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مقدمة
جيش اإلسالم؛ تنظيم عسكري سوري معارض ِّأسس خالل الثورة السورية ،يمثل أكبر التنظيمات
السورية املقاتلة في سورية ،شارك في تأسيس عدد من الهيئات العسكرية والسياسية املعارضة للنظام
السوري ،ومن هنا تأتي أهميته يضاف إليها تمركزه في الغوطة الشرقية التي تعد من أقوى معاقل املعارضة
املسلحة ،وأخطر الجبهات على العاصمة دمشق.
ا
يحمل قادته ميوًل إسالمية تقليدية تصلبت بفعل الحرب ( ،)1يقوم فكره على السلفية ( )2املستندة إلى
ا
عموما ،وتصوراتهم السياسية ًل تتجاوز الدولة
الفقه الحنبلي ،وقادته يحملون سلفية كالسيكية
اإلسالمية في حدود الدولة الوطنية ( .)3وقد أثار هذا الفصيل حوله ا
كثيرا من املشكالت والجدل اإلعالمي
عبر سنين الصراع في سورية.
يسعى هذا التقرير للوقوف على تطور سياسات الغوطة الشرقية منذ عام  ،2011مع التركيز على (جيش
اإلسالم) وعالقاته املباشرة بالحوادث داخل هذا الجيب في محيط العاصمة دمشق.
اعتمد التقرير على كثير من املصادر ،منها البيانات الصحافية التي أصدرتها فصائل املعارضة ،وكذلك
وسائل اإلعالم املوالية للنظام السوري ،ا
وأيضا مصادر إخبارية على اإلنترنت ومنتديات معارضة باللغتين
العربية واإلنكليزية ،وما أنتجه الناشطون من تعليقات ومواد على مواقع التواصل اًلجتماعي الذي يعد ثروة
من املعلومات.

( )1عبد الرحمن الحاج( ،السلفية والسلفيون في سورية :من اإلصالح إلى الجهاد)
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/05/2013520105748485639.html
ا
تفسيرا ًّ
ا
( )2السلفية :مصطلح يشير إلى املسلمين السنة الذين يعتنقون
استنادا إلى مثل السلف
حرفيا للنص الديني
الصالح ،واملستند من قيادة النبي محمد والخلفاء الراشدين،
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/understanding-islamism
(« )3هل هو الجهاد؟ املعارضة األصولية في سورية» ،مجموعة األزمات الدولية ،تقرير الشرق األوسط رقم ،131
تشرين األول /أكتوبر  2012الصفحة 7
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ا
أوًل :الثورة السورية وغوطة دمشق
تعد غوطة ( )4دمشق النطاق الزراعي املروي كثيف الشجر الذي يحتضن مدينة دمشق ،ويمثل منظومة
بيئية -بشرية -تاريخية نادرة في سورية وعموم املشرق العربي.
أفضت التحوًلت اًلقتصادية والسياسية في سورية بعد مرحلة اًلستقالل إلى تغيرات جذرية في البنية
العمرانية لدمشق وريفهاً ،ل سيما مع صعود حزب البعث ،وتسلم حافظ األسد السلطة .ومنذ تلك املرحلة
ُ
ا
ا
منهجيا على
خصوصا من الساحل السوري؛ ق ِّض ي قضاء
ومع تزايد النمو السكاني والهجرة الداخلية،
الغوطة باجتياحها بمشروعات عمرانية وقطع عسكرية ،أسست لشكل اجتماعي وعمراني خليط هدف منه
النظام إلى صناعة طوق حول املناطق املتجانسة بتسويرها بالقطعات العسكرية وإدخال مجموعات
سكانية متنوعة إليها.
فصل النظام ومنذ السبعينيات ريف دمشق عن العاصمة بحزام عسكري ،بمصادرة أراض حول
اض مملوكة للدولة ،أو مساكن للضباط املوالين له ،وهو
العاصمة ،وتحويلها إلى معسكرات للجيش أو أر ٍ
األمر الذي أوقف توسع مدينة دمشق ،ورفع أسعار أراضيها من جهة ،وفصل بينها وبين ريف دمشق من
جهة أخرى (.)5
ا
ومع تراجع املستوى املعيش ي للمواطنين تر ا
مطردا مع خطط التنمية الفاشلة والفساد املستشري،
اجعا
استقطبت الغوطة ،كما غيرها من الريف الدمشقي ،الطبقة الدمشقية الوسطى التي وجدت نفسها وقد
أصبحت من فقراء املدن .ذلك كله أدى إلى اختالل في التوزيع السكاني والتنظيم اًلجتماعي .وباتت الغوطة
في منزلة بوتقة ساخنة تتفاعل فيها مجمل اإلحباطات واإلخفاقات والتناقضات الوطنية على الصعد
السياسية والتنموية والبيئية واًلجتماعية (.)6
وتعد محافظة ريف دمشق نقطة الوصل الرئيسة بين العاصمة دمشق واملحافظات املجاورة لها،
والدول املحاذية لسورية مثل األردن ولبنان والعراق ،وكانت في السابق تضم املناطق الريفية املحيطة
بالعاصمة قبل أن تصبح مع الوقت من أهم املحافظات السورية ،وكان يسكن فيها قبل بداية الثورة
السورية ضد نظام األسد في عام  2011حوالى  2.2مليون نسمة.

( )4الغوطة لغة ،موضع كثير املاء والشجر من املنجد في اللغة واألعالم.
(" )5ريف دمشق :ملف ثقيل باملجازر والحصار وجرائم الحرب"
http://www.shrc.org/?p=18910
ا
نموذجا» ،من كتاب خلفيات الثورة:
( )6حسني العظمة« ،جدلية اًلنحطاط البيئي وتدهور أحوال العيش (غوطة دمشق
دراسات سورية ،مجموعة مؤلفين( ،املركز العربي لألبحاث ودارسة السياسات ،بيروت آب /أغسطس.)2013 ،
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تحكم األسرة في الغوطة تقاليد اإلسالم السني الشعبي في مستوى املمارسة الحياتية والسياسية ،لذلك
كان كثيرون يعارضون بشدة العلمانية السلطوية لحزب البعث العربي اًلشتراكي الذي استولى على السلطة
في عام  ،1963والنخبة العسكرية العلوية حول عائلة األسد ،ا
بدءا من انقالب تشرين الثاني /نوفمبر .1970
وفي التسعينيات من القرن املاض ي والعقد األول من القرن الحادي والعشرين ،سمحت هجرة اليد
العاملة وتكنولوجيات املعلومات الجديدة للحركات اإلسالمية املدعومة من الخليج باًلستيالء على بعض
هذا السخط واختراق الريف السوري (.)7

ا
ثانيا :الحراك السلمي في الغوطة الشرقية
كان ملالصقة غوطة دمشق للعاصمة دمشق ،والتعداد السكاني الكبير لها ،أهمية خاصة في تاريخ الثورة
السورية ،وقد سارع النظام السوري بمختلف األساليب والطرائق السياسية والعسكرية واًلقتصادية إلى
إخماد الثورة فيها.
مع انطالق الثورة في آذار /مارس  ،2011وفي وقت لم تتحرك فيه األحياء املركزية في العاصمة ،ارتفعت
ا
وتيرة التمرد في الغوطة ار ا
متصاعدا .وكانت استجابة الغوطة الشرقية لتظاهرات درعا في منصف
تفاعا
آذار /مارس  2011سريعة .إذ خرج في دوما ،كبرى مدن الغوطة الشرقية ،في  1نيسان /أبريل  2011آًلف
ا
املتظاهرين ( ،)8نصرة ملدينة درعا ،وكذلك رفعت شعارات املطالبة باإلصالح ،وقد استخدمت قوات األمن
ُ
ا
متظاهرا ،فأعلن أهالي املدينة اإلضراب العام ،إذ أغلقت
السورية في وقتها الرصاص ،قتل في إثرها 13
ا ا
املحالت التجارية واملدارس إغالقا كامال مدة خمسة أيام ،وشيعوا شهداءهم بموكب ضخم شارك فيه أكثر
من  100ألف مشيع (.)9

( )7أرون لوند« ،إلى األنفاق»( ،مؤسسة سنتشري 21 :كانون األول /ديسمبر )2016
https://tcf.org/content/report/into-the-tunnels/
( )8موقع يوتيوب« ،شام  -دوما  -رجال دوما في عين العاصفة »2011-4-1
https://www.youtube.com/watch?v=gZ039aTVj5w
( )9موقع يوتيوب« ،دوما  2011-4-3شهداء دوما كامل الفيديو»
https://www.youtube.com/watch?v=iN6lPGTekgk
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استمرت املدن وبلدات الغوطة الشرقية بالتظاهر بصورة شبه يومية ،محاولين إدخال التظاهرات إلى
العاصمة دمشق ( ،)10وكانت قوات األمن السورية تجابه هذه التظاهرات باستخدام القوة املفرطة في فضها
ما أدى إلى كثير من اإلصابات وعشرات املعتقلين ( )11ولكنهم لم ينجحوا بالوصول إلى دمشق.
ا
وخصوصا بالتظاهرات التي يقدم فيها املتظاهرون
امتاز ريف دمشق بتأسيسه ملظاهر الحراك السلمي،
الورود واملاء لعناصر الجيش واألمن الذي يحيطون بالتظاهرات ،إًل أن هذا الحراك جوبه بردات فعل
عنيفة من طرف السلطة ،تمثلت في استخدام الرصاص الحي ،واعتقال املشاركين فيه ،وممارسة التعذيب
املفض ي إلى القتل بحقهم ،بما في ذلك أبرز ناشطي الحراك السلمي مثل غياث مطر ويحيى الشربجي ،إذ
وسلم جثمانه إلى ذويه يوم  ،2011/9/10بعد أن ُ
اعتقل غياث يوم ُ 2011/9/6
اقت ِّل َعت حنجرته (.)12
ومن بين مدن وبلدات الغوطة ،اكتسبت مدينة دوما أهمية واضحة كونها مركز الغوطة الشرقية ما
أهلها لتكون مركز الحراك الثوري ،وكانت متنفس الناشطين من األحياء الدمشقية للتظاهر في وقت
أحكمت فيه قوات النظام الخناق على تحركاتهم ضمن العاصمة دمشق ،فتميزت التظاهرات في مدينة دوما
بعدد املشاركين فيها الذي تجاوز اآلًلف منذ بداية الثورة.
ا
عملت قوات األمن جاهدة على قمع التظاهرات وإرهاب األهالي ،فأرسلت التعزيزات العسكرية
ًلقتحامها ،إذ حاصرت املدينة مدة أسبوع وقطعت عنها الكهرباء واملاء واًلتصاًلت ودهمت املنازل وحطمت
أثاثها واعتقلت أبناءها (.)13
في نهاية شهر آب /أغسطس  2011بدأت أولى مظاهر التسليح وتشكيل نواة الجيش الحر من أبناء
املدينة املتطوعين ،بهدف حماية املدنيين واملتظاهرين من بطش النظام الذي اعتمد سياسة العقاب
الجماعي ( ،)14مستلهمين ذلك من إعالن العقيد رياض األسعد في  29تموز /يوليو  2011في تركيا إنشاء
الجيش السوري الحر ( .)15وقد جرى بعد ذلك تشكيل الجماعات املسلحة في أنحاء سورية جميعها من
( )10الجزيرة نت« ،مظاهرات بدمشق بعد اقتحام مساجد»
https://goo.gl/XeUbMF
(« )11مدنية دوما ..ثورة ًل تعرف التعب»
https://goo.gl/mMjdY
(« )12ريف دمشق :ملف ثقيل باملجازر والحصار وجرائم الحرب»
http://www.shrc.org/?p=18910
(« )13ريف دمشق :ملف ثقيل باملجازر والحصار وجرائم الحرب».
(« )14دوما ،قصة فريدة»
https://goo.gl/V1gHP1
( )15موقع يوتيوب« ،إعالن تشكيل الجيش السوري الحر»،
https://www.youtube.com/watch?v=SZcCbIPM37w
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خالل توفير نقطة اتصال رمزية ونموذج للمقاومة املسلحة ،وتحويل خطاب املعارضة على نطاق أوسع
ملصلحة صراع عسكري (.)16
تميزت دوما في تأخر ظهور الجيش الحر ،وذلك بسبب أن «الحراك الثوري ضغط في جانب عدم التسليح
مع اًلستمرار بالتظاهرات السلمية ،وعدم وجود عسكريين ضباط من دوما في الجيش ،الضغط األمني
املستمر لقربها من العاصمة» (.)17
في كانون األول /ديسمبر  2011تفاعل أهالي املدينة مع إضراب الكرامة فأغلقت املحالت واألسواق
واملدارس وقاطعوا شركات الهاتف ( )18مع اًلستمرار في التظاهرات املطالبة بإسقاط النظام التي وصلت إلى
عشرات اآلًلف في يوم  30كانون األول /ديسمبر  2011مع وصول لجنة املراقبين العربية إلى مدينة دوما في
ساحة املسجد الكبير ،بحسب املرصد السوري لحقوق اإلنسان .وقد أطلقت قوات األمن النار على
املتظاهرين لتفرقتهم ،وقامت بحمالت دهم واعتقال شملت املساكن واملزارع واملعامل ،شهدت املدينة
خاللها أفعال تكسير وتخريب للممتلكات (.)19
ويذكر تقرير ملوقع الذاكرة اإلبداعية للثورة السورية( ،)20استعرض طبيعة الحراك السلمي الذي
شهدته مدنية دوما وعموم الغوطة؛ إطالق شباب دوما الناشطين مبادرات مدنية عدة ،منها (تنسيقية
ُ
مدينة دوما)( ،)21و(تنسيقية نساء دوما الحرة)( ،)22و(تنسيقية حرائر مدينة دوما) ،وهي مجموعات أسست
منذ بداية الثورة على يد مجموعة متميزة من الناشطين لنقل الحوادث ومعاناة األهالي ،ولينشئوا ا
ًلحقا
(املجلس املحلي( ))23إلدارة الشؤون الخدمية كافة في املدينة ،إضافة إلى (الهيئة العامة للدفاع املدني ملدينة
دوما وما حولها( ))24التي تعمل على إطفاء الحرائق وإسعاف الجرحى وإجالء املدنيين في حالة الكوارث

( )16العربية نت« ،قائد الجيش السوري الحر :مصير األسد كالقذافي ..والنظام ساقط أسرع مما تتوقعون» 10 ،أيلول/
سبتمبر 2011
https://www.alarabiya.net/articles/2011/09/10/166166.html
( )17العربية نت« ،قائد الجيش السوري الحر :مصير األسد كالقذافي
( )18تقرير عن مدينة دوما بعنوان «أحد إضراب الكرامة »2011\12\11
https://goo.gl/MqZk2B
(« )19النظام يتجاهل وجود املراقبين ويقتل  25ا
مدنيا» ،صحيفة عكاظ 30( ،كانون األول /ديسمبر )2011
http://www.okaz.com.sa/article/442829 /
( )20موقعhttp://www.creativememory.org/?lang=ar :
( )21تنسيقية مدنية دوما/https://doumarevolution.wordpress.com :
( )22تنسيقية نساء دوما الحرةhttps://www.facebook.com/Coordinating.Women.Douma.Free?fref=ts :
( )23املجلس املحلي ملدينة دوماhttps://www.facebook.com/Douma.local.council :
( )24الهيئة العامة للدفاع املدني في دوماhttps://www.facebook.com/Civil.Defense.douma :
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وخدمتهم ،وأسهم (املكتب اإلعالمي( ))25ملدينة دوما ومجموعة (عدسة شاب دوماني( ))26في نقل أخبار
الثورة وتوثيق الدمار في املدينة ،إضافة إلى (املكتب الطبي املوحد ملدينة دوما وما حولها) الذي يهدف إلى
رفع املستوى الصحي في املنطقة وتأهيل الكوادر الطبية لتلبية حاجات املصابين ،ومكتب التربية والتعليم
الثوري ملنطقة دوما الذي افتتح ثالثة مراكز تعليمية تابعة للمجلس املحلي ،إضافة إلى مركز (نبع الحياة
للطفولة) الذي يهتم بتقديم خدمة التعليم والدعم النفس ي لألطفال.
أما في مجال حقوق اإلنسان فقد أنش ئ (مكتب توثيق اًلنتهاكات في سورية ( ،))27وعمل على توثيق
حد سواء في دوما وفي أنحاء سورية جميعها،
اًلنتهاكات اإلنسانية املقترفة من النظام والكتائب املسلحة على ٍ
وأسس (مكتب دعم التنمية واملشروعات الصغيرة) في مدينة دوما الذي يوفر الخدمات األساسية للناس،
ويشجعهم على التعاطي اإليجابي مع مشكلة الحصار.
وأنتجت مؤسسة بدايات ا
فيلما عن معاناة أهالي دوما من الخطف والقتل والقصف والتهجير بعنوان
(بلدنا الرهيب ( ،))28إضافة إلى فيلم (فن البقاء ( ))29لعزة الحموي عن إرادة الحياة والفن في دوما.
وبحسب مركز توثيق اًلنتهاكات في سورية ،فقد بلغ عدد ضحايا مدينة دوما ( )4203حتى تاريخ  15آب/
أغسطس  )30(2017إًل أن ثمة إحصاءات أخريات تقدر عدد الضحايا في مدينة دوما بـ ( )6806حتى تاريخ
 40نيسان /أبريل  2016بحسب قاعدة بيانات شهداء الثورة السورية ( ،)31في ما وصل عدد الضحايا في
عموم غوطة دمشق إلى غاية التاريخ نفسه إلى ( )34813لتكون أعلى نسبة في عموم سورية.

( )25املكتب اإلعالمي ملدنية دوماhttps://www.facebook.com/media.center.of.douma.city :
( )26عدسة شاب دومانيhttps://www.facebook.com/Lens.of.Young.Doumani :
( )27مركز توثيق اًلنتهاكاتhttp://www.vdc-sy.info/index.php/ar/about :
(« )28فيلم «بلدنا الرهيب» :مآس ي سورية األرأف بشعبها» http://www.creativememory.org/?p=71610
( " )29فن البقاء http://www.creativememory.org/?p=10091
( )30مركز توثيق اًلنتهاكاتhttps://goo.gl/NWUGQS :
( )31قاعدة بيانات شهداء الثورة السورية:
http://syrianshuhada.com/Default.asp?a=la&ppp=&vvv=&pp=&vv=&p=madina&v=%D8%AF%D9%88
%D9%85%D8%A7&pg=69
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ا
ثالثا :جيش اإلسالم :النشأة واملنهج واملمارسة ()32
 .1النشأة
عسكريا ا
ا
أنشأ النظام ا
مكونا من عدد من القطعات والوحدات في محيط غوطة دمشق على مدار
سورا
سنين طويلة ،ما جعل مدن وبلدات الغوطة ا
جزرا منفصالت .كذلك كان الرد العنيف على التظاهرات التي
خرجت إبان الثورة السورية في الغوطة من قوات األمن السوري ،ومن قوات الجيش النظامية ا
ًلحقا،
يضاف إليه خروج املئات من السلفيين ومقاتلين سابقين في أفغانستان والعراق من سجن صيدنايا في
منتصف  2011بـ (عفو رئاس ي) ،ما كان له األثر الواضح في عسكرة الحراك السلمي في الغوطة.
تعود نشأة جيش اإلسالم إلى أيلول /سبتمبر  ،2011عندما تشكلت في غوطة دمشق مجموعة مسلحة
ا
عنصرا ،حملت اسم (سرية اإلسالم) ( ،)33إذ تصدت ملحاوًلت قوات النظام
صغيرة مكونة من أربعة عشر
في محيط مدين ة دوما بريف دمشق ،مع استمرار عمليات النظام ضد املتظاهرين في غوطة دمشق وفي
مدينة دوما (.)34
ازدادت أعداد املنضمين إلى (السرية) التي أعلن قائدها (زهران علوش) تشكيل لواء اإلسالم العامل في
سورية في  1حزيران /يونيو  ،2012وكانت كتائبه تنتشر في أنحاء الغوطة الشرقية ومنطقة القلمون
الشرقي ،إذ ضم ألوف املقاتلين ( )35وهو مكون من مجلس قيادة ،مؤلف من  60كتيبة و 20ا
مكتبا إدارايا.
في أيلول /سبتمبر  ،2013أعلن تشكيل (جيش اإلسالم) ( ،)36إذ أعلنت عشرات األلوية والفصائل
توحدها في تنظيم واحد باسم (جيش اإلسالم) ليكون أكبر تشكيل عسكري معارض ( ،)37قبل أن ينضم هذا

( )32العبد هللا ،أويس " زهران علوش فكرا ومنهجا ومسلكا" طبعة إلكترونية
https://issuu.com/islamic-project/docs /
( )33موقع جيش اإلسالم:
https://www.jaishalislam.com/about
( )34موقع يوتيوب« ،الجزيرة /لقاء خاص  -زهران علوش قائد لواء اإلسالم»
https://www.youtube.com/watch?v=yakUPR4DLqw
( )35مجلة البيان :حوار مع قائد فصيل (لواء اإلسالم) السورية؛
http://www.albayan.co.uk/Mobile/MGZarticle2.aspx?id=2790
( )36موقع يوتيوبhttps://www.youtube.com/watch?v=-2ENnCcseuc :
( )37بافتراض أن التشكيالت املعارضة األخرى ،من مثل جبهة النصرة وحركة أحرار الشام كانت تضم عناصر غير سورية.
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(الجيش) إلى الجبهة اإلسالمية ( )38التي شغل فيها زهران علوش منصب القائد العسكري العام .تكون الجيش
إدارايا من مجلس قيادة و 26ا
مكتبا إدارايا و 64كتيبة عسكرية ،وانتشر في مناطق كثيرة من سورية.
دخل جيش اإلسالم منذ تأسيسه في تحالفات عدة ،إذ أعلن مع فصائل عدة -على صعيد مناطق وجوده-
تشكيل «تجمع أنصار اإلسالم في دمشق وريفها» ( )39الذي دعا إلى إقامة دولة إسالمية وبناء مجتمع إسالمي.
كذلك دخل في تحالف مع فصائل إسالمية عدة في مستوى سورية ،وأعلنوا تشكيل (الجبهة اإلسالمية
في سورية) ،وفي  15تموز  /يوليو  2017أعلن في بيان سمي ( )40حل نفسه « ا
تمهيدا لتشكيل جيش وطني
ر
سوري».

 .2النهج
منذ تحول الثورة السورية من الطابع السلمي إلى املسلح ،نتيجة القمع العنيف الذي اعتمده نظام
األسد طريقة وحيدة ملواجهة الثورة ( ،)41تشكلت الفصائل املسلحة "الجيش السوري الحر" املرافقة
وحام للمجتمع املحلي في قرى املدن السورية وأحيائها ،هذه املجتمعات التي
للحراك الثوري كامتداد مسلح ٍ
انتفضت ضد السلطة ،بال أيديولوجية وفكر محدد سوى الثورة على نظام قمعي لتحقيق الحرية والكرامة.
سعى الناشطون طوال سنوات الثورة بشكل مستمر لتصوير قضيتهم على أنها صراع وطني لتحرير
السوريين جميعهم من نظام قمعي ،بمعنى أن الثورة ليست ذات طابع ديني سني ،وًل ثورة ضد حكم علوي
( ،)42وأن الدوافع التي أدت إلى عسكرة الثورة هي نفسها أدت إلى (أسلمتها) ،فالعنف الشديد الذي
استخدمه النظام ،وجنوحه إلى تبني الخطاب الطائفي ،دفع بكثيرين إلى التحول نحو الخطاب الديني

( )38الجزيرة نت« ،سبعة فصائل سورية تندمج في "الجبهة اإلسالمية"» 22( ،تشرين الثاني /نوفمبر ،)2013
https://goo.gl/Y4Aqex
( )39نص ميثاق التجمعhttp://naqed.info/forums/index.php?showtopic=979 :
( )40العربية نت« ،جيش اإلسالم يحل نفسه تمهيدا لتشكيل جيش وطني»
https://goo.gl/hRUDfd
( )41زيادة ،رضوان« ،ملاذا تحولت الثورة السورية إلى العنف» ،مجلة سياسات عربية( ،العدد  18كانون الثاني /يناير
.)2016
https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue018/Pages/art04.aspx
( )42بيان (صفحة الثورة السورية  )2011في (فيسبوك)
https://www.facebook.com/pg/Syrian.Revolution/about /
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ا
تلقائيا إلى (أسلمة) الثورة
ملواجهته .ثم إن تطابق اًلصطفاف الداخلي واإلقليمي مع اًلنقسام املذهبي أدى
أو ظهور قوى وتيارات تتبنى اإلسالم السياس ي – (السني) – ملواجهة النظام وحلفائه (.)43
وفرت املناطق الواسعة خارج سيطرة سلطة النظام مساحة استثنائية لنشوء التيارات اإلسالمية
املختلفة وتمددها ،في الوقت الذي لم يكن يسمح لها املجال العام في سورية (التيارات اإلسالمية) بالعمل
خارج إطار املؤسسة الدينية التقليدية ( .)44وكان انطالق الثورة السورية نقلة مهمة في هذا اإلطار.
وفرت الثورة تصاعد بيئة التوحش ،وكان ًلنتصار الحزب اإليراني في دمشق في تموز /يوليو ،2012
والتوسع في استخدام النظام للطيران الحربي والسالح الكيماوي في )45(2013؛ الدور في هيمنة السلفية
الجهادية على املشهد السوري (.)46
وأسوة بتشكيالت (الجيش الحر) املختلفة ( ،)47نشأ جيش اإلسالم ا ا
ا
مسلحا للمجتمع املحلي في
متدادا
ا
مدعوما بمرجعية مذهبية حنبلية تقليدية في (دوما)(،)48
دوما والغوطة الشرقية ،وكان هذا األساس املحلي
ا
حاضرا في بنية الجيش وخطابه وعالقته بالخصوم والحلفاء املحليين ،وإن
وبقي هذا البعد املذهبي واملحلي
لم ينعكس في عالقاته السياسية والخارجية(.)49

( )43مروان قبالن« ،املعارضة املسلحة السورية :وضوح الهدف وغياب الرؤية» ،مجلة سياسات عربية ،العدد  2أيار/
مايو 2013
https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue002/Pages/art04.aspx
( )44طارق العبد« ،السلفيون في سورية ..خالف مع الجميع بين السالح والتكفير» ،موقع سورية تلغراف 2 ،تشرين
الثاني /نوفمبر 2012
http://www.syriantelegraph.com/?p=48140
( )45موقع يوتيوب« ،لحظة إطالق صاروخ أرض أرض إلى الغوطة الشرقية في مجزرة الكيماوي»
Chemical Mascare https://www.youtube.com/watch?v=y6CZtF6pGvQ
( )46ياسين الحاج صالح« ،السلفية الجهادية كتكنولوجية سياسية» ،القدس العربي 13 ،آب /أغسطس 2016
http://www.alquds.co.uk/?p=581128
( )47أنشئت أول جماعة مسلحة تابعة للجيش السوري الحر في الغوطة الشرقية باسم (كتيبة عبيدة بن جراح) بقيادة
(أبو محمد) ،وهو مقدم كردي متقاعد من حي ركن الدين في دمشق (ABU QUSAY: PORTRAIT OF A FIGHTER
 http://aljumhuriya.net/en/portrait/abu؛ موقع يوتيوب ،قائد جيش اإلسالم الشيخ عصام بويضاني يوضح فيها
أسباب تفرق الفصائل وما الحلول املتبعة لنبذ التفرقة ) https://www.youtube.com/watch?v=MiSNBLcGMzQ
(« )48الكتائب اإلسالمية في سورية :عددها ومنطلقاتها وأهدافها» ،موقع جي بي س ي
الكتائب-اإلسالمية-املقاتلة-في-سورية-عددها-ومنطلقاتها-وأهدافها http://www.jbcnews.net/article/16721( )49أحمد أبازيد« ،الحركات اإلسالمية في سورية :ديناميات التشظي وآفاق التقارب» ،مركزالجزيرة للدراسات،
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/09/160905105641550.html
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ا
بدأ جيش اإلسالم في سورية نشاطه بوصفه فصيال أعلن الجهاد ضد النظام .وفي مقابلة لزهران علوش،
مؤسس جيش اإلسالم ،وبحسب تعريف الحنبلية للجهاد ،إذ ينتمي علوش أو قادة جيش اإلسالم هو (قتال
الكفار) ( ،)50وأكد مع صحيفة مقربة سبب اختيار الجهاد ضد النظام بقوله إن «التاريخ األسود للطائفة
النصيرية التي ينتمي إليها النظام ،التي ثبت أنها لم ترتدع عبر التاريخ إًل بالقتال» ( .)51وهو أمر أكده علوش
في حديث لصحيفة (الديلي بيست) األميركية مع الصحافية السورية (هديل عويس) ،أن أولوية (جيش
اإلسالم) هي طرد املشروعين (الفارس ي والتكفيري) ،وإسقاط النظام ( .)52وتبني الهوية اإلسالمية للمجتمع،
وإعادة بناء سورية على أسس الشريعة والفقه اإلسالمي ومبادئهما .وكان علوش قد لخص في مقابلة مع قناة
الجزيرة منهج هذا الفصيل بأنه اإلسالم ،اإلسالم الذي يضم القواعد األساس من العدل واإلنصاف والحق
( .)53وتمثل هذا الفكر في معاييره لقبول أعضاء وعناصر جدد بين صفوفهم ،إذ عدد جملة من املواصفات
(« :)54السمع والطاعة ،الدين ،اًللتزام باآلداب العامة لإلسالم ،الصدق ،اًللتزام والتحلي باألخالق والقبول
بهيكلية الجيش وآلية اتخاذ القرارات فيه».
ولكن على الرغم من أنه يسعى ا
أيضا لثيوقراطية على أساس التطبيق الصارم للشريعة اإلسالمية
ومعاداة املسلمين الشيعة واألقليات غير السنية األخرى ،إًل أنه يختلف في جوانب مهمة عن التعليمات
السلفية الجهادية الشائعة في تنظيم القاعدة والحركات املماثلة .وفي هذا يقول (عبد الرحمن الحاج) ،وهو
متخصص في الجماعات اإلسالمية السورية ،ووزير سابق في حكومة املنفى التابعة للمعارضة« :إنه نوع
تقليدي من السلفية ،وهو ما نسميه سلفية السلفية»« .ليس لديهم جدول أعمال عاملي .جدول أعمالهم
ا
تقريبا ديني محض ووطني .الجهاد ليس الهدف ،والهدف هو تصحيح معتقدات الناس» (.)55

( )50نهى عبد هللا الحسين السدمي« ،اإلسالم السياس ي ،في الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا»( ،القاهرة :مكتبة مدبولي
.)2014
(«)51حوار مع قائد فصيل (لواء اإلسالم) السورية» ،مجلة البيان
http://www.albayan.co.uk/Mobile/MGZarticle2.aspx?id=2790
( )52موقع تلفزيون أورينت« ،علوش في مقابلة مع صحيفة أميركية يتحدث عن الديمقراطية ومستقبل سورية»
https://goo.gl/JsEBku
( )53قناة الجزيرة« ،زهران علوش ..سلسلة رموز املعارضة املسلحة» ،جhttps://goo.gl/QCyX4v 6
(( )54جيش اإلسالم عدو "داعش" اللدود» ،موقع بوابة الحركات اإلسالمية
http://www.islamist-movements.com/28237
( )55أرون لوند« ،إلى األنفاق»( ،مؤسسة سنتشري  21كانون األول /ديسمبر )2016
https://tcf.org/content/report/into-the-tunnels /
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 .3البنية التنظيمية والفكرية
كان جيش اإلسالم يضم األشخاص املعروفين بتوجهاتهم السلفية ،األمر الذي توضح في بنيته الفكرية
والتنظيمية التي اعتمدت على بعض عائالت دوما الكبيرة التي تنتمي إلى التيار السلفي اإلسالمي (البويضاني،
ا
أشخاصا محدودين ،منهم :أبو قص ي ديراني ،أبو
الشيخ بزينة ،ودلوان) ( .)56إلى جانب حلقة ضيقة ضمت
ياسر شيخ بزينة ،سمير كعكة« ،الشرعي العام» لتنظيم جيش اإلسالم ،وعصام بويضاني القائد الحالي
لجيش اإلسالم.
كانت الهوية الدينية "لجيش اإلسالم" مصدر مهم لجذب املجندين الجدد .وعلى الرغم من أن خطاب
علوش األصولي والعالقات مع السعودية أثا ت ا
قلقا بين العلمانيين وبعض علماء اإلسالم املسلمين
ر
املناهضين للسلفية ،إًل أنهم لم يكونوا أقوياء ومتحدين بما فيه الكفاية لطرح مقاومة فاعلة .واألهم من
ذلك ،لم تكن آراؤهم تحظى بشعبية كبيرة بين السكان السنة املحافظين في دوما .في الواقع ،إن قدرة جيش
اإلسالم على تصوير نفسه قوة ملتزمة ا
دينيا ضد حكومة األسد استقطبت املجندين البعيدين عن فصائل
الجيش السوري الحر.
على الصعيد التنظيمي ،يقوم بناء (جيش اإلسالم) على منهجية مؤسساتية في اتخاذ القرار العسكري،
ويتكون إدارايا من مجلس قيادة يضم  27ا
مكتبا إدارايا ًل عالقة مباشرة لها بالعمل العسكري ،أبرزها مكتب
تأمين املنشقين الذي يهتم بالتواصل مع الجنود النظاميين وتأمين انشقاقهم ،ومكاتب للخدمات والتصنيع
ا
الحربي والنقل واإلعالم ،مضافا إليها نشاطه املدني الخدمي )57(.وغرفة عمليات عسكرية تضم  64كتيبة
عسكرية مسلحة بمختلف أنواع األسلحة من رشاشات خفيفة ومتوسطة وثقيلة ،وقاذفات صواريخ
ومدافع ودبابات وعربات ناقلة للجنود ،ومنظومات دفاع جوي ،إذ قام بعرض عسكري ضخم في الغوطة
الشرقية في  30نيسان /أبريل  ،)58(2014إضافة إلى طائرات نفاثة تدريبية(.)59
ويبلغ التعداد البشري لجيش اإلسالم بحسب تقا ير صحافية ودولية في عام  2016بين  12ا
ألفا و20
ر
ألف مقاتل (.)60
ا
نموذجا http://aljumhuriya.net/35519
( )56عروة خليفة ،عن بنية التنظيمات السلفية في سورية :جيش اإلسالم
( )57املوقع الرسمي لجيش اإلسالم/https://www.jaishalislam.com ،
( )58موقع يوتيوب ،املعارضة السورية في أكبر عرض عسكري (على أبواب دمشق) ،جيش اإلسالم
https://www.youtube.com/watch?v=i_NTxV_g658
( )59إيالن بن زيون ،متمردون إسالميون يستولون على طائرة للجيش السوري
http://www.timesofisrael.com/islamist-rebel-air-force-takes-wing /
( )60إيلي ليك« ،جيش اإلسالم في سورية يقول إنه ًل يريد الحرب مع إسرائيل»( ،بلومبرغ  29أيلول /سبتمبر )2016
https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-09-29/syria-s-army-of-islam-says-it-wants-no-warwith-israel
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 .4العمليات العسكرية
بدأ جيش اإلسالم العمل املسلح في بدايات تأسيسه من خالل القيام بعمليات اغتيال لعناصر األمن
والضباط ( ،)61وهجوم على حواجز النظام ( ،)62إًل أن أهميته تصاعدت بعد تبنيه تفجير مقر مكتب األمن
ُ
القومي في دمشق في يوليو /تموز  ،2012إذ قتل عدد من كبار مسؤولي األمن بمن فيهم وزير الدفاع و(آصف
شوكت) صهر الرئيس األسد ( ،)63على الرغم من غياب الدًلئل على ذلك ،إضافة إلى أن بعض املصادر
أكدت أن عناصر داخلية من النظام نفسه نفذت العميلة (.)64
حصل جيش اإلسالم (كان ما يزال يعرف وقتها بلواء اإلسالم) على كثير من اًلستقطاب اإلعالمي ،وبات
ئيسا ألي معركة محتملة تستهدف العاصمة التي تعد من أهم جبهات القتال في سورية ،ا
مرشحا ر ا
وفقا لعدد
من املصادر الغربية والعربية ( .)65وشارك جيش اإلسالم في نهاية عام  2013إلى جانب عدد من الفصائل
ا ا
كامال ا
تقريبا ،وتعد معركة (هللا غالب) التي أطلقها عام  2015أبرز
واأللوية األخرى في تحرير الغوطة تحريرا
أعماله العسكرية ،إذ سيطر خاللها على مبنى األركان اًلحتياطي قرب مدينة حرستا الذي يعد ا
مقرا
ا
ا
مجهزا بأحدث وسائل اًلتصال والتطهير الكيماوي وغيرها من املعدات (.)66
احتياطيا لقيادة قوات النظام

( )61موقع يوتيوب« ،دوما  -أول عملية لسرية اًلسالم – https://www.youtube.com/watch?v=IW7j3pTfGY8 »002
( )62موقع اليوتيوب« ،أول بيان ألول عملية لسرية اإلسالم في دوما وهؤًلء املجاهدين لم يبق منهم إًل  5أحياء»،
https://www.youtube.com/watch?v=BTthjIU6w-0
( )63موقع بي بي س ي ،األزمة السورية ،دليل الجماعات املسلحة في سورية
 http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/01/131213_syria_rebels_background؛ Syria crisis:
 Profiles of security and defence chiefs killed in Damascus blastموقع بي بي س ي  20تموز /يوليو 2012
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-18889030
( )64موقع يوتيوب« ،الجزيرة العقيد خالد الحبوس قائد املجلس العسكري في دمشق يؤكد مقتل العصابة»،
2012/5/20
 https://www.youtube.com/watch?v=PsGbPBjLI0g؛ موقع يوتيوب« ،شريف شحادة وتعليقه على اغتيال عدد
من املسؤوليين السوريين» https://www.youtube.com/watch?v=vs2BOdfqaGs 2012 ،5 ،20 ،؛
موقع يوتيوب« ،دمشق تنفي أنباء تحدثت عن اغتيال مسؤولين سوريين كبار».
https://www.youtube.com/watch?v=tBrYMBlHpFs
( )65معهد ليفانت للدراسات ،فصيل جيش اإلسالم املعارض ..النشأة والدور /https://goo.gl/xapBhu
( )66موقع يوتيوب ،شاهد سيطرة جيش اإلسالم على أخطر مقر قيادة تحت األرض للنظام النصيري
https://www.youtube.com/watch?v=I4xZLcCSM0o
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وشارك مع جماعات املعارضة األخرى ،بما في ذلك جبهة النصرة وأحرار الشام ،في السيطرة على جسر
الشغور في محافظة إدلب في  25نيسان /أبريل  .)67(2015وفي  10أيلول /سبتمبر  ،2015استولى جيش
اإلسالم على مبنيين في قسم النساء في سجن عدرا التابع للنظام بالقرب من دمشق ( ،)68وفي  11شباط/
ا
جنودا تابعين للجيش السوري بين عدرا ودوما في الغوطة الشرقية ،إذ
فبراير  2016هاجم جيش اإلسالم
كبدهم خسائر فادحة ( .)69وشارك جيش اإلسالم في  7آب /أغسطس  2016بالتنسيق مع غرفة عمليات
فتح حلب لكسر حصار نظام األسد على مدينة حلب (.)70
ا
إضافة إلى العمليات ضد النظام ،شن جيش اإلسالم هجمات ضد فصائل املعارضة األخرى ،من مثل
الحملة التي أطلقها علوش «تطهير البالد من رجس الفساد» ضد كتائب جيش األمة بعد انشقاق األخير عن
املجلس القضائي املوحد في دوما  ،)71(2015أو ضد تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) في الغوطة الشرقية
( )72وفي مناطق القابون وجوبر وبرزة وتشرين في مدينة دمشق ،إذ استولى على مقرين لتنظيم الدولة وعلى
ا
ا
هجوما
سجينا ( ،)73وهاجم جيش اإلسالم تنظيم (داعش) في عرسال في لبنان في وقت كان التنظيم يشن
20
على حزب هللا والجيش اللبناني .وادعى زهران علوش حينئذ أن الهجوم كان ر ادا على تنظيم الدولة اإلسالمية
ا
هجوما خارج سورية
ملهاجمته مقر قيادة جيش اإلسالم ،وكانت هذه هي املرة األولى التي تشن فيها الجماعة
(« )67املتمردون السورين يسيطرون ا
تقريبا على مدنية حكومية رئيسة في محافظة إدلب» ،ميدل إيست آي 25 ،نيسان/
أبريل .2015
http://www.middleeasteye.net/news/syrian-rebels-take-almost-all-key-government-city-idlib-province1318965374
(« )68متمردون يقتحمون أكبر سجن في سورية بالقرب من دمشق» ،وكالة أنباء الفرنسية ،خدمة ياهو اإلخبارية 10
أيلول /سبتمبر 2015
https://www.yahoo.com/news/rebels-storm-syrias-largest-prison-near-damascus-monitor005923440.html
( )69صفحة (فيس بوك) https://www.facebook.com/harbnafsealhadath/posts/885118308254160:0
( )70توماس جوسلين« ،الجهاديون واملعارضة يقولون إنهم كسروا حصار حلب» ،مجلة الحرب الطويلة( ،مؤسسة
الدفاع عن الديمقراطيات  7آب /أغسطس .)2017
http://www.longwarjournal.org/archives/2016/08/jihadists-and-other-rebels-claim-to-have-brokenthrough-siege-of-aleppo.php
( )71املنظمات اإلسالمية املسلحة في سورية،
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/533#note43
(( )72سورية تقرير النزاع) الرقم  .4مركز كارتر  11أيلول /سبتمبر 2014
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syriaconflict/nationwideupdate-sept-18-2014.pdf
( )73موقع بي بي س يhttp://www.bbc.com/news/world-middle-east-33342943 :
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(ُ .)74ويسجل لجيش اإلسالم كونه أول فصيل سوري (من التنظيمات اإلسالمية السلفية) اتخذ قرا ارا بقتال
(داعش) ،ومنع تمددهم في املناطق السورية ،فتنظيم جيش اإلسالم هو (مرتد وكافر) من وجهة نظر
(داعش) ،وهو أكثر فصائل املعارضة السورية التي تصدت لداعش ،وقد وصل األمر حد إعدام (جيش
اإلسالم) ،عناصر من تنظيم داعش بطريقة التنظيم نفسه في إعدام خصومه (.)75
ا
وظهرت بوادر خالفاتها مع جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) بداية من الفصيل املوالي لجبهة (فيلق
الرحمن) ( )76ومن ثم مع جبهة النصرة نفسها ،وعلى الرغم من تصريحات زهران علوش القائد السابق
لجيش اإلسالم ،عن أن جبهة النصرة فصيل مقاتل في سورية ،اشتركنا معهم في معارك عدة ،فرأينا منهم
اإلقدام ،والجهاد ،والعمل الدؤوب ،ونحن نثني على جبهة النصرة ،وًل نعدهم خوارج ( ،)77إًل أنه بعد
استبعاد مجموعة (جبهة فتح الشام) من محادثات السالم هذه بسبب انتمائها السابق إلى تنظيم القاعدة.
ا
ونتيجة لذلك ،بدأت (فتح الشام) بمهاجمة الجماعات املسلحة التي أرسلت ممثلين لها إلى محادثات السالم
ا
في كازاخستان ،ومنها جيش اإلسالم الذي كان ممثال بمحمد علوش ،رئيس وفد التفاوض .وأدى ذلك إلى
سلسلة من املناوشات في محافظة إدلب دفعت مقاتلي جيش اإلسالم ( ،)78في بيان له عن بدء هجوم على
(هيئة تحرير الشام) ر ادا على اعتدائها على رتل ملؤازرة جيش اإلسالم متوجه إلى أحياء دمشق الشرقية لقتال
قوات األسد (.)79

()74عبد هللا سليمان علي« ،جيش اإلسالم يواجه الدولة اإلسالمية في عرسال» ،املنيتور 5 ،شباط /فبراير 2015
http://www.al-monitor.com/pulse/security/2015/02/jaysh-al-islam-qalamoun-syria-arsal-lebanon.html
( )75موقع يوتيوب« ،جيش اًلسالم ينشر فيديو عن اعدام عناصر من داعش»
https://www.youtube.com/watch?v=wnrytzHx2UE
( )76وكالة سمارت« ،اشتباكات بين "فيلق الرحمن" و"جيش اإلسالم" في زملكا بريف دمشق» 28 ،نيسان /أبريل 2016
https://goo.gl/sfNuCD
( )77موقع ويكبيديا« ،جيش اإلسالم» https://goo.gl/uVT4v9؛ موقع يوتيوب« ،زهران علوش :موقف جيش اإلسالم
من جبهة النصرة»
https://www.youtube.com/watch?v=hotGPn7UUig
( )78بسام مروة« ،الثوار واملتمردون السوريون يتقاتلون لالنقسام حول عملية السالم» ،أسوشيتد برس  6شباط /فبراير
2017
https://apnews.com/ed40ee023fe749e4a0a72508f2e29935/syrian-rebels-and-insurgents-battle-splitover-peace-push
( )79موقع تلفزيون اآلنhttps://goo.gl/RiFLif :
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 .5مصادرالتمويل
يعد التمويل من أهم املشكالت التي واجهت الثورة السورية ،ومن أهم أسباب الخالف بين قوى
املعارضة املدنية منها والعسكرية كذلك؛ فتنوع سياسات املمولين حول بعض الفصائل الى ميليشيات
خاصة تتلقى األوامر من الخارج (املمول).
ا
عموما ،تتعدد املصادر التي يعتمد عليها جيش اإلسالم في تمويل مقاتليه وعملياته ،فهي تتراوح بين
حكومات ومنظمات وهيئات وأفراد ( .)80بحسب محمد علوش في مقابلة مع صحيفة الشرق
«بعض التبرعات التي تصل من داعمي الثورة السورية واملتحمسين لها محليا وخارجيا» ،أو من خالل
الغنائم التي يتحصل عليها في معاركه مع النظام (.)82
األوسط ()81

وكشف العقيد (خالد الحبوس) ،الرئيس السابق للمجلس العسكري في دمشق ،في تصريح ضمن
ا
شهادته عن جيش اإلسالم ( .)83تفاصيل أكثر عن مصادر تمويل محلية مقربة من النظام السوري ،مضافة
إليها التسريبات أدلى بها (سليم حجازي) القائد السابق للواء الشام ،في شهادة نشرها في صفحته على
«فيسبوك» عرض خاللها مجموعة من املعلومات املثيرة ( .)84وكشفت تقارير صحافية تحصل جيش
اإلسالم على تمويل من اململكة العربية السعودية منذ تأسيسه في عام  .)85(2013وكذلك تمويل من قطر
وتركيا ا
أيضاـ إًل أنه من غير الواضح متى بدأت قطر وتركيا تمويل جيش اإلسالم (( )86يظن في مرحلة التقارب
( )80جريدة الحياة( ،الكويتيون دعموا «املقاومة السورية» بنحو  100مليون دوًلر) 4 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2013
http://www.alhayat.com/Details/568664
ا
ا
( )81موقع أورينت« ،جيش اإلسالم ..منهجية عسكرية مؤسساتية بـ  60تشكيال مقاتال» 11 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2013
https://goo.gl/3kMAee
( )82موقع يوتيوب« ،الشيخ زهران علوش يتحدث عن معركة هللا غالب التي خاضها جيش اإلسالم على تخوم العاصمة
دمشق»،
https://www.youtube.com/watch?v=PDzvZQQkxR4
( )83برنامج ساوند كليب ،حساب الجمهوريةhttps://soundcloud.com/user-493689171/9syeorhbjjb6 :
( )84صبر درويش« ،زهران علوش «ملك ملوك» الغوطة الشرقية :من سجن النظام إلى حضنه الدافئ» ،الحياة ( 14كانون
الثاني /يناير https://goo.gl/5TiX3Q ،)2015
( )85حسان حسان« ،جيش اإلسالم يفوز في سورية» ،فورين بوليس ي 1( ،تشرين األول /أكتوبر )2013
 /؛ http://foreignpolicy.com/2013/10/01/the-army-of-islam-is-winning-in-syria
خالد يعقوب عويس« ،من الداخل :السعودية تعزز منافسيها السلفيين قريبين من تنظيم القاعدة في سورية» ،رويترز،
( 1تشرين األول /أكتوبر )2013
؛ http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-jihadists-insight-idUSBRE9900RO20131001
( )86روي غوتمان ومصعب الحمدي« ،قائد املعارضة اإلسالمية يسير في الخطاب األول مع وسائل اإلعالم األميركية»،
(مكاكلتش ي  20أيار /مايو .)2015
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التركي -السعودي ( .))87وتشير تقارير غير مؤكدة أن السعودية أقنعت باكستان باملساعدة في تدريب مقاتلي
جيش اإلسالم (.)88
ويرجح املهتمون أن تنظيم (جيش اإلسالم) وقائده زهران علوش كانوا يتلقون الدعم من بعض الدول
الخليجية ضمن مخصصات دعم (املعارضة السورية املعتدلة)( ،)89إذ تشير التقارير إلى أن الدعم األساس
لعلوش بوصفه قائد تنظيم محسوب على الجبهة اإلسالمية كان يصل عبر اململكة العربية السعودية ،وأن
ماليين الدوًلرات من السعودية خصصت لتمويل (جيش اإلسالم) ودعمه( ،)90وكان قد انتشر فيديو مسرب
يظهر فيه زهران علوش في اجتماع مع قائد فيلق الرحمن وقائد لواء فجر األمة ،وهم يتهمونه باختالس 12
ا
مؤكدا أن األموال التي
مليون دوًلر من تمويل الغوطة ملصلحة جيش اإلسالم ،بينما رفض علوش اًلتهام
ا
حصرا ،وليس إلى الغوطة(.)91
وصلت إليه كانت لجيش اإلسالم
وعمل (الجيش) على تعزيز مصادر تمويله الخاصة؛ بما يسمى (اقتصاد الحرب) ،وتجارة السوق
السوداء ،وفرض رسوم أو مستحقات مالية .ففي عام  2014عانى جيش اإلسالم مشكالت مالية
ولوجستية ،عندما ضغطت الوًليات املتحدة على دول الخليج للقضاء على شبكات التبرعات الخاصة من

http://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/article24784780.html
( )87فريق عمل"« ،جيش اإلسالم” املرشح األول ملعركة دمشق ،ملاذا يتلقى هذا الكم من اًلنتقادات؟» ،ساسة بوست،
(7تموز /يوليو .)2015
https://www.sasapost.com/jaysh-al-islam-in-syria /
( )88ديفيد كينار« ،حرب الظل للعربية السعودية» ،فورين بوليس ي 6( ،تشرين الثاني /نوفمبر )2013
http://foreignpolicy.com/2013/11/06/saudi-arabias-shadow-war /
( )89زلتان بول« ،السلفية الكويتية وزيادة دورها في بالد الشام» ،مركزكارينغي( ،أيار /مايو )2013
 http://carnegieendowment.org/files/kuwaiti_salafists.pdf؛ تغريدة من حساب نايف العجمي:
https://twitter.com/dralajmey/status/348767068608401409
( )90إليزابيث ديكنسون« ،اللعب بالنار :ملاذا القطاع الخاص الخليجي يدعم املعارضة السورية وتزيد من الشحن
الطائفي» ،معهد بروكينغز 16 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2013
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/private-gulf-financing-syria-extremistrebels-sectarian-conflict-dickinson.pdf
( )91موقع يوتيوب« ،زهران علوش "يتاجر بدم الغوطة" و 12مليون دوًلر كانت آخر املبالغ التي وردت لجيبه»
https://www.youtube.com/watch?v=GM7w-MWO_PI
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أجل (التمرد السوري) ( ،)92فكانت خطوط التماس (املعابر) و(األنفاق) ( )93من أهم مصادر التمويل التي
اعتمد عليها علوش.

ر ا
ابعا :جيش اإلسالم :املسارات

يعمل (جيش اإلسالم) في املقام األول في محافظة دمشق ،وهو أكبر جماعة معارضة وأكثرها قوة في حزام
الغوطة الزراعي في دمشق .وتنشط املجموعة ا
أيضا في محافظة حمص ،وقد نفذت عمليات في حلب وإدلب
وحماة ودرعا والقنيطرة (.)94

 .1جيش اإلسالم( :إمارة) الغوطة
تعد مدينة دوما -كبرى مدن الغوطة الشرقية -معقل الحنبلية في البالد ،لذلك فقد سارع النظام في
سعيه لعسكرة الحراك السلمي في محيط العاصمة ،باإلفراج عن أحد أبرز الداعين إلى السلفية في سورية
(زهران علوش) الذي اعتقل في  2009بتهمة الحيازة على أسلحة والتحضير ألعمال عسكرية.
كانت حماية املدنيين واملتظاهرين من بطش النظام من أهم أسباب ظهور مجموعات من املتطوعين
املدنيين من أبناء الغوطة( ،)95وكانت سرية اإلسالم التي شكلها زهران علوش من أصدقائه وأسرته في دوما،
واحدة من تلك املجموعات التي أعلنت حمل السالح أطلق عليها كتيبة اإلسالم (سرية اإلسالم) إحدى هذه
املجموعات املدنية التي أعلنت حمل السالح ،بقيادة زهران علوش التي سرعان ما تحولت إلى (لواء اإلسالم)
ثم إلى (جيش اإلسالم) ا
ًلحقا ،بفضل الدعم املادي الذي كان يتلقاه من شبكة من املشايخ السلفيين في
السعودية والخليج( ،)96أمثال الشيخ عدنان العرعور ()97والداعية الكويتي شافي العجمي ،أسهم في صعود
هذه الجماعة.

( )92جربدة الراي« ،تبرعات الكويتيين تبحث عن «األخيار ًل األشرار» في سورية» 7( ،أيار /مايو .)2016
http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2016/05/07/677895/nr/kuwait
( )93محمد ،سالمي« ،الغوطة الشرقية على حافة اًلنفجار وصراعات حادة أعمدتها األنفاق والسلطة والخالف العقائدي
يعصفان بتشكيالت املعارضة» ،القدس العربي 31( ،تموز /يوليو http://www.alquds.co.uk/?p=380115 .)2015
( )94موقع بي بي س ي« ،دليل املعارضة السورية» 13( ،كانون األول /ديسمبر .)2013
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24403003
( )95دوما ،قصة فريدة https://goo.gl/V1gHP1
( )96ويل تودمان« ،سياسات دول الخليج في سورية» ،ترجمة مركز حرمون للدراسات املعاصرة،
https://harmoon.org/archives/2943
( )97موقع اليوتيوب« ،الشيخ العرعور يكشف أسرار قائد جيش اإلسالم زهران علوش»،
https://www.youtube.com/watch?v=Qm5LGepWMDI
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بدأ لواء اإلسالم بشق طريقه للوصول إلى القمة ،فعمل إما على عقد تحالفات مع بعض الفصائل أو
إزاحة بعضها اآلخر ( ،)98إذ ُس ِّمي زهران علوش رئيس مجلس الشورى ،وهي الهيئة التنفيذية والسياسية
والدينية ،مع الدعم السخي من املال الخليجي كان ينظر إلى هران علوش بوصفه ا
واحدا من أقوى قادة
ز
ا
املتمردين في سورية ( .)99ما دفعه إلى تشكيل جيش اإلسالم ليكون متحدثا باسمه ،فهو القائد العام له ،إًل
أن هذا التحالف انتهى بإعالن جماعات إسالمية عدة إنهاء أي تعاون في دمشق مع جيش اإلسالم ،مشتكية
من أن الرعاة الخليجيين للمشروع حاولوا استخدام نفوذهم املالي إلرغامهم على طاعة زهران علوش (،)100
إذ كان هناك بالفعل دعم خا جي ليكون علوش ا
قائدا للمعارضة في دمشق ( .)101وبحلول أوائل عام ،2015
ر
تمكن علوش من فرض نفسه على الفصائل املحلية األخرى معظمها ،على الرغم من مقاومة بعض األطراف
له نتيجة أساليبه اًلستبدادية (.)102
ا
خصوصا التقارير املرعبة التي تخرج من سجن التوبة في دوما ( ،)103وهو
ونتيجة اًلستياء املتزايد في دوما،
سجن سري تعرض فيه معارضو جيش اإلسالم للتعذيب والقتل بناء على أوامر من املحاكم الدينية
ا
وانقالبا ضد قائد جيش اإلسالم ،قرر مجلس املجاهدين في دوما حل املجالس املحلية والهيئات
للمجموعة،

()98موقع يوتيوب« ،بيان تأسيس مجلس مجاهدي دوما .»2013 / 3 / 1
 https://www.youtube.com/watch?v=xKCdugRDYGU؛أرون لوند« ،نزاع في دوما» ،مركزكارينغي 24 ،تشرين
األول /أكتوبر 2013
http://carnegie-mec.org/diwan/53432?lang=en
( )99جوشوا ًلنديش« ،أقوى خمس رجال في سورية» ،سورية كومنت 1( ،تشرين األول/أكتوبر ،)2013
/http://www.joshualandis.com/blog/biggest-powerful-militia-leaders-syria
( )100أرون لوند« ،نزاع في دوما».
( )101خال يعقوب عويس« ،السعودية تروج لسلفي من القاعدة في سورية» .روتيرز  1تشرين األول /أكتوبر 2013
 http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-jihadists-insight-idUSBRE9900RO20131001؛ أرون لوند،
«زهران علوش ..املتمرد السوري الذي حاول بناء جنة إسالمية» ،بوليتيكو 31 ،آذار /مارس 2017
http://www.politico.com/magazine/story/2017/03/the-syrian-rebel-who-built-an-islamic-paradise214969
( )102أرون لوند« ،إلى األنفاق» ،مؤسسة سنتشري 21 ،كانون األول /ديسمبر 2016
https://tcf.org/content/report/into-the-tunnels /
("« )103سبوتنيك" تكشف تفاصيل تعذيب "جيش اإلسالم" و"النصرة" للمخطوفين في ريف دمشق» 31( ،آب /أغسطس،
)2015
 /https://arabic.sputniknews.com/news/201507311015155991؛ مراسل سوري« ،شهيد تحت التعذيب في
سجون زهران علوش» 31 ،تشرين األول /أكتوبر https://goo.gl/Ls5H5c 2015
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الثورية األخرى جميعها بما فها مجلس الشورة بقيادة زهران علوش ( .)104ثم أعلنوا تشكيل مجلس جديد،
ُه ِّمش علوش فيه ملصلحة أبي صبحي طه وحلفائه ،ور ادا على ذلك أعلن فصيل آخر موال لزهران علوش
ا
بيانا ( )105رد فيه على ذلك املجلس يقولون فيه إنهم يمثلون أغلبية أعضاء املجلس ،وأن القيادة الجديدة
تعمل على كسر صفوف املسلمين ،وأنهم يتعاونون مع نظام األسد ( .)106ثم ردت مجموعة من الناشطين
املدنيين ،على ذلك البيان بإصدار بيان احتجاج ضد علوش ،ا
متهما إياه بمحاولة تولي سلطات دكتاتورية
بالبندقية (.)107
كان صدام جيش اإلسالم في مستويات عدة ،مع الفصائل العسكرية على النفوذ والسيطرة ( ،)108ومع
مؤسسات املجتمع املدني ومنظماته واملجتمع املحلي بهدف فرض الخطاب السلفي عليها ( .)109إذ انضم
«جيش اإلسالم» إلى أكبر تجمع لقوى إسالمية معارضة في سورية ( )110وبحسب أحمد عيس ى الشيخ ،رئيس
مجلس الشورى للجبهة هي « جبهة سياسية عسكرية اجتماعية مستقلة تهدف إلى إسقاط نظام األسد في
ا
ا
ا
وناظما لتصرفات
وحاكما
مرجعا
سورية وبناء دولة إسالمية راشدة تكون فيها السيادة هلل عز وجل وحده
الفرد والدولة» ،وكان إعالن تشكيل الجبهة قد أظهرها مظهر البديل من اًلئتالف الوطني لقوى املعارضة
والثورة السورية وللجيش الحر (.)111
عمل جيش اإلسالم من خالل املجلس العسكري في الغوطة بالضغط على الفصائل العسكرية الفاعلة
هناك ،وذلك عبر سيطرته على كامل السالح الواصل للمجلس العسكري في دمشق وريفها ،بحسب شهادات
نشرها العميد خالد الحبوس ئيس املجلس العسكري في يف دمشق ،أن هران علوش الذي كان ا
مكلفا
ز
ر
ر
( )104موقع يوتيوب« ،بيان رئيس مجلس مجاهدي دوما بحل جميع الهيئات املدنية
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gUTkOkFX-QE.»2013/10/6
( )105موقع يوتيوب« ،بيان مجلس مجاهدي دوما »2013-10-14
https://www.youtube.com/watch?v=_2Hqd0StXwA
( )106موقع يوتيوب« ،لقاء الشيخ زهران علوش حول تفاصيل حملة القضاء على الفساد في الغوطة الشرقية»،
https://www.youtube.com/watch?v=_KasT-SEwww
( )107بيان من الحراك املدني في سورية  15تشرين األول /أكتوبر 2013
http://syria.frontline.left.over-blog.com/article-120613504.html
( )108موقع يوتيوب« ،لقاء الشيخ زهران علوش حول تفاصيل حملة القضاء على الفساد في الغوطة الشرقية»
https://www.youtube.com/watch?v=_KasT-SEwww
( )109أرون لوند« ،زهران علوش ..املتمرد السوري الذي حاول بناء جنة إسالمية» ،بوليتيكو 31( ،آذار /مارس .)2017
http://www.politico.com/magazine/story/2017/03/the-syrian-rebel-who-built-an-islamic-paradise214969
(« )110تشكيل الجبهة اإلسالمية  ،»2013-11-23مركزالشرق العربي 23( ،تشرين الثاني /نوفمبر .)2013
()111الجزيرة نت« ،سبعة فصائل سورية تندمج بـ "الجبهة اإلسالمية"» 22( ،تشرين الثاني /نوفمبر .)2013
https://goo.gl/Y4Aqex
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بنقل السالح الواصل من الشمال السوري إلى الغوطة ،استحوذ على هذه األسلحة والذخائر معظمها،
وبذلك احتكر لتنظيمه قوة عسكرية استخدمها في فرض سيطرته الكاملة( ،)112لعبة التوازنات في الغوطة
دفعت جيش اإلسالم إلى تشكيل قيادة موحدة ضمت القوى اإلسالمية كلها باسم (مجلس قيادة موحد في
الغوطة الشرقية) ،وتسلم قيادتها زهران علوش(- )113الذي لقب آنذاك بالقائد العام للغوطة -الفصائل
القريبة من فكرة (الجيش الحر) من مثل لواء شهداء دوما الذي كانت كتائبه قد حررت دوما في نهاية عام
ا
تجمعا أسمته «جيش األمة»( )115محاولة لكسر احتكار اإلسالميين
 2012بقيادة أبي صبحي طه( ،)114شكلت
في الغوطة ،وبخاصة في دوما ،للسلطة .وانتهت هذه املحاولة بعد حملة جيش اإلسالم على جيش األمة (،)116
واعتقال قيادييه ،وإعدام عدد من أبرزهم ،بمثل أبي علي خبية (.)117
كان صراع جيش اإلسالم مع فصائل (الجيش الحر) والهياكل التنظيمية املوجودة لقوى املعارضة
السورية ،رفضه التبعية العسكرية والسياسية لها بداية من رفض تبنيه رموز الثورة (العلم) ( )118أو أفكار
الثورة في الديمقراطية (.)119

( )112برنامج ساوند كليب ،حساب الجمهوريةhttps://soundcloud.com/user-493689171/9syeorhbjjb6 :
( )113الجزيرة نت« ،الغوطة الشرقية تلتئم تحت قيادة موحدة» 28( ،آب /أغسطس https://goo.gl/GvHZx9 .)2014
( )114موقع يوتيوب« ،القائد ابو صبحي طه من على الخط األول لجبهة حرستا».
https://www.youtube.com/watch?v=JKp_iIyZIZA
( )115حساب سوريتنا على (فيس بوك)« ،باألرقام والتواريخ من هو جيش األمة؟».
https://www.facebook.com/souriatna/posts/905833896117139
( )116موقع يوتيوب« ،ريف دمشق  -دوما جيش اإلسالم يسيطر على مقرات جيش األمة ويعتقل قادته».
 https://www.youtube.com/watch?v=hx1szHYv4v4؛ موقع يوتيوب« ،قبيل اإلنطالق لتحرير ميدعا من الخوارج
كلمة للشيخ زهران علوش قائد جيش اإلسالم أمام املجاهدين».
https://www.youtube.com/watch?v=DVR0eF16IQY
( )117موقع يوتيوب« ،مسرب  -إعدام أبو علي خبية من قبل جيش اإلسالم على طريقة املنهج الداعش ي والتهمة دخول
دمشق وقتال األسد».
https://www.youtube.com/watch?v=F4LuuTL2XzA
( )118موقع يوتيوب« ،ملاذا جيش اإلسالم ًل يرفع علم الثورة  -الجواب من الشيخ زهران علوش»
https://www.youtube.com/watch?v=kx-6MgrupcA
( )119موقع يوتيوب( ،زهران علوش والديمقراطية) https://www.youtube.com/watch?v=d-tJjIjy7no&t=51s
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ا
خصوصا بعد
استمرت معارك السيطرة بين جيش اإلسالم والفصائل األخريات املوجودات في الغوطة،
تشك َل جيش الفسطاط الذي ضم جبهة النصرة ولواء فجر األمة ( ،)120وكان ر ادا على سياسة جيش اإلسالم
التوسعية في عمق الغوطة (.)121
هذا الوضع أنهى أي مساحة لترتيب األوضاع في الغوطة ،وأنهى (تجربة الغوطة في اإلدارة املحلية)،
لتتحول الغوطة إلى قطاعات للفصائل العسكرية ،كل فصيل يسيطر على قطاع وينصب الحواجز
العسكرية على أبوابه ،وسط تبادل اعتقاًلت واتهامات ( )122بين الفصائل ( ،)123في وقت يقوم النظام بقضم
املناطق ويعيدها إلى سيطرته.
مع دعم بعض الدول اإلقليمية لجيش اإلسالم بوصفه القوة املالئمة للسيطرة على محيط العاصمة
وكذلك محاربة التنظيمات الجهادية بمثل تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) وهيئة تحرير الشام (النصرة
ا
سابقا) .تحول إلى أكثر فصيل سوري معارض بارز في الساحة العسكرية والسياسية للمعارضة في سورية.

 .2جيش اإلسالم والحراك املدني في الغوطة
ا
فصيال معار ا
ضا
على الرغم من محاوًلت بعض الجهات اإلقليمية الداعمة لجيش اإلسالم إظهاره
ا
معتدًل ،غير أن ممارساته الوحشية ًل سيما في الغوطة الشرقية أثبتت العكس (.)124
أنشأ جيش اإلسالم ا
عددا من املنظمات التي تعنى باإلغاثة والتنمية والشؤون الطبية والزراعية والدينية
والتعليمية وغيرها ،وصل عددها إلى ما يزيد على األربعين ما بين منظمة وهيئة ،نذكر منها :الهيئة الشرعية
العامة ،مجلس أهالي مدينة دوما ،مؤسسة عدالة ،هيئة شام اإلنسانية ،مؤسسة غيث التنموية ،شام
اإلنسانية ،مؤسسة اقرأ التعليمية ( .)125إًل أنها كانت أدوات إلحكام السيطرة على املجتمع في الغوطة ،إذ
صنفت منظمات املجتمع املدني الخدمية إلى منظمات (بايعت) جيش اإلسالم ،ومنظمات خضعت له تحت
التهديد والوعيد والتضييق والتخويف ،ومنظمات تعمل ،ولكنها مهددة .فقد اعتدت تشكيالت مدنية تابعة
(« )120جبهة النصرة وفصائل إسالمية تعلن عن تشكيل ‹جيش ُ
الفسطاط› في الغوطة الشرقية بريف دمشق» ،أرا نيوز،
 15آذار /مارس https://goo.gl/gPru4u 2016
(« )121فصائل الغوطة ضد "جيش اإلسالم"» ،املدن 3( ،أيار /مايو https://goo.gl/m5RYbJ ،)2016
( )122موقع أورينت« ،جيش اإلسالم يكتشف أنفاقا لهيئة تحرير الشام»https://goo.gl/Wck7Cb ،
(« )123جيش اإلسالم يروي تفاصيل مبادلة األسرى الفاشلة مع فيلق الرحمن» ،عنب بلدي 5( ،آب /أغسطس .)2015
https://www.enabbaladi.net/archives/159740?so=related
(«« )124جيش اإلسالم» ينفذ أحكام اإلعدام على عشرات الشباب في الغوطة الشرقية» ،القدس العربي 12( ،أيار /مايو
http://www.alquds.co.uk/?p=340063 »2015
( )125موقع ويكيبيديا ،جيش اإلسالم https://goo.gl/3WN3bh
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لجيش اإلسالم مرات عدة على مكتب التنمية ومكتب مركز توثيق اًلنتهاكات في سورية ،وجرى تهديدهم
بالقتل وسرقة بعض محتويات املكتبين إضافة إلى مبالغ نقدية.
ا
فمثال رافق تأسيس املجلس املحلي في دوما ( )126في أيلول /سبتمبر  2012تأسيس جيش اإلسالم اإلدارة
املحلية بمنزلة وزارة تتبع لها املجالس املحلية األخرى .وحاول السيطرة على املجلس املحلي بترشيح مدنيين
تابعين له ،ففي انتخابات الدورة الثانية ( )127في شهر نيسان/أبريل  2015ازداد ممثلو جيش اإلسالم إلى 7
ا
(انتخابيا) على املجلس باملطلق وبدأ
أشخاص ،لتأتي انتخابات عام  )128(2016ويسيطر جيش اإلسالم
بالضغط على أصحاب الكفايات إلبعادهم عنه ( )129ولتنيصب أصحاب الوًلءات مكانهم.
بدأت مالمح هيمنة جيش اإلسالم على الغوطة الشرقية في عام  2013وتصاعدت قبضته الحديدية ()130

عليها عبر فروع أمنية تابعة له بلغ عددها  23ا
فرعا أ ا
منيا ،وسجون عدة أشهرها :التوبة والباطون والكهف
ا
خصوصا ،فاعتقل
( .)131ألقت هذه املكاتب األمنية بثقلها على مفاصل الحياة في الغوطة بعامة ومدينة دوما
ُ
كثيرون ( ،)132وعلى رأسهم الناشطون السلميون ،وق ِّيد كثير من عمل املجالس املحلية واملنظمات املدنية،
وحرية التعبير وحتى النشاط املدني املناهض لألسد من مثل التظاهرات وغيرها (.)133
ُ
في بداية عام  2014أنش ئ (ديوان الحسبة) في الغوطة ،مهماته تندرج تحت متابعة ما أسماه جيش
اإلسالم بـ (الشؤون الدينية) لألهالي (التزامهم بتعليمات دينهم ،اللباس ،مراقبة األسواق ،إزالة املخالفات

( )126الحساب الرسمي للمجلس املحلي ملدينة دوما في (فيسبوك):
https://www.facebook.com/Douma.local.council /
( )127موقع يوتيوب« ،إجراء انتخابات املجلس املحلي ملدينة دوما»،
https://www.youtube.com/watch?v=LzeaTTbjUCA
( )128موقع يوتيوب« ،املجلس املحلي ملدينة دوما آلية اًلنتخابات»،
https://www.youtube.com/watch?v=DFjRgkty-0c
( )129عنب بلدي« ،عضو املجلس املحلي يختطف ا
نهارا في دوما» 24( ،تموز /يوليو ،)2015
https://www.enabbaladi.net/archives/39552?so=related
( )130موقع يوتيوب« ،جيش اإلسالم في دومــا على الطريقة الداعشية يضع أسرى ورهائن في أقفاص كدروع بشرية».
https://www.youtube.com/watch?v=fdkE4TKpbTc
( )131املحاور« ،سجون دوما من “التوبة” لـ”الكهف” لـ”الباطون” لـ”سفينة النساء”» https://goo.gl/qWqhTj
( )132موقع يوتيوب« ،نساء من دوما يحاولن اقتحام أحد مراكز اعتقال أبنائهن عند جيش اإلسالم».
https://www.youtube.com/watch?v=s7zAFnbYRXM
( )133موقع يوتيوب« ،يسقط زهران علوش عنوان مظاهرات اليوم في الغوطة الشرقية».
https://www.youtube.com/watch?v=5HRxwoxhI14
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(الشرعية) ،والبت في (الشرعية)( .)134فبحسب أحد الناشطين «واحدة من الوظائف األعلى ا
أجرا مع جيش
اإلسالم في دوما ليست القتال ،ولكن مخبر مؤسسة األمر باملعروف والنهي عن املنكر -شكل من أشكال
الشرطة الدينية -إذ ُيطلب من املخبرين أن يبلغوا عن انتهاكات قانونه للجماعة املسلحة ،وكانت تبلغ
الرواتب حوالى  200دوًلر ا
شهريا ،ثم يقومون عادة باعتقال الطرف املتهم "إلرسال الرسالة بأنهم موجودون
وأقوياء" ،ويمكن أن يحصل املخبر أيضا على مكافأة لكل انتهاك يجري اإلبالغ عنه ،ويمكن أن يتراوح بين
املعارضة العلنية لجيش اإلسالم والشتم إلى "التجديف" وارتداء النساء "مالبس غير ًلئقة"»(.)135
ُو ِّجهت اتهامات عدة لتنظيم جيش اإلسالم من املواطنين وجهات حقوقية ومدنية أخرى من بينها:
اختطاف الناشطة والحقوقية رزان زيتونة والناشطة السياسية سميرة خليل والناشط وائل حمادة
والناشط الحقوقي ناظم الحمادي ،التي أنكرها جيش اإلسالم( ،)136وأنكر ا
أيضا اًلتهامات املوجهة له لعدد
من عمليات اًلغتيال من مثل اغتيال الناشط محمد فليطاني وعدنان خبية (قائد سرية القيادة في لواء
ُ
شهداء دوما)( )137مع مرافقه ،واتهم بمحاولة اغتيال الشيخ سعيد درويش والشيخ أبو أحمد عيون ،والشيخ
خالد طفور الشهير بأبي سليمان الذي شغل منصب رئيس املجلس القضائي املوحد في الغوطة
الشرقية( ،)138وهو املكلف بملفات التحقيق حول اختطاف رزان زيتونة ورفاقها واعتقال أحمد طه امللقب

( )134عنب بلدي« ،هيئة (الحسبة) رقابية بمسمى مديرية الدعوة واإلصالح في الغوطة الشرقية» 26 ،كانون األول/
ديسمبر
2016https://www.enabbaladi.net/archives/121413
سامح اليوسف« ،انقسام بغوطة دمشق حول تطبيق "الحسبة"» ،الجزيرة نت 9( ،آب /أغسطس .)2015
https://goo.gl/LHpKSq
( )135أحمد ظاظا« ،العمل في دوما ،عليك العمل مع جيش اإلسالم» ،سورية يعمق 24 ،شباط /فبراير
2017
https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2017/02/24/to-work-in-douma-men-must-join-militantsof-jaish-al-islam
(« )136السلفي السوري زهران علوش والحقوقية السورية رزان زيتونة» ،موقع قنطرة 11 ،كانون األول /ديسمبر 2014
https://goo.gl/H9Kkyy
موقع يوتيوب« ،ما هو مصير رزان زيتونة؟ الجواب من زهران علوش»،
https://www.youtube.com/watch?v=Wso41WLB6Gw
( )137موقع يوتيوب« ،مسرب  -إعدام أبو علي خبية من قبل جيش اإلسالم على طريقة املنهج الداعش ي والتهمة دخول
دمشق وقتال األسد».
https://www.youtube.com/watch?v=F4LuuTL2XzA
( )138موقع يوتيوب« ،مؤتمر عضو املجلس القضائي األستاذ خالد طفور أبو سليمان يوضح فيه مالبسات محاولة
اغتياله»https://www.youtube.com/watch?v=Ix3ofQPmj3A 18/04/2016 ،
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بأبي صبحي واغتيال الشيخ أحمد عيون ،وقد أنكر جيش اإلسالم هذه التهمة على الرغم من اعتراف منفذ
العملية ُبعيد إلقاء القبض عليه(.)139

 .3جيش اإلسالم واملسارالسياس ي
يشوب الغموض العالقة بين القوى املسلحة اإلسالمية واملعارضة السياسية ،وتتنوع املقاربات
السياسية للعالقة بين الطرفين؛ بين ميل بعض الفصائل اإلسالمية إلى التقرب من املعارضة السياسية
لتمنحها الغطاء السياس ي ( )140والدعم العسكري ،إلى فصائل تبتعد عنها وربما درجة العداء (.)141
وقد تدرج جيش اإلسالم بين هذين الخطابين منذ نشأته وإلى اآلن في قيادته لعملية التفاوضات في
سورية .فعلى الرغم من تبني جيش اإلسالم الفكر السلفي املتشدد ،والعمل على فرض مشروع الدولة
اإلسالمية ،وبناء املجتمع اإلسالمي ،فقد رفض في البداية اًلنضواء تحت راية الجيش الحر ،كذلك من
ا
اغماتيا( )143فقد دخل في عمليات مشتركة
خالل تشكيله مجلس شورى وهيئة شرعية ( ،)142إًل أنه كان بر
مع فصائل للجيش الحر من مثل (كتائب شهداء دوما) الذي نفذ معه عمليات مشتركة ،وللحصول على
الدعم العسكري فقد انضم إلى املجلس العسكري ملدينة دمشق ،كذلك انضم إلى تحالف إسالمي في
تشكيل الجبهة اإلسالمية في سورية.
مع تحول سورية إلى ساحة صراع تتجاذبها التناقضات اإلقليمية والدولية ،وتدخل جهات عدة في
أطراف الصراع في سورية ،ومحاولة هذه الجهات توظيف هذه األطراف في استراتيجيتها ،بمثل السعودية
التي تدخلت في الثورة السورية ( )144عن طريق أطراف عدة ومنها (جيش اإلسالم)؛ وجهت اململكة العربية
( )139موقع تمدن« ،القاض ي األول في الغوطة الشرقية لـ “تمدن” مظاهرات الغوطة سببها اًلعتقاًلت خارج القضاء»18 ،
آب /أغسطس https://goo.gl/gWkkYc 2015
( )140شبكة رصد سورية " الهيئة العليا للمفاوضات ترفض دعوات الروس بتصنيف جيش اإلسالم “باإلرهاب”"
https://goo.gl/u4dCm8
( )141مروان قبالن« ،املعارضة املسلحة السورية :وضوح الهدف وغياب الرؤية» ،مجلة سياسات عربية ،العدد  2أيار/
مايو 2013
https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue002/Pages/art04.aspx
( )142مروان قبالن« ،املعارضة املسلحة السورية :وضوح الهدف وغياب الرؤية».
( )143موقع يوتيوب« ،عصام بويضاني  -قائد جيش اإلسالم  -لقاء خاص».
https://www.youtube.com/watch?v=rghcBp7Ucxo
(« )144سياسات دول الخليج في سورية» ،مركزحرمون للدراسات املعاصرة ،وحدة الترجمة والتعريب  23تشرين الثاني/
نوفمبر 20016
https://harmoon.org/archives/2943
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السعودية دعوة حضور (مؤتمر الرياض) لتشكيل هيئة تفاوضات مقرها السعودية ( .)145وقد كان محمد
علوش ( )146القيادي في جيش اإلسالم كبير مفاوض ي الهيئة العليا للتفاوض في تفاوضات جنيف ،ا
وًلحقا في
آستانة.

خاتمة
تتفق التيارات اإلسالمية العسكرية والسياسية في سورية مع املعارضة السورية ،على أن هدفها هو
إسقاط نظام بشار األسد ،لكنها تختلف على كل ش يء آخر بعد ذلك .ومع استمرار الصراع في سورية وعليها،
ا
معرضا للخطر والتالش ي
وتزايد العنف والشحن (الطائفي) يبدو أن اإلرث التاريخي والحضاري لسورية بات
أكثر من أي وقت مض ى ،في وقت قد نشهد فيه خرائط جديدة داخل البلد الواحد.

(« )145مؤتمر الرياض للمعارضة السورية" ..جيش اإلسالم" مدعو و"اًلتحاد الديموقراطي" غير مدعو"» ،روسيا اليوم،
 4كانون األول /ديسمبر https://goo.gl/1tD941 2015
()146الجزيرة نت( ،محمد علوش) https://goo.gl/NrgDuK
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ملحق  :1جيش اإلسالم؛ بورتريه ألهم قادته
.1

زهران علوش (أمير الغوطة) ()147

املؤسس والرجل األول في (جيش اإلسالم" ،ومن أبرز الشخصيات القيادية في صفوف املعارضة السورية
املسلحة حتى وقت اغتياله ،وقد أثار حوله ا
كثيرا من التساؤًلت واملفارقات تعود إلى ما قبل اعتقاله في سجن
صيدنايا ،وكذلك اإلفراج عنه إبان انطالق الثورة السورية في آذار /مارس  ،2011ورافق هذه التساؤًلت
جدل كثير عن تأسيس جيش اإلسالم ،امتد إلى ما بعد مماته.
هذه الشخصية الجدلية والغامضة ،قاتلت على جبهات عدة في آن ا
معا ،فإلى جانب قتاله ضد تنظيم
ا
مناوئا للنظام ،ثم إن جيشه قام بانتهاكات كثيرة في الغوطة الشرقية ،باعتقاله ا
عددا من
داعش ،كان
الناشطين السلميين ،إضافة إلى ذلك ،أثيرت فضائح كثيرة حول احتكار جيشه للمواد الغذائية ،وحكمه
ا
ا
الديكتاتوري للمدنيين ،لكن من جهة ثانيةُ ،يعد زهران بطال لدى بعضهم ،فهو في زمن الحرب اتبع خطا
ا
واضحا من الصرامة والتوجيه نحو األولويات من دون مراعاة لرافض ي منهجه ،فقد كان بحسب املوالين له
ا
(دكتاتورا ا
وطنيا) (.)148
ولد زهران عبد هللا علوش في عام  ،1971في مدنية دوما في الغوطة الشرقية في ريف العاصمة السورية
دمشق ،من أسرة دينية ،والده عبد هللا علوش يعد من أبرز شيوخ السلفية في سورية ( .)149درس في كلية
ا
الشريعة في جامعة دمشق وتخرج فيها بدرجة بكالوريوس في الشريعة اإلسالمية ،وعمل واعظا في جامع
التوحيد في دوما ،ثم سافر إلى السعودية حيث أكمل التعليم الشرعي في الجامعة اإلسالمية في املدينة
املنورة إذ درس هناك على يد كبار شيوخ السلفية في السعودية ،من مثل عبد العزيز بن باز وعبد هللا بن
عبد العزيز العقيل .مارس النشاط الدعوي بعد عودته إلى سورية في الغوطة( ،)150حيث تابعته السلطات
ا
( )147قناة أورينت في يوتيوب« ،تعرف أكثر على حقيقة زهران علوش وهل فعال تحول ألمير حرب في الغوطة؟ -آخر
األسبوع».
https://www.youtube.com/watch?v=p3lFbJSRrH4
(« )148زهران علوش ،مسرح الجدل السوري» ،موقع حكاية ما انحكت:
https://goo.gl/xL4zVJ
( )149موقع ويكبيديا :زهران علوش https://goo.gl/4EK8D2؛ أرون لوند« ،إلى األنفاق» ،مؤسسة سنتشري 21
كانون األول /ديسمبر 2016
https://tcf.org/content/report/into-the-tunnels /
( )150موقع يوتيوب« ،شاهد لقاء قديم للشيخ زهران علوش قبل  10سنوات تقريبا»،
؛https://www.youtube.com/watch?v=l-kcRUWgBAo
موقع يوتيوب« ،صفات زهران علوش بمنظار العرعور».
https://www.youtube.com/watch?v=OPKOVQAKd7Y
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األمنية في سورية وقامت باعتقاله في ُ ،)151(2009
وسجن في سجن صيدنايا العسكري األول حتى حزيران/
يونيو  ،2011إذ أفرج النظام بـ (عفو رئاس ي) منذ أيار /مايو  2011عن مئات معتقلي الجماعات
السلفية( ،)152الذين أنشؤوا بدايات الشبكات الجهادية والتشكيالت السلفية في املناطق الخارجة على
سيطرة النظام منذ نهاية  ،)153(2011من مثل حسان عبود الذي أصبح في ما بعد قائد أحرار الشام ،وأحمد
الشيخ قائد لواء صقور الشام ،بينما قام علوش بعد أشهر قليلة من إطالق سراحه ،بتشكيل مجموعة
عسكرية سميت في ما بعد «لواء اإلسالم»( ،)154واستفادت من شبكة ما قبل الحرب في دوما الخاصة
بالناشطين السلفيين ،واملسجونين اإلسالميين السابقين ،وأصدقاء والده وتالميذه في جامع التوحيد .وكانت
حاليا بـ «جيش اإلسالم» ( .)155يعد العفو نقطة التحول التي مهدت ا
النواة ملا بات يعرف ا
فعليا لنشر عسكرة
الثورة وأسلمتها في املناطق السورية املختلفة (.)156
قريبا من القاعدة ا
كان زهران علوش ينتمي إلى املدرسة الجهادية السلفية ،وكان ا
فكريا ( .)157إذ كان ُيكفر
املسلمين الشيعة والعلويين ،وقد هاجمهم في مناسبات كثيرة .وفي شهر رمضان عام  2013ألقی علوش
ا
ا
خطابا ( ،)158قائال« :سوف يغسل مجاهدو الشام أقذار الرافضة من الشام» ( ،)159وقد هدد بهدم مقام

( )151فرح املضرماني« ،من هو زهران علوش الذي يالحقه النظام السوري منذ  28ا
عاما» ،جريدة الحياة 2 ،كانون الثاني/
يناير https://goo.gl/5MyXQ1 2016
( )152حمزة املصطفى« ،جبهة النصرة ألهل الشام من التأسيس إلى اًلنقسام» ،مجلة سياسات عربية ،العدد  5تشرين
الثاني /نوفمبر 2013
 https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue005/Pages/art08.aspxجريدة النهار« ،من هو زهران
علوش» 25 ،كانون األول /ديسمبر 2015
( )153شبكة شام« ،تحالف التطرف واًلستبداد ضد الثورة السورية» 7 ،آب /تموز https://goo.gl/fmRC7F 2017
( )154موقع يوتيوب« ،مقطع نادر للشيخ زهران علوش أثناء مشاركته بأول معارك كسر الحصار عن الغوطة الشرقية».
https://www.youtube.com/watch?v=hbNKbWFbyyE
( )155جوشوا ًلنديس« ،القادة الخمس في سورية» ،ا تشرين األول /أكتوبر 2013
http://www.joshualandis.com/blog/biggest-powerful-militia-leaders-syria /
( )156باسل العودات« ،زهران علوش الذي أطلق األسد سراحه لتبدأ عسكرة الثورة» ،صحيفة العرب ،العدد 28 ،9842
شباط /فبراير http://alarab.co.uk/?id=46295 2015
( )157جوشوا ًلنديس« ،زهران علوش :أيديولوجيته معتقده».
http://www.joshualandis.com/blog/zahran-alloush /
( )158موقع يوتيوب)2013( Word of Sheikh Zahran Alloush to the Ummah & defying of the Rafidis :
https://www.youtube.com/watch?v=ZhlazMjqVME
( )159هارون ي .زيلين وفيليب سميث« ،مفردات الطائفية» ،معهد واشنطن 29( ،كانون الثاني/يناير .)2014
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-vocabulary-of-sectarianism
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السيدة زينب في مقولته املشهورة «بأنك سترحلين مع رحيل نظام األسد» ( )160إًل أنه عدل من خطابه هذا
(.)161
ا
يشتهر (زهران علوش) برفضه مبدأ الديمقراطية ،ويتجلى ذلك بداية بالخطبة التي ألقاها في أحد
مساجد (دوما) ،ومن ثم انتشرت في اليوتيوب بعنوان (الشيخ زهران والديمقراطية) ( ،)162ويندد فيها
(علوش) بالديمقراطية التي «لم تجلب للعالم اإلسالمي سوى الفساد والقمع والتخلف».
حظي علوش بقاعدة صلبة من الدعم في الغوطة ،لكن أنصاره رفضوا قمعه للمعارضة ،وهناك أدلة
متزايدة على الفساد املالي داخل صفوف جيش اإلسالم ( .)163وهذا يدل على البنية التنظيمية لجيش اإلسالم
حيث ُمنح زهران علوش سلطة تنفيذية كاملة ،باستثناء قيود الشريعة ،وتلقى املشورة ،ولكن ليس األوامر
من مجلس الشورى بقيادة علماء الدين والشخصيات املهمة األخرى.
قتل (علوش) في عملية خاصة نفذتها قيادة الجيش السوري في منطقة أوتايا في الغوطة الشرقية في
دمشق ،خالل اجتماع لقادة جماعة (جيش اإلسالم) ( ،)164وعدت الوسائل اإلعالمية الرسمية هذه العملية
ا
(جزءا من املهمة الوطنية للجيش) ( ،)165لكن وكالة رويترز نقلت عن مصادر في التنظيم قولها إن طائرات
روسية شنت الغارة بـ  10صواريخ على األقل (.)166

( )160خالد عرار« ،أين «حماس» مما يجري في سورية وفلسطين؟» ،جريدة الديار( ،كانون األول .)2015
https://goo.gl/HpN4p6
( )161موقع اليوتيوب« ،سر تبدل خطاب الشيخ زهران علوش (العلويون جزء من الشعب السوري وشكل الدولة يحددها
السوريون» ،هنا سورية https://www.youtube.com/watch?v=qhwYxg--bOo
( )162موقع يوتيوب« ،زهران علوش والديمقراطية».
https://www.youtube.com/watch?v=d-tJjIjy7no
( )163أرون لوند« ،زهران علوش ..املتمرد السوري الذي حاول بناء جنة إسالمية» ،بوليتيكو 31 ،آذار /مارس 2017
http://www.politico.com/magazine/story/2017/03/the-syrian-rebel-who-built-an-islamic-paradise214969
( )164موقع يوتيوب" :جيش اإلسالم يعلن عصام بويضاني قائدا بعد مقتل علوش"
https://www.youtube.com/watch?v=8CZzzZhYADA
( )165موقع فرانس " :24سورية :مقتل قائد "جيش اإلسالم" زهران علوش في غارة جوية على الغوطة الشرقية" 25
كانون األول /ديسمبر 2015
https://goo.gl/MujKbk
( " )166أبرز األسباب التي دفعت روسيا ًلغتيال قائد "جيش اإلسالم":
https://goo.gl/XTDFMP
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الشخصيات البارزة في جيش اإلسالم

عصام البويضاني

()167

القائد الحالي لـ (جيش اإلسالم) ،وامللقب بـ (أبي همام) .البويضاني من مواليد مدينة دوما عام ،1975
كان قبل اندًلع األزمة السورية يملك (سوبر ماركت) ،وقيل ا
أيضا إنه كان صاحب محل للحلويات الدمشقية
في شارع القوتلي في دوما.
وجاء في صفحة (جيش اًلسالم) في (تويتر) أنه ابن أسرة عريقة من عائالت الشام ،تلقى العلم الشرعي
على يد مشايخ دمشق ،وحاز شهادة في إدارة األعمال .صدرت بحق أبي همام مذكرة توقيف من اإلدارة
العامة للمخابرات السورية ،ثم إنه مطلوب لجهاز األمن السياس ي منذ عام .)168( 2009
ا
ا
وقائدا لـ (لواء األنصار) ،ليعين
تقلد منصب قائد ألوية ريف دمشق مسؤوًل عن كتيبة (بالل بن رباح)
بعدها قائد عمليات يف دمشق ،ليستلم بعدها قيادة ألوية جيش اإلسالم ،وعين ا
قائدا لجيش اإلسالم في
ر
 25كانون األول/ديسمبر .)169( 2015

( )167الحساب الرسمي في تويتر:
https://twitter.com/abohmam_buedany?lang=ar
( )168حركة التوحيد اإلسالمي« ،من هو ’’ أبو همام البويضاني’’ خليفة زهران علوش» 26 ،كانون األول /ديسمبر 2015
https://goo.gl/XbtfFz
( )169الجزيرة نت" :أبو همام البويضاني قائدا لجيش اإلسالم خلفا لعلوش" https://goo.gl/2jpKxW
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سمير كعكة

()170

الشهير بأبي عبد الرحمن من مواليد مدينة دوما  ،1963يتقلد منصب (رئيس الهيئة الشرعية العامة)
( )171في جيش اإلسالم ،ويعد العقل املدبر فيه ( ،)172تلقى تعليمه الشرعي على يد الشيخ عبد القادر أرناؤوط
والشيخ عبد هللا علوش ،وأفتى بقتال املخالفين لهم ( ،)173وهو املتهم األول في قضية اختطاف الناشطين
األربعة (رزان زيتونة وسميرة خليل ووائل حمادة وناظم الحمادي) كونه كان صاحب األمر «ماذا تفعل هذه
في دوما؟» بتهديدها بالقتل بغية تخويفها ،وإرغامها على الخروج من الغوطة ). (174

محمد علوش

()175

ُولد علوش في دوما عام  ،1970ودرس مدة عام في كلية الشريعة في جامعة دمشق ،قبل أن يكمل دراسته
في الجامعة اإلسالمية في املدينة املنورة ،وتخرج من كلية الدعوة وأصول الدين في عام  .1993بعد تخرجه
من الجامعة اإلسالمية ،عمل محمد علوش في الرياض في مجال النشر ،إذ ترأس دار (النفائس) للنشر،
وأصبح ا
مديرا لشركة (صبا) اإلعالمية .حصل علوش على درجة املاجستير في تخصص العلوم املصرفية من
قسم الدراسات اإلسالمية في جامعة بيروت اإلسالمية ،وذلك في عام .2009

( )170الحساب الرسمي في (فيسبوك):
https://www.facebook.com/samerkakeeh /
(( )171الراية الواضحة( ..قراءة في عقلية سمير كعكة»  https://justpaste.it/pp52موقع يوتيوب« ،قصة الشرعي سمير
كعكة أبو عبد الرحمن في دقائق»https://www.youtube.com/watch?v=XjiQgYoS0H0 .
( )172عمر بهاء الدين« ،هدنة الغوطة الشرقية ..لم تكتمل» ،املدن 19 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2015
https://goo.gl/1RT34Y
عنب بلدي« ،أبو مارية يصف سلوك شرعي جيش اإلسالم بـ التوحش».
https://www.enabbaladi.net/archives/147017
( )173موقع يوتيوب :خطبة الجمعة للشيخ أبي عبد الرحمن كعكة يتحدث عن حملة تطهير البالد من رجس الفساد
https://www.youtube.com/watch?v=S01rSQlOPsY
موقع يوتيوب« ،الشيخ أبو عبد الرحمن كعكة:الرد املبين على الخوارج املارقين»
https://www.youtube.com/watch?v=IdVmmxmXgII
( )174موقع يوتيوب2013-8-23« ،خطبة فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن كعكة من أحد مساجد مدينة دوما».
 https://www.youtube.com/watch?v=eA3-oeHCZQI؛ موقع يوتيوب« ،خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ سمير
كعكة (أبو عبد الرحمن) من أحد مساجد مدينة دوما».
https://www.youtube.com/watch?v=LMhSD-yGApU
( )175الجزيرة نت "محمد علوش" https://goo.gl/NrgDuK
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ا
ا
تنفيذيا لجبهة تحرير سورية لحين اندماجها مع (الجبهة
مديرا
خالل الثورة؛ عمل محمد علوش
ا
ترخيصا من الوًليات املتحدة األميركية .وشارك في
اإلسالمية) ،وأنشأ منظمة (عدالة) الحقوقية التي حازت
تأسيس (هيئة الشام اإلسالمية) ،و(رابطة أهل السنة) ،أسهم مع رفيق دربه زهران علوش في تأسيس جيش
ا
عضوا بار ازا في املكتب السياس ي لـجيش اإلسالم ،وشارك في مؤتمرات
اإلسالم بتوفير الدعم املادي .وأصبح
َ
ا
عضوا في الهيئة
عدة للثورة ،منها (مؤتمر اإلنقاذ) ،ومثل (جيش اإلسالم) في (مؤتمر الرياض)ُ ،لينتخب
التفاوضية ،قبل أن تختاره قوى املعارضة ا
(كبيرا للمفاوضين) .وقد استقال في نهاية أيار /مايو  ،2017بعد
تسرب تسجيل صوتي لرئيس الهيئة السياسية في (جيش اإلسالم) ،يظهر بحسب التسجيل (محمد علوش)
وهو يطلب مليون دوًلر مقابل اًلنضمام إلى اًلئتالف (.)176

(" )176جيش اإلسالم" يفند تسجيل "محمد علوش" ..تشويه لنا ولالئتالف" زمان الوصل
https://www.zamanalwsl.net/news/79459.html
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ملحق  :2صور وخرائط
 -1مدينة دوما
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 -2الغوطة الشرقية

 -3الغوطة الشرقية
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 -4شعارجيش اإلسالم

 -5الفصائل التي أعلنت تشكيل جيش اإلسالم
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 -6زهران علوش
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 -7عصام بويضاني
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 -8سميركعكة

 -9محمد علوش
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 -10صورة لقادة فصائل إسالمية خرجت من سجن صيدنايا

ا
تنديدا بممارسات جيش اإلسالم
 -11صور لتظاهرات خرجت
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 -12تجارة األنفاق
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 -13إنفوغرافيك عن حملة اعتقال مركز توثيق اًلنتهاكات (رزان زيتونة ،سميرة الخليل ،وائل
حمادة ،ناظم الحمادي)

 -14شعارمجلس دوما املحلي
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