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 الخارطة العسكرية

 للفصائل المسلحة في سورية  

 



 :دمشق وريفهانفصائم انعسكرية في : اعاشرا  

اتًثالثً)الغربٌة،ًهً العاصمةًمنًجً ًبتشكٌلًھاللًٌلفً ًٖٕٔٓؤًٕٕٓنجحتًالمعارضةًالسورٌةًخاللًعامًً

ًوحتى ًالغربٌة، ًالغوطة ًفً ًالشام ًمعضمٌة ًمن ًٌمتد ًوالشرقٌة(، ًالشرقٌة،ًًوالجنوبٌة، ًالغوطة ًفً ًالبلد عدرا

باإلضافةًإلىًتمددھاًفًًأحٌاءًالعاصمةًمثلًبرزةًوالقابونًوجوبرًشمالًالمدٌنة،ًوالقدمًوالحجرًاألسودًومخٌمً

ً.الٌرموكًجنوبها،ًباإلضافةًإلىًتهدٌدھاًللمطارًالدولًًوانتصاراتهاًفًًمنطقةًالقلمونًشمالًدمشق

،ًنقطةًتحولًمفصلٌةًفًًدمشقًٖٕٔٓالسبٌنةًجنوبًدمشقًفًًتشرٌنًالثانًًوشكلتًاستعادةًقواتًاألسدًمنطقةًً

تبعهاًمنًانكساراتًمعنوٌةًوعسكرٌةًلقوىًالمعارضةًفًًالمحافظةًورٌفها،ًجعلتًسٌطرةًالفصائلًوماًورٌفها،

ً،ًوجٌوبًمتناثرةًفًوشرقهاًفًًجنوبًدمشقًوأحٌاءًالٌومًتنحسرًعلىًأجزاءًمنًالغوطةًالشرقٌة،ًوعدةًبلدات

ًبرٌفًدمشق.ًالقلمون

ًقوىو ًوًتسٌطر ًوٌلدا،ًالثورة ًببلداتً)ببٌال، ًالمتمثل ًوجنوبًدمشق ًالشرقٌة، ًالغوطة ًعلى ًالسورٌة المعارضة

وبٌتًسحم،ًوعقربا(ًومنطقةًالقلمونًفًًالجنوبًالغربً،ًوفٌهًتخضعًمدٌنةًالزبدانًًوبلدتاًبقٌنًومضاٌاًلحصارً

ً"حزبًهللا" ًومٌلٌشٌا ًالنظام ًقوات ًكمن ًبٌبرودً، ًرنكوسًمرورا ًإلى ًالسحل ًمن ًالغربً ًالقلمون ًفً ًتنتشر ما

ً.وعسالًالوردًومزارعًرٌماًوفلٌطة،ًوضهرًالمٌرًوضهرًالبٌدرًفًًالغوطةًالغربٌة

 .ل من الفصائل التالية الذكر في المناطق التي سبق ذكرهاتنتشر كو 

   .جيش اإلسالم وفيلق الرحمن وجيش الفسطاط في الغوطة الشرقية

ًوً ًلسٌطرة ًالتضامن( ًحً ًمن ًوأجزاء ًالقدم ًوحً ًبٌتًسحم ًببٌال ً)ٌلدا ًبلدات ًوتخضع ًالثورة المعارضةًقوى

اإلسالم،ًاالتحادًاإلسالمًً شهداء المسلحةًوأبرزًفصائلهاً)جٌشًاإلسالم،ًجٌشًاألبابٌل،ًلواءًشامًالرسول،ًلواء

ًشام(.ألجنادًال

ًالدولةوً ًتنظٌم ً)الحجرً(Isis)ًٌسٌطر ًأحٌاء ًحًعلى ًمن ًواسعة ًوأجزاء ًوالعسالً ًومخٌمًاألسود ًالتضامن ً

ًالشام ًفتح ًسٌطرة ًمناطق ًوانحسرت ًسابقا()ًالٌرموك(، ًالنصرة ًالٌرموكًًجبهة ًمخٌم ًشمال ًالرٌجة ًمربع فً

ًً.لالجئٌنًالفلسطٌنٌٌن

ًقواتًالنظام(ًوٌنتشرًفًًخانًالشٌح ًبٌد ًفً)قبلًسقوطها ًالغربٌة صائلًوضهرًالمٌرًوضهرًالبٌدرًفًًالغوطة

تابعةًلفصائلًكبرىًمنًأبناءًالمنطقةًلكلًمحلٌةًوكتائبًًجبهةًأنصارًاإلسالمً(ً–مستقلةًكـً)ًألوٌةًسٌفًالشامً

ً–جبهةًثوارًسورٌاًً–لواءًشهداءًاإلسالمًً–االتحادًاإلسالمًًألجنادًالشامًً–ةًالفرقانًٌمنًالفصائلًالتالٌةً)ًألو

ً(حركةًأحرارًالشامً–جبهةًفتحًالشامً

 :جيش اإلسالو -أ 

ً

وباٌعتً"ًمًعنًتوّحدًعشراتًاأللوٌةًوالفصائلًفًًكٌانًجدٌدًباسمً"جٌشًاإلسالمًٖٕٔٓأٌلول9ًًٕفًًأعلنً

للجٌش ،ًوتنش طًھذهًاأللوٌةًوالكتائبًٔالتشكٌالتًالواردةًأدناهًقائدًلواءًاالسالمًمحمدًزھرانًعلوشًقائداً 

وٌعملًعلىًًاتًحمصًوالالذقٌةًوحماةًوإدلبًوحلب،والفصائلًفًًمناطقًمنهاًدمشقًورٌفًدمشقًومحافظ

ًالفرعٌةً،ًألنًاإلسالمًٌسعًالجمٌعًعلىًاختالفاتهمًالدقٌقةًوالمنهجًالمعتدلًفقًالعقٌدةًاإلسالمٌةًذاتوًتأھٌلًمقاتلٌه

                                                           
ٔ
https://goo.gl/Y9xTJiًًاإلعالنًعنًتشكٌلًجٌشًاإلسالمًباتحادًعشراتًاأللوٌةًوالكتائبًً–عكسًالسٌرًً

https://goo.gl/Y9xTJi


عام2ًًشًفًًمقابلةًلهًعلىًقناةًالجزٌرةكماًذكرًذلكًقائدًالجًٌالعدلًواإلنصافًوالحقوٌضمًالقواعدًاألساسٌةًمنً

ً.**،ًإالًأنهًٌحسبًعلىًالتٌارًالسلفًًالجهاديمًٖٕٔٓ

،3ًً/ًآالفًمقاتلٓٔاعتبرًالجٌشًمنذًمرحلةًمبكرةًمنًأبرزًفصائلًالثورةًالسورٌةًوٌبلغًعددًمقاتلٌهًقرابةً/و

قاعدةًٌتلقىًدعمهًمنًالمملكةًالعربٌةًالسعودٌةًبهدفًمنعًحلفاءًالتتحدثًوسائلًإعالمًمحلٌةًودولٌةًأّنًالجٌشًو

كالمدرعاتًًقٌلثٌمتلكًكافةًأصنافًالسالحًالخفٌفًوالمتوسطًوالًو،ً 4منًتوسٌعًوجودھمًحولًالعاصمةً

المضادةًللحواماتًً"األوسا"سٌطرًعلىًمنظومةً كماً،الذيًحصلًعلٌهًمنًمعاركهًضدًالنظام5ًًوالدباباتً

منًرجالًأعمالًسورٌٌنًىًدعماًكماًٌتلقً،6منًإسقاطًبضعةًحواماتًعسكرٌةًللنظامًتهمكنًالتًالعسكرٌةً

 .مقٌمٌنًفًًالخلٌجً

  

الفصائل التي جم إلاغالن غنها في بيان جأشيض جيش إلاشالم
4
 

 إلاشم م إلاشم م إلاشم م إلاشم م إلاشم م إلاشم م إلاشم م

 4 لواء إلاشالم 1
لواء فخح 

 الشام

 

11 
 16 لواء بذس

لواء مػار 

 بن جبل
 11 لواء الحمزة 52

ش لواء الظاه

 بيبرس
 لواء الباديت 14

5 
لواء جيش 

 املصلمين
5 

لواء دسع 

 الغوطت
11 

لواء غمش 

بن غبذ 

 الػزيز

52 
لواء 

 الفاسوق
53 

لواء الذفاع 

 الجوي 
 لواء أهصاس الصىت 15 لواء شيف الحق 15

 6 لواء شيف الحق 1
لخائب 

 الصذيق
12 

لواء جىذ 

 الخوحيذ
51 

لواء الزبير 

 بن الػوام
54 

 لواء املذفػيت

 والصواسيخ
11 

لواء مغاويش 

 القلمون 
 لواء أهل البيت 16

 12 لواء وصوس الشام 1
لواء 

 الخوحيذ
13 

لواء شيف 

 إلاشالم
55 

لواء رو 

 الىوسيين
 11 لواء املذسغاث 55

لواء غباد 

 الشحمن
 لواء شهذاء ألاجاسب 12

2 
لواء بشائش 

 الىصش
11 

لخائب 

جىوب 

 الػاصمت

14 
لواء غمش 

 بن الخطاب
51 

ء لوا

 ألاهصاس
 لواء غين جالوث 11 لواء املشابطين 12 لواء إلاشاسة 56

3 
لواء جبهت 

 الصاحل
15 

لخائب 

أهصاس 

 الخوحيذ

15 
لخائب 

 املجاهذين
51 

لخائب 

صقوس أبو 

 دجاهت

 15 لخائب ألاهصاس 13 لخائب الصىت 12
لخائب البراء بن 

 مالك

 

مكتبا7ًًٕوٌتكونًإدارٌاًمنًمجلسًقٌادةًوً رًالعسكريمنهجٌةًمؤسساتٌةًفًًاتخاذًالقرا«ًجٌشًاإلسالم»ٌتبعًو

مكتباًإدارٌاًالًعالقةًمباشرةًلهاًبالعملًالعسكريًأبرزھاًمكتبًتأمٌن7ًًٕكتٌبةًعسكرٌة،ًٌضمًًًٗٙإدارٌاًو

المنشقٌن،ًالذيًٌهتمًبالتواصلًمعًالجنودًالنظامٌٌنًوتأمٌنًانشقاقهم،ًإضافةًإلىًمكاتبًللخدماتًوالتصنٌعً

 لنقلًواإلعالم،ًإضافةًإلىًنشاطاتهًالمدنٌةًالخدمٌة.الحربًًوا

ًوً ًأعلن ًأحرار عنالجٌش ًحركة ًجانب ًإلى ًاإلسالمٌة ًالجبهة ًالشام،ً الشام تشكٌل ًصقور ًوألوٌة اإلسالمٌة،

ًبتارٌخً ولواء ًوالجبهةًاإلسالمٌةًالكردٌة ًولواءًالحق،ًوكتائبًأنصارًالشام، كخطوةًمًٖٕٔٓ/ًٔٔ/ٕٕالتوحٌد،

ًٕ٘فًًًروسٌةفًًغارةً،ًالذيًقتلًٌنًفٌهاًقائدًجٌشًاإلسالمًزھرانًعلوشًكقائدًعسكريًلهالجهودًعً لتوحٌدًا

  .سالماإلًجٌش"ًقائداًلبوًھمامعصامًالبوٌضانًً"أًلٌخلفهًمٕ٘ٔٓكانونًاألولً

                                                           
ٕ
 https://www.youtube.com/watch?v=amRyuwoIL3Yًقائدًلواءًاإلسالمًً–زھرانًعلوشًً–برنامجًلقاءًالٌومًً–قناةًالجزٌرةًً
ٖ
https://www.youtube.com/watch?v=rc3GsbZZ7EYًًً-جٌشًاإلسالمًالبنٌةًوالنفقاتًً
ٗ
https://www.zamanalwsl.net/news/41755.htmlًًروٌترزً:ًالسعودٌةًوراءًتشكٌلًجٌشًاإلسالمًفًًسورٌةًً–زمانًالوصلًً
٘
 ً/https://islamarmysyria.wordpress.com/aboutفًًسطورًجٌشًاإلسالمًً–موقعًجٌشًاإلسالمًً
ٙ
وطةًدمشقًالشرقٌةًوتحوالتًالمشهدًمنًغً-ٌوسفًالسامحًً–الباحثًوالصحفًًٌحٌىًالحاجًنعسانًً–ًالمؤسسةًالسورٌةًللدراساتًوأبحاثًالرأيًالعامً

https://goo.gl/ckH3lUًًً-الحصارًالتحرٌرًإلى
7
ًً=2ENnCcseuc-https://www.youtube.com/watch?vبٌانًاإلعالنًعنًجٌشًاإلسالمًوالفصائلًالمنضوٌةًتحتًلوائهًً

https://www.youtube.com/watch?v=amRyuwoIL3Y
https://www.youtube.com/watch?v=rc3GsbZZ7EY
https://www.zamanalwsl.net/news/41755.html
https://islamarmysyria.wordpress.com/about/
https://goo.gl/ckH3lU
https://www.youtube.com/watch?v=-2ENnCcseuc


لغوطةًتحرٌرًاإلىًجانبًالعدٌدًمنًالفصائلًواأللوٌةًاألخرىًفًًًمٖٕٔٓاإلسالمًفًًنهاٌةًالعامًجٌشًوشاركً

ًفًًالعامًبشكلًكاملًتقرٌبا ًالتًًأطلقها ًوتعتبرًمعركةًهللاًغالبً ًأبرزًأعمالهًالعسكرٌةًحٌثًسٌطرًٕ٘ٔٓ، م

خاللهاًعلىًمبنىًاألركانًاالحتٌاطًًقربًمدٌنةًحرستاًالذيًٌعدًمقراًاحتٌاطٌاًلقٌادةًقواتًالنظامًومجهزًبأحدثً

ً،8ًاتوسائلًاالتصالًوالتطهٌرًالكٌماويًوغٌرھاًمنًالمعد

مًبٌنهًباعتبارهًالفصٌلًاألقوىًفًًالغوطةًالشرقٌة،ًوبٌنًٕٙٔٓخذًعلٌهًالمعاركًالعنٌفةًالتًًدارتًفًًالعامًؤًٌ و

ًفتحًفصٌلًً"فٌلقًالرحمن"ًو"جٌشًالفسطاط"ًالمنضوٌٌنًفًًتحالفًمعًفصائلًإسالمٌةًأخرىًعلىًرأسهاًجبهة

ً.9ًًالشام

 :فيهق انرحمن -ب 

بوًندماجًكلًمنًلواءًالبراءًوًلواءًأالًنتٌجة10ًمًٖٕٔٓواخرًالشهرًالتاسعًمنًالعامتشكلًفٌلقًالرحمنًفًًآ 

ثمًتتالتًاالندماجاتًفًًصفوفهًلٌضمً بقٌادةًالنقٌبًعبدًالناصرًشمٌرًالمنشقًعنًجٌشًالنظامًشعريموسىًاأل

ًً:كلًمنًالفصائلًالتالٌة

 4 لواء هاسون الششيذ 1 لواء شهذاء الغوطت 1
 لواء املهاجشين

 وألاهصاس
12 

في  لواء الصىاديذ

 مىطقت الشحيبت
11 

الاجحاد إلاشالمي 

 ألجىاد الشام

 11 لواء أشود هللا 11 لواء غبذ هللا بن شالم 5 لواء القػقاع 2 ججمؼ جىذ الػاصمت 5
اللواء ألاول في 

 القابون وحي حششين

 15 م القشى أ لواء 6 لواء الحافظ الزهبي 3 لخائب أهل الشام 1
يف الذين لواء ش

 الذمشقي
12 

لخيبت الػادياث في 

 .الغوطت الغشبيت

 لواء شػذ بن غبادة الخزسجي - 13

ًً

7ًًآالفًمقاتل9ًًلصحٌفةًالمدنً"وائلًعلوان"قًالرحمنًبحسبًتصرٌحًالمتحدثًالرسمًًللفٌلقًلٌفًٌبلغًتعدادو

ٔٔآالفًمنهمًفًًالغوطةًالشرقٌةًعلىًأقلًتقدٌر
أشارتًمصادرًمحلٌةًبأنًتعدادًمقاتلًًفٌلقًالرحمنًًفًًحٌن،ً

والقلمونًًحمورٌةًوسقباًوزملكاًوعٌنًترماٌنًووعربفًًكلًمنًجوبرًًالفٌلقًوٌنتشرًمقاتل،ً(ٓٓٓ٘)ًقرابة

ركةًأحرارًالشامًالحبٌبًالمصطفىًوحوألوٌةًًشكلًمعًجٌشًاإلسالمًواالتحادًاإلسالمًًألجنادًالشاموالشرقً،ً

فًًشباطًٕٗٔٓفًًالعامًًاإلسالمٌة ٌمنعًتشكٌلًأيًمًًٕ٘ٔٓ"القٌادةًالعسكرٌةًالموحدة"ًالتًًأصدرتًقراراً 

ًً.بشكلًكاملًمنًدونًأيًإنذارفصٌلًعسكريًجدٌد،ًوٌتوعدًباستئصالهًمباشرةًو

باإلضافةًإلىًاعتمادهًٌعتمدًفٌلقًالرحمنًفًًتموٌلهًعلىًدعمًمجموعةًأصدقاءًسورٌاًالمساندةًللثورةًالسورٌة،ًو

علىًالسالحًوالذخائرًمنًالقطعًوالكتائبًالعسكرٌةًالمحررةًمنًقواتًالنظامًوماًٌتمًشراؤهًمنًالسوقً

ًً.13والصوارٌخًالمضادةًللدروعوٌمتلكًكافةًأنواعًاألسلحةًالخفٌفةًوالثقٌلةً،12ًالسوداء

لدىًقواتًالنظامًمقابلًإطالقًسراحًاً/ٖٕٓٔ/ٌعتبرًإطالقًسراحًو كانونًالثان9ًًًإلٌرانٌٌنًفًًمعتقالً 

باإلضافةًإلىًمشاركتهًفًًكافةًاألعمالًالقتالٌةًفًًالغوطًالشرقٌةًوأھمهاًكمعركةًهللاًًأبرزًالنقاطً،14ًمٖٕٔٓ

                                                           
8
 https://www.youtube.com/watch?v=I4xZLcCSM0oًًًلىًأخطرًمقرًقٌادةًتحتًاألرضًللنظامًالنصٌريسٌطرةًجٌشًاإلسالمًعًًً
9
ًًfrance24ً–ًًسورٌا:ًجٌشًاإلسالمًوفٌلقًالرحمنًٌتفقانًفًًقطرo.gl/O6roCdhttps://goًً
ٔٓ
sy.net/archives/15660-http://stepagencyًًفٌلقًالرحمنًالكتائبًالمنضوٌةًداخلهًوًأھمًعملٌاتهًً–وكالةًخطوةًًً
ٔٔ
 https://goo.gl/29JpR0ًالغوطةًالشرقٌةً:ًلواءًاألشعريًٌنشقًعنًفٌلقًالرحمنًً–عمارًحموًً–المدنًً
ٕٔ
ًً/mhttp://alrahmancorps.coالموقعًالرسمًًلفٌلقًالرحمنًً
ٖٔ
http://eldorar.com/node/52440ًًفٌلقًالرحمنًبالقلمونًٌحصلًعلىًصوارٌخًتاوًاألمرٌكٌةًً–الدررًالشامٌةًً
ٔٗ
ًً http://www.souriyati.com/2015/05/08/7336.htmlٕٕٔٓإٌرانًًعام8ًًٗالًًألسرالقصةًالكاملةًً-سورٌتًًً

https://www.youtube.com/watch?v=I4xZLcCSM0o
https://goo.gl/O6roCd
http://stepagency-sy.net/archives/15660
https://goo.gl/29JpR0
http://alrahmancorps.com/
http://eldorar.com/node/52440
http://www.souriyati.com/2015/05/08/7336.html


ٌ أخذًعلٌهًماًٌأخذًعلىًجٌشًاإلسالمأعلىًوأجلًومعركةًالملٌحة ٌؤمنًبأھدافًوإلىًالجٌشًالحرًًٌنتمًوً،،ًو

 .قٌقهاتح الثورةًالسورٌةًوٌعملًعلى

 جيش انفسطاط : –ج 

فتحًالشامً"النصرةًتمًاإلعالنًعنًتشكٌلً"جٌشًالفسطاط"ًفًًالغوطةًالشرقٌةًوالذيًٌضمً)أحرارًالشامًوجبهةً

ًً.**مٕٗٔٓآذارًًٕ٘فًًً)فجرًاألمةلواءًفًًقطاعًالغوطةًالشرقٌة،ًوًسابقا "

ًالتوجدًً:ًوھًًمجموعةًصغٌرة15ًعاصمبقٌادةًأبًًًفًًالغوطةسابقا(ًجبهةًالنصرةًفتحًالشامً)مجموعةً – ً

ً.(ًعنصرًفقطٖٓٓ-ٕٓٓفًًالغوطةًولكنًحسبًتقدٌراتًمحلٌةًبٌنً)ًالعدديًاإحصاءاتًرسمٌةًعنًقوامه

من16ًقائدھاًفًًالغوطةًأبوًجعفرًالشامًًمجموعةًأحرارًالشامً–ً وبالًسالحًثقٌلًً"النصرة":ًوعددھمًأقلًكثٌراً 

ً.ً،ًووجودھمًأشبهًبالرمزيبتسلٌمًسالحهمًلفٌلقًالرحمنًالموحدصدورًقرارًقضائًًمنًالقضاءًبعدماً

رٌفًدمشقًالشرقًًمنهاًحرستاًومدٌراًومعظمًجبهاتًفًًً:ًالذيًٌنتشرأبوًخالدًالدقربقٌادةًًلواءًفجرًاألمةً–ً

17ً:ًوٌتألفًمنًالفصائلًالتالٌةوھوًالكتلةًاألكبرًضمنًتحالفًالفسطاط،ًجسرٌن،ً

1 
لواء شباب 

 إلاشالم
5 

خيبت الجهاد ل

 إلاشالمي
 1 لخيبت القادشيت 1

لخيبت وصوس 

 الشام

2 

 

لخيبت شيف 

 الحق 

 الذمشقي

 لواء دسع الػاصمت 3

 

وقدًانتمىًشكلٌاً أحدًمصادرًتموٌله،ًًاألنفاقتعتبرًوارداتًًٌعتبرًاللواءًمجموعةًشعبٌةًمتكتلةًبالًأدلجةًوو

لم(ًكغطإ٘ٔٓلالتحادًاإلسالمًًألجنادًالشامً)حزٌرانً  .صطدامًمعًجٌشًاإلسالمالءًتجنباً 

 لواءًشهداءًاإلسالمً:ً–دًً

ونائبهًسعٌدًنقرشً"أبوًجمال"ًًالمهندسًمًبقٌادةًالنقٌبٖٕٔٓ-ٖ-٘أعلنًعنًتشكٌلًلواءًشهداءًاإلسالمًبتارٌخً

ً:18ًوٌتبعًللمجلسًالمحلًًمنًالكتائبًوالسراٌاًالتالٌة"مؤٌدًأبوًوائلً

 لخيبت املهام الخاصت 4 لخيبت أحفاد صالح الذين 2 ذاء الثوسةلخيبت شه 1 لخيبت شهذاء داسيا 1

 ششيت املذفػيت 5 لخيبت أشود الخوحيذ 3 لخيبت فيحاء الشام 1 لخيبت أشود الصىت 5

 ششيت الذفاع الجوي  12 ششيت الهىذشت 6

هًالدفاعٌةًالتًًخطوطًىبنحٌثًمنًجبهاتًالمدٌنةًً%7ًٌٓغطًًكانًوًٌتبعًاللواءًللمجلسًالمحلًًلمدٌنةًدارٌا

19ً/ًٌٓٓٓٔزٌدًعددھمًعلىً/ًنالذًٌهووٌتوزعًمقاتل ،أوقفتًتقدمًقواتًالنظامًعلىًجمٌعًالجبهاتًالتًًٌشغلها

شاركًوً.20ساسًاللواءًمنًأبنائهاًفًًبعضًمناطقًالرٌفًالغربًًللعاصمةًدمشقٌتكونًأ لىًدارٌاًالتًضافةًإباإل

ساسًًوالفاعلًفًًفًًجمٌعًغرفًالعملٌاتًالتًًشكلتًعلىًمستوىًمدٌنتًًدارٌاًومعضمٌةًالشامًوكانًالجسمًاأل

ً،21ًتبعًلهًكتائبًفًًعدةًمناطقًمنهاًالدٌرخبٌةًوالمقٌلٌبةًالغوطةًالغربٌةًوًجنوبًدمشقكانتًتوً،ھذهًالغرف

حٌثًٌشغلًالمالزمًأولًأبوًشاھٌنًرئٌسًأركانًً،ممنًالمنشقٌنًعنًالنظاًا ًكبٌرًا ًٌضمًاللواءًفًًصفوفهًعدد

ٌبًالملتحقٌنًالجددًلتدرًمدرسةًشهداءًدارٌا،أنشئًًواللواء،ًوالمساعدًأولًأبوًعمرًرئٌسًقسمًالعملٌات،ً

ً.مكتبًشرطةًعسكرٌةًلضبطًمخالفاتًالمقاتلٌنًبالتعاونًمعًمركزًالشرطةوعقائدٌا،ًو بدنٌاًإعدادھمبصفوفهًو

                                                           
http://www.all4syria.info/Archive/302913ًً(ًفرعًأحرارًالشامًٌرفضًأوامرًقٌادةًالحركةًبمغادرةً)جٌشًالفسطاطً-كلناًشركاءً ً٘ٔ
ٔٙ
 المرجعًالسابقً.ً
ٔ7
https://www.youtube.com/watch?v=jDoeMYwWGFkًًلًلواءًفجرًاألمةًفًًمدٌنةًحرستاًتحتًراٌةًاالتحادًاإلسالمًًألجنادًالشامًتشًٌ
https://www.youtube.com/watch?v=j4SWi8kHCwAًًبٌانًتشكٌلًلواءًشهداءًاإلسالم8ًًٔ
  https://goo.gl/84jumDًكٌفًسٌرتبًنقرشًبٌتً)شهداءًاإلسالم(ًالداخلً؟ًً-المنظار9ًٔ
 https://goo.gl/Hdexl2ًً-الموقعًالرسمًًللمجلسًالمحلًًلمدٌنةًدارٌاًًنبذةًعنًلواءًشهداءًاإلسالمًٕٓ
للعودةًللساحة…ًدارٌاًتعودًلالنتشارًً-شبكةًشامًًٕٔ  https://goo.gl/eNxK3Vًًلواءًشهداءًاالسالمًٌعٌدًترتٌبًصفوفهًتمهٌداً 

http://www.all4syria.info/Archive/302913
https://www.youtube.com/watch?v=jDoeMYwWGFk
https://www.youtube.com/watch?v=j4SWi8kHCwA
https://goo.gl/84jumD
https://goo.gl/Hdexl2
https://goo.gl/eNxK3V


وأكدًقائدهًخرجًاللواءًمنًدارٌاًبموجبًاتفاقًأبرمهًمعًقواتًالنظامًًمٌٕٙٔٓنًمنًشهرًآبًفًًالرابعًوالعشر

،ًوفًًالشمالًعملًعلىًإعادةًھٌكلٌتهًبتعٌٌنًمؤٌدًأبو22ًأنًاللواءًسٌبقىًمستقالًًتحتًراٌةًالجٌشًالسوريًالحر

عاماًللواء،ًفٌماً اًللمكتبًالسٌاسًأصبحوائلًقائداً  ،ًكماًأنه23ًًًومنسق اًللعالقاتًالخارجٌةالنقٌبًسعٌدًنقرشًمدٌر 

نتٌجةًغرقهًفًًعٌنًالزرقاءًبمنطقةًدركوشًالتابعةًلمدٌنةًجسرً”ًًأبوًجعفرًالحمصً“ًالقائدًالعسكريًىنع

ًًً.24الشغور

 : االتحاد اإلسالمي ألجناد انشاو - ھ

الشام"ًفًًرٌفًدمشقًمنًًسالمًًألجنادالتحادًاإلنًالتأسٌسًًاألولًلصدرًالبٌامًًٕٙٔٓتشرٌنًالثان9ًًًٕفًً

ً:25الفصائلًالخمسةًالتالٌة

 لواء درع العاصمة 5 تجمع أمجاد اإلسالم 4 كتائب شباب الهدى 3 ألوية وكتائب الصحابة 2 ألوية وكتائب الحبيب المصطفى 1
ً

القلمونًوًلدمشقً،ًتمركزواًحٌنهاًفًًأحٌاءًدارٌاًومعضمٌةًالشامًواألحٌاءًالجنوبٌة محمدًالفاتحًًأببقٌادةً

وفًًالشمالًوالحرمونًومناطقًفًًالغوطتٌنًالشرقٌةًوالغربٌة،ًوامتدًالفصٌلًلٌشملًبعضًالكتائبًفًًدرعاً

فًًرٌفًحماةًالشمالً ً. 26السوري،ًوتحدٌداً 

ثانًًأكبرًقوةًفًًالغوطةًالشرقٌةًفقطًالتامًتحتًراٌةً"فٌلقًالرحمن"ًًمًأعلنًعنًاندماجهًٕٙٔٓشباط8ًًٔفًً

االتحادًفًًالمناطقًًقطاعاتدونًأنًتندمجًباقًًً"ضةًفًًرٌفًدمشقًبعدً"جٌشًاإلسالمعسكرٌةًللمعار

ً.األخرى

  جيش األبابيم: –و 

فًًالثانًًمنًتشرٌنًاألولًعامًً”جٌشًاألبابٌل“أعلنتًعدةًفصائلًعنًتوحدھاًفًًظلًقٌادةًواحدةًتحتًاسمً

دمشقًالتًالجٌشًالسوريًالحرًفًًقدمًتشكٌأًوٌعتبرًمن،27ًبوًتوفٌقًالسوريأ مًبقٌادةًشكريًالحّجًًٕٗٔٓ

ً.28ًورٌفها

 نىاء شاو انرسىل : –ز 

ًتحتًقٌادةًعسكرٌةًموحدةًباسمًلواءًشامًالرسولاآلتٌةًذكرھاًأعلنتًكتائبًمغاوٌرًالشامًعنًانضواءًكتائبهمً

ً.29ًبقٌادةًالنقٌبًعمارًالضماد

 ك. محمذ الفاجح للمذفػيت 6 ك. أهصاس  القشآن 4 ك. الفقهاء الصالحين 2 ك. بن جيميت 1 ك. بياسق إلاشالم 1

 ششايا الحصن والحصين  12 ك. إلامام الشاطبي 5 ك. أشود إلاشالم 3 ك. دمشق 1 ك. الىاصش صالح الذين 5

 وحذاث أخشى في دمشق وسيفها  11

 .30ًمقاتالًٓ٘،ًوالًٌتجاوزًعددهًالٌومًٌحسبًاللواءًعلىًاإلخوانًالمسلمٌنو
                                                           

ً https://goo.gl/Atj1LAًٌكشفًالقصةًالكاملةًلتغرٌبةًدارٌاًقائدًشهداءًاإلسالمًمنًدارٌاًإلىًإدلب:ً-أورٌنتًنتًًٕٕ
يًتغٌٌراتًفًًمراكزًالقٌادةً-الدررًالشامٌةًًٖٕ ٌ ْجر  http://eldorar.com/node/103811ًًًلواءًشهداءًاإلسالمً
فًًدارٌاًٌنعًًقائدهًالعسكريًبرٌفًإدلبلً-سًاالتحادًبرًٕٗ   https://goo.gl/ECTx3Cًواءًشهداءًاإلسالمًالعاملًسابقاً 
ًً//:sh5LW0-www.youtube.com/watch?v=ZjCkhttpsً-ًبٌانًتأسٌسًاالتحادًاإلسالمًًألجنادًالشامًفًًدمشقًٕ٘

http://www.all4syria.info/Archive/293390ًًًاالتحادًاإلسالمًًفًًالغوطةًالشرقٌةًٌعلنًاندماجهًالكاملًفًًفٌلقًالرحمنً-ولٌدًاألشقرً –كلناًشركاءًًٕٙ
https://www.youtube.com/watch?v=KSvnYzf1R6kًًًًبابٌلًالعاملًعلىًأرضًالشامًالمباركةٌانًتشكٌلًجٌشًاألب7ًٕ
ٕ8
ً l/EBFj5jhttps://goo.gً”الخطأ”رفعًعلمًالنظامًوقعًبـ”:ًاألبابٌل“جٌشًأخبارًالسورٌٌنً:ًً
ًً=YVqZCANeY-https://www.youtube.com/watch?v_ًٖٕٔٓ-ٗ-ٔمغاوٌرًالشامًً-بٌانًتشكٌلًلواءًشامًالرسول9ًًٕ

https://goo.gl/Atj1LA
http://eldorar.com/node/103811
https://goo.gl/ECTx3C
https://www.youtube.com/watch?v=ZjCk-sh5LW0
http://www.all4syria.info/Archive/293390
https://www.youtube.com/watch?v=KSvnYzf1R6k
https://goo.gl/EBFj5j
https://www.youtube.com/watch?v=-_YVqZCANeY


 نشاو:ح : أنىية سيف ا

تعتبرًألوٌةًسٌفًالشامًمنًفصائلًالجبهةًالجنوبٌةًونظراًللتداخلًالجغرافًًفًًالمنطقةًتنتشرًفًًمنطقةًخانً

ًٓٓٓ٘تضمًحوالًًوً،31ًالشٌحًوضهرًالمٌرًوضهرًالبٌدرًباإلضافةًإلىًتواجدھاًفًًكلًمنًالقنٌطرةًودرعا

ً.لجبهةًالجنوبٌةًمنًالجٌشًالسوريًالحروتعملًتحتًراٌةًاً"مرعًًحمدانًأبوًسلٌمان"تحتًقٌادة32ًًمقاتل

 جبهة أنصار اإلسالو: –ط 

أعلنًعنًتشكٌلًجبهةً"أنصارًاإلسالم"،ًفًًالعاصمةًالسورٌةًدمشق،ًورٌفها،ًومدٌنةًالقنٌطرة؛ًأواخرًشهرًآذارً

ات،ًمًًلنصرةًالسورٌٌنًعلىًالنظام،ًوتضمًألوٌة:ًأسامةًبنًزٌد،ًوالعزًبنًعبدًالسالم،ًوكتٌبةًالعادٌٕٗٔٓ

اًمنًاأللوٌة،ًوالكتائبًاألخرى ً.33وعدد 

عاماًلها،”ًأبوًباللًالجوالنً“ًٌعتبر ،ً”دارًالعدل”ًفًًمحافظةًدرعا،ًالتابعةًلـ”ًالقوةًالتنفٌذٌة“إلىًًانضمتو قائداً 

ًوأعلنتًفً،34ًوالفصائلًالمباٌعةًلهًفًًالمنطقة”ًالدولةًاإلسالمٌة“فًًأواخرًآذارًالعامًالمنصرم،ًلقتالًتنظٌمً

ً."35مًعنًتأسٌسًالقطاعًالشمالًًفًًالجبهة،ًوالواقعًفًًمحافظةًإدلب،ًبقٌادةً"مصطفىًالسعٌدٕ٘ٔٓشباطً

ً

 :خالصة

أدىًالتناحرًبٌنًالفصائلًفًًالغوطةًالشرقٌةًإلىًانخفاضًوتٌرةًاألعمالًالقتالٌةًالموجهةًضدًالنظامًبهدفً

اًلهًلتجمٌعًقواتهًوللمبادرةًو  ٌ اًكاف التقدمًاستطاعًمنًخاللهاًإعادةًالسٌطرةًعلىًالعدٌدًمنًإسقاطه،ًووفرتًوقت 

انشغالًالتًًالمناطقًالهامةًواالستراتٌجٌةً كانتًتمثلًعاملًضغطًًوتهدٌدًعلىًقواتهًونظامهًبشكلًعام،ًمستغالً 

فصائلً“الفصائلًفًًتصفٌةًحساباتهاًالتًًحولتًالغوطةًالشرقٌةًإلىًمقاطعاتًومناطقًخاضعةًلسلطاتًفصائلً

ةًاألساسٌةًھًًجٌشًاإلسالمًوفٌلقًالرحمنًولواءًفجرًاألمةًواالتحادًاإلسالمً،ًكماًشكلتًالصراعاتًالغوط

تجاهً اًللعدٌدًمنًالجهاتًالمساندةًللثورةًعلىًصعٌدًالسٌاسةًاإلقلٌمٌةًوالدولٌةًًوتغٌٌرًالرأيًالعامًسلباً  إحراج 

ًالثورة.

طرةًعلٌهاًللسًٌوالمٌلشٌاتًالموالٌةًله النظام الغربٌةًھجمةًشرسةًمنًقبلًقوات ةغوطالفًً دارٌا مدٌنةًتشهدوً

ومثلتًنموذجاًصارخاًكحالةًمنًحاالتًالتغٌٌرًالدٌموغرافًًالذيًٌعملًعلىًتنفٌذهًنظامًاألسدًلصالحًإٌران،ً

 النظامًعلىًاخراجًكافةًساكنٌها،ًواستخدامهًالمفرطًللقوة.ًًإصراروذلكًبشهادةًأھلهاًومقاتلٌهاًالذٌنًأكدواًعلىً

 

 

                                                                                                                                                                                                      
ٖٓ
http://www.alquds.co.uk/?p=362975ًًجٌشًاإلسالمًٌقبلًبٌعةًلواءًشامًالرسولًً–القدسًالعربًًً
بشكلًكاملًًواندماجهابٌانًحلًتشكٌالتًألوٌةًسٌفًالشامًًٖٔ وإدارٌاً  https://www.youtube.com/watch?v=WXotWDijVIAًًًًعسكرٌاً 

ً
ٖٕ
 ً/https://fsasaif.wordpress.com/aboutٌفًالشامًالموقعًالرسمًًأللوٌةًسً
 https://www.youtube.com/watch?v=a8yubO4E0cEًًاإلسالمٌانًتأسٌسًجبهةًانصارًبًٖٖ
لهاًجنوبًًالبالدجبً-ماٌكروًسورٌاًًٖٗ جدٌداً  ٌّنًقائداً    https://goo.gl/FMmlszًهةًأنصارًاإلسالم"ًتع
  https://goo.gl/q44RAJًجبهةً"أنصارًاإلسالم"ًتعلنًعنًتأسٌسًقطاعًلهاًفًًإدلبً-السورٌةًنتًًٖ٘

ً

https://microsyria.com/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a7/
https://microsyria.com/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a7/
https://microsyria.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/
https://microsyria.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/
http://www.alquds.co.uk/?p=362975
https://www.youtube.com/watch?v=WXotWDijVIA
https://fsasaif.wordpress.com/about/
https://www.youtube.com/watch?v=a8yubO4E0cE
https://goo.gl/FMmlsz
https://goo.gl/q44RAJ


 الهوامش: 

الشامًاإلسالمٌةًًتمتًدراستهماًفًًاإلصدارًاألولًمنًتوزعًفصائلًالثورةًًحركةًأحرارً–جبهةًفتحًالشامً**

ًوالمعارضةًالعسكرٌةًفًًسورٌة.

ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً


