولديه م� ّؤ�س�سات ّ
ّ
ّ
أهم �أولو ّيات االندماج هو �إ�سقاط نظام الرئي�س ب�شار الأ�سد» .و�أو�ضح عبد الباقي يف
تكون فاعلة على الأر�ض ،ومن � ّ
ت�رصيحات لـ«الأنا�ضول» عرب �سكايب �أنّ هذ االندماج من جانب الف�صائل الع�سكر ّية العاملة على الأر�ض «يعترب بداية
للم �شمل معظم احلركات والف�صائل الع�سكر ّية ،ونواة لتوحيد اجلهود بني جميع الف�صائل» .وعن �أ�سباب
ّ
قوة كبرية ِ ّ
�شدد عبد الباقي ب�أنّ ذلك يعود �إىل «تواط�ؤ الغرب مع ال ّنظام ،وعدم �أخذ
اختيار هذه املرحلة بالتحديد لإعالن اجلي�شّ ،
موقف حا�سم منه ،خ�صو�ص ّا بعد ا�ستخدام ال ّنظام لل�سالح الكيماوي ،ف�ض ً
ال عن تهمي�ش و�إق�صاء االئتالف الوطني
لقوى الثورة واملعار�ضة ال�سورية لهم ،وجتاهل هيئة الأركان للكتائب املقاتلة على الأر�ض ،وت�شكيل حكومة دون
«قوة �ضاربة على الأر�ض ،فكان من الالزم ت�شكيل جي�ش ر�سمي،
الرجوع �إليهم» ،يف وقت اعترب فيه ب�أ ّنهم ميتلكون ّ
وتوحيد اجلهود ،من �أجل الإ�رساع ب�إ�سقاط نظام الأ�سد ،وحقن دماء
املدنيني»(((.
ّ
ويبدو �أنّ الإعالن الر�سمي عن ت�شكيل تنظيم «جي�ش الإ�سالم» يف التاريخ املذكور يف البيان رقم (( )1يف � 29أيلول
 )2013قد جاء مت� ّأخراً عن تاريخ االندماج يف الواقع؛ وذلك ا�ستناداً �إىل ما ورد على ل�سان قائده زهران علو�ش بتاريخ
«توحد
� 22أيلول � ،2013أي قبل �أيام من تاريخ الإعالن املذكور ،وب�صفة قائد «جي�ش الإ�سالم» ،ويذكر فيه �أنّ
ّ
التوحدات التي ت�شهدها ال�ساحة
ع�رشات املجموعات يف �إطار ت�شكيل «جي�ش الإ�سالم» قبل �شهور كان نتيجة هذه
ّ
ال�سورية»(((.
فقد جاء ت�أ�سي�س «جي�ش الإ�سالم» بعد �أ�سبوع من رفع االعرتاف عن «االئتالف الوطني» و«احلكومة امل�ؤقّتة» من
قبل  13ف�صي ً
ال من كربى الف�صائل املقاتلة داخل �سوريا ،كما تزامن هذا الت�أ�سي�س مع ت�شكيل «جي�ش ال�س ّنة واجلماعة»
توحدها يف غرفة
�ضم �أربعة �ألوية فاعلة ،فيما �أعلنت الألوية املقاتلة يف مدينة دار ّيا بالغوطة الغربية ّ
يف دير الزور الذي ّ
عمليات م�شرتكة(((.
ّ

إ�سالمية يف العراق
واجلدير بالذكر ،عدم ورود ما يثبت �إجراء «جي�ش الإ�سالم» حمادثات لالتحّ اد مع تنظيم الدولة ال
ّ
أ�سا�سية الأخرى يف �سوريا ،كتنظيمي «�أحرار ال�شام»
ال�سلفية
وال�شام «داع�ش» ،خالف ًا لبع�ض التنظيمات
ّ
املت�شددة ال ّ
ّ
إعالمية عن �إجرائهما حمادثات مماثلة مع «داع�ش» لهذه الغاية؛ فوفق ًا جلريدة
حتدثت و�سائل �
و«جبهة الن�رصة» اللذين ّ
ّ
مقرب ًا من جبهة «الن�رصة» قال �إنّ ثالث
النهار التي نقلت عن وكالة رويرتز بتاريخ  13ت�رشين الأول � 2013أنّ قياد ّي ًا ّ
ي�ضمها حتت لوائه ،وقال �إنّ
كتائب م�س ّلحة تابعة لتنظيم «القاعدة» يف �سوريا بحثت االندماج يف جي�ش ّ
موحدّ ،

� -5أ�سباب ت�شكيل جي�ش الإ�سالم يف �سوريا و�أهدافه كما ي�ؤكدها قائده 1 ،http://hournews.net/news ،ت�رشين �أول .2013

 -6قائد جي�ش الإ�سالم يف �سوريا“ :جبهة الن�رصة” �إخوتنا ..ول�سنا تابعني لأي دولة ،الإ�سالميون 22. ، http://islamion.com/news :
�أيلول .2013
 -7ت�شكيل “جي�ش الإ�سالم” بقيادة ال�شيخ زهران علو�ش 9 ،/http://www.enabbaladi.org ،ت�رشين �أول .2013
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إ�سالمية يف العراق وال�شام ،وجبهة الن�رصة لأهل ال�شام و�أحرار ال�شام بحثت ،خالل
«قيادات رفيعة من الدولة ال
ّ

موحدة
اجتماعاتها التي عقدت خالل الأيام الثالثة املا�ضية يف حمافظة حلب �شمال �سوريا ،ت�شكيل جي�ش واحد وقيادة ّ
«النية ت ّتجه فع ً
املوحد» ،م�شرياً �إىل �أنّ
ت�ضم هذه الكتائب حتت لوائها» ،و�أو�ضح �أنّ
ال لت�شكيل اجلي�ش ّ
وراية واحدةّ ،
ّ
«علماء هذه التنظيمات و�آخرين م�ستق ّلني نا�شدوا الأمراء للعمل على ذلك».
و�أ�ضافت النهار �أنّ قيادات رفيعة من اجلماعات الثالثة املذكورة «تباحثت على مدى يومني «يف مدينة حلب
�شمال �سوريا» ،و«اتّفقت على و�ضع ال ّنظام ال�سوري على ر�أ�س �أولو ّياتها ،وعلى منع رفع ال�سالح يف وجه � ّأي م�سلم
ّ
ق�ضائي ًا م�شرتك ًا ملحا�سبة
و�شكلت «جمل�س ًا
يف �سوريا ،كما اتفقت على عدم النزاع يف ما بينها ،وحما�سبة املخطئني،
ّ

املخطئني»(((.

ويبدو �أنّ تلك املحادثات بني الأطراف الثالثة قد جاءت ا�ستجابة لنداء زعيم القاعدة �أمين الظواهري يف ت�سجيل
وجهه قبل �أيام من �إجرائها ،ونا�شد فيه ما �أ�سماه ّ
املنظمات «اجلهاد ّية» يف �سوريا �إىل نبذ اخلالفات وعدم التقاتل
�صوتيّ ،

إ�سالمية» ،ودعاها
والتوحد خلف هدف �إقامة دولة �
وح�ضها «على الرتفّع عن الوالء للتنظيمات والأحزاب
فيما بينها،
ّ
ّ
ّ
العلمانية».
«�إىل جت ّنب عقد �صفقات مع الغرب واجلماعات
ّ

حدة اال�شتباكات تفاقمت بني ّ
املنظمات اجلهاد ّية يف
ولي�س خافي ًا �أنّ نداء الظواهري ح�صل يف الوقت الذي كانت ّ
كقوة
�سوريا ،ال �سيما بني جماعة «دولة اال�سالم يف العراق وال�شام» ( داع�ش) و»جبهة الن�رصة» ،وبروز «جي�ش الإ�سالم» ّ
�
بث على �شبكة الإنرتنت� ،إنّ «الأمريكان والرو�س
إ�سالمية مناه�ضة للطرفني»((( .وقال ،الظواهري ،يف ت�سجيل �صوتي ّ
ّ
�ضدهم»(.((1
نوجه جهدنا ك ّله ّ
ين�سقون حربهم ّ
�ضدنا ،فهل عجزنا �أن نوقف القتال بيننا حتى ّ
إيرانيني وحزب اهلل ّ
وال ّ

البنية التنظيميّة
ان�ضمت �إىل «جي�ش الإ�سالم» ،بعد ت�أ�سي�سه ،كتائب جديدة ،ليتجاوز عدد ت�شكيالته  60كتيبة،
يف �أيلول 2013
ّ

وتن�شط هذه الألوية والكتائب والف�صائل يف مناطق ،منها دم�شق وريفها
تتو ّزع على اخت�صا�صات ع�سكر ّية خمتلفة(َ .((1
وحمافظات حم�ص
والالذقية وحماة و�إدلب وحلب ودير الزور(.((1
ّ

 -8النهار نق ً
ال عن رويرتز” ،الظواهري يح�ض اجلهاديني يف �سوريا على التوحد و”جي�ش اال�سالم” ي�ؤكد ان�ضمام ع�رشات املقاتلني االجانب اليه13 ،
ت�رشين الأول .http://newspaper.annahar.com ،2013
 - 9الظواهري يح�ض اجلهاديني يف �سوريا على التوحد و”جي�ش اال�سالم” ي�ؤكد ان�ضمام ع�رشات املقاتلني الأجانب اليه ،املرجع ال�سابق نف�سه.

 -10الظواهري يحث اجلماعات “اجلهادية” يف �سوريا على الوحدة �ضد رو�سيا ،روزنة 2 ،http://rozana.fm/arكانون الثاين .2015
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هيكلية للجي�ش اجلديد ،و� ّآلية
ويف هذا ال�سياق� ،أو�ضح رئي�س �أركان «جي�ش الإ�سالم» علي عبد الباقي «نحن لدينا
ّ
خا�صة لالنت�ساب ،ونحن نتعاون مع اجلميع لبناء �سوريا اجلديدة ،و�إ�سقاط نظام الأ�سد»(.((1
عمل و�رشوط ّ
ي�ضم جمل�س قيادة و 64كتيبة ع�سكر ّية� ،إ�ضاقة �إىل  27مكتب ًا �إدار ّي ًا ،ال
والهيكل الإداري لتنظيم «جي�ش الإ�سالم» ّ
يهتم بالتوا�صل مع اجلنود
عالقة مبا�رشة لها بالعمل الع�سكري .ومن �أبرز هذه املكاتب مكتب «ت�أمني املن�شقّني» الذي ّ
ظاميني وت�أمني ان�شقاقهم� ،إ�ضافة �إىل مكاتب للخدمات والت�صنيع ال�سالحي والنقل والإعالم .وتخرج القرارات
ال ّن ّ
خمت�صني بال�رشيعة ،وقياديّني
الع�سكر ّية املتع ّلقة
ي�ضم ّ
بعمليات «جي�ش الإ�سالم» بالت�شاور بني جمل�س ال�شورى ،الذي ّ
ّ
العمليات التي كان ير�أ�سها زهران علو�ش (�أبو عبد اهلل) قائد «لواء الإ�سالم» �سابق ًا.
ع�سكر ّيني وغرفة
ّ
أمنية ،تعترب مبثابة ال�رشطة ،متار�س
أمنية ...وا�ستعان
وقام «جي�ش الإ�سالم» بت�أ�سي�س ّ
�صالحيات � ّ
ّ
عدة م� ّؤ�س�سات � ّ
ال�ضباط املن�شقّني ّممن در�سوا يف املجالني اجلنائي والأمني(.((1
بخربات بع�ض ّ
ويعترب «جي�ش الإ�سالم» الف�صيل الأقوى والأكرب يف الغوطة ال�رشقية لدم�شق ،مع تواجد لألويته وكتائبه يف مناطق
قوته قام «جي�ش
�أخرى� ،إ�ضافة �إىل دم�شق وريفها ،كحم�ص والالذقية وحماة و�إدلب وحلب ودير الزور .وللتعبري عن ّ
الإ�سالم» يف نهاية ني�سان  2015بعر�ض ع�سكري كبري ،وقد حاول مراراً ال�سيطرة على الف�صائل ال�صغرية التي تعمل
ّ
وحل التنظيم ،كما اعتقل
ي�سمى «جي�ش الأمة» �أحمد طه وعدداً كبرياً من عنا�رصه
يف الغوطة ،حيث اعتقل قائد ما ّ
قائد «لواء �شهداء دوما»(.((1
أهمها ال�سيطرة على
و�شارك «جي�ش الإ�سالم» يف معارك عديدة ّ
�ضد اجلي�ش ال�سوري يف خمتلف املدن ال�سوريةّ � ،
ال�رشقية ،ومعركة املليحة ،ومعارك جوبرّ ،
ومتكن ،بالتعاون مع جبهة الن�رصة ،من ال�سيطرة
م�ساحات وا�سعة من الغوطة
ّ
على مدينة عدرا العمالية ،كما ّ
مهمةّ ،
تطل على �أوت�سرتاد حم�ص دم�شق عند مدينة
متكن من ال�سيطرة على تالل ّ
مرة.
حر�ستا( ،((1وتب ّنى التنظيم ق�صف العا�صمة دم�شق ،ومنها ق�صف مبنى ال�سفارة
ّ
الرو�سية لأكرث من ّ

التمويل وال�سالح
أ�سا�سية ،والرتكيز على
يلزم «جي�ش الإ�سالم» ال�صمت حيال م�صادر متويله ودعمه الع�سكري واللوج�ستي ال ّ
يقدمه له التجار وامل�ؤ ّيدون له من �أبناء ال�شعب ال�سوري
املغامن التي توفّرها املخازن التي يخ ّلفها اجلي�ش ال�سوري وما ّ
العمليات
�شعبية وا�سعة ،وينفي وجود م�صادر
يف اخلارج ،يف حماولة لإ�ضفاء
خارجية ،والت�شديد على �أنّ
ّ
ّ
م�رشوعية ّ
ّ
مهمة ،مثل فوج
الع�سكر ّية ّ
قوات ال ّنظام �أكرب م�صدر لتزويد ّ
�ضد ّ
قواته بالعتاد ،خ�صو�ص ًا بعد ال�سيطرة على مواقع ّ
خارجية ،وتناف�سه
ال�شيفونية وم�ستودعات دنحة يف القلمون ،غري �أ ّنه مل ي�ستطع �إخفاء ارتباطه وتوا�صله مع دول
ّ
ّ
مقدمها معار�ضة اخلارج ،للح�صول على دعم ومتويل مماثل؛ ففي � 21أيلول  2013و ّزع
و�رصاعه مع قوى �أخرى ،يف ّ
مطولة مع زهران علو�ش ،ويف ر ّده على �س�ؤال« :هل هناك دول تتب ّنى
«جي�ش الإ�سالم» على موقع «يوتيوب» مقابلة ّ
دعم هذا اجلي�ش ،خ�صو�ص ًا يف ظل الأ�سلحة احلديثة التي ي�ستخدمها� ،أجاب :احلقيقة �أنّ الأ�سلحة التي عند «جي�ش
الإ�سالم» تنق�سم ق�سمني :ال ّأول الغنائم ،وهذه ن�سبتها  90يف املئة من �أ�سلحة جي�ش الإ�سالم ،وهذا ال�سالح الأقوى

� -13أ�سباب ت�شكيل جي�ش الإ�سالم يف �سوريا و�أهدافه كما ي�ؤكدها قائده.2013 -10 -1،http://hournews.net/news ،
 -14جي�ش الإ�سالم ” تنظيم ي�ضم  50تنظيم ًا ارهابي ًا  ،..مرجع �سابق.
� -15أنظر :املا�سة ال�سورية  13 ،ت�رشين �أول .2013

 -16ال�رشق الأو�سط ،من هو زهران علو�ش قائد جي�ش الإ�سالم يف �سوريا ؟ 25 ،كانون �أول .2015
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بقية الأ�سلحة ،وهي  10يف املئة ،في�شرتيها املجاهدون من ال�سوق ال�سوداءّ � ...أما ما ُي�شاع عن
(لدى جي�شه)ّ � .أما ّ

�أنّ دولة من الدول تتب ّنانا ،فهذا حم�ض كذب وافرتاء .نعم ،لدينا �أ�سلحة ثقيلة ،لكن هل هناك � ّأي دولة ميكن �أن تدعم
كرر �أنّ «جي�ش الإ�سالم» ال تتبناه � ّأي دولة �أو جهة ،قال« :نحن ن ّتبع كتاب اهلل ،ونتلقّى دعم ًا من
بد ّبابات؟» .وبعدما ّ

متربعني من داخل البالد وخارجها» .لك ّنه قال �إ ّنه ال يرى �ضرياً من احل�صول على م�ساعدات �إذا كانت ت�ساعد
�أفراد ّ

الدعم الذي ح�صل عليه
يف مقاتلة ال ّنظام ،و�إذا كانت هذه امل�ساعدات غري م�رشوطة.
وحتدث بالتف�صيل عن ق�ضية ّ
ّ
متربعني يف الكويت ،فقالّ :
«�شكلنا غرفة عمليات لدم�شق وريفها من لواء الإ�سالم قبل �أن ي�صري
«جي�ش الإ�سالم» من ّ
وتعهد جمل�س الداعمني
«جي�ش الإ�سالم» ولواء جي�ش امل�سلمني و�ألوية وكتائب امل�صطفى و�ألوية الفرقان و�أحرار ال�شامّ ،

يف الكويت بدعم الغرفة» .وتابع �أ ّنه ان�سحب من هذه الغرفة ثالثة �أطراف ،هي �أحرار ال�شام وكتائب امل�صطفى و�ألوية

الفرقان ...و�أو�ضح �أنّ الدعم للغرفة من جمل�س الداعمني بلغ � 470ألف دوالر� ،صرُ ف منها � 100ألف ملنطقة القابون
و� 70ألف ًا لتجهيز الغرفة و«بقي � 300ألف ُو ّزعت على الف�صائل ال�ستة� ،أي � 50ألف ًا لكل ف�صيل ،وهذا (مبلغ � 50ألف ًا)

ال يكفي «جي�ش الإ�سالم» �سوى � 10ساعات»(.((1

ويف اعرتاف غري مبا�رش بالدعم اخلارجي ،فقد اتّهم النقيب حكيم هالل ــ وهو نائب قائد لواء بجي�ش الإ�سالم ــ
املحررة ،قائ ً
ال �إ ّنها ال ت�ساوي بني الف�صائل
«معار�ضة اخلارج» بتهمي�ش و�إق�صاء الكتائب الع�سكر ّية العاملة على الأر�ض
ّ

يف توزيع ال�سالح»(.((1

زهران علو�ش القائد وامل� ّؤ�س�س
قوة ع�سكر ّية ملحاربة ال ّنظام� ،أطلق عليها ا�سم
فور خروج علو�ش يف العام  2011من ال�سجن عمل على ت�أ�سي�س ّ

«�رس ّية اال�سالم» ،ومع ازدياد عديده الب�رشي �أن�ش�أ ما ي�سمى «لواء اال�سالم» قبل �أن يعلن يف العام  2013عن ت�شكيل
�سلفي ًا ،ال ّ
يقل
«جي�ش الإ�سالم »،مب�شاركة العديد من الف�صائل والألوية املح�سوبة �سابق ًا على اجلي�ش احلر ،يحملون فكراً ّ
تطرف ّا يف �سوريا ،كـ«داع�ش» و«الن�رصة» و«�أحرار ال�شام» وغريهم.
ّ
ت�شدداً عن ّ
توجهات الف�صائل الأكرث ّ

املدنية،
املت�شدد ،وعار�ض يف خطابه مبد�أ
يف الأ�صل ،حمل علو�ش الفكر ال�سلفي «القتايل»
ّ
«الدميقراطية» والدولة ّ
ّ

إ�سالمية» ،يف �أماكن �سيطرته ،التي هي يف ر�أيه دولة اخلالفة الأمو ّية ،ولي�س اخلالفة
ودعا �إىل �إقامة دولة «اخلالفة ال
ّ
الرا�شد ّية ،وجاهر بتكفري ال�شيعة والعلو ّيني ،و� ّأكد وقوفه مع الدولة
�ضد الأكراد.
الرتكية ّ
ّ
الدينية
وتوفّر خطب زهران علو�ش املن�شورة عرب مقاطع فيديو الكثري من املعلومات عن �أرائه ومواقفه جتاه الفئات
ّ

املت�شددة التي يحملها عن �أفكار «داع�ش»
الأخرى يف �سوريا ،ور�ؤيته للم�ستقبل فيها .وتكاد تنعدم الفروقات الفكر ّية
ّ
والقاعدة مث ً
ت�شدداً ،رغم العداوة العميقة التي يك ّنها لهما ،وخ�صو�ص ًا «داع�ش» .ولعل �أهم
ال ،امل�ص ّنفني �أكرث الف�صائل ّ

وحتديه للراف�ضة».
مقاطع الفيديو تلك التي حتمل عنوان« :كلمة ال�شيخ املجاهد زهران علو�ش لل ّأمة ّ
ويت�ضمن مقاطع
كخلفية،
يف الفيديو املذكور ،ي�ستخدم علو�ش ق�رص ال�صحراء للخليفة الأموي ه�شام بن عبد امللك
ّ
ّ
جلية على مدى املحتوى
دعائية على �شكل خطبة ع�صماء ّ
�ضد ال�شيعة «وعودة اخلالفة الأمو ّية» ،تك�شف ب�صورة ّ
ّ
معينة ،وحتديداً ال�شيعة الذين ين�سبهم �إىل «الن�صري ّية»
املت�شدد لعلو�ش ،وال ّنزعة
الفكري
ّ
العدائية نحو طوائف دينية ّ
ّ

� -17أنظر :قائد جي�ش الإ�سالم يف �سوريا“ :جبهة الن�رصة” �إخوتنا ..ول�سنا تابعني لأي دولة ،الإ�سالميون مرجع �سابق.

 -18براء عبد الرحمن ،جي�ش الإ�سالم ..قوات �سورية تعار�ض “االئتالف” و”الأركان 6 ،http://www.aljazeera.net/news ،ت�رشين �أول
.2013
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الدين والقر�آن ،وتغيري ال�س ّنة،
وي�صفهم بـ«املجو�س» ،ويعبرّ عنهم بـ»ال�شيعة الأجنا�س» ،وي ّتهمهم بالكفر وحتريف ّ
والطعن بعر�ض النبي (�ص) ،ويبني علو�ش على ذلك ،ويدعو «لتخلي�ص دم�شق وال�شام من �رشورهم ،م�ستخدم ًا طوال
الوقت لغة القر�آن لي�ؤكد انحرافهم»(.((1
ال�صفة ،بغية �إعطاء
وي�ستخدم علو�ش م�صطلح «جمو�س» ،يف حماولة لإ�ضفاء �صبغة «الكفر» ّ
توجه �إليه ّ
�ضد من ّ
الدينية التي ينتمي �إليها الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
أقلية
العداوة واحلرب التي يخو�ضها ّ
ّ
�ضد ال ّنظام يف �سوريا وال ّ
الع�صبية لدى
واملذهبية وحتريك ال ّنزعات
الطائفية
ديني ًا ،وبالتايل ،من �أجل الّلعب على الأوتار
ّ
ّ
ّ
وحلفائه (ال�شيعة) بعداً ّ
�أبناء ال�س ّنة يف �سوريا والعامل ،وح�شد املزيد من املقاتلني ،وال يختلف خطاب علو�ش يف ذلك عن �سواه من قادة الف�صائل
املتطرفة الأخرى.
ال�سلفية
ّ
ّ
ويف الوقت الذي يكرث �أن�صار زهران علو�ش من الإ�شادة بدوره وموقعه يف قيادة املواجهة مع اال ّنظام و�إن�شاء بنية
ثمة وجهة نظر �أخرى يف هذا ال�سياق ،يعبرّ عنها معار�ضو علو�ش.
تنظيمية قو ّية ومتما�سكة ،ويلقّبونه بـ»�أ�سد الغوطة»ّ ،
فبح�سب الباحث يف ال�ش�ؤون ال�سورية �آرون الند(� ،((2إنّ «الأ�ساليب التي ا�ستخدمها علو�ش لتحقيق اال�ستقرار يف
باملح�سوبيات وب�أفراد من عائلته ل�ضمان عدم تهديد قب�ضته
املحلية
ال�رشقية لي�ست �سليمة؛ ذلك �أنه ح�شا الإدارة
الغوطة
ّ
ّ
ّ
وح�شية ،منها التعذيب
الغذائية ب�أ�سعار باهظة وبقمع معار�ضيه بو�سائل
على ال�سلطة ،واتّهم ببيع امل�ساعدات واملواد
ّ
ّ
ّ
واالغتيال؛ لذلك مل يكن بط ً
متعط�ش �إىل ال�سلطة ،وزعيم حرب ،وديكتاتور،
ال يف نظر خ�صومه ،و�إمنا انتهازي،
�شبه �أ�ساليبه يف احلكم بتلك التي يعتمدها الرئي�س
م�صمم على اال�ستيالء على الق�رص الرئا�سي لنف�سه .حتى �أنّ ّ
ّ
ثمة من ّ
(((2
ب�شار الأ�سد» .

ارتكابات علو�ش
ال�شخ�صية» و«ا�ستخدام
إن�سانية» ،و«االعتداء على الكرامة
اتّهم علو�ش مبلفّات ،تندرج يف �إطار «جرائم ّ
ّ
�ضد ال ّ
العمالية» ،وملف احتجاز الرهائن يف �أقفا�ص حديد ّية ،كدروع ب�رش ّية،
الدروع الب�رش ّية»� ،أبرزها ما عرف مبلف «عدرا
ّ
يف منطقة دوما اخلا�ضعة ل�سيطرة جي�شه.
ففي كانون الأول � 2013أقدم جي�شه وت�شكيالت �أخرى كـ«�أجناد ال�شام» و«�أحرار ال�شام» و«جبهة الن�رصة»
العمالية ،و ّمت واحتجازهم ،و�أغلبهم من الن�ساء
املدنيني ،معظمهم من العلو ّيني ،قرب منطقة عدرا
ّ
على اختطاف مئات ّ
ال�رشقية.
والأطفال ،يف �أماكن جمهولة يف الغوطة
ّ
 -19جو�شوا الندي�س ،زهران `علو�ش :فكره ومعتقداته 15 ،كانون �أول  ،2013نق ً
ال عن �أخبار �سوريا 26 ،كانون �أول  .2015ومما نقل عنه يف
هذا ال�صدد قوله يف �إحدى تغريداته “ يقول “�سيغ�سل جماهدي (هكذا يف الأ�صل وال�صحيح :جماهدو) ال�شام رج�س الراف�ضة والراف�ضية من ال�شام،
�سيغ�سلوه �إىل الأبد �إن �شاء اهلل  ،حتى يطهروا ربوع بالد ال�شام من رج�س املجو�س الذين حاربوا دين اهلل تبارك وتعاىل” .ويقول �أي�ض ًا “ واين �أب�رشكم
�أيها الراف�ضة الأجنا�س �أنّه كما حطمت بني �أمية ر�ؤ�سكم �سابقاً� ،سيحكم �أهل الغوطة و�أهل ال�شام ر�ؤ�سكم الحقاً� .سيزيقيونكم �سوء العذاب يف الدنيا
قبل �أن يزيقكم اهلل �سوء العذاب يوم القيامة� .أيها الراف�ضة الأجنا�س� ،ستلقون ما مل حت�سبوا ح�سابه �أبداً من قوة يتمتع بها جماهدو الإ�سالم يف بالد ال�شام
حتى يذيقوكم �سوء العذاب� .أيها الراف�ضة الأجنا�س� ،ستلقون ما ي�سوء وجوهكم يف الدنيا ،وما ي�رضكم يف الدنيا ويخزيكم يوم القيامة �إن �شاء اهلل .هم
ال يريدون دولة على غرار بني �أمية ،لأنّ دولة بني �أمية �أذهبت جمدهم املجو�سي الغابر ،لأنّ دولة بني �أمية حطمت ر�ؤو�سهم ،لأنّ دولة بني �أمية �أقامت
احلق والعدل والتوحيد .نعم ،نحن نفتخر بدولة بني �أمية التي كانت عا�صمتها دم�شق� .أال فهبوا �أيها املجاهدون لن�رصة �إخونكم� ،أال فهبوا لن�رصة
�إخوانكم� ،إننا يف ديار الإ�سالم ن�ستقبل املجاهدين من كافة �أنحاء العامل ليكونوا عون ًا لنا ون�رصة لنا ،ليقاتلوا معنا �صف ًا واحداً يف �صف ال�سنة� ،سنة
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،الذي ترفعون راية التوحيد عالي ًا حتى يكون الذل والدمار على املجو�س �أعداء اهلل .وحتى نطهر ال�شام من رج�سهم
فهبوا �إىل ن�رصة �إخوانكم �أيها امل�ؤمنون� ،أال فهبوا �إىل ن�رصة �إخوانكم �أيها امل�ؤمنون ،فاجلنة اجلنة تنتظركم ،واهلل تبارك وتعاىل معكم ...
و�أدنا�سهم � .أال ّ
�“ -20آرون الند” باحث يف معهد كارنيغي للدرا�سات .قام بكتابة �أهم ع�رشة �أحداث جرت يف عام  2015يف �سوريا.

حتدي البقاء بعد “قطع ر�أ�سه” ت�سا�ؤالت عن م�صري غوطة دم�شق وحمادثات جنيف ،النهار 29 ،كانون
 -21موناليزا فريحة“ ،جي�ش الإ�سالم” يواجه ّ
الأول .2015
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معدنية يف �أنحاء
ويف ال ّأول من ت�رشين الثاين � 2015أقدم ما �سمي بـ«ثوار الغوطة» باحتجاز �أ�شخا�ص يف �أقفا�ص
ّ
ال�رشقية وتعري�ضهم للخطر ،من �ضمنهم ن�ساء و�أ�رسى من اجلي�ش ال�سوري ،بذريعة ردع الهجمات
خمتلفة من الغوطة
ّ
الع�شوائية على املنطقة .ونقلت وكالة «�سمارت» عن م�صدر يف املكتب ال�سيا�سي «جلي�ش الإ�سالم» �أ ّنهم
احلكومية
ّ
ّ
ن�رشوا  100قف�ص يف مدينة دوما بريف دم�شق ،و�ضعوا داخلها بع�ض الأ�رسى لديهم من ال�ضباط العلو ّيني وزوجاتهم،
املدنيني هناك ،و�أ�ضاف امل�صدر �أنّ الأقفا�ص تو ّزعت يف الأماكن العامة
قوات ال ّنظام بحق
وذلك ر ّداً على جمازر ّ
ّ
لقوات ال ّنظام ،لليوم الثاين على التوايل ،حيث و�ضع
حربية
والأ�سواق ،التي ا�ستهدفتها طائرات
رو�سية و�أخرى تابعة ّ
ّ
ّ
الأ�رسى كدروع ب�رش ّية ،ح�سب تعبريه(.((2
وع ّلقت ّ
منظمة هيومن رايت�س ووت�ش واعتربت «هذه املمار�سات اختطاف رهائن واعتدا ًء �صارخ ًا على كرامتهم
ال�شخ�صية ،وهما جرميتا حرب»(.((2
ّ
الدينية،
أقليات
ّ
وارتكب علو�ش العديد من االنتهاكات واالعتداءات الأخرى بحق عنا�رص اجلي�ش ال�سوري وال ّ
وح ّمل م�س�ؤولية اختطاف نا�شطني،
كالعلويّني وال�شيعة
لتوجهاتهُ ،
وامل�سيحيني والكرد ،وعمل على قمع املعار�ضني ّ
ّ
منهم النا�شطة
احلقوقية «رزان زيتونة»( ((2ورفاقها و�إخفاء م�صريهم ،وحما�رصة بع�ض املدن واملناطق يف الغوطة
ّ
ال�رشقية( ،((2وباال�شرتاك �أحيان ًا مع ف�صائل �أخرى تابعة جلبهة الن�رصة و�أحرار ال�شام ،كما يف ح�صار منطقتي عفرين
ّ
ع�شوائي ًا باملدافع وال�صواريخ و�أ�سطوانات الغاز فيهما
املدنيني
وال�شيخ مق�صود يف حلب ذات
ّ
الغالبية الكرد ّية ،وق�صف ّ
ّ
ويف مدن وقرى �أخرى ،كمدينة دم�شق وحميطها.
هذا ،م�ضاف ًا �إىل جلوء جي�ش الإ�سالم �إىل ارتكاب عمليات �إعدام بحق �أفراد من «داع�ش» ،كمعاملة باملثل .ووفق
ال�سيناريو «الداع�شي» ،ن�رش «جي�ش الإ�سالم» يف ال ّأول من حزيران � 2015رشيط فيديو ،عرب ح�سابه على تويرت ،يتب ّنى
فيه �إعدام ثمانية ع�رش عن�رصاً من تنظيم داع�ش ،ر ّداً على �إقدام داع�ش على قتل عنا�رص منه .وكان داع�ش ن�رش قبل �أيام من
�ضده ،عرب قطع ر�ؤو�سهم،
ذلك �رشيط ًا
م�صوراً يظهر �إقدام عنا�رص منه على �إعدام اثني ع�رش عن�رصاً من ف�صائل ،قاتلت ّ
ّ
قائ ً
ال�رشقية يف ريف دم�شق ،وبينهم عنا�رص من «جي�ش الإ�سالم» .واعتمد ال�رشيط
ال �إ ّنهم �أُ�رسوا خالل معارك يف الغوطة
ّ
� -22أنظر“ :جي�ش الإ�سالم” لـ”�سمارت” :كبار ال�ضباط العلويني داخل  100قف�ص يف دوما بريف دم�شق 1،ت�رشين الثاين.2015 ،

 -23هيومن رايت�س ،جماعات م�سلحة ت�ضع رهائن يف �أقفا�ص لردع الهجمات :على م�ؤيدي الأطراف املتحاربة الدوليني �إعطاء الأولوية حلماية
املدنيني ، https://www.hrw.org/ar/news ،نوفمرب ُ .2015 ،2يظهر �رشيط فيديو نُ�رشته “�شبكة �شام الإخبارية”� ،إحدى القنوات املعار�ضة،
يف  1نوفمرب /ت�رشين الأول � ،2015شاحنات تنقل �أقفا�صاً ،يحتوي كل واحد منها على �أ�شخا�ص ،يرتاوح عددهم بني  4و 8رجال �أو ن�ساء.
يقول الن�ص املرافق“ :قام الثوار يف الغوطة منذ الأم�س بن�رش  100قف�ص ،يف كل قف�ص حوايل � 7أ�شخا�ص ،واخلطة ما�ضية لت�صنيع  1000قف�ص ون�رشها
يف الغوطة ال�رشقية وفق ما �أ�شارت �إليه م�صادر ميدانية .حتوي الأقفا�ص التي مت ن�رشها على بع�ض الأ�رسى من ال�ضباط العلويني وزوجاتهمُ .وزعت على
عدة مناطق يف مدينة دوما ،وخ�صو�ص ًا يف الأماكن العامة والأ�سواق التي د�أب النظام والطريان الرو�سي على ق�صفها يف ال�سابق” .ت�ضمن الفيديو �أي�ضا
لقطات ملقابالت مع عقيد ركن وامر�أتني ع َلويتني حمتجزين يف الأقفا�ص املعدنية.

 -24رزان زيتونة مولودة عام  ،1977نا�شطة حقوقية وكاتبة من �سوريا .حا�صلة على جائزة �آنا بوليتكوف�سكايا للمدافعات عن حقوق الإن�سان،
وعلى جائزة �ساخاروف املمنوحة من الربملان الأوروبي باال�شرتاك مع ر�سام الكاريكاتري ال�سوري علي فرزات .تخرجت يف كلية احلقوق بدم�شق عام
 1999بد�أت عملها يف عام  2001كمحامية حتت التدريب .كانت ع�ضواً يف فريق الدفاع عن املعتقلني ال�سيا�سيني ومعتقلي الر�أي منذ ذلك الوقت،
كما كانت ع�ضواً م�ؤ�س�س ًا يف جمعية حقوق الإن�سان يف �سوريا حتى عام  .2004ويف العام � 2005أ�س�ست رابطة معلومات حقوق الإن�سان يف
�سوريا .ن�رشت ع�رشات املقاالت والتقارير يف خمتلف املواقع االِلكرتونية وال�صحف حول �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف �سوريا وحرية الر�أي والتعبري.
اختطفت وزوجها وائل حمادة وفريق عملها يف مدينة “دوما” يف متام احلادية ع�رشة لي ً
ال (�سمرية خليل ،وناظم حمادي).

 -25جبهة الن�رصة ،بيان تو�ضيحي ،الثالثاء � .2015-7-14أنظر“ :جبهة الن�رصة تتهم جي�ش الإ�سالم مبحا�رصة قرى يف الغوطة ال�رشقية وتعقب على
بيانه” ،موقع �آخر �أخبار �سوريا . /http://all4syria.info
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ومو�سيقية �شبيهة بتلك التي ي�ستخدمها تنظيم «الدولة
�صوتية
تقنيات ت�صويريّة وم�ؤ ّثرات
الذي � ّ
ّ
ّ
أعده «جي�ش الإ�سالم» ّ
الدينية والتعابري نف�سها التي ي�ستخدمها داع�ش .وظهر
الرتويجية ،كما اعتمد اللهجة
إ�سالمية» (داع�ش) يف �أ�رشطته
ال
ّ
ّ
ّ
يف ال�رشيط ثمانية ع�رش رج ً
ال باللبا�س الأ�سود ،مق ّنعي الوجوه وموثوقني بقيود وكرات حديد ّية ثقيلة يف �أقدامهم ،مع
�سال�سل حديد ّية �ضخمة يف �أيديهم و�أعناقهم ،وهم ي�سريون �إىل جانب عنا�رص من «جي�ش الإ�سالم» ،ارتدوا اللبا�س
وت�ضمن ال�رشيط
إ�سالمية» ل�ضحاياه قبل �إعدامهم.
الربتقايل ،وهو لبا�س �سجناء غوانتنامو الذي ُيلب�سه تنظيم «الدولة ال
ّ
ّ
لعمليات �إطالق النار ،مع تدفّق الدماء من الر�ؤو�س وانت�شار بقع الدم على
عدة
مروعة ،التقطت من زوايا ّ
�صوراً ّ
ّ
العملية تنفيذ لقرار «القيادة الع�سكريّة يف جي�ش الإ�سالم باحلكم
الأر�ض( .((2وذكر �أحد مطلقي النار قبل الإعدام �أنّ
ّ
حد قوله(.((2
بالإعدام على �رشذمة من ه�ؤالء املارقة» ،م�ؤكداً على «املعاملة باملثل» ،على ّ

ازدواجيّة خطاب جي�ش الإ�سالم
مقدمهم زهران علو�ش ،مواقفهم املزدوجة ،و�إظهار موقف و�إ�ضمار ما
ُعرف عن قادة «جي�ش الإ�سالم» ،ويف ّ
تزعمه لـ«جي�ش الإ�سالم»� ،أطلق مواقفّ ،
ال�سيا�سية
خل�صت ر�ؤية تنظيمه
ينافيه(((2؛ فزهران علو�ش ،على مدى �سنوات ّ
ّ
التوجهات ذات
املت�شددة� ،إال �أ ّنه �أرفقها مبواقف موازية ،تنايف يف م�ضمونها
أيديولوجية
العامة ،الفكر ّية وال
ّ
ّ
ّ
وتوجهاته ّ
ّ
املت�شدد� ،أبرزها:
الطابع
ّ

 .1رف�ض احلوار مع ال ّنظام يف �سوريا ،حتت � ّأي ظرف ،باعتبار �أنّ ذلك «م�شاركة يف اجلرمية».
الدميوقراطية حتت قدميه.
املدنية ،وو�ضع
الدميقراطية والدولة
إ�سالمية ،ورف�ض مبد�أ
	.2املناداة بدولة اخلالفة ال
ّ
ّ
ّ
ّ

بينما جند �أ ّنه �أحد املوقّعني على
اتفاقية م�ؤمتر الريا�ض للمعار�ضة ال�سورية التي ّمت الإعالن فيها على ال�سعي لإقامة دولة
ّ

دميوقراطية ،وهو �أي�ض ًا �أحد الف�صائل الـ  71املوقِّعة على البيان امل�شرتك حول مبادرة املبعوث الأممي �ستيفان دي
مدنية
ّ
يخ�ص مبادرة «جمموعات العمل» ،والتزموا فيه العمل من �أجل ّ
مي�ستورا فيما
حل �سيا�سي يف �سوريا ،ب�رشوط(.((2
ّ

أمريكية مع �صحيفة مكالت�شي � 20آذار
و�أكرث من ذلك ،ف�إنّ زهران علو�ش يعلن يف � ّأول مقابلة له مع ال�صحافة ال ّ
� 2015أ ّنه يريد �إن�شاء دولة حترتم احلقوق ،وال�شعب هو الذي يختار نوع الدولة التي يريدها ،م�شرياً �إىل تف�ضيله

الدميقراطية �أ�صل الف�ساد ،كانت ب�سبب
أ�صلية التي اعترب فيها �أنّ
ّ
«حكومة تكنوقراط حمرتفة» ،وقال «�إنّ ت�رصيحاته ال ّ

ال�ضغط الذي كان يخ�ضع له يف الغوطة بعد مقتل املئات بالغاز ال�سام» ،فيما نقلت ال�صحيفة نف�سها عن الناطق با�سم

«جي�ش الإ�سالم» �إ�سالم علو�ش «�إنّ اخلطابات التي �ألقاها علو�ش يف الغوطة كانت للجمهور الداخلي حل�شد املقاتلني
املتطرف
التمرد
�ضد تنظيم القاعدة» ،كما نقلت ال�صحيفة� ،أي�ض ًا ،عن �آخرين �أنّ الأمر قد يكون بب�ساطة �أنّ قادة
ّ
ّ
ّ
املت�شدد الذي يدين فيه علو�ش
�أدركت �أ ّنها يجب تغيري لهجتهم للجمهور الغربي الذي �صدم بهذا النوع من اخلطاب
ّ
الدميقراطية يف كانون �أول  2014و�أ ّنها «ديكتاتور ّية قو ّية»(.((3
ّ

 -26ب�أ�سلوب “داع�ش �ستايل” ..جي�ش الإ�سالم ُيعدم  18م�سلحاً! ،وكاالت 1 ،حزيران  /يوليو.2015 ،

 -27بال�صور“ :داع�ش” يذبح �أحد قادة “علو�ش” يف القلمون� 16 ،/http://www.alhadathnews.net،أيار  /يونيو .2015

 -28ي�صف قائد “جي�ش حترير ال�شام” النقيب فرا�س البيطار فرا�س قيادات جي�ش الإ�سالم ب�أنّهم “يظهرون �شيئ ًا وي�ضمرون �شيئ ًا �آخر”� .أنظر :عمر بهاء
الدين ،زعيم الغوطة ال�رشقية قتي ً
ال. http://www.almodon.com/arabworld، 2015/12/26،

� -29أنظر� 2 ، http://www.dw.com/ar:شباط .2016

� 20 ،http://www.mcclatchydc.com/news -30آذار .2015
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 .3عدم االعرتاف بالأديان الأخرى( ،((3وو�صف العلويّني وال�شيعة بـ«الن�صرييّة» و«املجو�س» ،واتّهامهم
�رشهم» يف �سوريا ،لك ّنه يف خماطبته للغرب ينفي ال�سعي لفر�ض
بـ«الكفار» و«الأرجا�س» ،والدعوة �إىل «التخ ّل�ص من ّ
أقليات كان حا�ص ً
ال يف �سوريا منذ مئات ال�سنني ،و�أ ّنه ال ي�سعى لفر�ض
أقليات ،وي�ؤكد �أنّ التعاي�ش مع ال ّ
قوته على ال ّ

�سلطته عليهم ،ويرف�ض قمعهم(.((3

اخلارجية ،لأنّ قادتها منف�صلون عن الواقع الداخلي ال�سوري ،ويبنون
 .4عدم االعرتاف باملعار�ضة ال�سورية
ّ

أيديولوجيات ،وال ينطلقون من الداخل يف كثري من الأحيان،
ت�صورات واتّفاقات ،ورمبا على �
�سيا�ستهم بناء على ّ
ّ

تعد اعرتاف ًا باملعار�ضة
وهذا ،خالف ًا ملا �آلت �إليه الأمور من توقيعه على
اتفاقية م�ؤمتر الريا�ض للمعار�ضة ال�سورية التي ّ
ّ

تو�صلت خالل م�ؤمتر الريا�ض الذي عقد يف العا�رش من
اخلارجية ،والعمل �ضمن الهيئة العليا للمفاو�ضات ال�سورية التي ّ
ّ

�شهر كانون �أول � 2015إىل اتفاق على ت�شكيل هيئة عليا من  32ع�ضواً ،بينهم ت�سعة من االئتالف الوطني لقوى الثورة
واملعار�ضة ال�سورية و 10من الف�صائل امل�س ّلحة وخم�سة من هيئة التن�سيق الوطني وثمانية �أع�ضاء م�ستق ّلني ،واعتبار
امل�س�ؤول ال�سيا�سي جلي�ش الإ�سالم حممد علو�ش مم ّث ً
ال لوفد احلوار.

�ضد املعار�ضة ال�سورية و�أ ّنها يف م�صاف الرئي�س الأ�سد رو�سيا و�إيران وحلفائها ،غري �أ ّنه
	.5اتّهام �أمريكا بالعمل ّ

عدة مرات» ،والر�ضوخ لطلبهم مبوجب ر�سالة من �إدارة
أمريكيني ،واعرتف بـ«ات�صال معهم ّ
حر�ص على خطب و ّد ال ّ

املدنيني(.((3
أمنية يف العا�صمة دم�شق ومهاجمة
ّ
�أوباما يف �شباط  2015طلب �إليه فيها وقف ق�صف املن�ش�آت ال ّ

إ�سالمية املعار�ضة للنظام ،فيما خا�ض العديد من ال ّنزاعات واملعارك امل�سلحة مع
 .6رف�ض التحارب مع القوى ال
ّ

العديد من تلك الف�صائل ،والق�ضاء على بع�ضها ،واعتقال قادتها وعنا�رصها.

	.7التحالف مع «جبهة الن�رصة» ومدحها ،و�إعالن الالمباالة بتهمة ارتباط الن�رصة بتنظيم القاعدة ،رغم ت�صنيف

�أمريكا لها بالإرهاب ،لك ّنه الحق ًا يقوم مبهاجمتها والتقاتل معها ،واتّهامها ب�أنّ م�شكلتها تكمن يف االرتباط بالقاعدة،

حتمل
يحملوا ال�شعب ال�سوري ما ال يطيق ،وال ي�ستطيع ال�سور ّيون ّ
و�أنّ «الفر�صة ما زالت متاحة لفك االرتباط ،و�أال ّ

تركة القاعدة من ال�رصاع الطويل مع الدول ،يكفي ال�شعب ال�سوري �إجرام ال ّنظام وحلفائه»(.((3

واملدنيني ،وحما�رصة مدن �أخرى ،كعفرين وال�شيخ مق�صود،
والتن�صل منها ،كق�صف دم�شق
	.8ارتكاب الأعمال
ّ
ّ

معدنية ،و�إخفاء النا�شطة
العمالية ،وو�ضع الرهائن يف �أقفا�ص
مدنيني و�إخفاء م�صريهم ،كمخطويف عدرا
ّ
ّ
وخطف ّ
احلقوقية رزان زيتونة.
ّ

اجلبهة الإ�سالميّة
�ضد ال ّنظام ال�سوري اندماجها
أ�سا�سية تقاتل يف �سوريا ّ
�سلفية � ّ
يف � 23أيلول � 2013أعلنت �سبعة ف�صائل م�سلحة ّ
� -31أنظر خطاب زهران علو�ش يف  13كانون �أول  2014يف خطبة اجلماعة داخل م�سجد يف مدينة دوما الذي يقول فيه �أن الإ�سالم فقط هو
وتهجم على باقي املذاهب الإ�سالمية الذين اتهمهم بالكفر واالرتداد و�أوجب حماربتهم ،وعن
على حق وباقي الأديان هي باطلة،يجب ت�صحيحها،
ّ
الدميقراطية قال �إنه مل ير منها �إال الف�ساد واالنحطاط والرتاجع واالنهيار يف امل�سلمني ،ودعا �إىل �إقامة الدولة الإ�سالمية.
 ،http://www.mcclatchydc.com/news -32املرجع ال�سابق.
 -33املرجع ال�سابق نف�سه.

 -34حممد علو�ش ،جي�ش الإ�سالم  :نحن و�سطيون وعلما�ؤنا من ال�شام فقط 11 ،http://vid.alarabiya.net ،كانون �أول .2015
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إ�سالمية» ،يهدف �إىل �إ�سقاط الرئي�س
جتمع لقوى «�
موحد� ،أطلق عليه «اجلبهة ال
إ�سالمية»ّ ،
يف �إطار ت�شكيل ّ
عد ك�أكرب ّ
ّ
ّ
إ�سالمية حماربة يف �سوريا ،وهي
و�ضمت اجلبهة �أكرب ثالثة ف�صائل �
إ�سالمية يف �سوريا،
ال�سوري ب�شار الأ�سد وبناء دولة �
ّ
ّ
ّ
�ضد ال ّنظام يف حمافظة حلب ،و«حركة �أحرار ال�شام» ،و«جي�ش الإ�سالم» الذي يقاتل
قوة مقاتلة ّ
«لواء التوحيد»� ،أكرب ّ
خا�صة ،بالإ�ضافة �إىل «�ألوية �صقور ال�شام» و«لواء احلق» و«كتائب �أن�صار ال�شام» ،وهي ف�صائل كبرية
يف منطقة دم�شق ّ
إ�سالمية الكرد ّية».
�أي�ض ًا ،بالإ�ضافة �إىل «اجلبهة ال
ّ
وجاء يف بيان �إعالن اجلبهة الذي ن�رش على �صفحة للجبهة اجلديدة فتحت على موقع في�سبوك على الإنرتنت �أنّ
اجلبهة «تكوين �سيا�سي ع�سكري اجتماعي م�ستقل ،يهدف �إىل �إ�سقاط ال ّنظام الأ�سدي يف �سوريا �إ�سقاط ًا كام ً
ال ،وبناء
إ�سالمية را�شدة تكون فيها ال�سيادة هلل ع ّز ّ
لت�رصفات الفرد واملجتمع والدولة».
دولة �
وجل وحده مرجع ًا وحاكم ًا وناظم ًا ّ
ّ
خا�صة حول دم�شق وحلب
وجاء هذا الإعالن بعد �سل�سلة جناحات حقّقها اجلي�ش ال�سوري ال ّنظامي على الأر�ضّ ،
إ�سالمية جتمع بع�ض املجموعات
يف ال�شمال .والحظ �آرون لوند اخلبري ال�سويدي يف �ش�ؤون احلرب ال�سورية �أنّ اجلبهة ال
ّ
الكربى من احلركة ال
ت�ضم � ّأي ف�صائل من تنظيم القاعدة .فيما �أ�شار �إىل �أنّ
إ�سالمية �إىل املع�سكر الأكرث ّ
ت�شدداً ،لك ّنها ال ّ
ّ
النظامية حينها وموقف «اجلهاد ّيني» العدائي جتاه جمموعات
التقدم الذي �أحرزته القوات
هذا التحالف ي�أتي ر ّداً على ّ
ّ
تدخ ً
خارجي ًا �أي�ض ًا .و�أو�ضح :كان هناك الكثري من احلديث كيف �أنّ ال�سعود ّية
ال
�أخرى معار�ضة ،وقال� :أعتقد �أنّ هناك ّ
ّ
خليجية تدفع يف اجتاه توحيد �صفوف املعار�ضة.
ودو ًال
ّ
(((3
قوة ع�سكر ّية كربى تفوق اخلم�سني �ألف عن�رص �ستهيمن ب�شكل
من جهته قال توما�س بيرييه من جامعة �إدنربه �إ ّنها ّ
كبري على �ساحة املعار�ضة .و�أ�ضاف :لكن �إذا جنحت هذه اجلبهة ف�سيكون من احلتمي �أ ّنها �ستدخل يف خالف مع
�ضدها.
الدولة ال
موجها ّ
إ�سالمية يف العراق وال�شام التي تعترب التحالف اجلديد ّ
ّ

ت�ضم نحو
كما ي�أتي الإعالن عن هذا االندماج بعد مقتل عبد القادر �صالح ،قائد لواء التوحيد ،املجموعة التي ّ
واملقربة من الإخوان امل�سلمني.
ثمانية �آالف مقاتل
ّ

ومنذ اجتاه ال ّنزاع ال�سوري �إىل الع�سكرة بعد �أ�شهر من بدء الأزمة يف منت�صف �آذار � ،2011أعلن عن ت�شكيل
إ�سالمية� .إال �أنّ هذا االندماج بدا
عدة ذات طابع �إ�سالمي ،ودعا بع�ضها �إىل بناء دولة �
وجتمعات ع�سكر ّية ّ
حتالفات ّ
ّ
الأقوى ،لناحية املجموعات التي يت�أ ّلف منها ،ولكونه �سيحظى بقيادة ع�سكر ّية واحدة و�سيا�سة واحدة ،بح�سب ما
املتحدث با�سم لواء التوحيد �أبو فرا�س الذي �أعلن �أنّ الباب مفتوح �أمام كل ف�صائل �سوريا لالن�ضمام �إىل هذا الكيان
قال
ّ
إغاثية والإدار ّية التي ت�رشف
يتم توحيد كل امل� ّؤ�س�سات الع�سكر ّية وال
الواحد .كما ذكر �أ ّنه من املقرر �أن ّ
إعالمية وال ّ
ّ
ليتم الو�صول �إىل االندماج الكامل.
عليها هذه الف�صائل �ضمن فرتة
انتقالية ،ت�ستغرق ثالثة �أ�شهر بدءاً من تاريخ الإعالن ّ
ّ
ؤوليات داخل اجلبهة اجلديدة و ّزعت على ال�شكل الآتي� :أحمد عي�سى ال�شيخ،
وبح�سب «�أبو فرا�س» �إنّ امل�س� ّ
قائد �صقور ال�شام ،رئي�س ًا ملجل�س ال�شورى ،و�أحمد عمر زيدان ،املعروف با�سم حجي حريتان من لواء التوحيد ،نائب ًا
ال�سيا�سية ،وحممد زهران علو�ش ،قائد جي�ش الإ�سالم،
للرئي�س ،وح�سان عبود ،قائد حركة �أحرار ال�شام ،رئي�س ًا للهيئة
ّ
رئي�س ًا للهيئة الع�سكر ّية ،و�أبو راتب احلم�صي ،قائد لواء احلق� ،أمين ًا عام ًا للجبهة(.((3
 -35باحث و�أ�ستاذ حما�رض يف الإ�سالم املعا�رص يف جامعة �أدنربة ،و�أ�صدر يف العام  2013يف العدد الرابع ع�رش من �سل�سلة “مرا�صد” ال�صادرة عن
وحدة الدرا�سات امل�ستقبلية يف مكتبة الإ�سكندرية كتاب “التيار الإ�سالمي يف �سوريا :امل�صلحون ال�سيا�سيون ،العلماء والدميقراطية” ،وله م�شاركات
عدة حول الإ�سالم املعا�رص.
وحما�رضات ّ

 -36مركز ال�رشق العربي للدرا�سات احل�ضارية واال�سرتاتيجية  -لندن ،ت�شكيل اجلبهة الإ�سالمية،http://www.asharqalarabi.org.uk ،

11

انتهاء اجلبهة الإ�سالميّة
أ�سا�سية التي ّ
ت�شكل منها
منذ البداية مل يكن للجبهة ال
فعالية على �أر�ض الواقع ،ذلك �أنّ
ّ
املكونات ال ّ
إ�سالمية � ّأي ّ
ّ
التنظيمية امل�ستق ّلة عن اجلبهة ،وبقيت �أطراً منف�صلة ،تقيم حتالفاتها اخلا�صة ،وتخو�ض �رصاعاتها،
حافظت على بناها
ّ
واخلفية ،مع جماعات �أخرى ،داخل اجلبهة وخارجها ،وظ ّلـت اجلماعات تعبرّ عن نف�سها ،وتربز هو ّيتها يف
الظاهرة
ّ
مواقعها اخلا�صة و�إجنازاتها وبياناتها و�أن�شطتها.
لكن حدث الإعالن عن االندماج الذي ّمت بعد ثمانية �أ�شهر فقط من ت�أ�سي�س اجلبهة يف الثاين والع�رشين من �آذار
ّ
إ�سالمية» ،املن�ضويني يف �إطار اجلبهة ،كان «يف احلقيقة �أ�شبه
 ٢٠١٥بني «�ألوية �صقور ال�شام» و»حركة �أحرار ال�شام ال
ّ
بـ«متدد» للأخرية .مركز الثقل الأ�سا�سي للكيان املُد َمج هو ريف �إدلب ،الذي ّ
ي�شكل م�رسح �رصاع خفي على النفوذ
ّ
بني «�أحرار ال�شام» و«جبهة الن�رصة» ،وبالتايل ،كان مبثابة ّ
حمطة النهاية لقطار اجلبهة.
إ�سالمية» التي ُ�ص ّدرت �إ ّبان ت�شكيلها (ت�رشين الثاين
واعترب «اندماج املجموعتني مبثابة نعي ر�سمي لـ»اجلبهة ال
ّ
إ�سالمية» كو َنها ت�سمية
رتجم على الأر�ض منذ الت�شكيل ،ومل ت ُعد «ال
 )2013على �أ ّنها
«املكون اجلامع» ،وهو ما مل ُي َ
ّ
ّ
إ�سالمية الكرديّة» و«لواء احلق» ،وهما �أ�صغر
�ضمت �إىل �صفوفها �سابق ًا «اجلبهة ال
�
إعالمية�« .أحرار ال�شام» كانت قد ّ
ّ
ّ
مكونات «اجلبهة
إ�سالمية» املُفرت�ضةّ � .أما «لواء التوحيد» و«لواء �أحرار �سوريا»
مكونات «اجلبهة ال
فتحوال �إىل اثنني من ّ
ّ
ّ
ّ
الفعلية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ الأخري كان قد
وع�صي ًا على ال�رشاكات
ال�شامية» ،بينما بقي «جي�ش الإ�سالم» قائم ًا بذاته
ّ
ّ
ّ
إ�سالمية» ،على �أن يتولىّ القيادة
�أعلن و«�صقور ال�شام» ،يف �آب [« ،]2014اندماجهما الكلي حتت م�سمى «اجلبهة ال
ّ
تلق ترجم ًة فعلي ًة على الأر�ض»(.((3
لكن اخلطوة وقفت عند حدود الإعالن عنها ،ومل َ
زهران ع ّلو�شّ ،

اغتيال زهران علو�ش
متيز به من وكاريزما �شخ�صية قو ّية ،جعلت
اخت�رص زهران علو�ش «جي�ش اال�سالم» ب�شخ�صه طوال فرتة ّ
تزعمه له ،ملا ّ
منه رمزاً داخل تنظيمه ،و� ّأهله للإم�ساك بجي�شه بقب�ضة من حديد .ويف هذا ال�صدد يقول ع�ضو املكتب ال�سيا�سي يف
التنظيم حممد بريقدار يف حديث لفران�س بر�س «ثمة رمزية للقائد ،جتعل املقاتلني يتبعونه ،وهذا امر غري موجود لدى
(((3
التنب�ؤات حول
الكثري من الف�صائل» ؛ ولذا� ،أثار نب�أ اغتياله يف اخلام�س والع�رشين من كانون �أول  2015الكثري من ّ
متيز بها داخل تنظيمه.
م�صري «جي�ش الإ�سالم» ،وك�أنّ اغتيال علو�ش اغتيال للجي�ش نف�سه ،قيا�س ًا للرابطة والرمز ّية التي ّ

تولىّ نعي علو�ش �أحد قادة «جي�ش الإ�سالم» امللقّب ب�أبي ق�صي ،وذلك يف �رشيط تلفزيوين ق�صري ،دون �أن ي�سهب
رو�سية،
يف �رشح ظروف االغتيال .وبرزت روايتان لالغتيال« :الرواية الأ�شهر التي تقول ب�أنّ االغتيال ّمت بوا�سطة غارة
ّ
ي�ضم علو�ش وقادة وممثلي ف�صائل �أخرين .وهذا الر�أي هو موقف «جي�ش الإ�سالم»
ا�ستهدفت االجتماع الذي كان ّ
تتحدث عن اخرتاق �أمني يف
قدمها اجلي�ش ال�سوري ،التي
ّ
وباقي الف�صائل امل�سلحة الأخرى؛ الرواية الثانية ،وهي التي ّ
عملية االغتيال،
�صفوف «جي�ش الإ�سالم» .ويف �سياق الت�أكيد على ذلك ،و ّزع الإعالم احلربي ال�سوري �رشيط ًا حول ّ
املقرر ،واكتمال عقده يف مزرعة منعزلة يف �أوتايا
وما �سبقها من متابعة طائرة ا�ستطالع حلركة امللتحقني باالجتماع ّ
الطيار مبوجتني من �أربعة
يف الغوطة
ال�رشقية ،حيث تظهر ال�صور انتظار الطيار ال�سوري اكتمال عقده ،ومن ثم مباغتة ّ
ّ

.2013-11-23

� - 37صهيب عنجريني�« ،صقور ال�شام» تن�ضم �إىل «�أحرار ال�شام» ...ماذا عن «الن�رصة»؟ ،الأخبار� 23 ،آذار .2015

 -38النهار ،مقتل زهران علو�ش متنف�س للجهاديني! �ضمن �أخبار ذات �صلة 27 ،كانون الأول  ،2015نق ً
ال عن �أ ف ب.
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جتمع فيه مرافقو القادة
�صواريخ يف كل منها� ،أطاحت باملبنى الذي كان يتواجد فيه زهران علو�ش ،ومببنى يحاذيهّ ،

امل�ستهدفني(.((3

الطيار ال�سوري اكتمال عقد املجتمعني ،والتحاق ثمانية ع�رش
ال�صور التي ّ
ت�ضمنها ال�رشيط تظهر بو�ضوح انتظار ّ
وال�صف ال ّأول من جي�ش الإ�سالم(.((4
�شخ�ص ًا ،بعدد مماثل من قيادات من �أحرار ال�شام وفيلق الرحمن ،وزهران علو�ش،
ّ

تعيني قيادة جديدة
مل مت�ض �ساعات على اغتيال زهران علو�ش حتى �سارع جمل�س �شورى «جي�ش الإ�سالم» �إىل تعيني القيادي البارز فيه
ع�صام خالد البوي�ضاين امللقّب بـ«�أبو همام البوي�ضاين»( ((4يف من�صب القائد العام للجي�ش ،خلف ًا لعلو�ش .وفور تعيينه،

تعهد البوي�ضاين با�ستكمال م�سرية �سلفه علو�ش ،م�ؤكداً �أنّ الأخري «� ّأ�س�س منظومة م� ّؤ�س�سية ،لها جمل�س قيادة وهيئة
ّ
�أركان من�سجمة ومتنا�سقة حول الر�ؤى والأهداف» ،وقال بوي�ضاين يف كلمة له يوم اجلمعة يف  25كانون �أول 2015
�إنّ ««جي�ش الإ�سالم» كان يف طليعة ركب اجلهاد ،والذي � ّأ�س�س ليكون جي�ش ًا جامع ًا للم�سلمني منهجه الو�سطية
واالعتدال» ،داعي ًا الدول ال�صديقة �إىل «موا�صلة دعم ال�شعب ال�سوري وثورته» .كما دعا الف�صائل ال�سورية لتوحيد
�صفوفهاّ ،
حد قوله.
حمذراً �إياها من «ال�شذوذ عن احلق» على ّ

و�شدد البوي�ضاين على �أنّ «جنود «جي�ش الإ�سالم» ما�ضون يف م�سريتهم حتى �إعادة احلق �إىل �أ�صحابه وعدم توفري
ّ

اجلهد يف �سبيل رفع الظلم عن املظلومني و�إعادة احلقوق ون�رش العدل والأمن للم�ست�ضعفني»(.((4
ويف املجمل ،فقد متحورت النقاط التي تناولها البوي�ضاين على الأمور الآتية(:((4
 قيام عقيدة جي�ش الإ�سالم على االعتدال. موا�صلة جي�ش الإ�سالم منهجه يف القتال حتى �إ�سقاط ال ّنظام يف �سوريا. مواجهة ما و�صفه بالقوى املحتلة ،وعنى بها �إيران ورو�سيا والقوى احلليفة الأخرى.التطرف والغلو ،ويق�صد بها تنظيم «داع�ش».
 اال�ستمرار يف مواجهةّ

� -39أنظر :دم�شق تن�رش مقاطع اغتيال “علو�ش” ،حيث وزع التلفزيون العربي مقاطع من ال�صور التي بثها الإعالم احلربي ال�سوري لعملية اال�ستهداف،
 2015الأحد  27كانون الأول  /دي�سمرب،http://www.egypttoday.co.uk/news/video ،

 -40دمية نا�صيف ،زهران علو�ش قتي ً
ال ..و�شبهات باخرتاق �أمني ي�سمم “جي�ش الإ�سالم” ،امليادين 26 ،/http://www.almayadeen.net
كانون �أول .2015

 -41ن� أش� البوي�ضاين يف �أ�رسة كبرية وملتزمة ،تعمل يف التجارة ومتلك حمالت يف �سوق البوي�ضاين يف مدينة دوما ،لكنه تركها والتحق بالعمل الع�سكري
باملعار�ضة ال�سورية امل�سلحة .ولد عام � .1975صدرت بحقه مذكرة توقيف من الإدارة العامة للمخابرات ال�سورية ،كما كان مطلوب ًا جلهاز الأمن
ال�سيا�سي منذ عام  .2009توىل م�س�ؤولية قيادة كتيبة “بالل بن روح اهلل” �سابقاً ،كما قاد “لواء الأن�صار” ،ومن ثم قائداً لعمليات “جي�ش الإ�سالم” يف
الغوطة ال�رشقية .والبوي�ضاين هو �أحد نواب علو�ش .ون�رشت �صفحة “جي�ش اال�سالم” على “تويرت” �أن بوي�ضاين ابن �أ�رسة عريقة من عائالت ال�شام ،تلقى
العلم ال�رشعي على يد م�شايخ دم�شق وحاز على �شهادة يف �إدارة الأعمال ،و�أ�ضافت“ :كان �أحد م�ؤ�س�سي “�رسية الإ�سالم” ،ثم تقلد من�صب قائد “�ألوية
ريف دم�شق” ،ثم عينّ قائد عمليات يف ريف دم�شق ،فقائداً لـ”�ألوية جي�ش الإ�سالم” يف �سوريا ورئي�س ًا لهيئات “جي�ش الإ�سالم”� .أ�رشف البوي�ضاين
على �إدارة العديد من املعارك ،و�ساهم يف و�ضع ا�سرتاتيجية دفاعية حلماية الغوطة.
 -42ال�رشق الأو�سط  ،زعيم جي�ش الإ�سالم اجلديد :نحن معتدلون ونقاتل لأجل 26،HTTP://WWW.NEWSJS.COM،كانون �أول
.2015
 -43حوار �أجرته “�شبكة الثورة ال�سورية مع البوي�ضاين ون�رشته عرب �صفحتها على موقع في�سبوك.
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 م�ساعدة ما �أ�سماء «ال�شعب الثائر» على حتقيق مطالبه ،والعمل على حترير املعتقلني يف �سجون ال ّنظام. الت�أكيد على التما�سك يف �صفوف «جي�ش الإ�سالم» ،وعدم ح�صول خالف داخلي بعد وفاة علو�ش ،و�إجماع�أع�ضاء جمل�س القيادة على القائد اجلديد خالل �ساعات.
التوحد ،وطالب املقاتلني بتوحيد كلمتهم.
 دعوة الف�صائل املقاتلة �إىلّ
احل�سا�سة واجلوهر ّية
ويالحظ �أن البوي�ضاين �آثر التم ّل�ص ،يف امللف ال�سيا�سي ،من �إعالن موقفه من بع�ض الق�ضايا ّ
املدنية،
الدميقراطية واالنتخابات واحلكومة
عامة ،وحتديداً حول
املتعلقة مب�ستقبل ال ّنظام يف �سوريا واحلياة
ال�سيا�سية ّ
ّ
ّ
ّ
متحدثني
للبت ب�ش�أنها ،وقال� :إنّ اجلي�ش �رشيحة من ال�شعب ال�سوري «ول�سنا مم ّثلني لهم �أو
ّ
و�أحال الأمر �إىل ال�شعب ّ
وقدم
با�سمهم حتى نحتكر القرار عنهم ،ولنا كامل ال ّثقة بخياراتهم ،وهم من �أ�شعل فتيل الثورة وحماها ودافع عنها ّ

الت�ضحيات يف �سبيلها ،و�إذا خالفناهم يف نقاط ما فلي�س لنا �أن نكرههم على فعل �شيء».

االن�شقاقات داخل «جي�ش الإ�سالم»
تعدداً يف حاالت االن�شقاق داخله ،ولعل االن�شقاق البارز والأهم الذي ح�صل �إ ّبان
مل ي�شهد «جي�ش الإ�سالم» ّ

مكونات
خروج قائده زهران علو�ش من الغوطة و�سفره �إىل تركيا ومن ثم �إىل ال�سعود ّية واللغط الذي وقع داخل ّ
«جي�ش الإ�سالم» ،ومن جانب جماعات م�س ّلحة �أخرى ،حول �أهداف علو�ش من تلك الزيارة؛ ففي خ�ضم هذا اجلدل
�أعلنت القيادة الع�سكر ّية لـ«جي�ش الإ�سالم» يف ريف دم�شق الغربي يف بيان لها ،ن�رش على مواقع التوا�صل االجتماعي،
ّ
حل «جي�ش الإ�سالم» يف منطقتهم ،وت�شكيل «جي�ش �أحباب اهلل» يف ريف دم�شق الغربي والقنيطرة؛ وذلك لأخطاء
عدد البيان منها ما يلي:
�رشعيةّ ،
ّ

ّ
امل�شكلة جلي�ش الإ�سالم.
 .1نق�ض امليثاق ال�رشعي الذي تعاهدت عليه جميع قيادات الف�صائل الع�سكر ّية

ال�رشعية التي كانوا يريدون انتهاجها يف هذه املنطقة ،كعدم توجيه ال�سالح �سوى نحو ال ّنظام.
 .2خمالفة ال�سيا�سة
ّ
ّ
والتحكم ب�آرائهم عن طريق �سيا�سة التجويع ،علم ًا �أنّ راتب «املجاهد»
 .3حماربة «املجاهدين» يف لقمة عي�شهم،

حد زعمه.
ال يتجاوز  20دوالر ،على ّ

�رشعية ،كالإفتاء لأحد املجاهدين بامل�صاحلة مع ال ّنظام.
� .4إ�صدار فتاوى غري
ّ

ّ
م�شكلة
العامة على جمل�س ال�شورى والقيادات الع�سكر ّية التي كانت
	.5التفرد والت�س ّلط بالقرار من قبل القيادة ّ
ّ

لهذا اجلي�ش.

وختم البيان بالقول «ما خفي �أعظم و�أكرب»(.((4

عالقته مع املعار�ضات الأخرى
املتحدث الر�سمي جلي�ش الإ�سالم حممد
ي�صف «جي�ش الإ�سالم» االنق�سام القائم بني الف�صائل باملر�ض ،وبح�سب
ّ
علو�ش يف حديث خا�ص مع «العربية نت» «�أنّ مر�ض ال�سور ّيني الراهن يكمن باالختالف الذي هو قائم �أي�ض ًا و�سط
 -44ل�ؤي ا�سماعيل ،ان�شقاق يف جي�ش الإ�سالم بريف دم�شق الغربي! ،احلدث نيوز نق ً
ال عن موقع”زنوبيا” 27،ني�سان .2015
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وال�سلفية ،وهذا
إ�سالمية ،كالإخوان
اجلي�ش احلر ،مرجع ًا �أ�سباب اختالف الف�صائل �إىل «اختالف املدار�س الفكر ّية ال
ّ
ّ
ال يجب �أن يكون يف هذه املرحلة»(.((4
ولعل تكوين «جي�ش الإ�سالم» من اندماج ف�صائل عديدة وفتحه الباب للف�صائل الأخرى لالن�ضمام �إليه ،الذي
املطولة لزهران
عبرّ عنه يف بيان ت�شكيله الأول� ،أبرز �شاهد على تلك الطموحات .وي�ؤ ّيد ذلك ما ورد يف املقابلة
ّ
توحد ع�رشات
ن�صها «جي�ش الإ�سالم» على موقع «يوتيوب» ّ
علو�ش بتاريخ� 21أيلول  2013و ّزع ّ
وحتدث فيها عن ّ
املجموعات يف �إطار ت�شكيل «جي�ش الإ�سالم» قبل �شهور ،وقال« :ن�أمل �أن يكون هذا االتحّ اد فاحتة التحّ ادات �أخرى
نرحب ب� ّأي �شخ�ص خرج جماهداً من �أجل اهلل ودفاع ًا عن
بقية الف�صائل امل�س ّلحة قال�« :إ ّننا ّ
�أكرب» ،وعن موقفه من ّ
دين اهلل» .وقال �إنّ الف�صائل يف �سوريا �أنواع ،ومنها ما ي�أخذ �صدى �إعالمي ًا �أكرب من واقعها على الأر�ض ،والعك�س
وحتدث عن �رشيط فيديو لأحد قادة
�صحيح .و«عموم ًا ،نحن نتعاون مع الف�صائل الأخرى ،خ�صو�ص ًا ال
إ�سالمية»ّ .
ّ
«جي�ش الإ�سالم» ،وفيه انتقادات لـ«الن�رصة» ،ف�أو�ضح« :جبهة الن�رصة ف�صيل �إ�سالمي مقاتل منت�رش يف �سوريا ،وهم
الطيب،
�إخوة ذوو ب�أ�س �شديد ونكاية يف الأعداء ،وا�شرتكنا معهم يف كثري من املعارك ،ور�أينا منهم الإقدام واجلهاد ّ
�رشعيي
ب�رشعيي جبهة الن�رصة «�أبو مارية القحطاين» (امل�س�ؤول ال�رشعي) ،وما وجدت فرق ًا بني
�شخ�صي ًا اجتمعت
و�أنا
ّ
ّ
ّ
و�رشعيي جي�ش الإ�سالم ،وقلت لو �أ ّننا ك ّنا ف�صي ً
ال واحداً لكان �أبو مارية هو �رشعي «جي�ش الإ�سالم»،
جبهة الن�رصة
ّ
و�أ�ضاف �أ ّنه ُيثني على «�أبو حممد اجلوالين الفاحت (قائد جبهة الن�رصة) الذي من خالل اجتماع جمعني به قدمي ًا ــ منذ
و�شدد على «�أ ّننا نحن
حوايل عامني ــ مل�ست فيه احلر�ص على م�ستقبل الأمة ،ومع طلب للعلم وثقافة �
إ�سالمية عالية»ّ .
ّ
يهمنا �إن
يف «جي�ش الإ�سالم» نثني على �إخوتنا يف جبهة الن�رصة ،وال نعتربهم خوارج كما ُي�شاع عنا» ،وقال �إ ّنه «ال ّ
ر�ضيت (علينا) الدول التي لها موقف من جبهة الن�رصة»(.((4
و�أقام «جي�ش الإ�سالم» حتالفات و�شارك يف ت�شكيل �أطر وغرف م�شرتكة مع ف�صائل عديدة ،وغالب ًا ما كانت
متنوعة �أو ر ّداً على حتالفات �أو غرف مقابلة،
ح�سا�سة
ومف�صلية ّ
�إثر �أحداث وم�صادمات مع �أطرافها �أو يف حمطات ّ
ّ
إ�سالمية» الذي مل يدم طوي ً
ال ،و�إن�شاء غرفة
كتحالف «اجلبهة ال
عمليات دم�شق وريفها( ،((4والغرفة امل�شرتكة لأهل
ّ
ّ
إ�سالمية (التي ي�شارك فيها «جي�ش الإ�سالم»)
ال�شام ملدينة حلب وريفها بني «جبهة الن�رصة» التابعة للقاعدة واجلبهة ال
ّ
املوحدة» للغوطة
ال�رشقية يف �آب  ،((4( 2014وغرفة عمليات
وجي�ش املجاهدين يف � 24شباط  ،2014و«القيادة ّ
ّ
�ضمت  51ف�صي ً
العمليات الع�سكر ّية يف الغوطة بني «جي�ش الإ�سالم»
ال( ،((4وغرفة
حلب يف  26ني�سان  2015التي ّ
ّ
العمليات امل�شرتكة بني «فيلق الرحمن» و«جي�ش الإ�سالم» يف �أيلول
و«الن�رصة» يف  18متوز  ،((5( 2015وغرفة
ّ
 -45جي�ش  -الإ�سالم  :نحن و�سطيون وعلما�ؤنا من ال�شام فقط 11 ،http://vid.alarabiya.net،كانون �أول .2015
� -46أنظر :قائد جي�ش الإ�سالم يف �سوريا”:جبهة الن�رصة” �إخوتنا ..ول�سنا تابعني لأي دولة ،مرجع �سابق.

� -47شارك يف الغرفة “لواء الإ�سالم قبل �أن ي�صري جي�ش الإ�سالم ولواء جي�ش امل�سلمني و�ألوية وكتائب امل�صطفى و�ألوية الفرقان و�أحرار ال�شام
 -48و�ضمت جميع الف�صائل الكربى با�ستثناء “جبهة الن�رصة”.

� -49أكرب اجلماعات امل�شاركة يف الغرفة هي� :أحرار ال�شام ،جي�ش الإ�سالم ،الفوج الأول ،اجلبهة ال�شامية ،فيلق ال�شام ،كتائب تركمان �سوريا� ،ألوية
الفرقان ،لواء احلق ،جي�ش ال�سنة ،لواء �صقور جبل الزاوية ،الفرقة ال�شمالية ،الفرقة الو�سطى ،الفرقة الثالثة ع�رش ،الفرقة ال�ساد�سة ع�رش ،الفرقة ال�ساد�سة
والأربعون ،جي�ش العزة.

 -50بعد خالف ن�شب بني جبهة الن�رصة وجي�ش الإ�سالم يف الغوطة ال�رشقية على �أثر عدة حوادث ح�صلت منها حوادث اعتقال ل�شخ�صيات من
الطرفني ،مت عقد بتاريخ � 2015-7-19أجتماع بني قائد جي�ش الإ�سالم ال�شيخ “زهران علو�ش” وقيادة جبهة الن�رصة يف الغوطة ال�رشقية ال�شيخ “�أبو
عا�صم” ومت االتفاق على التايل :وقف جميع حمالت التخوين والت�شهري والتحري�ض من قبل الطرفني وحما�سبة املخالفني للإتفاق ،و�إعادة تفعيل التعاون
الأمني بني الطرفني بكافة امللفات ،و�إزالة جي�ش الإ�سالم حاجز مديرة وتقدميه درا�سة جلميع احلواجز املنت�رشة يف الغوطة ...
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العمليات امل�شرتكة لإدارة وقيادة املعركة يف منطقة
املوحدة» ،وغرفة
 ،2015علم ًا �أ ّنهما يعمالن مع ًا يف �إطار «القيادة ّ
ّ
املرج( ((5يف كانون �أول  ،2015و�إىل غري ذلك.
إ�سالمية منها
لكن املعروف عن «جي�ش الإ�سالم» عالقاته املت�أرجحة وغري الو ّدية مع الف�صائل املعار�ضة املختلفة ،ال
ّ
ّ
إ�سالمية ،وكذلك طموحاته «البتالع باقي الف�صائل� ،أو االلتفاف عليهم مب�شاريع جديدة ،على غرار ما قام به
وغري ال
ّ
إ�سالمية» الذي مل يدم طوي ً
يف م�رشوع «اجلبهة ال
ال»(.((5
ّ
هذا ،م�ضاف ًا �إىل حماوالت «جي�ش الإ�سالم» مراراً ال�سيطرة على الف�صائل ال�صغرية يف منطقة الغوطة ،و�إقدامه على
�ضد بع�ض الف�صائل الأخرى ،حتى بحق �أقرب حلفائه ،كـ«االحتاد الإ�سالمي لأجناد ال�شام»
عمليات �إلغاء نفّذها ّ
(�شباط  ،)2016ومن قبله «لواء فجر الأمة» (�آب  ،)2015و«�ألوية حترير ال�شام» (ت�رشين �أول  )2015و»جي�ش
ّ
وحل التنظيم ( 4كانون الثاين  ،)2015واعتقال قائد «لواء
ال ّأمة» واعتقال قائده �أحمد طه وعدداً كبرياً من عنا�رصه
ومد نفوذه على منطقة الغوطة.
�شهداء دوما»؛ وذلك ك ّله بهدف ب�سط �سيطرته ّ
امل�ستقرة التي حكمت العالقة بني «جي�ش الإ�سالم» والف�صائل الكربى
وكذلك الأحداث والتوتّرات والت�آلفات غري
ّ
قوة وعدداً وامتداداً ،على
�سلفيني مناف�سني لهّ ،
املناف�سة ،كـ«جبهة الن�رصة» و«�أحرار ال�شام» ــ �أكرب ف�صيلني م�سلحني ّ
ال�ساحة ال�سورية ــ ف�ض ً
ال عن الف�صائل الأخرى ،يثري عالمات اال�ستفهام حول الت�آلفات التي يقيمها «جي�ش الإ�سالم»؛
ف�إىل جانب املواجهة امل�س ّلحة املبا�رشة له مع الن�رصة ،كالذي جرى يف بلدة مديرا بتاريخ  ١٢متوز ،٢٠١٥جند �أنّ
م� ّؤ�س�س «جي�ش الإ�سالم» وقائده ال�سابق زهران علو�ش يجهر باتّهامه للن�رصة ب�أ ّنها وراء قرار عدم تلبية طلبه االن�ضمام
(((5
أ�سا�سية ارتباطها بتنظيم القاعدةالأمر الذي مل َير
�إىل غرفة «جي�ش الفتح» «يف �إدلب»  .واعتبار �أنّ م�شكلة الن�رصة ال ّ
فيه م�شكلة �سابق ًا.
والأمر نف�سه بالن�سبة لأحرار ال�شام ،وجند �أنّ املناف�سة واخلالف قائم ب�صورة بارزة بني الطرفني ،ويربز ذلك ،على
ال�رشقية عن والدة حتالف جديد بني كل من حركة
�سبيل املثال يف الإعالن الذي ّمت يف ت�رشين الأول  2015يف الغوطة
ّ
ي�ضم يف �صفوفه
«�أحرار ال�شام» وجبهة «الن�رصة» و«االحتاد الإ�سالمي لأجناد ال�شام» حتت ا�سم «جند املالحم» ،ال ّ
«جي�ش الإ�سالم» ،الأمر الذي �أثار حوله عالمات اال�ستفهام ،خ�صو�ص ًا لناحية التوقيت ،ما دفع بعددٍ من املراقبني �إىل
ال�رشقية بقب�ضة حديديّة ،متنع � ّأي جهة
القول ب�أنّ الهدف الأ�سا�س منه حماربة نفوذ جماعة علو�ش ،الذي يحكم الغوطة
ّ
ال حتظى مبوافقته من الدخول على اخلط(.((5
التحوالت التي ت�شهدها ال�ساحة ال�سورية ،مل ت ّت�ضح حتى
ولذا ،الحظ بع�ض املح ّللني �أ ّنه «على الرغم من كل
ّ
ال�ساعة طبيعة العالقة التي جتمع بع�ض الكتائب والف�صائل الع�سكر ّية املعار�ضة ،خ�صو�ص ًا كل من «جي�ش الإ�سالم»
تقدم
وحركة «�أحرار ال�شام» و«جبهة الن�رصة» ،فهي قادرة على التحالف والتخا�صم يف يوم واحد ،من دون �أن ّ
التقدم نحو املناطق التي ت�سيطر عليها.
تربيرات
عملية ميكن فهمها ،با�ستثناء قتال اجلي�ش ال�سوري ،بهدف منعه من ّ
ّ
 - 51ت�شكلت الغرفة امل�شرتكة يف كانون �أول  2015من” “جي�ش الإ�سالم ،جبهة الن�رصة ،الإحتاد الإ�سالمي لأجناد ال�شام ،حركة �أحرار ال�شام،
وفيلق الرحمن” ،وجاء ذلك بعد �أيام من �سيطرة القوات ال�سورية ،مدعومة من حلفائها ،على �أجزاء وا�سعة من منطقة مرج ال�سلطان واملطار االحتياطي
بالغوطة ال�رشقية

 - 52طارق العبد ،عني “جي�ش الإ�سالم” على �سجن عدرا� 10 ،أيلول .2015

� -53أنظر :زهران علو�ش يهاجم «الن�رصة» ...ويقرتح ح�صار ال�ساحل �أو «�إنهاء وجود القرى ال�شيعية» ،الأخبار ١٠ ،متوز  .٢٠١٥فبح�سب
مقاىلة الأخبار فقد عرج “«علو�ش» على مطالبات «البع�ض» ب�إن�شاء «جي�ش الفتح» يف الغوطة ال�رشقية ،منوه ًا بداية �إىل �أن «جي�ش الإ�سالم» قدم طلب ًا
لالن�ضمام �إىل غرفة «جي�ش الفتح» التي حررت �إدلب ،لكن (انتهى).
 -54ماهر اخلطيب ،ماذا يجري بني “الن�رصة” و”جي�ش الإ�سالم” بالغوطة ال�رشقية؟ ،الن�رشة 23 ،ت�رشين الأول 2015
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وجند ،مث ً
ال� ،أنّ «هجوم زعيم «الن�رصة» االرهابي �أبو حممد اجلوالين على امل�شاركني يف م�ؤمتر الريا�ض ،عرب و�صفهم
بـ«اخلونة» ،ومن ثم نفيه وجود ما ي�سمى «اجلي�ش ال�سوري احلر» ،الأمر الذي ر ّد عليه «جي�ش الإ�سالم» ب�شكل مبا�رش
عرب رفع �شعار «نحن اجلي�ش ال�سوري احلر» ،مل مينع اجلانبني من التحالف �ضمن غرفة عمليات م�شرتكة لإدارة معركة
املرج يف الغوطة
التقدم الكبري الذي �أحرزه اجلي�ش ال�سوري يف املنطقة»(.((5
ال�رشقية ،بعد ّ
ّ

موقف جي�ش الإ�سالم من الهدنة
الدولية التي انعقدت يف  29كانون الثاين  2016يف جنيف ،برعاية
�شارك «جي�ش الإ�سالم» يف جولة املفاو�ضات
ّ
مبعوث الأمم املتحدة �ستيفان دي مي�ستورا ،من خالل رئي�س مكتبه ال�سيا�سي حممد علو�ش (كبري املفاو�ضني يف وفد
املعار�ضة ال�سورية).
وجاءت جولة مفاو�ضات «جنيف  »3يف العام  2016بعد جولتي ما �سمي مبفاو�ضات «جنيف  »1عام ،2012
و«جنيف  »2عام  ،2014واجتماع فيينا يف ت�رشين الثاين  ،2015وموافقة جمل�س الأمن يف  18كانون الأول 2015
ين�ص على �رضورة �إجناح املفاو�ضات بني ال�سوريني ،حتت الإ�رشاف
بالإجماع على م�رشوع قرار �أمريكي (رقم ّ ،)2254
طائفية ،مع اعتماد م�سار �صياغة د�ستور جديد ل�سوريا
م�صداقية ،وت�شمل اجلميع وغري
الأممي ،وتنتج هيئة حكم ذات
ّ
ّ
�شدد القرار «على �رضورة وقف
يف غ�ضون �ستة �شهور ،مع �إجراء انتخابات يف غ�ضون � 18شهراً ب�إ�رشاف �أممي .وقد ّ
�شامل لإطالق النار يف كل املناطق ال�سورية مع بدء اخلطوات الأوىل
لعملية االنتقال ال�سيا�سي»(.((5
ّ
ت�ضمنت 12
ومتحورت جولة مفاو�ضات «جنيف  »3حول وثيقة املبعوث الأممي �إىل �سوريا دي مي�ستورا ،التي ّ
(((5
ين�ص على «وقف �إطالق النار ،ابتداء من ظهر اجلمعة � 26شباط ،وي�ستثني «تنظيم الدولة
بنداً  ،منها البند الذي ّ
وجبهة الن�رصة وباقي التنظيمات الإرهابية».
وبخا�صة
الدولية لإحراز الهدنة يف �سوريا ،ودعم مبادرة املبعوث الدويل يف هذا ال�ش�أن،
وكان وا�ضح ًا احلما�سة
ّ
ّ
من اجلانبني الرو�سي والأمريكي؛ وبرز ذلك ب�صورة قويّة يف �إعالن الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ،يف كلمة متلفزة
م�ساء الأثنني  22فرباير�/شباط� ،أ ّنه ونظريه الأمريكي باراك �أوباما اتّفقا يف حديث هاتفي ،مببادرة من اجلانب الرو�سي،

على بيان م�شرتك لوقف �إطالق ال ّنار يف �سوريا ،ابتداء من ال�سبت املقبل  27فرباير�/شباط( ،((5تال ذلك �إعالن الأمم

املتحدة يف  26فرباير�/شباط عن انعقاد االجتماع الأول لـ «فريق العمل حول وقف �إطالق ال ّنار» يف �سوريا يف جنيف،

 -55ماهر اخلطيب ،جي�ش الإ�سالم” يتحالف مع جبهة “الن�رصة”� ...أين م�ؤمتر الريا�ض؟ ،الن�رشة 16 ،كانون الأول .2015

� -56أنظر :موقع اجلزيرة./http://www.aljazeera.net :

موحد ،تنخرط يف �صفوفه الف�صائل امل�سلحة ،التي �ستقبل بالد�ستور اجلديد ،وتعرتف باحلكومة
 - 57ت�ؤكد الوثيقة على ت�شكيل جي�ش �سوري ّ
متعددة الطوائف ،تقوم
ة
دميقراطي
بدولة
فيها
ك
والتم�س
أرا�ضيها،
�
ووحدة
وا�ستقاللها
�سوريا
االنتقالية ،و�رضورة مكافحة الإرهاب ،واحرتام �سيادة
ّ
ّ
ّ
ّ
مكونات املجتمع ال�سوري ،ومتنحهم حقوق ًا متكافئة .والت�شديد على �رضورة االلتزام يف �سوريا
جميع
ل
ث
ومت
ة،
وال�سيا�سي
ة
االجتماعي
ة
ي
التعدد
على
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أ�سا�سية
ما بعد الت�سوية ب�سيادة القانون ،وا�ستقالل ال�سلطة
الق�ضائية ،وامل�ساواة يف احلقوق ،وغياب التمييز ،واحرتام حقوق الإن�سان ،واحلر ّيات ال ّ
ّ
جراء الأزمة ال�سورية وتعوي�ضهم ،ممّا �سيتم جمعه من
للإن�سان .ونا�شد املبعوث الأممي املتفاو�ضني يف ورقته ،التوافق على �إقرار حقوق
ّ
املت�رضرين ّ
وت�شدد الورقة على رف�ض ال�سور ّيني وجود � ّأي ف�صائل �أجنبية م�س ّلحة على �أرا�ضي بالدهم ،وتطالب اجلميع
�ستقدمها الدول واجلهات املانحة.
تربعات
ّ
ّ
ّ
ّ
الر�سمية ح�رصاً.
أجهزة
ل
وا
الدولة
بيد
�سوريا
يف
ال�سالح
ز
يرتك
أن
�
وب
�سوريا،
يف
إرهاب
ل
ا
متويل
منابع
بتجفيف
ّ
 -58رو�سيا اليوم،اتفاق رو�سي �أمريكي لوقف �إطالق النار يف �سوريا ابتداء من ال�سبت� 22 ،شباط .2016
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قبل موعد �رسيان الهدنة ،و�أنّ �أطراف ال ّنزاع كافّة وافقت عليها(.((5
خ�ص االتفاق الأممي املعلن بهذا ال�ش�أن ،وبرز
ويف املقابل ،برز موقف �آخر ،بدا غري را�ض عن م�آل الأمور فيما ّ

ب�شكل خا�ص من جانب الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان ،الذي قال ،خالل افتتاح امل�ؤمتر الدويل ال�ساد�س حول

ال�صومال  -وبعد يوم واحد من �إعالن الرئي�س الرو�سي بوتني عن االتّفاق مع نظريه الأمريكي �-إنّ تركيا لن تبقى
�صامتة �إزاء هذه املذابح وامل�أ�ساة يف �سوريا؛ لأنّ �سوريا �رشيكة معنا يف ال ّتاريخ وامل�ستقبل( .((6وبدوره� ،أعلن نائب

أرحب بهذه الهدنة،
رئي�س الوزراء الرتكي نعمان كورتوملو�ش يف م�ؤمتر �صحفي عن عدم تفا�ؤله بالهدنة املعلنة ،وقال «� ّ
لك ّنني ل�ست متفائ ً
جداً �إزاء احرتامها من قبل كل الأطراف» ،و�أبدى حتفّظات حول ا�ستمرارية وقف �إطالق ال ّنار
ال ّ

الرو�سية»(.((6
نظراً لل�شكوك حول موا�صلة ال�رضبات اجلو ّية
ّ

ويف موقف حماك تقريب ًا للموقف الرتكي ،اعترب مم ّثل «جي�ش الإ�سالم» يف «جنيف  »3حممد علو�ش ،يف � ّأول تعليق
(((6
له� ،أنّ «الهدنة هي �إجراء م�ؤقّت ،ومل يكن ّ
القوات
«القوات
مربراً موقفه ب�أنّ
خمطط ًا لها» ّ .
احلكومية تقوم بح�شد ّ
ّ
ّ

يف حماولة لل�سيطرة على مزيد من الأرا�ضي اخلا�ضعة ل�سيطرة املعار�ضة» ،و�أ�ضاف �أنّ «القبول بوقف ال ّنار يف ّ
ظل

حد قوله(.((6
الدفاع عن ّ
ال�شعب» على ّ
ما�ض يف ّ
قواتنا ،وجي�ش الإ�سالم ٍ
الأو�ضاع الراهنة يعني بطبيعة احلال ا�ست�سالم ّ
للمتحدث با�سم جي�شه �إ�سالم علو�ش بتاريخ � 4آذار  2016نفى فيه ان�ضمام
و�أعقب ت�رصيح حممد علو�ش بيان
ّ

يخ�ص الهدنة يعترب هدنة
قواته يف بلدة الرحيبة يف القلمون ال�رشقي التّفاق وقف �إطالق النار ،واعترب �أنّ � ّأي قرار
ّ
ّ

الثوار العاملة على الأر�ض ومع الهيئة العليا
�سيتم اتّخاذه بال ّت�شاور وال ّتن�سيق الكامل مع ف�صائل ّ
على م�ستوى �سورياّ ،

للمفاو�ضات»(.((6

ومن املعلوم �أنّ الهيئة العليا للمفاو�ضات يف املعار�ضة ال�سورية كانت �أعلنت عن موافقتها على هدنة م�ؤقّتة يف �سوريا

ملدة �أ�سبوعني فقط ،وقد لقي ذلك ت�أييداً من ف�صائل املعار�ضة ال�سورية ،وفق ًا ملا �أعلنه رئي�س الهيئة العليا للمفاو�ضات
ّ

دولية،
ريا�ض حجاب �أنّ املعار�ضة �أبدت موافقة � ّأو ّلية على
ّ
التو�صل �إىل هدنة م�ؤقّتة ،ب�رشط �أن ّ
يتم ذلك وفق و�ساطة ّ
أممية ،بحمل رو�سيا و�إيران على وقف القتالّ ،
وفك احل�صار عن خمتلف املناطق ،وت�أمني و�صول
� ّ
أهمها توفري �ضمانات � ّ

امل�ساعدات للمحا�رصين ،و�إطالق �رساح املعتقلني(.((6

تقدم ًا من
وكان الفت ًا �أنّ بع�ض الف�صائل امل�ستثناة من قرار وقف �إطالق النار ،وال �سيما «جبهة الن�رصة» كان �أكرث ّ
عملي�أً ،فقد التزم عنا�رصها الهدنة من تاريخ بدء �رسيان مفعولها
موقف «جي�ش الإ�سالم» من االلتزام بالهدنة عند �إعالنها ّ
يوم � 27شباط ،وفق ًا ملا نقلته وكالة (رويرتز) ،رغم �إعالن زعيمها «�أبو حممد اجلوالين» رف�ضه لالتفاق ،قبل يوم من
 -59الوكالة الوطنية للإعالم ،االجتماع الأول لفريق العمل حول وقف �إطالق النار يف �سوريا بد�أ يف جنيف� 26 ،شباط .2016
 -60الن�رشة� ،أردوغان اكد ان تركيا لن تبقى �صامتة �إزاء امل�آ�ساة يف �سوريا� 23 ،شباط .2016
 -61اجلمهورية ،تركيا غري متفائلة حيال تطبيق الهدنة يف �سوريا� 23 ،شباط .2016

� - 62أنظر :الديار ،هدنة �صعبة م�ؤقتة يف � 27شباط مبباركة �أمريكية ــ رو�سية ت�ستثني داع�ش والن�رصة� 23 ،شباط .2016
� -63أنظر“ :جي�ش الإ�سالم” يخرج من الهدنة يف �سوريا� 4 ،آّار ./http://syriaalyom.com،2016
 -64بيان با�سم املكتب ال�سيا�سي جلي�ش الإ�سالم � 4آذار .2016
 -65الديار ،املرجع ال�سابق نف�سه.
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�رسيانه ،يف ت�سجيل �صوتي ،ودعوته �إىل وجوب تكثيف الهجمات ،وقوله �إنّ «ال�سبيل الوحيد للخال�ص من ال ّنظام هو
لكن «رويرتز» �أ�شارت �إىل �أنّ «مقاتلي الن�رصة يلتزمون الهدوء منذ �رسيان الهدنة ،وتخ ّلوا عن بع�ض
القتال ال الهدنة»ّ ،
(((6
حماكمهم ال
إ�سالمية ،وق ّللوا من وجودهم عند نقاط التفتي�ش» .
ّ

متحم�س لقرار وقف �إطالق النار ،وبرز ذلك يف الهجومات
وعلى � ّأي حال ،بدا «جي�ش الإ�سالم» ،منذ البداية ،غري
ّ
الالذقية ال�شمايل،
القو ّية التي �ش ّنتها ف�صائل م�س ّلحة يف اليوم الثاين من ني�سان وما بعده ،على ريف حلب اجلنوبي وريف
ّ
باال�شرتاك مع «جبهة الن�رصة» ،من �ضمنها ف�صائل م�شاركة يف االتفاق ،كـ«جي�ش الإ�سالم» و«�أحرار ال�شام»ّ ،
ومتكنت
ا�سرتاتيجية ،مثل تلة العي�س يف ريف حلب اجلنوبي ،وبدا �أنّ لرئي�س املكتب ال�سيا�سي
خالله من ال�سيطرة على نقاط
ّ
وجه �إىل قائد «�أحرار
لـ«جي�ش الإ�سالم» «دور بارز يف التحري�ض على �إنهاء الهدنة والعمل على �إ�سقاطها ،حيث ّ
ال�شام» طلب ًا وا�ضح ًا «بتوحيد ال�صفوف و�إ�شعال اجلبهات» ،باعتبارها اللغة الوحيدة التي يفهمها ال ّنظام»(.((6

خال�صة عامة
مكيفلية بني نظرائه من التنظيمات
وبخال�صة ،ف�إنّ تنظيم «جي�ش الإ�سالم» من �أكرث التنظيمات التي حتمل نزعة
ّ
ال�سلفية امل�س ّلحة يف �سوريا ،فهو مت�أرجح يف مواقفه ،ويحمل طموحات عالية جتاه ال�سلطة ،وطموحاته غري املحدودة
ّ
جتعل الأبواب �أمامه م�رشعة للو�صول .ولعل جو�شوا الندي�س ،اخلبري يف ال�ش�ؤون ال�سورية يف جامعة �أوكالهوما ّممن
ّ
وموظفوه نالوا املزيد من
كتب عن علو�ش ،هو الأكرث دقّة يف تو�صيف قادة «جي�ش الإ�سالم» ،يف قوله« :علو�ش
الدهاء» ،م�ضيف ًا« :زهران يريد �أن يكون يف اجلانب املنت�رص» ،وا�صف ًا «جي�ش الإ�سالم ال ّتابع لعلو�ش واجلماعات
إ�سالمية الأخرى بـ «ال ّنماذج القا�سية».
ال
ّ

 - 66رويرتز� 4 ،آذار  ،2016نق ً
ال عن  ،/http://syria-news.comرغم رف�ضها لها ..وكالة“ :جبهة الن�رصة” التزمت الهدوء واحرتمت
“الهدنة”.
 -67عبد اهلل �سليمان علي ،الهدنة يف �سوريا على �شفري االنهيار ،ال�سفري 4 ،ني�سان .2016
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متخ�ص�صة تُعنى بحقلي
م� ّؤ�س�سة علمية
ّ
الأبحاث واملعلومات ،وتهتم بالق�ضايا
االجتماعية واالقت�صادية وتواكب امل�سائل
والتحوالت العاملية امل�ؤ ِّثرة.
اال�سرتاتيجية
ّ
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