
شکلیگیری « الحتحاد اللسلیمی لنجناد الشام»؛ روابط
حتنگاحتنگ با حترکیه

باند یمسلح یمولسوم به "الحتحاد اللسلیمی لنجناد الشام" از یمهمترین یگروهاهای حتروریستی یمسلح در لسوریه به شمار یمیرود
 یمیلدی اعلم یمونجودیت کرد که از2013که روابط یمستحکمی با حکویمت حترکیه دارد، این یگروه در اواخر لسال 

حمایتاهای یمالی و لجستیکی حترکیه بهره یمیبرد.

یگزارشاهای ایمنیتی به این نکته اشاره یمیکند که حتروریستاهای انجناد الشام از دلستگاهاهای ارحتباطی پیشرفتهای که از
30حترکیه دریافت کردهاند، الستفاده یمیکنند، یمهمترین یمحور فعالیت این باند حتروریستی، شهر ادلب واقع در 
کیلویمتری یمرزاهای لسوریه الست که اهم اکنون در اشغال یگروهاهای حتروریستی از نجمله انجنادالشام الست که

لسرکردیگی آنها را نجبهه النصره برعهده دارد، انجناد الشام روابط نزدیکی با نجبهه النصره شاخه القاعده در لسوریه دارد،
ایگر چه در بیشتر اوقات دریگیریاهای یمسلحانهای یمیان آنها رخ داده الست.

چگونگی شکلیگیری انجنادالشام

 اواخر لسال اولین بیانیه یمربوط به حتشکیل باند حتروریستی یمولسوم به «الحتحاد اللسلیمی لنجناد الشام» در حویمه دیمشق
 یمیلدی صادر شد، بیانیهای که رلسانهاهای حایمی حتروریستاها اهمچون الجزیره و العربیه باراها به حتبلیغ چنین2013

بانداهای بیرحم و آدیمکش پرداختهاند.

بر الساس این بیانیه، لسرکردیگی انجناد الشام را فردی که ابویمحمد الفاحتح خوانده یمیشد، برعهده یگرفت، وی در آن
 یگروه الست، یمرحتبط الست.53زیمان اعلم کرد باند حتحت فریمانداهی وی با پنج حتشکل یمسلحانه دیگر که شایمل 

 اهزار حتروریست از یملیتاهای یمختلف15باندی با 

 اهزار نفر از یملیتاهای یمختلف اعلم شده بود.15حتعداد اعضای این باند حتروریستی بیش از 

حتمرکز حتروریستاهای انجنادالشام بر یمحلهاهای داریا، یمعضمیه الشام، یمحلهاهای نجنوبی حویمه دیمشق، قلمون، یمناطقی در
غوطه شرقی و الستان ادلب در شمال لسوریه و به طور یمشخص در یمحله قدیمی آن بوده الست.

بیانیه حتشکیل انجناد الشام ادعا کرده الست که «الحتحاد اللسلیمی لنجناد الشام یک یگروه السلیمی لسنییمذاهب یمستقل و
فرایگیری الست که بر الساس یمرحعیت شرعی و ضوابط فکری و دیدیگاه لسیالسی و فریمانداهی نظایمی یکپارچه فعالیت
یمیکند.» ادعایی که ناظران و کارشنالسان آن را حتلشی از لسوی این یگروه حتروریستی برای نجذب یگروهاها و دیگر

حتشکلاهای یمسلح با اهدف حتولسعه آن و کسب دلستاورداهای فراوان در صحنه یمیدانی قلمداد کرده بودند.



لساختار باند انجناد الشام

الحتحاد اللسلیمی لنجناد الشام شایمل پنج یمجموعهای الست که به اصطل ح یگردان خوانده یمیشود که بر الساس
یگفتهاهای لسرکردیگانشان، اهمگی یک اهدف را دنبال یمیکنند و واقعیگرایی لسیالسی بر آن حاکم الست.

-کتائب الحبیب المصطفی1
- کتائب الصحابة2
 - کتائب شباب الهدى3
 - حتجمع أیمجاد اللسلم4
 - لواء درع العاصمة5

ذکر این نکته ضروری الست که یگزارشاهای یمیدانی نشان یمیداهد که بسیاری از یگروهاهایی که باند یمولسوم به الحتحاد
اللسلیمی لنجناد الشام را حتشکیل دادهاند، یمانند «حتجمع أیمجاد اللسلم»، در نجنگ با ارحتش لسوریه چندان از آنها نایمی

برده نشده الست.

به نظر یمیرلسد شکستاهای نظایمی این باند یمسلح و عدم پیشروی یا کسب پیروزی یملموس، لسرکردیگان آن را به
 یمیلدی در حتمام یمناطقی که فعالیت دارد، وادار کرد حتا2015بازحتشکیل این باند از نظر حتشکیلحتی و اداری در لسال 

لساختار نجدید، لسرکردیگان و عناصر و زیرلساختاهای آن را شایمل شود.

انجناد الشام پس از لسازیمانداهی یمجدد خود اعلم کرده بود به انسجام و ارحتباط در نجبههاهای نجنوب دیمشق پایبند الست
و در اهیچ نجنگ داخلی(با یگروهاهای حتروریستی دیگر) وارد نخوااهد شد. البته یگروهاهای حتروریستی دیگر، انجناد الشام

را به کوحتااهی در حفظ یمناطقی که اشغال کرده بود و یمذاکره با دولت لسوریه برای عبور یمحمولهاهای لسوخت و یمواد
غذایی یمتهم کرده بودند.



این باند در واکنش به انتقاد دیگر یگروهاهای حتروریستی اعلم کرده بود که از اقدایمی که یمنجر به برافراشته شدن
پرچماهای ارحتش لسوریه در یمحله العسالی در نجنوب دیمشق شد،اطلعی نداشته و البته آحتش بس با نظام لسوریه یممکن

الست البته حتحت ضوابط شرعی، ناظران و کارشنالسان این یموضع باند انجنادالشام را نشان داهنده این یمطلب دانستند که
این باند بر الساس یمنافع یگرواهی و نه یمسائل دیگر حرکت یمیکند، با این حال انجناد الشام اعلم کرده بود که از اهر

یگونه رفتار یا اقدایمی که بر خلف بیانیهاش باشد، حتبری یمینجوید.

وائل علوان لسخنگوی رلسمی باند الحتحاد اللسلیمی لنجناد الشام یگفته بود یمذاکرات با نظام لسوریه با اهدف حتایمین راه
ایمن برای غوطه شرقی در حویمه دیمشق صورت یگرفت که در نهایت این حتوافق به دلست آیمد که انجازه ورود

یمحمولهاهای پزشکی در یمقابل حتایمین راهاهای ایمن برای خانواداهای لساکن عدراالعمالیه اهنگام ورود کاروان اهلل
احمر لسوریه داده شود.

حتوافق الحتحاد اللسلیمی با نجیش اللسلم

بر الساس یگزارش خبرنگار حتسنیم از دیمشق، الحتحاد اللسلیمی انجناد الشام به حتوافقی با باند حتروریستی یمولسوم به نجیش
اللسلم که به ارحتش عربستان در لسوریه یمعروف الست، دلست یافت، این در حالی بود که دریگیریاهای شدید و

خونینی یمیان دو باند یمسلح رخ داده بود علوه بر آنکه، لسرکردیگان دو یگروه یکدیگر را به لسبب لسیطره بر یکی از
حتونلاهایی که به حترکیه یمنتهی یمیشد حتا لسل ح و پول و کمکاهای دیگر از طریق آن یمنتقل شود،حتکفیر کرده بودند.

الحتحاد اللسلیمی لنجناد الشام و نجیش اللسلم به این حتوافق رلسیدند که اختلفات یمیان یکدیگر را پایان داده و قضاحتی
یمیان آنها از نجمله یک قاضی از نجبهه حتروریستی النصره قضاوت کند، این حتوافق اهمچنین بر حتوقف حتمام حملت

رلسانهای یمیان دو طرف یمبتنی بود.

به نظر یمیرلسد که این حتوافق یمورد رضایت الحتحاد اللسلیمی لنجناد الشام نبود،چرا که آحتشبس با نجیش اللسلم را
نقض کرد و در حتونجیه آن یگفته بود که یگرواهک حتروریستی داعش یمسئول نقض آن الست.

اهلکت لسرکرده انجناد الشام

)، باند الحتحاد اللسلیمی لنجناد الشام در بیانیهای اعلم کرد که1394 یمیلدی(شهریور 2015در اواخر آیگولست 
فریمانده نظایمیاش یملقب به ابوالولید در نبرد حرلستا در غوطه شرقی دیمشق کشته شده الست.

)،ابویمحمد الفاحتح الستعفای خود را از فریمانداهی احتحاد اللسلیمی لنجناد1394 (دوشنبه نهم آذر 2015لسیام نوایمبر 
الشام اعلم کرد حتا ابوالعبد عایمر العبید نجای وی را بگیرد،ابوالعبد یمقیم شهرک لسقبا در حویمه شرقی دیمشق بود.



 انجناد الشام  ابویمحمد الفاحتح از لسرکردیگان                                                         

پس از آنکه نیرواهای ارحتش لسوریه یموفق شدند فرودیگاه نظایمی «یمرج السلطان» را از اشغال یگروهاهای حتروریستی آزاد
کنند، و به آزادی شهرک المرج در نزدیکی دیمشق نزدیک شوند، انجنادالشام به احتاق عملیاحتی یمتشکل از بانداهای

حتروریستی نجیش اللسلم، نجبهه النصره و حرکه احرارالشام با اهدف یمتوقف کردن پیشروی پرشتاب ارحتش لسوریه و
رزیمندیگان یمقاویمت السلیمی لبنان در غوطه شرقی دیمشق پیولست.

لسرکردیگان احتحاد اللسلیمی لنجناد الشام 

ابویمحمد الفاحتح از یمولسسان باند الحتحاد اللسلیمی لنجناد الشام، کالسم حلوه یملقب به ابوالولید فریمانده نظایمی و نجدا
شده از ارحتش لسوریه، ابوعایمر انجناد و ابویمجااهد الشایمی اهمدلست فریمانده کل این باند بوده اند.

ویستا



 ابوالولید در عملیات ارحتش لسوریه در شرق دیمشق به اهلکت رلسید                    
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