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  :١متهيد

ي بشدة مع مفاهيم أخرى مقاربة كاالنقالب واالنتفاضة والعنف يتداخل مفهوم الثورة يف األدب السياس

والتمرد والفتنة والفوضى، كما متتد جذورها كظاهرة إنسانية عميقا يف �ريخ اإلنسانية وهي مالزمة على 

الدوام لنشأة النظم السياسية وتطفو على السطح كلما جنحت هذه النظم عن إطار وحدود مشروعيتها 

  ها إىل االستبداد والديكتاتورية.ومالت السلطة في

على االنتفاضات الكربى يف التاريخ اإلنساين إال من  ومن الواضح أنه ال ميكن أن نطلق صفة الثورة كثرياً 

من خالل االقتصاد  خالل قياس مدى قدر�ا على إحداث انتقاالت نوعية عميقة يف بنية ا�تمع ماد�ً 

 ياسي، وخنبة جديدة وتكريس منظومة قيم اجتماع جديدة.من خالل نظام س والتنمية، ومعنو�ً 

 :ة يف كتابه "كي ال تسرق الثورات"ويف هذا السياق يقول الدكتور خالد املعيين املتخصص �لفلسفة السياسي

 إن الثورة احلقيقية تقوم على ثالثة ركائز:

ملعا�ة شعو�م  فكر خّالق تشتقه عقول املفكرين الذين ميثلون عصارة وضمري العقل الباطن - ١

 .على أن يستند هذا الفكر على قضية عادلة

 .سليماً  ، متتلك رؤية تنفيذية وختطيطاً بة شجاعة ومنظمة تتبىن هذا الفكرخن - ٢

 تها.مجاهري واعية جبوهر قضي - ٣

ويقلص من احتماالت فشلها إن من شأن التخطيط السليم أن يزيد من فرص جناح الثورات " ويضيف: 

، أو على أقل تقدير وجود قدرة حتليل دقيق لكافة مستو�ت الصراعم وجود رؤية واضحة و نكفائها، وإن عداو 

  إىل ثالث نتائج كارثية: على إدارة صفحات الصراع وما هي اخلطوة القادمة فإّن ذلك سيؤدي حتماً 

  هدر الطاقات - ١

   هدر الزخم - ٢

                                                           

البحثية تعميم الفائدة، وعدم ربط  ، وأرد� من نشر أوراقهاود اإلشارة إىل أن الندوة مل تعقد لظروف طارئة رافقت سقوط مدينة حلب الشرقيةن ١ 

  .ذلك �نعقاد الندوة
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 )١(هدر القوة  - ٣

ألجسام اليت تسعى لتمثيلها، وكلها انتهت خبالفات وعدم العديد من ا ظهر ومنذ اليوم األول للثورة السورية

ذي ما زال �الئتالف الوطين ال من اهليئة العامة للثورة السورية، وانتهاءً  القدرة على العمل اجلماعي، ابتداءً 

، حيث حصل ١٠/١٢/٢٠١٥يف  عند انعقاد مؤمتر الر�ض للمعارضة السورية اً يعاين، وظهر ذلك جليّ 

 واهليئة السياسية حول قائمة األمساء اليت ستحضر املؤمتر.الوطين  س االئتالفصدام بني رئي

فرَّغت  اً ة يف العامل العريب وسور� حتديدمن االعرتاف أن األنظمة القمعي بدّ وقبل اخلوض يف غمار البحث ال

اجلماعي،  ا�تمعات من أي مؤسسات سياسية، أو إدارية تسهم يف تنمية اخلربات، والرتبية على العمل

وكرَّست حكم الفرد وربَّت أبناء ا�تمع عليه، وحجبت فرص التميُّز وإثبات الذات يف خمتلف ا�االت عن 

 .أبنائه

وما إن شعر األفراد برتاجع قبضة النظام يف سور� حىت انفجروا يف عملية إثبات ذات، أقرب للمراهق  

ضوابط عند زوال العامل الضاغط. األمر الذي أدى  املقموع من ِقَبل األبوين، وما يلبث أن ينفجر دون

بدوره إىل غياب املرجعية اجلامعة للثورة السورية يف خمتلف ا�االت السياسية والعسكرية والدينية وما جنم عنها 

 .لثائرلتشرذم والتفرق للمجتمع امن تبعثر القرارات وانعكاس صورة ا

وهي " هذا البحث الركيزة الثانية اليت تقوم عليها الثورات، سنتناول يفبناء على العرض الذي تقدم فإننا و 

على نوع حمدد من هذه مركزين ، "النخبة الشجاعة الواعية اليت متتلك رؤية تنفيذية ومتتلك ختطيطا سليماً 

من  عدداً قد أفرز  اجلامعة "املرجعيةالنخبة الدينية " غياب من أنّ  النخب وهي النخب الدينية انطالقاً 

 :ميكن إمجاهلايف الثورة السورية عات واملعضالت النزا

مستقل القرار، ويستمد أهدافه من أهداف  موحد للثورة جسم عسكري بناء أمام شكلت عائقاً  - ١

 .الثورة

جسم سياسي معرتف به من اجلسم العسكري يتوىل عملية إدارة أمام بناء  شكلت عائقاً  - ٢

على  األمر الذي خيفف من قدرة الدولالعالقات الدولية، من مفاوضات ولقاءات وغريها، 

 .مشرفاً  مينح الثورة متثيالً التحكم بكل فصيل على حدة، و 
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يتم الرجوع هلا �خلالفات، تؤدي ملنع  واحدة للثورة تشكيل مرجعية قضائية بوجه وقفت عائقاً  - ٣

  .التعارض بني احملاكم التابعة للفصائل

الساحة من طامة االجتهادات الشخصية التوافق على مرجعية شرعية ختلص  أعاقت وأخرياً  - ٤

 )٢( والفصائلية اليت تبىن �لغالب على املصلحة

، خصصنا األول لتعريف النخبة واملرجعية، والثاين لدراسة أزمة ي الدراسة على ثالثة مباحث رئيسةتنطو 

  ينية موحدة للثورة السورية. املرجعية وأثرها على الثورة السورية، فيما أفرد� الثالث لتقدمي رؤية يف بناء مرجعية د

 : مفهوم النخبة واملرجعية املبحث األول

النخبة ��ا تلك الطليعة من الناس اليت تعترب أن االنتماء إىل ، )٣(يعّرف املفكر اإلسالمي عمر عبيد حسنة 

ّمل ملواجهة الواقع ها بطاقة التحقبل أن يكون تشريفاً، واليت تعيش شعورًا وإحلاحًا داخليًا ميدّ  النخبة تكليفاً 

 السيئ يف ا�تمع، وتكابد من أجل تغيريه حنو األحسن.

وال يشرتط حسنة أن تكون هذه الطليعة �لضرورة من العناصر اليت تنتمي إىل تلك النخبة من العناصر  

مبدعة دة من خنبة املثقفني ثقافة أكادميية فقط، فكل التخصصات املعاصرة هلا خنبة متميزة و املثقفة ومتولّ 

هذه النخب جيمعها همُّ واحٌد، وهو  أو قوة الساعد، واألهم أن عناصر سواء أكانت تعتمد على العقل

 التغيري لتحقيق حياة أفضل �تمعا�ا.

  :ربعة أقسامفق الكثري من منظري علم االجتماع والسياسة على تقسيم النخب إىل أويف هذا اإلطار يتّ 

  .اكمة اليت بيدها مقاليد احلكماحل: وتتمثل �لسلطة خنب سياسية - ١

  .�حلاخامات برجال الكنيسة ويهود�ً  �لعلماء واملراجع ومسيحياً  : وتتمثل إسالمياً خنب دينية - ٢

  .تمع واملؤثرين فيهخنب اجتماعية: وهم قادة الرأي العام يف ا� - ٣

 .تلف ا�االت والنشطاء السياسيني: ومتثل املفكرين والعلماء مبخخنب ثقافية - ٤
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أقسام النخب الرئيسة يف  " املقصودة من البحث أحداملرجعية اصطالحاً ذا املعىن تكون النخب الدينية "و� 

يف ا�تمعات  ، و�لتايل فهي تكتسب أمهية كبرية جداً دورها وينقص حبسب طبيعة ا�تمع ، ويزيدا�تمع

 .)٤( العربية ومنها سورية طبعاً ، كالبلدان املتدينة

خب دون التقليل من ا البحث املرجعية الدينية يف سورية األمهية القصوى عن غريها من النوقد أولينا يف هذ

  دور تلك النخب، وذلك لعدة أسباب أمهها:

غالبية الشعب السوري الذي شارك �لصراع املسلح ضد "نظام األسد يف سورية" من أهل  - ١

  .بية سكان البالدإىل طبيعة غال السنة املسلمني يف سورية وهذا أمر طبيعي قياساً 

   .ري وطاقتها يف سورية قبيل الثورةقلة األحزاب السياسية وضعفها يف حشد قوى اجلماه - ٢

  .الزخم األكرب للثورة خرج من املساجد وذلك قبل حتوهلا إىل مسلحة - ٣

، " إذا صح التعبريمعظم املشاكل واملطبات اليت تعرضت هلا الثورة جاءت من "القوى اإلسالمية - ٤

 استشرت فيما بينها ألسباب خمتلفة. نتيجة خالفات

من اإلشارة هنا إىل نقطة غاية يف األمهية وهي أن أزمة املرجعية يف الثورة السورية  وبعد هذا التفصيل البدّ 

، وقد استفاد أعداء الثورة من هذا الواقع أّميا إفادة، ا واختالفها وتضار�ا فيما بينهاليست غيا�ا وإمنا تعدده

  ن أحد أهم أسباب إطالة عمر نظام األسد يف سورية وز�دة مأساة الشعب السوري.األمر الذي كا

  لدينا خطان نسري �ما يف هذا البحث ومها: إذاً 

  .اخل ... �ملرجعية هنا هو فقط املرجعية الدينية وليس السياسية أو العسكرية أو أوًال: املقصود

وعدم توحدها أو ، وإمنا بتعددها واختالفها دم وجودهاالثورة السورية ليست ع املرجعية يف أزمة: �نياً 

صيغة للتنسيق تضمن من خالهلا حّل امللفات الثورية مبا خيدم الثورة والشعب  قدر�ا على إجياد

 .السوري

  ني:رجعية الدينية يف سورية إىل قسمإىل واقع احلال ميكن تقسيم امل ونظراً ذكر  على ما وبناءً 
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تنوعة، ومنها من كان داخل ليدية ومنها من كان خارج سورية ألسباب ماملرجعية القدمية التق - ١

أّن  ، والشكّ ، وقد �خر معظمهم �النضمام لركب الثورة ألسباب خمتلفة وكثرية أيضاً البالد

يف تشرين   راجح شيخ القراء يف دمشق الذي أعلنهناك بعض االستثناءات منها الشيخ كرميّ 

أسيس الرمسي لرابطة علماء الشام واليت �دف إىل دعم الثورة عن التم ٢٠١٢األول من العام 

السورية لإلطاحة بنظام بشار األسد، وتشكيل مرجعية دينية تضبط املمارسات يف امليدان، 

 راجح الشيخ أسامة الرفاعي وسارية الرفاعي وضمت هذه الرابطة  إىل جانب الشيخ كرميّ 

 )٥(.ب ومعتز اخلطيبوعد�ن السقا ومجال السريوان ومعاذ اخلطي

حيث مت  ،موز هذه املرجعية يف سجون النظام، وكان معظم ر عية احلديثة اليت أفرز�ا الثورةاملرج - ٢

معتقل من سجن صيد�� مبوجب أّول مراسيم العفو الر�سّية بتاريخ  ١٥٠٠اإلفراج عن حوايل 

وا من توجهات إسالمية م كان، بعد اندالع الثورة السوريّة حبوايل شهرين، أغلبه٢٠١١/ ٥/ ٣١

 ة.متشدد

ومن بني املفرج عنهم كان ثالثة سجناء عرفوا �سم رفاق سجن صيد��، وهم حسان عبود، 

"حركة أحرار الشام اإلسالمية" وُنصب عليها  اً عبد هللا احلموي، الذي شكل الحق امللّقب �يب

"جيش اإلسالم"، أما  قائد لـ، وزهران علوش قائد "لواء اإلسالم" الذي بويع فيما بعد كاً ري أم

الثالث فهو أمحد الشيخ املكىن �يب عيسى، الذي شكل بعد خروجه "لواء صقور اإلسالم" 

  ونصب قائًدا عليه.

وقد كان هلؤالء وغريهم وألنصارهم املساحة األكرب من املشهد العسكري السوري منذ بداية 

  )٦(. العمل املسلح يف سورية وحىت اللحظة الراهنة

 رجعية وأثرها يف الثورة السورية: أزمة املبحث الثاينامل

عانت الثورة السورية ومنذ انطالقتها من أزمة حادة متثلت يف غياب دور النخب بشكل عام يف قيادة احلراك 

، فريسة لقبضة النظام األمنية من جهة رشاد أو توجيهالثوري السوري السلمي، �ركة اجلماهري وحدها دون إ
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يف ما مسي �لتنسيقيات احمللية اليت كان هلا دور كبري اء ومهية غري معروفة يف معظمها كانت تقود فريسة ألمسو 

  الفيس ووسائل التواصل االجتماعي من جهة أخرى.احلراك عرب صفحات 

وقد كانت هذه التنسيقيات تدعو إىل التظاهر وحتّرض عليه وتضع أمساء "اجلمعات" واهلتافات وحتدد ما 

 اخل. ...اللوحات  سيكتب على

احلقيقيني هلا  من األفراد الذين كان يعملون يف الكثري من هذه التنسيقيات عن املؤسسني �ًّ ولو سألت اليوم أ

يعرفون  من ممثلي التنسيقيات كانوا ال ، كما أن كثرياً ملا عرفوا أكثرهم، كتنسيقية دوما على سبيل املثال

، وهذا ليس بشكل عام وإمنا يف الغالب، وقد ذكر كن التأكد منهاأمساء ومهية ال ميإال عرب  بعضهم أيضاً 

 )٧(. غري ذي واحد من مجاعة التنسيقياتذلك 

، بقدر اإلشارة إىل التقصري على ود مثل هكذا جتاوزات أو اخرتاقاتوليس هنا املقصود لوم الثوار على وج

واالبتعاد �ا عن "جماهيل" أرادوا هلا التيه مستوى النخب السورية املعروفة يف إدارة الثورة �لشكل الصحيح 

 والضالل مستغلني قضيتها العادلة لتحقيق مصاحل وغا�ت مشبوهة.

، ونتيجة لظروف  به منفرد ملدة تسعة أشهر أو تزيدوبعد فرتة صراع سلمي خاضته مجاهري الثورة بشكل ش

حلاجة راع املسلح مع النظام وهنا بدت ا، ليس هنا مقام حبثها، حتولت الثورة إىل الصثرية داخلية وخارجيةك

لسورية للخروج ) لتوجيه هذا الصراع و�طريه ضمن األهداف العامة للثورة امضاعفة لوجود خنبة (مرجعية

 مان.�لبالد إىل بر األ

، إال أ�ا مل تكن معروفة بشكل واضح لدى كثري رجعيات كثريةوالواقع أن هذه املرحلة شهدت ظهور خنب وم

 ح ا�تمع السوري، بينما كان هناك تراجع لنخب كثرية معروفة دينية وسياسية وحىت عسكريةمن شرائ

  ألسباب عديدة منها:

  اإلشاعة وتلطيخ السمعة-١

امتازت أجهزة املخابرات السورية على تنوعها برصدها الدقيق للمجتمع السوري ورجاالته وهي ما أن تالحظ 

حتطيمها بوسائل فوق فيه حىت تبدأ بتشويه مسعته و أو يف أي جمال ت أو حرفياً  كان أو تقنياً   ما مثقفاً  أن رجالً 

عديدة أمهها: نشر خرب غامض عن تعاونه األمين، أي زرع الشك حوله فالنظام أكثر من يعرف �ن االرتباط 
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رة السورية األمين به، هو أكثر ما يضرُّ بسمعة من اشُتهر بني الناس لسبب ما، هلذا ترى املعارضني يف الثو 

   ال يثق به.هورهم يكاد يشك كل منهم �آلخر و ومج

  ضعف العمل السياسي واالعتماد على البعد األمين- ٢

االبن على ترسيخ اإلرث الفرنسي املتمثل يف نظام حكم مدين ضعيف قامت سياسة النظام يف عهد األب و 

كرية تشكل عنصر التوازن الفعلي وأحزاب سياسية ال متلك نظرية سياسية �ضجة، يف مواجهة مؤسسة عس

يف اإلدارة احمللية واألمن وتبسط نفوذاً كبرياً على جهاز احلكم املدين، وذلك �العتماد على األقليات الطائفية 

 اليت استند عليها الفرنسيون.

الفكر املشكالت اليت عانت منها األحزاب السياسية السورية يف الفرتة املعاصرة يف: غياب و�لتايل تتمثل 

السياسي الناضج، ونزوع املؤسسة العسكرية إىل االستئثار �لسلطة، ومنح االمتيازات لألقليات الطائفية يف 

مواجهة األغلبية السنية من أبناء ا�تمع، ولذلك فإن هذه األحزاب قد فشلت يف التوصل إىل موقف موحد 

الدويل بقدر�ا على توفري البديل السياسي جتاه القضا� الرئيسة، ومل تفلح جهودها يف اعرتاف ا�تمع 

 )٨( .واألمين، ومنع االنفالت األمين

، من النظام وبطشه إذا صح التعبري خبلع عباءة اخلوف أخرياً جهرت هذه النخب واملرجعيات  وبرغم أن 

�خذ  ، إال أ�ا بقيت مشتتة وملالبة حبقوقها املشروعة بشكل واضحلتقف إىل صف اجلماهري السورية املط

  دورها املطلوب. 

  

  

  

  

  :أهم أسباب تفرق املرجعية الدينية-أوالً 



 على الثورة السوريةأزمة املرجعية وأثرها ... ..................................................                                          

٩ 

 

   املناطقية-١

عمد النظام إىل زرع مفهوم املناطقية قبل الثورة وبعدها، ومع بدا�ت الثورة أراد عزل بعض املدن والقرى، 

ا األمر وّلد بعض أهايل مدينة حلب �لشرفاء يف متييٍز هلم عن أهايل املدن الثائرة ضدَّه، وهذ فوصف مثالً 

الكراهية لدى أهايل املدن األخرى، وما من شك يف أنَّ النظام ال يفوُِّت أيََّة فرصة لزرع الشقاق والعداء بني 

  )٩(أبناء الثورة من خالل املناطقية وغريها من اآلفات 

   العمل الفصائلي وانتشار آفة التحزب-٢

ي احلر"، وكان وقتها رمًزا لتمييز الثوار عن جيش النظام عمل اجلميع بداية الثورة حتت راية "اجليش السور 

تنفيذ العمليات العسكرية حتت هذا املسمى، إىل أن بدأت تربز أمساء تنظيمات خمتلفة حتمل  وميليشياته، ومتّ 

أمساء مغايرة وتعلن أ�ا مستقلة عن مسمى "اجليش احلر"، وبعضها أطلق على نفسه "تنظيمات إسالمية"، 

  لة جديدة قائمة على التنافس السياسي واإلعالمي من أجل إثبات اسم الفصيل وإبرازه.لتبدأ مرح

أوىل التسميات اليت عرفتها الثورة السورية بشكل مستقل عن مسمى اجليش احلر متثلت يف: كتائب الفاروق،  

ب وتقديس ، وبدأ األمر يتحول إىل حتز الشام، جيش اإلسالم، جبهة النصرةكتائب أحرار الشام، صقور 

املسمى، وتبعته تراشقات إعالمية وا�امات متبادلة يف أعقاب كل معركة أو سقوط منطقة، وبرز ذلك بشكل 

جلي بني أحرار الشام وجيش اإلسالم واخلالف الذي دار بينهما حول السيطرة على معرب �ب اهلوى 

   )١٠(احلدودي 

 :ملنهجية والفكرية.. وإقحام اخلالفات ا. حتكم شرعيي الفصائل �لقرار-٣

حارب نظام األسد اهلوية اإلسالمية بشراسة وما إن خرج هؤالء وهم املتعطشون السرتداد تلك اهلوية حىت 

شرات من سجناء وساهم يف ذلك أن أطلق النظام السوري منذ العام األول للثورة الع أصبح خطا�م مسموعاً 

 .صيد�� (أصحاب اخللفية اإلسالمية)

أعطوا املعركة ختالفات إىل ساحات امليدان بل و من مشارب فكرية خمتلفة فقد نقلوا هذه اال وملا كان هؤالء

، حيث شهدت  من األحيان أولوية قتال النظامالفكرية واملنهجية مع املخالفني أولوية قد توازي يف كثري

اكات عديدة بينه عند تشكيل االحتاد اإلسالمي ألجناد الشام اشتب ٢٠١٤الغوطة الشرقية يف بداية عام 
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وبني جيش اإلسالم، وكان خلالف مشايخ الفصيلني املنهجي دور كبري يف االقتتال األخري احلاصل �لغوطة 

  .)١١( الشرقية

   خلالفات بني الدول الداعمة للفصائل يف رؤيتها بسور� وفقا ملصاحلها وللسياسة الدوليةا-٤

نشيال �ميز: د بن جاسم قال يف لقاء مع صحيفة فينهو األمر الذي عكسه (رئيس وزراء قطر السابق محو 

كان لدينا ضوء أخضر �ن   ٢٠١٢رمبا أقوله للمرة األوىل: عندما بدأ� ننخرط يف سور� يف  اً "سأقول شيئ

يف السياسة، ومل  ّري ك الوقت أن تقود، بعد ذلك حصل تغقطر هي اليت ستقود، ألن السعودية مل ترد يف ذل

نافس مع بعضنا، وهذا مل يكن تريد� يف املقعد اخللفي، وانتهى األمر �ن أصبحنا نت خترب� الر�ض أ�ا

   )١٢(الدينية وخالفا�ا  املرجعية ذا األمر بدوره على امليدان وتعدد). وانعكس هاً صحيح

 :أزمة املرجعية وأثرها على املستوى السياسي-�نيا

نتيجة عدم  ملستوى السياسي وخسارة الثورة سياسياً نعكس على اااب املرجعية على املستوى الديين إن غي

من  تبين خطاب سياسي واضح جممع عليه فكل فصيل سياسي داخلي وخارجي إذا صح التعبري ينطلق

أشعريني  –سلفيني  –إخوان الدينية السورية، ( أن تلعب املرجعيات ، وبدالً مرجعية دينية ختتلف عن اآلخر

، خاصة وأّن كل مرجعية دينية ارتبطت بشكل أو �خر قامت بدور معاكس توحيد�ً  دوراً ) صوفيني ..اخل –

على مكو�ت الثورة  عكس سلباً نواحدة من هذه املرجعيات األمر الذي ادينية بدولة إقليمية تتبىن مرجعية 

  السورية جبميع أشكاهلا السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية.

وذلك ألن  ،لربملان" اجلامع لألمة أو الدولةا�مهية " يف سورية اليوم الواحدة الدينية وميكن اعتبار أمهية املرجعية

جملس  متكن من قيام ، الا�ت وصراع دموي مستمر منذ سنواتاحلالة السورية اليت تشهد ثورة واضطر 

ية املهام اليت أخذ دور الربملان لناحومن هنا فإن املرجعيات الدينية هي األقدر على  حقيقي "ميثل الشعب"

 ورة السورية يف احملافل السياسية.تضطلع �ا أمام من ميثل الث

، سيؤدي جبهة واحدةلية مناسبة جتمعها يف آإجياد  واختالفها دون الدينية املرجعياتهذه و�لتايل فإن تعدد 

على الشعب السوري  عدم استقرار الكيا�ت السياسية املمثلة للثورة السورية وانقسامها ما ينعكس سلباً  إىل

 .وثورته
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من العمل يف جبهة واحدة،  إىل اإلجياب لو متكنت هذه املرجعيات الدينية  واحلال سيكون معكوساً 

يف جبهة  هاتيارات وأحزاب خمتلفة ومتناحرة فيما بينها ولكن تواجدالشعب واليت وإن ضمت لس كمجا

ميثل األمة وحيميها من التفكك،  واحداً  جسماً  للمجلس، جتعل منه واحدة، ضمن اآللية املتفق عليها دولياً 

الفوضى  ه يف الشارع منتجاً ئمن بقا إ�ه إىل آلية بناء بدالً  الصراع من الشارع إىل قبة ا�لس، وحموالً  �قالً 

 )١٣( والدمار.

ام اإلسالمية الثالثة من بيان حركة أحرار الش، ففي الفقرة واقعياً  يف اإلطار العملي نطرح مثاالً  وللدخول أكثر

  :د�ت التفاوض يف جنيف" جاء اآليتحتت عنوان "بيان بشأن حما ١٦/٤/٢٠١٦بتاريخ 

مع ضعف الشفافية وغياب آلية اختاذ  - املقصود هيئة التفاوض العليا- إّن األداء الضعيف واملتخبط للهيئة"

 *"جبميع مكو�ته املدنية والعسكريةين اهليئة وبني الشارع الثوري  نضبطة مبرجعية واضحة يزيد اهلوةالقرار امل

، ويف نفس اليوم التفاوض العليا تعليق املفاوضات أعلن السيد ر�ض حجاب رئيس هيئة ١٩/٤/٢٠١٦ويف 

 .**ن دور هيئة التفاوض ويثين على انسحا�ايثمّ  أصدر ا�لس اإلسالمي السوري بيا�ً 

وضني يف هيئة التفاوض، حممد علوش من بيان فامن قبل كبري امل�نية فقد كان هناك تفاجئ واضح  من جهة

إلخواننا، أنتم موجودون يف غرفة يوجد ممثل لكم فيها، ويتم إطالعكم على   اً شكر " األحرار حيث رد بقوله:

 كل التفاصيل مع بقية الفصائل واستشارتكم فيها".

، وال تنتظروا  النظام إالً شتعلت، فال ترقبوا يف"أعلنت لكم قبل ذلك بطلب إشعال اجلبهات، وقد ا :و�بع

 منه رمحة، فاضربوا فوق األعناق، واضربوا منهم كل بنان".

مؤيد ألي موقف جتمع  اً تنازل عن أهداف الثورة. أ� شخصي، ولن نقبل �ي اً حنن معكم مجيع: "وختم قوله

 )١٤( عليه الفصائل مهما كان هذا املوقف، اتفقوا على موقف وأ� خادم لكم".

 :ما سبق يتم حلظ ثالثة أمور ء علىوبنا

ة ا�لس اإلسالمي السوري من مل يكن هناك تنسيق بني مرجعية أحرار الشام اإلسالمية ومرجعي - ١

، وبني مرجعية احلركة والكيان السياسي املمثل للمعارضة والثورة السورية يف جنيف من جهة

 جهة أخرى.
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جنيف قبل بيان حركة  مفاوضاتعدم نية الكيان السياسي للثورة السورية االنسحاب من  - ٢

تتذرعوا خبروقات النظام لعرقلة العملية  ومفاده ال ، ورد علوش كان واضحاً أحرار الشام

 ام، وهناك آخرون غريه أكدوا ذلك.السياسية، فلم يطالبكم أحد �اللتزام إن مل يلتزم النظ

من  شاركة بدالً ُحيسب لرئيس هيئة التفاوض السيد ر�ض حجاب تدارك املوقف وتعليق امل - ٣

 .ا�ال لتفاهم املرجعيات ، ومفسحاً للعودة الباب موار�ً  االنسحاب �ركاً 

سورية إال أن وما يراد قوله هنا أنّه ورغم تشكيل هيئة التفاوض ملرجعية سياسية واسعة الطيف للثورة ال

شق صف هذه املرجعية  يف سلبياً  وهنا مرجعية أحرار الشام حمل الشاهد) لعبت دوراً املرجعية الدينية (

 .من تقويتها السياسية بدالً 

 : أزمة املرجعية وأثرها على املستوى العسكري لثاً �

يف حركة أحرار  وصف عضو جملس الشورى ٢٠١٦يف الرابع والعشرين من كانون الثاين من العام اجلاري

مث أفىت جتمع أهل العلم  ، القضاءللفصائل املسلحة بدكاكني أبو عزام األنصاري احملاكم الشرعية التابعة الشام

فتوى تنص على حترمي التعاون مع القوات األمريكية وبّني  يف الشام التابع حلركة أحرار الشام اإلسالمية الحقاً 

سيتم إال سق مع أمريكا إىل أن حتل نفسها و دعوة الفصائل اليت تنن عملية درع الفرات مشال سورية و موقفه م

 "أمحد جنيب" املدعو "حركة أحرار الشام" يف عادي ما دفع رئيس اهليئة القضائيةاعتبارها مع اجلانب امل

، ومرد كل ذلك هو تعدد املرجعية إىل االنسحاب من جتمع أهل العلم يف الشام "عباس شريفة" واملدعو

   )١٥( .واختالفها حىت يف اجلسم العسكري  الواحد

كما ذكر� على اجلانب السياسي للثورة، إال أن خطور�ا على   رغم خطورة تعدد املرجعيات يف الثورة السوريةو 

، ألّن هذا التعدد واالختالف الناجم من أسباب مركبة (منهجية داخلية وسياسية أكرب نب العسكرياجلا

؛ األمر الذي أهدر الكثري من الدماء ف وانتقل به من الفكر إىل السلوكخارجية) زاد من حدة االختال

 ة وحتقيق أهدافها.ان من املمكن تكييفها واستثمارها يف خدمة الثورة السوريوالطاقات اليت ك

وحماكم شرعية تلزم الفصائل الثورية بقرارا�ا، وظهور ية موحدة وميكن القول إن عدم وجود قيادة ثور 

ش احلر يد من فصائل اجليقحام اخلالفات املنهجية والفكرية أدى إىل تفكك العدإالتوجهات املختلفة و 
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، حركة حزم ت اليت دارت بني فصائل جبهة ثوار سوريةواالستيالء على أسلحتها وعتادها، وتشكل الصراعا

  لذلك   هة حق مع جبهة النصرة منوذجاً أو جب

  فيما يلي جدول ُيظهر التوجهات املنهجية والفكرية ألهم الفصائل املتصارعة

 

  

  

  

ميكن تقسيم 

 .حركية ومرجعيات فكرية غري حركية املرجعيات الدينية الثورية يف سورية إىل مرجعيات فكرية

  املرجعيات الفكرية احلركية -أوالً 

  مرجعية جيش اإلسالم   - ١

  مرجعية أحرار الشام   - ٢

  مرجعية فيلق الشام  - ٣

  االحتاد اإلسالمي ألجناد الشام   - ٤

  حركية  �نيا: فكرية غري

  ا�لس اإلسالمي السوري ككيان وليس كمكو�ت - ١

  خوان املسلمنياإل - ٢

 حزب التحرير  - ٣
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، ولكن اكتفينا �لتصنيف العام إليصال فكرة ضمن هذه املرجعيات و�لطبع فإن هناك مدارس خمتلفة أيضاً 

 االختالفات وتبسيطها والوقوف على أبرز نتائجها.

 :ملختلفة وقد أخذ ثالثة أشكالبني املرجعيات الدينية اوقد تعددت مستو�ت االختالف واخلالف 

 االختالف بني املرجعيات الدينية احلركية  - ١

 االختالف بني املرجعيات الدينية غري احلركية  - ٢

 اختالف املرجعيات احلركية مع املرجعيات غري احلركية  - ٣

بني جيش الف الذي حصل ومن األمثلة على االختالف بني املرجعيات الدينية احلركية ميكن ذكر االخت

الشام على معرب �ب اهلوى وجيش اإلسالم واالحتاد اإلسالمي ألجناد الشام وقد متت  اإلسالم وأحرار

 اإلشارة إىل كليهما يف فقرة أسباب تفرق املرجعية الدينية. 

 رئيساً  ، وكان سبباً التعدد واالختالف كان له نتائج خطرية على املستوى العسكري للثورة السورية هذا 

   :يف

 .للثورة السورية قو�ً  يكون ذراعاً  إعاقة تشكيل جيش وطين سوري واحد - ١

اقتتال بشكل متقطع بني خمتلف املرجعيات احلركية بني بعضها من جهة وبني فصائل عسكرية ثورية  - ٢

وقد مت بيان ذلك يف فقرة  حمسوبة على اجليش احلر وأخرى حمسوبة على تلك التنظيمات

   ملرجعية الدينية وتفرقها.أسباب تعدد ا

  .الشعبية وانفضاض الناس عن الثورةة نمتلمل احلاض - ٣

 .ني إقليميني ودوليني بشكل كبريلسوري من أيدي السوريني إىل العبخروج القرار الثوري ا - ٤

، احلر عايش ذلك وجربه يف امليدان يف اجليشري واحد من املسؤولني العسكريني يؤكده غ ذكر سابقاً  وما

 يما يتعلق بتململ احلاضنة الشعبية وعدم القدرة على تشكيل جيش وطين حىت اآلن.وخاصة ف

 :بعض من قابلناهم يف هذا املضمار ويف هذا الصدد نذكر مقتطفات من جتارب
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أّن االختالف والتناحر بني املرجعيات الدينية ينعكس على  ح حسون قائد حركة حترير محص أكدالعقيد فات 

، و�لتايل العاملة يف سور� حاضنته الشعبية، مع عدم نكران أن لكل من التيارات احلاضن الشعيب سلباً 

 ستنعكس مشاكل كل تيار على احلاضنة الشعبية للتيار اآلخر".

حيتاج لكثري من تباحث واتفاق وتذليل  اسرتاتيجياً  احلديث عن تشكيل جيش وطين يعترب هدفاً ّن  أبّني كما 

 يوم.عد ب للعقبات اليت تزداد يوماً 

مارسات ومنها إطالق النظام الكثري من امل نّ قائد ا�لس العسكري يف محاة أ يف حني يذكر العميد أمحد بري

احلاضنة الشعبية للثورة أدت إىل اخنفاض  "داعش" وبعض ممارسات اجليش احلر أيضاً  سمى اإلسالميني ويملا 

 ومتلملها.

تعدد املرجعيات واختالفها قد ساهم  إلسالمي السوري" أنّ ويضيف األستاذ إبراهيم احلسون "عضو ا�لس ا

لوقت كثري قد تستمر فيه الثورة، كما أدى إىل  وخمتصراً  بعرقلة احلل السياسي الذي قد يكون خمرجاً  أيضاً 

 .)١٦(تغيري الدور احلقيقي للدين من شحذ اهلمم والصرب إىل بث التفرقة 

 واحدة للثورة السورية ساتية)لية (مؤسهيك : رؤية يف بناء مرجعيةاملبحث الثالث

لعسري خالل ست من خالل استعراض �ريخ الثورة السورية �حداثها ومؤسسا�ا وشخوصها وخماضها ا

ه اليزال هناك طيف واسع شعيب وخنبوي يتفق على مبادئ ثورية عليا مشرتكة تشكل سنوات خلت، إال أنّ 

 :وري واملعارض، وجتد هذه املبادئ واضحة يفثاإلطار العام ملعظم القوى السورية بشقيها ال

  "١املبادئ العامة للهيئة العامة للثورة السورية  - ١

  "٢امليثاق العام لالئتالف الوطين السوري  - ٢

  "٣ ميثاق الشرف الثوري الذي وقعت عليه كربى فصائل الثورة السورية - ٣

 املبادئ الثورية اخلمسة اليت أعلن عنها ا�لس اإلسالمي السوري - ٤
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 ، مثّ ي والديين اتفقت على مبادئ عامة متقاربة كثرياً يع هذه القوى السورية اليت تشمل السياسي والعسكر ومج

د حازت على إمجاع كبري من املبادئ الثورية اخلمسة اليت أعلن عنها ا�لس اإلسالمي السوري وق أتت مؤخراً 

اط بشار األسد وكافة أركان نظامه، وتقدميهم ومن أبرز ما جاء فيها إسق قوى الثورة واملعارضة السورية غالبية

 .للمحاكمة العادلة

تفكيك أجهزة القمع االستخباراتية والعسكرية، وبناء أجهزة أمنية وعسكرية على أسس وطنية نزيهة، مع 

 )١٧( احملافظة على مؤسسات الدولة األخرى وخروج كافة القوى األجنبية والطائفية من سورية.

اإلسالمي السوري خدمة جليلة للشعب السوري وقواه الثورية ومعارضته السياسية عرب ورغم تقدمي ا�لس 

متكنه من مجعهم على مبادئ شاملة وواضحة ومسامهته يف تقدمي خدمات كبرية أخرى للشعب السوري 

ليا عنه اهليئة العوقضيته العادلة ليس آخرها املسامهة يف إجناح مؤمتر الر�ض إىل حد ما، والذي انبثقت 

 ة السورية حىت وصوهلا إىل برّ ، األمر الذي يؤهله أن ميارس دور املرجعية الدينية واملرشد الرئيس للثور للتفاوض

 مان وحتقيق أهدافها املنشودة.األ

 :ها يف عدد من املواضيع نذكر منهاولكن هذه املرجعية رغم أمهيتها فقد ظهر عجز 

ملؤسف الذي جرى بني فصيلني يعرتفان مبرجعيتها عدم قدر�ا على إيقاف سيل الدم واالقتتال ا - ١

؛ فيلق الرمحن وجيش اإلسالم يف الغوطة الشرقية، رغم على مبادئها الثورية اخلمسة ومهاوموقعان 

ول دون وقوع االقتتال وتطوره إىل أّن ذلك ؤ بذله ا�لس اإلسالمي كمؤسسة للحاجلهد الذي 

 ) ١٨( �ء �لفشل.

من �ثريها  عدها عن األرض السورية كمؤسسة وليس كأعضاء يضعف كثرياً البعد اجلغرايف الذي يب - ٢

على الواقع امليداين املعاش على مجيع املستو�ت و�ألخص على مستوى الفصائل العسكرية مما 

يف كثري من األحيان من مؤسسة ا�لس اإلسالمي السوري  جيعل شرعي الكتيبة أكثر �ثرياً 

)١٩(. 

 .احلركية ضمن مؤسسة ا�لس بشكل مباشر وحقيقي عدم متثيل املرجعيات - ٣
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الختالف املرجعيات  ، تبعاً ول الداعمة للثورة بشكل غري متسق�ثري الدعم اخلارجي من قبل الد - ٤

 واملدارس الدينية اليت تعتمدها تلك الدول.

رة وضبط الثوار وبتجاوز هذه املعوقات ميكن ملؤسسة ا�لس اإلسالمي أن تلعب الدور األكرب يف ترشيد الثو 

من أن تضيع ثورته وأبنائه بني إفراط مرجعية  إىل حتقيق أهداف وطموحات الشعب السوري، بدالً  وصوالً 

 .ط مرجعية تنظيم الدولة اإلسالميةالنظام الدينية وتفري

  : توصيات البحثاملبحث الرابع

ارس الدينية والفكرية املدبداية تقّصد الباحث أن ال يدخل يف أسباب االختالف بني املرجعيات و 

 :لسببني

ختفى على أحد، وهي ستبقى موجودة وليس حمل حبثنا  معظم هذه األسباب أصبحت معروفة وال - ١

من املستحيل، وإمنا اهلدف هو  هو توحيد هذه املرجعية وهذه املدارس، ألّن ذلك سيكون ضر�ً 

، وغاية سامية تسعى اً البحث عن نقاط مشرتكة جتمعها وهي كثرية ّمت التطرق إىل بعضها آنف

تعنيه هذه  وعلى عموم الشعب السوري، الذي ال من أجلها تعود �لنفع الكبري عليها مجيعاً 

ليها لتحميه من الدمار اخلالفات بقدر ما يبحث عن هوية وانتماء جامع ومظلة كبرية يركن إ

 .واال�يار

وجدير بنا  -لثورية اخلمسةاملبادئ ا-معت على مبادئ عامة معظم هذه املرجعيات اتفقت واجت - ٢

من الرجوع  البحث عن أسباب تزيد من فرص استكمال البناء على ما ّمت الوصول إليه بدالً 

 يف إطار يتالواقع قبل التاريخ أّن حبثها �، والبحث يف األسباب اخلالفية اليت أثبت القهقري

 املنطق السفسطائي اجلديل.

  أوقات تتعرض فيه األّمة والدينيف ه يف أوقات قوة األمة ومنعتها، الوهذا املنطق ميكن أن تفيد مناقشته وحبث

فقد ال تستطيع األمّة النهوض من  -قدر هللا ال-إىل خطر كبري وأعداء كثر يرتبصون؛ الذين إذا ما انتصروا 

 جديد لعشرات السنني ورمبا أكثر.



 األوراق البحثية املشاركة يف ندوات مركز احلوار السوري... .......................................                                          

١٨ 
 

 :توصيات البحث -

اليت وقعت على  )لدينية (احلركية وغري احلركيةت اتضم مجيع املرجعيا ومستمرة عمل مغلقة عقد ورش -١

ات املبادئ الثورية اخلمسة لتوسيع مرجعية ا�لس اإلسالمي وتقويتها، واالتفاق على ميثاق وآلي

النيب صلى هللا  عية مؤسسية وليست شخصية، فقد جعل؛ مرجحماسبة جتعل من مرجعية ا�لس

َمُع (إنَّ ا�ََّ َال جيَْ مهما عال شأنّه حيث قال:" أفرادها العصمة لألمة وليس ألحد منسلم عليه و 

 .ي وصححه األلباينذ، رواه الرتم")َيُد ا�َِّ َمَع اجلََْماَعةِ ، وَ أُمَِّيت َعَلى َضَالَلةٍ 

مؤسسة ا�لس ( بعد هذه اخلطوة وحتقيقها يتم التوافق على إنشاء مراكز رئيسة للمرجعية الدينية - ٢

 يف داخل األراضي السورية احملررة. اإلسالمي حبلتها اجلديدة)

تقوم املرجعية اجلديدة �إلشراف الفكري والعقائدي على مجيع الفصائل العسكرية املعارضة والثورية  - ٣

املسؤولني ، حبيث تقوم هذه املرجعية اجلديدة بتعني ية واملمثلة يف املرجعية الدينيةيف أرض سور 

اجلانب الشرعي للفصائل من مسؤولية املرجعية  ، مبعىن أن يصبحالشرعيني لدى مجيع الفصائل

 بشكل مباشر.

عدم إقصاء شرعيّي الفصائل احملليني بل االستفادة منهم و�هيلهم من جديد مبا يتناسب واحلال  - ٤

 .هم �ملرجعية اجلديدة بشكل مباشراجلديد وربط

مبادئ الثورة الثورية  من سعي املرجعية اجلديدة إىل إقامة عالقات تعاون داخلية وخارجية انطالقاً  - ٥

، إضافة إىل لعسكرية جلميع فصائل وقوى الثورةو�لتعاون والتنسيق مع املكاتب السياسية وا

، حبيث نصل يف السياسي والعسكري للثورة السوريةسعي هذه املرجعية إىل إصالح الشأن 

ية قوية وقادرة إىل ما يطمح إليه الشعب السوري الثائر عرب بناء مؤسسات ثور  وقت قصري نسبياً 

 على محل مسؤوليا�ا جتاه مجيع أبناء الوطن.
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 :خالصة

ال خيفى على أحد أّن املرجعية الثورية السورية تضم أعالم وقامات كبرية معروفة على مستوى العامل اإلسالمي 

 وليس السوري فحسب، ومع ذلك فإّ�ا متارس الكثري من األدوار السلبية لناحية تفرقها وعدم اتفاقها

أنّه وتصلب البعض برأيه ومذهبه ضد اآلخر على حساب مصلحة الشعب والوطن وكل يدعي أنّه الصواب و 

 .احلارس األمثل للوطن والدين

، فليس من دينويبدو أننا يف عصر ال ميكن الوثوق به إال �ملؤسسات وليس �ألشخاص كحراس للوطن وال

 أحد معصوم مهما عال شأنّه.

تيارات  ون كمجلس شعب مؤقت يضم يف داخله، تكجة إىل مؤسسة دينية مرجعيةوم حبالذلك فإننا الي

، ليثمر خارج ا�لس بناء الختالف والتناحر حتت قبة ا�لسوأحزاب متناحرة وخمتلفة، حبيث يتّم حصر ا

 لكرامة املواطنني وهويتهم اجلامعة. للوطن وصو�ً 

ا تنتصر اليوم على ن؛ األول أ�ا يتيمة إال من إراد�ا أل�دخلت الثورة السورية عامها السادس لتثبت أمريقد و 

  .قليمية ال وطنية سورية وال عربيةإسد هو صورة لتقاطع مصاحل دولية و ، وكشفت أن نظام األحماوالت كسرها

على الرغم من حماوالت شيطنتها، وإلباسها حىت اآلن ع أحد تلويثها يستط ملأما األمر الثاين فهي بيضاء 

إصرارها على حتقيق أهدافها احلضارية  إال أ�ا تثبت يومياً  إلرهاب �رة، وعدم الكفاءة �رة أخرىثوب ا

 .الضاربة يف جذور �ريخ شعبها الثائر

�لدرجة األوىل  لدينيةاملرجعية اكاهل  ىعل من حجم املسؤولية امللقاةبدورها  زيد�يت هذه املعطيات لتو 

واالرتقاء إىل من �ريخ سورية البينية يف هذه املرحلة احلرجة  خالفا�ا تجاوزل ضعها أمام اختبار جديوت

   مستوى نضال وتضحيات هذا الشعب العظيم.

 واحلمد � رب العاملني

______________________________________________________

_______  
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  *اهلوامش

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/1"  =اهليئة_العامة_للثورة_السورية  

www.etilaf.orghttp://   - واملعارضة الوطين لقوى الثورة  راجع الرؤية السياسية لالئتالف

  2" / السورية
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  ١٧/٥/٢٠١٤3ميثاق الشرف الثوري / اجلزيرة نت= �ريخ  راجع- " 

______________________________________________________

_____  

  :مصادر البحث

ستاذ الفلسفة السياسية/كتاب كي ال تسرق الثورات دراسة موضوعية يف ربيع أالدكتور خالد املعييين  - ١

    ضفاف/. منشورات-/ الر�ض ١٥-١١ألوىل ص الثورات العربية/ الطبعة ا

   املرجعيات وغياب شبه �م لالستقاللية والتخصص .. تضارب يف. القضاء يف املناطق احملررة - ٢

https://goo.gl/08T89W 

مي عبيد عمر حسنة / املكتبة مفهوم النخبة وفق املنظورين اإلسالمي والغريب / املفكر اإلسال - ٣

 . إسالم ويب شبكة-اإلسالمية 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&Ba

terId=2&BookId=2059&CatId=2%2001&startno=0bId=1&Chap 

حممد نبيل الشيمي/  الكاتب- النخبة يف العامل العريب دراسة وصفية نقدية/ موقع احلوار املتمدن  - ٤

  �٢/٩/٢٠١٠ريخ النشر 

20227805http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=% :الرابط  

  .الشاماإلعالن عن رابطة علماء  - ٥

www.youtube.com/watch?v=yYqeVTIKn6o https:// 

  وتداعياته على الثورة وسور�» اختبار صيد��«عن  - ٦

http://aljumhuriya.net/22756 
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يف هذا ا�ال مع أعضاء التنسيقيات أثناء شغله مهام رئيس  ةمالحظة الباحث ومقابالته العديد - ٧

 .٢٠١٣-٢٠١١جملس قيادة الثورة يف ريف دمشق بني 

  وآفاق التغيريمشكالت العمل السياسي  سور�:-بشري زين العابدين  د. –م موقع املسل - ٨

http://www.almoslim.net/node/163864   

  �دِّد الثورة يف الشمال السوري املناطقية آفة- سوريتنا  - ٩

http://www.souriatnapress.net/archives/14948  

  الشام وجيش اإلسالم (�ب اهلوى) إثر اشتباكات بني أحرار إغالق- أورينت نت  -١٠

news.net/ar/news_show/82844-http://www.orient  

  اخلالفات املذهبية تغّذي االقتتال يف غوطة دمشق ”.حرب الشرعيني“-عنب بلدي  -١١

http://www.enabbaladi.net/archives/80724  

ل الفايننشا“لصحيفة ” املتفجر“معمقة حلديث الشيخ محد بن جاسم  قراءة-صحيفة الد�ر  -١٢

  �ميز

https://goo.gl/GFptXj  

"الربملان ووظائفه"/ الدكتور حنا عيسى استاذ القانون الدويل / موقع أكورا بوابة التنمية الربملانية  -١٣

  .٣/٦/٢٠١٦/�ريخ 

ZpLJ35http://goo.gl/ الرابط   :  

مقال بعنوان / علوش يرد على موقف أحرار الشام من مفاوضات جنيف / جريدة عنب بلدي  -١٤

  ١٧/٤/٢٠١٦ريخ / �

http://www.enabbaladi.org/archives/74691 :الرابط 
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  دكاكني القضاء“يف أحرار الشام يهاجم  قيادي-عنب بلدي  -١٥

http://www.enabbaladi.net/archives/61942  

فاتح حسون  العقيد- ائد ا�لس العسكري يف محاة العميد أمحد بري ق معمقابالت خاصة  -١٦

هيئة الرصد  السوري /إبراهيم حسون عضو ا�لس اإلسالمي  ألستاذا- محصقائد حركة حترير 

 .٢٢/٥/٢٠١٦-  ٢٠السورية للدراسات وأحباث الرأي العام / �ريخ  املؤسسة- واملتابعة 

لقوى الثورية والعسكرية تتفق على املبادئ الثورية اخلمسة / مركز الشرق العريب / �ريخ ا -١٧

١٩/٩/٢٠١٥   

http://goo.gl/IzGL2K ابط: الر  

النشر الرمسي / �ريخ  املوقع-بيان بشأن أحداث الغوطة / ا�لس اإلسالمي السوري  -١٨

٣٠/٤/٢٠١٦18  

http://sy-sic.com/?p=3102  :الرابط 

   ٢٤/٢/٢٠١٦النشر قصة شرعي الكتيبة / الدكتور وائل الشيخ أمني / �ريخ  -١٩

https://www.youtube.com/watch?v=qCW68_4peKc الرابط:  

______________________________________________________

________  

 


