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مقدمة
كف عن س�تر نفس��ه يوماً
مع تصاعد عنف نظام بش��ار األس��د ضد املنتفضني عليه ،واختاذ ممارس��اته طابعاً طائفياً ّ
رادعة من قبل
إجراءات
طائفية متعدد ٍة خالل العام  ،2012ومع غياب
بأذرع
بعد يوم ،ثم مع التدخل
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
اإليراني لدعم هذا النظام ٍ
اجملتمع الدولي؛ نش��أت طبق ٌة جديد ٌة من طبقات الصراع الذي أفرزته الثورة الس��ورية .قوبلت فيها هذه املمارس��ات الوحش��ية
سن أسهمت يف ترسخه واتساع دائرة املنجذبني إليه دعوات عد ٍد
واجلهاد
ّ
الشيعي ،املنطلق حتت شعار محاية «املراقد» ،جبها ٍد ّ ٍّ
م��ن مش��اهري ش��يوخ الس� ّنة التقليدي�ين يف الع��امل العرب� ّ�ي ،فض ً
ال ع��ن املراجع والرم��وز اجلهادية ،للقتال يف س��وريا نصر ًة ألهلها
مقدسة يف «أرض الشام» ضد حشو ٍد سبقتهم لفصائل وجماميع
معركة
املستضعفني .لتتوافد طالئع املهاجرين الباحثني عن
ٍ
ٍ
منظمة جاءت لتخوض ،هي األخرى ،معركتها «املهدوية» على ذات األرض.
�يعية
ٍ
ش� ٍ
يف اجلانب ّ ّ
السن حظيت احلركات السلفية اجلهادية الكربى ،وهي التشكيل املعروف بالدولة اإلسالمية (داعش)،
ّ
باهتمام
اجلهادي األول،
�لفي
وجبهة النصرة الفرع
حد ما حركة أحرار الش��ام يف طورها الس� ّ
ّ
الرمسي لتنظيم القاعدة ،وإىل ٍّ
ٍ
إعالم� ٍّ�ي وسياس� ٍّ�ي وحبث� ٍّ�ي كب�ير.
ً
ً
ً
غ�ير أن الواق��ع الس� ّ
�وري أف��رز ع��ددا كب�يرا م��ن احل��ركات الس��لفية اجلهادي��ة األق��ل ش��هرة ،وال�تي كان الص��راع ب�ين
الفرع�ين الكبريي��ن هل��ذا التي��ار ،داع��ش وجبه��ة النصرة ،أحد أبرز أس��باب حمافظتها على اس��تقالليتها جتنب�اً للدخول يف حرب
بكل منها ،يف ّ
ً
ظل ضعفها امل� ّ
�ادي وجتاذباتها الداخلية اليت
�ارات
تراجيدية ّ
خاص ًة ٍّ
اإلخ��وة .عاش��ت ه��ذه اجملموع��ات الصغ�يرة مس� ٍ
�ارات مصطرع��ة ال��رأي ،ب�ين م��ن ّ
يفضل بيعة داع��ش أو بيعة النص��رة أو يرى احملافظ��ة الصعبة
غالب�اً م��ا تو ّزع��ت عل��ى ث�لاث تي� ٍ
وتوجه ّ
كل م��ن يريد ً
بيعة
عل��ى االس��تقاللية واحلي��اد بينهم��ا .وغالب�اً كان مص�ير ه��ذه احل��ركات انفصام ش��رائحها الث�لاثّ ،
�اص ،واضمح�لال م��ن تبق��ى.
إىل خي��اره اخل� ّ
عبن��ا ع��ن ه��ذه احل��ركات بوصف «طيف القاعدة» بس��بب إميانها الواضح واملعلن بأفكار ه��ذا التنظيم وأدبياته،
وق��د ّ
ً
وتنويعات من «رايته» ،وكذلك بسبب تك ّون هذه احلركات أساسا على
وتبنيها شعاراته وقادته التارخييني ،ورموزه البصرية
ٍ
ّ
املؤسسني مل يظهر بينهم
العاملي الذي أشاعته القاعدة .ورغم تنوع خلفيات
اجلهادي
يد مهاجرين ينتمون إىل منط
كثري من ّ
ّ
ٍ
ً
ّ
اجلهادي بنا ًء عل��ى التجربة الس��ورية ،أو من جاء أصال مبش��روع جديد أكثر
حس��ب رصدن��ا عل��ى األق��ل -م��ن ط� ّور مش��روعهّ
النظري هلذا
كاف من األدلة نقول :قد يكون هذا االستنساخ
قدر ٍ
«حداثة نظرية» وإن كان مشتقاً من وحي القاعدة .ودون ٍ
الوح��ي س��بباً إضافي�اً للضع��ف أم��ام قط�بي اجلهادية الس��لفية ،داعش وجبهة النصرة ،س��يلعب دوره يف دفع ه��ذه اجلماعات إىل
مصائره��ا بالتالش��ي أو بالذوب��ان يف أح��د هذي��ن القطبني.
يق�دّم ه��ذا البح��ث ثالث��ة أن��واع م��ن املعطيات؛ أوهلا ه��و التقارير الوصفي��ة اليت أجنزناها ع��ن ّ
كل حركة ،باالعتماد
ٍ
عل��ى توي�تر أساس�اً ،وه��و الس��احة اإلعالمية والس��جالية األبرز للجهادية اإلس�لامية الراهنة ،وعلى بع��ض األخبار واملقاالت يف
�ات ميداني��ة .أم��ا الن��وع الثان��ي فهو بع��ض املواد «اخلام» من تل��ك القليلة املتداول��ة هلذه احلركات
وس��ائل اإلع�لام ،وعل��ى معلوم� ٍ
ً
�دات هام� ً�ة عل��ى
�هادات أكان��ت ه��ذه امل��وا ّد أم س�يراً ش�
�ادات أو مقاتل�ين او نعي�اً رمسي�اً هل��م أم سلس��لة تغري� ٍ
�خصية لقي� ٍ
أو عنه��ا ،ش� ٍ
توي�تر .والقص��د م��ن ه��ذا الن��وع م��ن املعطيات هو إدخال القارئ يف ج ّو ومنط ولغة انش��غاالت هذه اجلماعات وحياتها وحراكها
صور
الداخل ّيني .ويف هذا القس��م مل نفعل س��وى االختيار والتش��ذيب واالختصار أحياناً .ويأتي النوع الثالث من املعطيات بش��كل ٍ
نش��رتها ه��ذه اجملموعات،عل��ى مع ّرفاته��ا الرمسي��ة على تويرت ،لش��عاراتها وأعالمه��ا وقياداتها ومقاتليها ومعاركها ونش��اطاتها
املعلوماتي وس��اندته املواد
حية هلذه اجملموع��ات تكمل ما قام به التعريف
ّ
�هدية ٍ
املدني��ة .وق��د قصدن��ا م��ن ه��ذه الص��ور تقديم مش� ٍ
اخل��ام املكتوب��ة ،ولذل��ك اخرتن��ا ع��دداً كبرياً من الصور .آملني أن تق�دّم ّ
متكاملة« ،صور ًة» كبري ًة ً
ً
حية هلذا
كل هذه املعطيات،
املش��هد الغ ّ
ين.
منفصل من جوانب التأسيس والقادة وعدد املقاتلني وانتمائهم اجلغرا ّ
حاولنا تقديم ّ
يف ومصادر
بشكل
كل
ٍ
ٍ
حركة ٍ
التموي��ل وأب��رز املع��ارك ومواق��ع االنتش��ار يف س��ورية .كان��ت معرف��ة ّ
أحيان
كل ذل��ك تت��اح لنا حيناً وتغي��ب بعض املعلوم��ات يف
ٍ
ٌ
معلومات شبه
أخرى بسبب طابع «األمن ّيات» احلذر لدى السلفية اجلهادية .ولذلك بدأنا بـ«الكتيبة اخلضراء» اليت توافرت عنها
كامل��ة ،وش��هاد ٌة داخلي� ٌة غني� ٌة ع��ن صراع��ات تياراته��ا وأيامه��ا األخرية ،به��دف أن تكون منوذج�اً إيضاحياً ونوعاً م��ن «بورتريه»
مؤسس��ها ،من األوس��اط الدينية
مثال� ٍّ�ي جلماع� ٍ�ة م��ن ال�تي نس��تهدف دراس��تها يف ه��ذا البح��ث .كم��ا أحلقن��ا بها ش��هاد ًة يف س�يرة ّ
الس��عودية إىل اجلهادية ،مروراً مبعس��كرات التدريب يف الس��ودان بعد تع ّذر الوصول إىل أفغانس��تان ،فس��جن احلاير الس� ّ
�عودي
الش��هري ال��ذي خ� ّرج كثرياً من أبط��ال قصتنا.
�كيالت أو
وقد أهملنا ،حس��ب ما تقتضي اش�تراطات البحث املب ّينة أعاله ،اجلماعات اليت بدأت رحلتها القتالية كتش� ٍ
ألوي� ٍ�ة م��ن اجلي��ش احل� ّر قب��ل أن تنض� ّ�م إىل احل��ركات الس��لفية اجلهادي��ة ،وكذل��ك تلك اليت حت ّولت هويتها ش��يئاً فش��يئاً من
اإلس�لامية العامة إىل الس��لفية اجلهادية .ومل نعثر أص ً
جتس��د يف حركة املثنى
مثال وحي ٍد هلذا النمط األخري ّ
ال س��وى على ٍ
اإلس�لامية يف درع��ا ،وال�تي انته��ت أخ�يراً يف أحض��ان داع��ش.
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الكتيبة اخلضراء
ظه��رت كتائ��ب كث�ير ٌة م��ن اجلي��ش احل� ّر به��ذا االس��م ،يف
يب خالل فت��ح مكة .أما
مناط��ق خمتلف��ة م��ن س��ورية ،تيمناً بكتيب��ة الن ّ
ال�تي نقصده��ا هن��ا فتب��دو غلب��ة املهاجري��ن ،وال س��يما م��ن الس��عودية
وغريه��ا م��ن بل��دان اخللي��ج العرب� ّ�ي ،واضح� ً�ة عليه��ا ،م��ع ع��د ٍد مم��ن
بايعها من الس��وريني (األنصار) الذين قيل م ّر ًة إنهم وصلوا إىل نس��بة
يس�يرها
 %75م��ن أفراده��ا ،غ�ير أن توجهه��ا الع��ام ظ� ّ�ل س��لفياً جهادي �اً ّ
املهاج��رون.
تأسس��ت الكتيب��ة يف منطق��ة القلم��ون بري��ف دمش��ق ،يف أي��ار
ّ
مؤسسوها أعضاء
وكان
والنصرة.
داعش
بني
اخلالف
بروز
 ،2013إثر
ّ
اخلاصة «بسبب بعض األخطاء
يف األخرية قبل أن يستقلوا جبماعتهم
ّ
واملش��اكل اإلداري��ة والعس��كرية ل��دى اجلبه��ة».
ط��رح مش��رو ٌع لالحت��اد ب�ين الكتيب��ة وب�ين كتيب��ة صق��ور
الع� ّز العامل��ة يف ري��ف حل��ب ،إال أن��ه مل يت� ّ�م .ث��م كان��ت اخلض��راء أح��د
األط��راف األربع��ة ال�تي أعلن��ت ع��ن تش��كيل جبه��ة أنص��ار الدي��ن يف
 ،2014 /7 /25وكان أمريه��ا ه��و م��ن ق��رأ بي��ان إع�لان ه��ذه اجلبه��ة.
إىل أن أعلن��ت الكتيب��ة ع��ن مبايعته��ا جلي��ش املهاجري��ن واألنص��ار،
أح��د ش��ركائها يف تأس��يس اجلبه��ة ،يف  ،2014 /10 /3وبذل��ك فق��دت
اس��تقالليتها وزال ش��عارها م��ن إص��دارات جبه��ة أنص��ار الدي��ن .ويف 20
من الشهر نفسه انتشرت األنباء عن بيعة أمري الكتيبة ،السعودي عمر
ّ
(وشرعي جيش املهاجرين
النجدي،
سيف ،وشرع ّيها أبو عبد الرمحن
ّ
واألنص��ار أب��و ع��زام النج� ّ
�دي) ،وحوال��ي  20م��ن أفراده��ا لداع��ش ،فيم��ا
أعل��ن احلس��اب الرمس� ّ�ي للكتيب��ة عل��ى توي�تر اس��تمرار بيعته��ا جلي��ش
املهاجري��ن واألنص��ار.
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�ات هل��ا ،وع��ن مص��رع بع��ض مقاتليه��ا ،يف أماك��ن
أعلن��ت ع��ن عملي� ٍ
خمتلفة من سورية؛ كالقيام بعملية «استشهادية» على مفرزة األمن
ٍ
العس� ّ
�كري ومبن��ى اجلم��ارك يف حس��ياء يف الري��ف اجلنوب� ّ�ي حلم��ص،
يف  ،2013 /7 /31وع��ن قيامه��ا ،يف  ،2013 /8 /5باالش�تراك م��ع جبه��ة
النص��رة و«مبس��اندة م��ن الدول��ة اإلس�لامية» ،باقتح��ام مس��تودعات
دحن��ة العس��كرية يف منطق��ة القلم��ون بري��ف دمش��ق .ث��م قي��ام ه��ذه
ّ
العسكري للكتيبة اخلضراء ،باقتحام
الفصائل الثالثة ،بقيادة األمري
مس��تودعات مه�ين ،ثان��ي أك�بر املس��تودعات العس��كرية يف الب�لاد،
�لحة وذخائ��ر ،يف األس��بوع األول م��ن
واالس��تيالء عل��ى م��ا فيه��ا م��ن أس� ٍ
ً
ّ
تش��رين الثان��ي  ،2013يف منطق��ة القلم��ون أيض �ا .حي��ث ترك��ز عم��ل
الكتيب��ة وقته��ا ،وحي��ث قض��ى أمريه��ا العس� ّ
�كري ،أب��و حمج��ن ال ُعمان��ي
(أمح��د الربيك��ي) ،أثن��اء اهلج��وم عل��ى مش��فى دي��ر عطي��ة ،يف أوائ��ل
�ام ،أب��و عم��ر الش��امي ،مس��ؤول
عش��رينات الش��هر نفس��ه .ليتبع��ه ،بع��د أي� ٍ
�اص بالكتيبة ،والذي أمسته كذلك
التدري��ب يف «معس��كر خلدن» اخل� ّ
تيمن��اً بأح��د أش��هر معس��كرات القاع��دة يف أفغانس��تان.
مؤسس��يها ،أب��و حمج��ن فه��د
الق��ى أمريه��ا األول ،وأح��د ّ
والس��ناني
الس��ناني ،مصرع��ه يف ري��ف دمش��ق ،أول حزي��ران .2013
ّ

�عودي س� ٌ
معتق� ٌ�ل س� ٌّ
�ابق ألح��د عش��ر عام �اً يف س��جن احلاي��ر الش��هري،
�عودي س� ٌ
ليخلف��ه س��ج ٌ
ني س� ٌّ
�ابق آخ��ر ه��و عم��ر س��يف .ويف عه��ده عرفت
الكتيب��ة اخلض��راء به��ذا االس��م.
أعلن��ت الكتيب��ة ع��ن مقت��ل ع��د ٍد م��ن مبايعيه��ا الس��وريني يف
مع��ارك عدي��دة ،أكثره��م م��ن منطق��ة القلم��ون.
�بات أخ��رى أعلن��ت الكتيب��ة ع��ن مش��اركتها ،حت��ت
ويف مناس� ٍ
قي��ادة كتيب��ة صق��ور الع��ز ،يف حصار ومعارك مط��ار كويرس بريف
�ب م��ن اجلي��ش احل � ّر عل��ى
حل��ب ،وع��ن عملي� ٍ�ة ش��اركت فيه��ا كتائ� َ
طري��ق محص-تدم��ر ،وع��ن مقت��ل بع��ض أفراده��ا عل��ى جبه��ة ف��رع
املخاب��رات اجلوي��ة عل��ى أط��راف مدين��ة حلب ،وعلى «مش��ارف الغوطة
الش��رقية» ،ويف النب��ك بري��ف دمش��ق ،ويف بل��دة ص��دد بري��ف مح��ص.
وكان��ت مق ّراته��ا األخ�يرة يف ري��ف حل��ب.
مئ��ات يف أوق��ات أوج
مل يتج��اوز ع��دد أف��راد الكتيب��ة بض��ع ٍ

نش��اطها ،بينم��ا أنق��ص بع��ض أنص��ار داع��ش ه��ذا الرق��م إىل  40فق��ط،
بع��د فش��ل مس��اعيهم املتك � ّررة الس��تمالة الكتيب��ة ،وإث��ر اإلع�لان ع��ن
تشكيل جبهة أنصار الدين .بينما قدّر مراقبون حمايدون عدد عناصر
الكتيب��ة قب��ل حتلله��ا ب��ـ 100من املهاجري��ن ،معظمهم س��عوديون وفيهم
توانس��ة وليبي��ون ،و 250من الس��وريني معظمه��م من القصري ومحص.
ص ّنف��ت الكتيب��ة اخلض��راء كأعل��ى الفصائ��ل يف نس��بة
عملي��ات «استش��هادية».
املس��جلني عل��ى
ّ
ٍ
�ات فردي� ٍ�ة م��ن اخللي��ج وعل��ى
ونتيج��ة اعتماده��ا عل��ى ت ّ
ربع� ٍ
ً
مدينة
لضائقة مالي��ة ،حتى صارت
«الغنائ��م» فق��ط؛ تع ّرض��ت الكتيبة
ٍ
لبع��ض جت��ار الذخ�يرة .ونتيج��ة قل��ة ع��دد أفراده��ا ص��ارت يف حاج� ٍ�ة
مظلة أوس��ع وأقوى .وقد أس��هم ه��ذان العامالن يف
إىل االنض��واء حت��ت
ٍ
تف��كك الكتيب��ة ،كم��ا س��توضح الش��هادة املرفق��ة بالتفصي��ل.

أبو حمجن العُماني
أحمد علي سليمان الربيكيُ .ولد يف املنطقة الشرقية
من اململكة العربية السعودية ،ألسرةٍ ُعمانيةٍ رجعت إىل
موطنها حيث أمضى أحمد املرحلة االبتدائية ،ليعود إىل
متابعة دراسته الثانوية يف الرياض ،ويحصل على منحة
لدراسة العلوم السياسية يف جامعة الكويت .ويف السنة
األخرية من دراسته غادر إىل سوريا ،يف حزيران  ،2012ولذلك
لينضم أو ًال إىل
اعترب من «اجملاهدين العرب القدامى»،
ّ
جبهة النصرة التي كانت حديثة التشكيل نسبيًا .وشارك
معها يف العديد من معارك إدلب والقصري ،قبل أن يتوىل
القيادة العسكرية للكتيبة اخلضراء .تزوج يف سوريا قبل
أشهر من مصرعه عن  24عامًا.
ثالثة
ٍ
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حقيقة عمر سيف
(احمل ّرض لشق صفوف تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب)
✴ شهادة كاتبها جمهول ،ولكنه أحد أفراد الكتيبة اخلضراء ،القت رواجاً بني األوساط السلفية اجلهادية على تويرت.
ه��ذه قص��ة حنكيه��ا ع��ن آخ��ر أي��ام وغريه��ا .وإن كان تع��داد الكتيب��ة اخلض��راء ج� ٍّ�ن أو س��حر ،ولي��س ه��ذا م��ن ب��اب الس��خرية
الكتيبة اخلضراء يف بالد الش��ام وأمريها عمر صغ�يراً
ً
مقارن��ة م��ع غريه��ا م��ن الكتائ��ب وإمن��ا م��ن ب��اب إحس��ان الظ��ن ب��ه مل��ا رأين��ا م��ن
خاص� ٍ�ة للمجاهدي��ن وعتاده��ا بس��يطاً ج��داً ،إال أنه��ا اعتم��دت عل��ى نك��ث العه��ود والك��ذب الص��راح.
س��يف ،نبعثه��ا يف برقي� ٍ�ة ّ
ولنب��دأ بس��رد تط��ور األح��داث
ليعوا حقيقة ما جرى دون مبالغة أو تضليل .نوعي��ة األف��راد ال عل��ى ع��دد املقاتل�ين ،ف��كان
ٌ
ً
ونشاط تدرجيي�ا ،فعندم��ا كان عمر س��يف بالقلمون
�دق أال تظه��ر ه��ذه اخلفايا إال للكتيبة اخلضراء دو ٌر بار ٌز يف املعارك
وق��د س��عينا بص� ٍ
�وي واإلغاث� ّ�ي .وال ننك��ر فت��ور يع � ّد نفس��ه للق��دوم للش��مال الس� ّ
أن نش��اط عم��ر س��يف احلال��ي يف التحري��ض يف العم��ل الدع� ّ
�وري ب��دأت
لش��ق ص� ّ
�ف اجملاهدي��ن يف أنص��ار الش��ريعة يف النش��اط العس� ّ
�كري للكتيب��ة بع��د خروجها من املع��ارك األوىل بني مجاع��ة الدولة والفصائل
اليم��ن [أجربن��ا على الكتاب��ة] ل ُنعلم اجملاهدين القلم��ون نهاي��ة ع��ام  ،2013وانش��غلت بعده��ا األخرى ،ومل يكن حينها مطلعاً على األحداث
حقيق��ة ه��ذا الرجل حتى ال يغرتوا بتحريضه بالنش��اطات الدعوي��ة واإلغاثي��ة ومش��اريع بس��بب بع��ده اجلغ��را ّ
يف ،فح�دّث نفس��ه أن��ه إن
وص��ل للش��مال فس��يقاتل م��ع مجاع��ة الدول��ة
هلم ،وحتى يعلموا احلقيقة كاملة ،فالقصة التوح��د وف��ك األس��رى.
ٌ
�وات غدروا بالدولة
ليس��ت قص��ة أم�ير مجاع� ٍ�ة باي��ع الدول��ة ،ب��ل
عائلة ض��د م��ن رآهم حينها صح� ٍ
أم��ا عم��ر س��يف فهو رجل م��ن ٍ
ً
مقت��در ٍة م��ن اجلزي��رة العربي��ة ،يف متوس��ط كره �ا منه��م للدي��ن ،فم��ا كان حينه��ا عل��ى
القص��ة أعم��ق م��ن ذل��ك.
ً
كاف باألح��داث فعاه��د نفس��ه أن��ه
اط�لاع
وألن عم��ر س��يف أعطان��ا عه��دا أال عم��ره .هاج��ر إىل أفغانس��تان قب��ل احل��ادي
ٍ
ٍ
يعل��ن لإلع�لام ذهاب��ه للدول��ة حت��ى ال يتض ّرر عش��ر من سبتمرب ملدة سنتني ،وتد ّرب والتقى س��يعمل بالفصائ��ل املفخخ��ات.
ث��م خ��رج عم��ر س��يف م��ن القلم��ون
أح� ٌد م��ن ذهاب��ه فق��ال« :ل��ن خي��رج م�ني وم��ن عدداً من قيادات اجلهاد فيها ،حتى أتت غزوتا
مع��ي ش��ي ٌء كتاب� ً�ة أو تصوي��راً إال إن كت��ب نيوي��ورك وواش��نطن فرج��ع إىل اجلزي��رة باجت��اه الش��مال يف أوج حال��ة االقتت��ال ب�ين
أح��د عناص��ر الدول��ة اخل�بر يف توي�تر ،فنح��ن ل ُيلق��ى يف س��جونها حوال��ي  11س��نة .وم��ا إن الدولة والفصائل ،وم ّر خالل رحلته اخلطرة
ال نس��تطيع الس��يطرة عل��ى اجلمي��ع» ،ث��م خ��رج م��ن الس��جن حت��ى هاج��ر إىل بالد الش��ام مبناط��ق كث�ير ٍة واس��تطلع اآلراء ووق��ف
عليه��ا ،حت��ى وص��ل إىل خالص��ة أن الدول��ة
يف أول س��اعة م��ن وصول��ه ب��دأ بالتغري��د يف ليجاه��د فيه��ا.
يتمي��ز عم��ر س��يف بش��خصيته ه��ي ال�تي اعت��دت عل��ى الفصائ��ل األخ��رى يف
وس��م #الكتيبة_اخلضراء_تبايع_الدول��ة ،م��ع
ً
ً
أن الكتيب��ة بايع��ت ً
صحيح��ة احملبوب��ة ووجه��ه البش��وش ،ويُع��رف بكرم��ه عم��وم األح��داث ،وأنه��ا قتل��ت م��ن اجملاهدي��ن
كامل��ة
بيع��ة
�اني ،أم�ير جي��ش وج��وده وإيث��ار إخوان��ه عل��ى نفس��ه وتواضع��ه واملس��لمني الكث�ير ،وأصب��ح ي��ذ ّم الدول��ة ب�ين
الش��يخ ص�لاح الدي��ن الشيش� ّ
خواص��ه ويدع��و هل��ا باهلداي��ة بنف��س الوق��ت.
وحيائ��ه وحس��ن أخالق��ه ،وحب��ه مس��اعدة
املهاجري��ن واألنص��ار.
ّ
ً
وأش��غل نفس��ه طوي�لا حينه��ا
اآلخري��ن ،وحرص��ه عل��ى مج��ع كلم��ة
الكتيبة اخلضراء وعمر سيف يف سطور
ّ
تأسس��ت الكتيب��ة اخلض��راء بع��د اجملاهدي��ن .وإن أردن��ا س��رد مواقف��ه وخصال��ه مببادرات الصلح ووقف القتال وفك األسرى،
ف�تر ٍة وجي��ز ٍة م��ن إع�لان الدول��ة االس�لامية النبيل��ة هن��ا فس��يطول بنا احلدي��ث ،واملقام هنا فل��م ي��رق ل��ه أن ي��رى ه��ذا القت��ل وه��ذا الدم��ار
�كل من��ا ب�ين م��ن كان يراه��م أخ��وة .ويف أثن��اء ه��ذه
�لبية في��ه ،فل� ٍّ
يف العراق والش��ام ورفض أمري جبهة النصرة للتحذي��ر م��ن جوان��ب س� ٍ
أب��و حمم��د اجلوالن��ي هل��ا ،حت��ى ين��أى األف��راد خص��ال طيب��ة وأخ��رى س��يئة ،ومل ن��رد أبداً أن اجله��ود ط��اف املناط��ق وزار ق��ادة الفصائ��ل،
املش ّكلني هلا عن اخلالف بني الدولة واجلبهةُ .نظه��ر س��وئه إال بعدم��ا اس��تفحل األم��ر ،فق��د وكان م��ن أكث��ر الناس اطالعاً على حقيقة
أم�ير هل��ا ه��و الش��يخ فه��د الس��ناني عش��نا مع��ه أيام�اً مجيل��ة ذقن��ا فيه��ا مع�اً احلل��و الوضع بالش��ام ،فقد التقى بقاد ٍة للدولة أثناء
ف��كان أ ّول ٍ
تواج��ده بالب��اب ش��رق حل��ب ،ث��م التق��ى بق��ادة
تقبل��ه اهلل -ال��ذي استش��هد يف أ ّول معرك� ٍ�ة وامل � ّر ،ولك��ن دي��ن اهلل أع � ّز م��ن ه��ذا.ل��ه يف أعال��ي جب��ال القلم��ون املطل��ة عل��ى عمر سيف ..تلو ٌ
اجلبه��ة ومنهم اجلوالن� ّ�ي ،والتقى قادة أحرار
ّن وتناقض
أكث��ر م��ا ِعي��ب ب��ه عم��ر س��يف الش��ام ومنه��م [أب��و عب��د اهلل] احلم� ّ
�وي -رمح��ه
دمشق ،ثم أمسك عمر سيف اإلمارة خلفاً له.
ومل تلب��ث طوي� ً
لا حت��ى أصب��ح للكتيب��ة مسعة أثن��اء إمارت��ه للكتيب��ة اخلض��راء ه��و تل ّون��ه اهلل ،-وق��ادة ل��واء التوحي��د وغريه��م .فأثن��ى
ّ
واحلم��وي أبل��غ الثن��اء ،وم��ا
ري عل��ى اجلوالن��ي
طيب��ة يف منطق��ة القلم��ون وعمل��ت
بش��كل وتذبذب��ه وتناقض��ه ،وق��د ص ّرح له ع��د ٌد كب ٌ
ٍ
رأي زادت��ه اللق��اءات م��ع قي��ادات الدول��ة إال قناع��ة
�ى
�
عل
�ت
�
يثب
�راه
�
ت
ف�لا
�ذا،
�
به
�وده
�
جن
�ن
�
م
وكان
�اك،
إجياب� ٍّ�ي م��ع مجي��ع الفصائ��ل هن�
ٍ
ورص صف��وف أو موق��ف ،فه��و دائ��م التناق��ض يف أفعال��ه باحنرافه��ا واجرامه��ا عل��ى ح�� ّد وصف��ه ،ب��ل
م��ن أس��اس عمله��ا احليادي��ة ّ
وأقوال��ه .وظه��ر هذا بص��ور ٍة أكرب عند خروج اتهمه��ا بإفش��ال معظ��م املب��ادرات وأنه��ا الس��بب
اجملاهدي��ن وجنح��ت يف ذل��ك نس��بياً.
الرئيس��ي لب��طء النص��ر يف الش��ام وتنف�ير
أعم��ال الكتيبة من القلمون ،فلم تعد يف تلك املنطقة
وق��د ش��اركت الكتيب��ة يف
ّ
ٍ
استشهادية على احمل��دودة جغرافي��اً واملعزول��ة ع��ن املش��اكل املس��لمني م��ن اجله��اد والش��ريعة ،حت��ى ق��ال
كعمليات
عسكرية كبرية،
ٍ
ٍ
ٍ
ً
�داف مهم� ٍ�ة يف منطق��ة القلم��ون وحوهل��ا ،والف�تن .وكلم��ا زاد الضغ��ط عل��ى عمر س��يف يوم�ا« :الدول��ة أجرم��ت بأه��ل الريف الش��مالي
أه� ٍ
مهم��ة يف زاد يف تناقض��ه وتلون��ه ،حت��ى أصبحن��ا نش��كك حلل��ب أش��د اإلج��رام ،وال ميك��ن أن تق��وم
بفاعلي��ة يف مع��ارك
واملش��اركة
ٍ
ٍ
ً
مس�ا م��ن للدول��ة أي قائم��ة يف مش��ال حلب ملا رأى عوام
مه�ين وص��دد وحواري��ن ودي��ر عطي��ة والنب��ك يف النهاي��ة يف س�لامة عقل��ه أو أن ب��ه ّ
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الن��اس م��ن جرائمه��م» ،وه��ذه مقول � ٌة واح��د ٌة
م��ن مقوالت��ه ال�تي تق��دح بالدول��ة وأمرائه��ا.
عم��ر س��يف يعمل مع مجي��ع األط��راف بصورٍة
متناقضة
وكلم��ا مت � ّر األي��ام ي��زداد تناق��ض
الرج��ل ،فق��د ح�� ّول الكتيب��ة يف ف�تر ٍة م��ن
خدمات للكتائب
الفرتات إىل ما يشبه شركة
ٍ
املتقاتل��ة يف م��ا بينه��ا .فق��د كان للكتيب��ة
خاص إذ أنها كانت الوحيدة
اخلضراء ٌ
وضع ٌّ
تقريباً القادرة على املرور من كافة األراضي
احملّ��ررة يف ط��ول الب�لاد وعرضه��ا ،رغ��م أنه��ا
ُظلم��ت م��ن الدول��ة بس��رقة س�لاحها وغنائ��م
ختصه��ا واعتق��ال بع��ض أفراده��ا ،ويط��ول
ّ
املق��ام هن��ا يف س��رد مظ��امل الكتيب��ة اخلض��راء
لدى الدولة .ورغم ذلك عمد عمر سيف على
نق��ل األف��راد جلماع��ة الدول��ة وأعدائه��ا عل��ى
�دف
ح� ٍّ�د س��واء ،م��ن دون مقاب� ٍ�ل وم��ن دون ه� ٍ
سوى حماولة إرضاء اجلميع وحيازة ثقتهم،
كنق��ل ق��اد ٍة من جبهة النصرة وأحرار الش��ام
وجي��ش االس�لام .فأصبحت الكتيبة اخلضراء
متنفس�اً للكتائ��ب للتنق��ل ،وم��ن بينه��م زهران
عل��وش قائ��د جي��ش االس�لام ال��ذي تن ّق��ل م��ن
ب��اب اهل��وى مش��ا ً
ال إىل الب�تراء بري��ف دمش��ق
مسمى الكتيبة ،ونقل القائد الشهيد أبو
حتت ّ
املق��دام –رمح��ه اهلل -يف قافل� ٍ�ة تابع� ٍ�ة للكتيب��ة
إال أن��ه ق��د مت كش��ف نقل��ه م��ن ِق َب��ل عناص��ر
الدول��ة فت��م اعتقال��ه وقتل��ه.
ويف آخ��ر املط��اف ص��ار عم��ر س��يف
�ب ويلع��ن قادتها
ينس��ف الدول��ة علن�اً ،وق��د يس� ّ
أحيان �اً ،وخيش��ى اغتيال��ه يف مناطقه��ا بعدم��ا
س� ّرب أحده��م بعض أقوال��ه .ويف آخر زيار ٍة له
إىل مناط��ق الدول��ة قاموا باحتجازه للتحقيق
خدم��ات
مع��ه ،فالدول��ة تعل��م أن��ه يق��دّم
ٍ
ّ
ألعدائه��ا ،ويف أثن��اء احتج��ازه اضط� ّر أن يكفر

اجلي��ش احل � ّر واجلبه��ة االس�لامية وجبه��ة
النص��رة لك��ي خي��رج م��ن قبضته��م ،وعاه��د
نفس��ه بعده��ا أن ال يذه��ب ملناط��ق الدولة م ّر ًة
أخ��رى.
ووص��ل عم��ر س��يف ذروة عدائ��ه
للدول��ة عندم��ا عل��م ع��ن تواج� ٍد قلي� ٍ�ل للدول��ة
يف اليم��ن ،وأن حوال��ي  20م��ن مؤيديه��ا ق��د
اعتزلوك��م وش��قوا ص ّفك��م وإن مل يعلن��وا
بيعته��ا بع��د ،فثارت ثائرت��ه وأصبح يدعوكم
إىل اس��تئصال ّ
أي تواج�� ٍد هل��م يف اليم��ن.
ٌ
نقطة التحوّل ..إرجاف وتربير
ويب��دأ التح � ّول الكب�ير بزي��ار ٍة غ�ير
متوقع��ة ألح��د الق��ادة العس��كريني املؤثري��ن
ٍ
جلبهة النصرة ،واملعروف بدهائه ،وهو القائد
أب��و مس�ير .وتس��تم ّر الزي��ارة م��ع عم��ر س��يف
�اعات أظه��ر فيه��ا ه��ذا القائ��د
حوال��ي أرب��ع س� ٍ
تعاطف��ه الش��ديد م��ع الدول��ة رغ��م اعرتاف��ه
باحنرافه��ا وجرائمه��ا ،فه��ي اخلي��ار الوحي��د
للمجاهدي��ن عل��ى ح � ّد وصف��ه ،ألن الكتائ��ب
العلماني��ة وم��ن فوقه��ا أمري��كا س��تقضي
عل��ى اإلس�لاميني يف املناط��ق احمل � ّررة .وأخ��ذ
يق��دح جببه��ة النص��رة وحيك��ي لعم��ر س��يف
تآمره��ا على الدول��ة وضعفها وضعف قائدها
اجلوالني ،وأن الكتائب العلمانية -مثل جبهة
ثوار سوريا وحركة حزم -هلا من القوة ما ال
ميكن للجبهة واألحرار جمابهتها .وأظهر أبو
مبناطات
مسري لعمر س��يف ما ميكن وصفها
ٍ
كفري� ٍ�ة ض��د جبه��ة النصرة أثن��اء قتاهلا ضد
الدول��ة.
بش��كل ال
وهن��ا احت��ار عم��ر س��يف
ٍ
�ال،
ميك��ن تص� ّوره ،وعج��ز ع��ن الن��وم بض��ع لي� ٍ
وأصب��ح دائ��م الوسوس��ة .فلم يدر م��ا العمل يف
ظ� ّ�ل تهدي��د الكتائ��ب العلماني��ة لإلس�لاميني،
ومل ي��ع حقيق��ة حدي��ث القائ��د العس� ّ
�كري أب��و

مس�ير ل��ه ،أكان صادق�اً يف حديث��ه أم أن��ه أراد
اس��تدراجه يف احلدي��ث ض�� ّد جبه��ة النص��رة
ل ُيدين��ه؟
�اح انفج��رت عب��و ٌة الصق� ٌة
وذات صب� ٍ
يف س��يار ٍة تابع� ٍ�ة ألح��د عناص��ر حرك��ة ح��زم،
ً
ش��بيهة بأخ��رى يس��تقلها.
وكان��ت الس��يارة
فم��ا إن وص��ل اخل�بر لعم��ر س��يف مبت��وراً م��ن
أي��ة تفاصي��ل حت��ى ج��زم أنه��ا م��ن ذل��ك القائد
الذي زاره وأنها حماول ٌة الغتياله ،فما كانت
الزي��ارة إال الس��تدراجه والتخطي��ط لعملي��ة
االغتي��ال ،وأقس��م عل��ى ذل��ك ،وأخ��ذ حيل��ل
حمت��وى اجتماع��ه م��ع القائ��د ليتماش��ى م��ع
�كل غريب .فاس��تنكر
نظري��ة املؤام��رة لديه بش� ٍ
أعض��اء الش��ورى حتلي�لات عم��ر س��يف
وختيالته واتهاماته من غري دليل ،فاالنفجار
اس��تهدف س��يارة أح��د أف��راد كتيب� ٍ�ة علماني� ٍ�ة
مدعوم� ٍ�ة م��ن أمري��كا ،وأب��و مس�ير لي��س ل��ه
حاج��ة يف قت��ل عم��ر س��يف.
ّ
وانف��ض اجملل��س وعم��ر س��يف
مصر على نظرية االغتيال ،حتى حدث ما مل
ٌّ
�ام فق��ط م��ن اللقاء
يك��ن يف احلس��بان ،فبع��د أي� ٍ
يصل أبو مسري للرقة ويبايع مجاعة الدولة،
وحي�� ّرض عم��ر س��يف لاللتح��اق ب��ه .وهن��ا
اتض��ح بط�لان دعوى االغتيال ،وانقلب حديث
أب��و مس�ير م��ن مؤام��ر ٍة إىل كون��ه املرج��ع
املُثب��ت حيك��م في��ه عم��ر س��يف عل��ى جبه��ة
النص��رة وحيل��ل من��ه أوض��اع الس��احة .وأصبح
يق��ول« :أن��ا م��ع أبو مسري أينما ذهب ،وس��أبقى
مع��ه حي ّرك�ني ويضع�ني أينم��ا يش��اء» .ويب��دأ
تش� ّكل فكرة االلتحاق بالدولة ،وأصبح يردد:
ّ
«أن هذه األرض اليت يقطنها اإلسالميون مع
أرض ل��ن تنب��ت إال مش��روعاً
العلماني�ين ه��ي ٌ
علماني��اً ،فنح��ن حن��رث يف أرضه��م».
االستعداد «للهجرة» إىل دار اخلالفة
ي��وم م��ن ب��دء القص��ف
ويف أ ّول ٍ
اجل� ّ
ي عل��ى س��وريا ،عل��ى مناط��ق
�وي الصلي�ب ّ
الدول��ة ومناط��ق س��يطرة جبه��ة النص��رة
واالس�لاميني س��واء ،يطل��ب عم��ر س��يف م��ن
جمل��س ش��ورى الكتيب��ة اجتماع��اً عاج� ً
لا
مفاج��ئ ق��راره اجل��ازم
بش��كل
يبلغه��م في��ه
ٍ
ٍ
االلتح��اق بالدول��ة .فقد ب��دأ إرجاف املرجفني
وختويفه��م وختذيله��م ،وهل��ذا اخل��وف أث�� ٌر
ير يف انق�لاب عم��ر س��يف كلي �اً باجت��اه
كب� ٌ
بيع��ة الدول��ة ،فلي��س ب�ين رغبت��ه إرس��ال
�الة مطول� ٍ�ة إىل قادتك��م باليم��ن للقض��اء
رس� ٍ
عل��ى خالي��ا الدول��ة الصغ�يرة وب�ين تصرحي��ه
بالرغب��ة باالنضمام للدولة س��وى أي��ام قليلة.
فلق��د رأى عم��ر س��يف أن الدول��ة يف
أوج انتصاراته��ا العس��كرية واملعنوي��ةّ ،
وأن
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�ف وتش��رذم.
اجلماع��ات االس�لامية يف املناط��ق األخ��رى يف أش � ّد ضع� ٍ
ٌ
فجماع��ة الدول��ة -وإن كان��ت منحرف��ة -هل��ا مناط��ق مس��تقلة به��ا،
أم��ا جبه��ة النص��رة وأح��رار الش��ام وجبه��ة أنص��ار الدي��ن وغريه��م م��ن
اإلس�لاميني فيعيش��ون صراع �اً م��ع كتائ��ب علماني� ٍ�ة مدعوم� ٍ�ة م��ن
ري جداً يف
الغرب أصبح هلا الكلمة القوية يف ذاك الوقت .فالوضع خط ٌ
الش��مال الس� ّ
�وري ،وقد تبدأ حركة حزم وجبهة ثوار س��وريا واجليش
احل��ر اجتث��اث اإلس�لاميني!! وبل��غ اإلرج��اف مبلغ�اً عظيم�اً ،واإلرج��اف
والتخوي��ف كان��ا أه��م وس��ائل عم��ر س��يف يف التحري��ض لالنضم��ام
�الة صوتي� ٍ�ة
�تعجل بواس��طة رس� ٍ
�كل مس� ٍ
للدول��ة ،ب��ل ب��ادر لبيعته��ا بش� ٍ
ألح��د األم��راء وه��و بعي� ٌد ع��ن مناطقه��ا يف إدل��ب.
ويف االجتم��اع ص� ّرح عم��ر س��يف برغبت��ه أخ��ذ مجي��ع أف��راد
خييهم إما الرجوع
�ب ملناطق الدولة ،ث��م ّ
الكتيب��ة مع��ه إىل موق� ٍ�ع قري� ٍ
أو تكملة املشوار .فطال النقاش ورفض مجيع أعضاء جملس الشورى
ّ
وانفض
�رعي العام الذي أب��دى املوافقة.
بيع��ة مجاع��ة الدول��ة ،عدا الش� ّ
نقاط أساس��ية:
على
�ورى
�
الش
جملس
االجتماع باتفاق عمر س��يف مع
ٍ
 تباي��ع الكتيب��ة اخلض��راء إح��دى الفصائ��ل األخ��رى وتذه��ب ّكل
ممتلكاته��ا هل��ا .وبذل��ك ال حي� ّ�ق ألح ٍد العمل باس��م الكتيبة اخلضراء أو
التح��دث بامسه��ا.
 يذهب عمر سيف ومن معه إىل الدولة بعد تأمني األخوة الرافضني،يتم إعالن بيعة ّ
أي فر ٍد جلماعة الدولة.
وال ّ
ّ
 احلف��اظ عل��ى الس� ّرية التام��ة داخ��ل الكتيب��ة ،وإيق��اف كل مس��اعي�كل مباش� ٍ�ر أو تلميح�اً.
االقن��اع ألف��را ٍد س��واء بش� ٍ
 يدي��ر جمل��س ش��ورى الكتيب��ة اخلضراء آلية انتقال عمر س��يف ومنمعه للدولة ،وال ّ
حيق ألح ٍد التص ّرف دون الرجوع للش��ورى.
ومل يك��ن هل��ذا االتف��اق معن��ى ،إذ إن س��يف اس��تم ّر عل��ى
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�وم ذه��ب أحد الش��رعيني من أعضاء جملس الش��ورى إىل
خطت��ه .ويف ي� ٍ
أح��د املق� ّرات فتفاج��أ ببع��ض األخ��وة حييط��ون ب��ه يبلغون��ه ع��ن ق��دوم
عم��ر س��يف إىل املق� ّر وطلب��ه ،بع��د حماض��ر ٍة طويل��ة ،م��ن ّ
كل ف��ر ٍد أن
خيت��ار الوجه��ة ال�تي يريده��ا (الدول��ة ،اجلبه��ة ،جن��د األقص��ى ...إخل)
�ول يس��مع ويطي��ع يف ّ
كل
أو أن خيت��ار الذه��اب مع��ه إىل م� ٍ
�كان جمه� ٍ
األح��وال وإن اضط��ر إىل حل��ق حليت��ه وبي��ع الدخ��ان .وهن��ا ث��ارت ثائرة
عضو الش��ورى فها هو عمر س��يف خيلف العهد ً
ثانية ،فأعلن أن س��يف
�ب إىل الدول��ة.
ذاه� ٌ
ويأت��ي اجتم��اع ش��ورى الكتيب��ة اخلض��راء لي� ً
لا ليك��ون
األعن��ف ،فس��يف ي��رى نفس��ه مظلوم�اً بس��بب تس��ريب اخل�بر ،وجملس
الش��ورى ي��راه أم�يراً متحاي ً
ال ينقض أميانه وعه��وده ،لينتهي االجتماع
�كان يعت��زل في��ه مل حي�دّده،
بانس��حاب س��يف م��ن الكتيب��ة نهائي�اً إىل م� ٍ
ويُف ّوض جملس الش��ورى مجيع املها ّم مبا فيها إجراءات بيعة الكتيبة
أمري آخر خلفاً له .فقد وافق عمر
جليش املهاجرين واألنصار وتعيني ٍ
س��يف يومه��ا عل��ى االنضم��ام جلي��ش املهاجري��ن واألنص��ار ،و ّ
مت بعده��ا
�رعي الع��ام.
أم�ير جدي� ٍد خلف�اً لس��يف ومبوافق��ة الش� ّ
تعي�ين ٍ
يف قبضة مجال معروف
ويف صب��اح الي��وم التال��ي يق��وم عم��ر س��يف بتفري��غ منزل��ه
وأخ��ذ زوجت��ه ،وأربع� ٍ�ة من األخ��وة الذين يودون االنضم��ام إىل الدولة،
ويذهب بهم إىل مكان جمهول .ويف نفس اليوم يذهب وف ٌد من جملس
�رعي الع��ام الذي
ش��ورى الكتيب��ة ،برئاس��ة األم�ير اجلدي��د ،وبينه��م الش� ّ
ذهب مع س��يف الحقاً للدولة ،لطلب بيعة جيش املهاجرين واألنصار
وش��رح كام��ل القص��ة لق��ادة اجلي��ش .ويت� ّ�م إع�لان البيع��ة تل��ك الليلة
يف وس��ائل التواص��ل االجتماع� ّ�ي .وهي بيع� ٌة حقيقي ٌة كامل ٌة ذهب من
خالهل��ا كاف��ة عت��اد وجتهي��زات الكتيبة اخلضراء للجي��ش ،أما األفراد

خميي��ن.
فأصبح��وا ّ
وتأت��ي األنب��اء باختف��اء عم��ر س��يف .ومل يك��ن م��ن الس��هل
أب��داً معرف��ة موقع��ه أه��و متخط� ٌ
�زول ،كم��ا
�ف أو خمتب� ٌ�ئ يف م� ٍ
�كان مع� ٍ
أبلغن��ا .لتب��دأ بعده��ا أي��ا ٌم صعب� ٌة من البح��ث والتحقيق حت��ى بعث أحد
�الة يؤك��د فيها اعتقاله يف
اخلارج�ين م��ن س��جون مجال معروف برس� ٍ
دي��ر س��نبل ل��دى جبه��ة ث��وار س��وريا .وهن��ا ب��دأ األخ��وة يف جن��د األقص��ى
وجبه��ة النص��رة باالس��تنفار الكام��ل للتح��رك العس� ّ
�كري ض� ّد معروف
واقتح��ام معقل��ه ،فم��ا لب��ث أن أخرج��ه بع��د  11يوم �اً.
األمري التائب
عم��ت الفرح��ة خب��روج عم��ر س��يف من األس��ر عزيزاً س��ليماً.
ّ
�ث إلخ��راج
�عي دائ� ٍ�م حثي� ٍ
وال عج��ب فه��و -رغ��م أخطائ��ه -كان يف س� ٍ
أس��ارى املس��لمني واجملاهدي��ن بالش��ام .وذه��ب جمل��س ش��ورى الكتيب��ة
اخلض��راء وق��ادة جي��ش املهاجري��ن واألنص��ار الس��تقبال عم��ر س��يف
غ�يرت مالحم��ه وأنقص��ت
الطلي��ق ،وإذا باألي��ام ال��ـ 11ال�تي قضاه��ا ق��د ّ
وزن��ه .وأصب��ح حيك��ي معانات��ه ب��كل أس� ً�ى ويق��ول« :أحد عش��ر يوم�اً عند
مجال معروف أصعب من أحد عشر عاماً يف السجون السعودية ،رغم
أن��ي مل أتع� ّرض للض��رب أو التعذي��ب كبقي��ة الس��جناء ،فم��ع الس��وط
�كل ش��يء» .وأردف قائ� ً
األول اعرتف��ت بامس��ي وب� ّ
لا« :خرج��ت م��ن بط��ن
احل��وت بعدم��ا أدخل�ني اهلل في��ه ،مل أتوق��ع أب��داً اخل��روج» .وأخ�يراً ق��ال،
مطمئن�اً الش��ورى وق��ادة جي��ش املهاجري��ن واألنص��ار« :لق��د عاهدت اهلل
شهور يف الالذقية».
أني إن خرجت من املعتقل سأعتزل بنفسي ثالثة ٍ
االعالمي «بيعة الكتيبة اخلضراء جليش املهاجرين
ثم شاهد اإلصدار
ّ
واألنصار» فبارك البيعة ،وأصبح بعدها كالضيف يف مق ّرات الكتيبة
أثن��اء عملي��ة الذوب��ان جبي��ش املهاجري��ن واألنص��ار ،ب��ل مل يتدخ��ل يف
إدارة الكتيب��ة أب��داً ومل تك��ن ل��ه كلم� ٌة عل��ى أح��د.

العودة إىل اخلداع
�وم طل��ب عمر س��يف من أم�ير الكتيبة اجلديد إعارته
وذات ي� ٍ
س��يار ًة ليقض��ي ب��ه بع��ض األعم��ال ،فأعط��اه الس��يارة ،ومل يك��ن ق��د م� ّر
�ام قليل��ة .فأخ��ذ س��يف الس��يارة ال�تي
عل��ى خروج��ه الس��جن س��وى أي� ٍ
اس��تعارها ب� ّ
أدب ليذه��ب إىل مق � ّرات الكتيب��ة اخلض��راء القدمي��ة
�كل ٍ
واجلدي��دة التابع��ة جليش املهاجرين واألنصار ،لينس��ق خبلس� ٍ�ة ذهابه
إىل الدول��ة بس��يارات الكتيب��ة ال�تي ُس��لمت جليش املهاجري��ن واألنصار
وأصبح��ت تراب��ط عل��ى ثغ��ور حل��ب م��ع املرابط�ين م��ن الكتيب��ة الذي��ن
انضم��وا للجي��ش.
�ب للقلم��ون ال�تي مت � ّر
وب��كل حيل� ٍ�ة يوه��م البع��ض أن��ه ذاه� ٌ
مبناط��ق الدول��ة وال ين��وي البق��اء عن��د الدول��ة ،وبه��ذا ح��اول إيه��ام
الش��ورى أن��ه س��يعتزل بالقلم��ون ول��ن خيل��ف وع��ده .وحيض��ر لبع��ض
األنص��ار فيح��اول إقناعه��م بالذه��اب مع��ه مقاب��ل رات��ب  $ 200بالش��هر،
وآخ��ر يع��رض علي��ه دراجة نارية ،وآخري��ن يعرض عليهم أن يأخذهم
إىل القلمون إىل أبو مالك أمري جبهة النصرة رغم عدم وجود طريق.
وأخ�يراً يذه��ب عم��ر س��يف للدول��ة م��ع حوال��ي  30أخ�اً لي��س
�رعي الع��ام لديه��ا،
بينه��م أم� ٌ
ير مه� ٌّ�م يف الكتيب��ة اخلض��راء س��وى الش� ّ
وخالف��ه مجي��ع املس��ؤولني مب��ن فيه��م :نائ��ب األم�ير ،األم�ير العس� ّ
�كري،
اإلعالم��ي ،مس��ؤول املق�� ّرات ،مس��ؤول اإلغاث��ة ،مس��ؤول
املس��ؤول
ّ
التفخي��خ ،ومجي��ع العامل�ين يف ال��ورش.
فه��ذه بع��ض أس��اليب اخل��داع والك��ذب عند عمر س��يف -هداه
اهلل -ونكتف��ي به��ذا الق��در ،ومل ُن��رد أب��داً تبيانه��ا لك��م ،ولك��ن اس��تمراره
به��ا وس��عيه لتفري��ق صفك��م يف اليم��ن أرغمتن��ا على كش��ف احلقيقة،
واس��تفتينا العلم��اء بذل��ك.
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تكوين جهاديٍّ
القطوف الدواني سرية أبي حمجن السناني
✴ شهادة أحد رفاق درب فهد السناني ،وقد تداولتها املع ّرفات اجلهادية على تويرت.
�ات
س��وف أكت��ب ب��إذن اهلل مقتطف� ٍ
م��ن حي��اة أخ��ي وحبي�بي أب��ي حمجن الس��ناني
رمح��ه اهلل.
فأب��دأ مس��تعينا ب��اهلل :ه��و فه��د ب��ن

�ناني م��ن النفع��ة م��ن
حمم��د ب��ن معت��وق الس� ّ
قبيل��ة عتيب��ة ،القبيل��ة املعروف��ة م��ن أهال��ي
جن��د .يبل��غ م��ن العمر 36س��نة فهو م��ن مواليد
 .1398ب��دأ حيات��ه كم��ا ه��ي ع��ادة الن��اس يف
تدري��س أبنائه��م يف امل��دارس النظامي��ة،
واس��تمر فيه��ا حت��ى أنه��ى التعلي��م الثان��وي.
وكان ط��وال س��نوات الدراس��ة متفوق�اً فيها ملا
حب��اه اهلل م��ن ذكا ٍء وق�� ّوة اس��تحضار .
فلم��ا س��لك أب��و حمج��ن الطري��ق
وه��داه رب العامل�ين ،وم��ع توف��ر اهلم��ة وعلوها،
ّ
مش��ر ع��ن س��اعد العم��ل وكان حريص��اً أن
يض��رب ب��كل س��هم.ف��كان يق��ول :خلقن��ا اهلل
لعبادت��ه .وم��ن مت��ام عبادت��ه -بل م��ن أعظمها-
أن نق��وم بنص��رة دين��ه ،فأن��ا مس��تعد لذل��ك.
وكان أثن��اء ه��ذه الف�ترة يطل��ب م��ن العل��م م��ا
يتيس��ر ل��ه .فلم��ا ف��اق أقران��ه وف��اق م��ن كان
معه��م ،خصوص �اً وأن بعضه��م ب��ل أكثره��م
ً
خط��ة
قدي��م يف االلت��زام ،ب��دأوا يرمس��ون
ٌ
ً
حمكم��ة للس��يطرة عل��ى أب��ي حمج��ن وأن
يك��ون مطيع�اً هلم وأن ال يرتبط بغريهم ومن

يأت��ي ع��ن طريق��ه الب��د أن مي� ّر عليه��م .وفعال
�خص يك��ون مالزم �اً ألب��ي
قام��وا بتوكي��ل ش� ٍ
حمجن وأن خيربهم مبن يلتقي وما هو همه
األك�بر وم��اذا يق��رأ وحن��و ذل��ك .أكث��ر ه��ذه
األح��داث عايش��تها بنفس��ي وم��ا كان قبل��ي
حدث�ني ه��و ب��ه.
رمب��ا يس��أل س��ائل ويق��ول :مل��اذا كلّ
ه��ذا االهتم��ام بأب��ي حمج��ن؟ أمل يك��ن هن��اك
غريه ورمبا أفضل منه؟ أقول :نعم يوجد غريه
وأفض��ل من��ه ،ولكنهم مل يظف��روا بأح ٍد منهم.
مل يظف��روا إال بأب��ي حمج��ن وبذل��وا ّ
كل
ذل��ك االهتم��ام لك��ي يك��ون لصاحله��م ألنه��م
يعلمون تأثريه على الشباب .وهذا الشيء رأوه
بأعينهم ملا يأتي الشاب مقب ً
ال على االستقامة
ً
ال يلب��ث إال قلي� ً
لا وإذا ه��و يكون مصاحبا ألبي
ترتيبات
حمج��ن .طبع�اً ه��ؤالء القوم أصح��اب
ٍ
وج��داول وبرام��ج مدروس� ٍ�ة وممنهج��ة ،وهل��م
�س وأعض��اء وحن��و ذل��ك مم��ا ه��و مع� ٌ
�روف
رئي� ٌ
عن هذه اجلماعة ،وأغلبكم اآلن يعرفها جيداً
أما يف ذلك الوقت فلم تكن معروفة كما هي
اآلن ب��ل كان��وا ه��م الغال��ب.
ذكرن��ا أنه��م حياول��ون من��ع
أب��ي حمج��ن م��ن أن يلتق��ي ببع��ض األخ��وة،
خصوص�اً العائدي��ن للت� ّو م��ن أراض��ي اجله��اد،

م��ع أنه��م يظه��رون ح��ب اجله��اد لك��ن مل يك��ن
األم��ر كذل��ك .وإمن��ا أرادوا حت��ى ال يتأث��ر
أب��و حمج��ن ،وق��د كان ذل��ك ه��و م��ا يبح��ث
عن��ه رمح��ه اهلل م��ن الس��ؤال عم��ا ي��دور يف
خلجات��ه وق��د كان ذل��ك بفض��ل اهلل .وحي��ث
إنه��م ال يس��تطيعون مواجه��ة أب��ي حمج��ن
مب��ا يري��دون أوص��وه ب��ي ،أن��ا حمدثك��م ،قال��وا
انتب��ه ألب��ي ف�لان ال خيتل��ط بف�لان .وكن��ت
أن��ا بأول اختالط��ي بهم وقدومي عليهم .وهنا
اس��تخدم أب��و حمج��ن ذكاءه وأراد أن يع��رف
عن هذا الشخص ،وفع ً
ال سأهلم وأخربوه بأنه
�وب في��ه ب�ين الش��باب ،وأن��ه
ش� ٌ
�خص غ�ير مرغ� ٍ
خيتل��ف معه��م يف التفك�ير وطريق��ة التعام��ل
مع الناس ،وخصوصاً يف إنكار املنكر ومن هذا
القبي��ل .وأخ��ذ أب��و حمج��ن يناقش��هم يف ه��ذا،
وأن الذي تنقمونه على أخينا هو احلق ،وأنتم
ال متلك��ون الق��درة عل��ى مواجهت��ه لضع��ف
م��ا عندك��م وق��وة م��ا عن��ده ،وإال م��ا املان��ع م��ن
مواجهت��ه ومس��اع م��ا عن��ده ،وأن��ا مل أمس��ع عنه
إال ّ
خ�ير ومل حي��ذر من��ه أح��د غريك��م،
كل ٍ
وأن��ا مسع��ت م��ا عندك��م وس��أمسع م��ا عن��ده.
مسع��وا ه��ذا ال��كالم م��ن أب��ي حمجن
ف��كان كالصاعق��ة عل��ى رؤوس��هم ،وكان��ت
ه��ذه أول مصادم��ة بهذا احلجم منه ،وأس��قط

يف أيديه��م .وكان ه��ذا األم��ر [س��ابقاً] عل��ى
�ب منهم .خرج
ذهابن��ا [يف] رحل� ٍ�ة كان��ت برتتي� ٍ
م��ن عنده��م أب��و حمج��ن وذه��ب م��ع بع��ض
��ة ألح��د الش��باب،
اإلخ��وة يف س��يار ٍة ّ
خاص ٍ
وذهب��ت أن��ا بس��يار ٍة أخ��رى ولك��ن كان��ت م��ن
جهته��م .واتفق��ت م��ع أب��ي حمج��ن أن نلتق��ي
يف امل��كان [ال��ذي] حن��ن ذاهبون إليه ومن هناك
تب��دأ املرحل��ة اجلدي��دة يف العم��ل واجلدي��ة
وحتقي��ق م��ا نري��د حتقيق��ه ب��إذن اهلل .وفع� ً
لا
التقين��ا يف ذل��ك امل��كان ورجع��وا صف��ر اليدي��ن
وتركناهم من تلك اللحظة ،والتقينا بأخينا
ونقل��ة
مبرحل��ة
ال��ذي حذرون��ا من��ه وبدأن��ا
ٍ
ٍ
نوعي��ة يف حياتن��ا.....
ٍ
فلم��ا التقين��ا يف امل��كان املتف��ق علي��ه،
وه��و املس��جد النب��وي ،ق��ال ل��ي أب��و حمج��ن:
ح��اول الليل��ة تف � ّرغ نفس��ك .ن�بي نس�ير عل��ى
أح��د اإلخ��وة .وملاذا نعي��ش الذل واهلوان وحنن
رج��ال ال ينقصن��ا ش��يء؟ أم��ا ت��رى ح��ال األم��ة
ً
كلمة
وما هي فيه؟ إىل متى وحنن ال نسمع
حت� ّ
عني ال
�ث الن��اس عل��ى اجله��اد وأن��ه ف��رض ٍ
ف��رض كفاية؟ ولك��ن التبعية العمياء جعلت
أحاسيس��نا متبل��دة .أال تري��د أن تس��مع واق��ع
األم��ة وأح��وال اجملاهدي��ن املرابط�ين مم��ن ه��و
حدي��ث عه � ٍد به��م؟ قل��ت بل��ى .ق��ال :موعدن��ا
الليل��ة ب��إذن اهلل حت��ى تس��مع بأذن��ك وتعل��م
مل��اذا بع��ض الن��اس ،بل ولألس��ف بع��ض من هو
�وب على عامة الش��باب ،يكون حرباً على
حمس� ٌ
اجملاهدي��ن ويظ��ن أن��ه ه��و م��ن ينص��ر الدي��ن
وه��و متخل� ٌ
�ف يف بيته وخي��ذل اجملاهدين .فال
ب� ّد أن نتعاه��د من هذا املكان أن نس��عى لنصرة
دينن��ا مب��ا نس��تطيع وأن نب��دأ مرحل� ً�ة جدي��د ًة
خالف ما كنا عليه يف الس��ابق .وس��وف يكون
معنا عد ٌد من الش��باب ممن يريد أن يس��لك ما
س��لكنا .وفع� ً
لا يف نف��س الليل��ة قابلن��ا األخ وإذا
ه��و -حنس��به واهلل حس��يبه -م��ن خ�يرة اإلخ��وة
الذي��ن قابل��ت وال أزكي��ه عل��ى اهلل .وقد قضى
حنب��ه م��ن أول اإلخ��وة الذي��ن قتل��وا يف العراق.
وق��د تأث��ر أب��و حمج��ن ب��ه تأث��راً كب�يراً.
فلم��ا مس��ع أب��و حمج��ن م��ن أخين��ا
م��ا مس��ع ض��رب بي��ده األرض وق��ال :واهلل إن
ه��ذا هل��و احل��ق املب�ين ،وه��ذا ه��و توحي��د رب
العامل�ين .وواهلل لئ��ن م� ّ�ن اهلل عل��ي بالذهاب إىل
لريي��ن اهلل م��ا أصن��ع .وفع� ً
ّ
لا
أرض اجله��اد
ق��ال ألخين��ا دل�ني عل��ى الطري��ق .ق��ال :أم��ا أن��ا
فتعل��م م��ا أن��ا في��ه م��ن املراقب��ة وتتب��ع رج��ال
املباح��ث ل��ي ،لك��ن اذهب إىل ف�لان فإنه حديث
عه ٍد جبها ٍد وحاله أحس��ن من حالي .ذهبنا أنا
وأبو حمجن إىل أخينا اآلخر ومل جنده ولكن
سوف يأتي بيوم كذا .قلنا ننتظر حتى يأتي.

وفع ً
الفالني،
ال ُذكر لنا أنه أتى وهو يف املكان
ّ
�س يف حلق� ٍ�ة حي�دّث الن��اس
فأتين��ا وإذا ب��ه جال� ٌ
وحي ّرضه��م عل��ى اجله��اد ونص��رة املس��لمني.
فلم��ا قض��ى كالم��ه تكلمن��ا مع��ه [ع��ن] رغبتنا
يف اجله��اد ومل يل� ِ�ق لن��ا ب��ا ً
ال وذه��ب .فقل��ت ل��ه
كالم�اً وكأن��ه مل يس��معين مم��ا أث��ار غضيب.
ومل��ا حلقت��ه أخذن��ي أب��و حمج��ن وق��ال لع��ل
�ب وال يري��د لف��ت األنظ��ار إلي��ه.
الرج��ل مراق� ٌ
نص�بر ول��ن خيي��ب اهلل رجاءن��ا .قل��ت وه��و
كذل��ك .فلم��ا كان��ت الس��اعة  12لي� ً
لا وإذا
ب��األخ ينادي�ني ويق��ول موعدن��ا قب��ل الفج��ر يف
امل��كان الفالن� ّ�ي.
وبع��د أن التقين��ا بأخين��ا ال��ذي م��ن
سؤال :هل أنتم جماهدون؟
اخلارج كان أول ٍ
ر ّد علي��ه أبوحمج��ن فق��ال :نري��د أن نك��ون
جماهدي��ن .فق��ال :م��ا املان��ع؟ ق��ال :مل جند من
يرش��دنا الطري��ق .ق��ال :إذا وج��دت تذه��ب؟
ق��ال أب��و حمجن نعم .ولس��ت وح��دي ،بل جتد
الكث�ير م��ن الش��باب يتقط��ع ش��وقاً لذل��ك.
�كان آخر.
�ام يف م� ٍ
ف��كان املوع��د بع��د أي� ٍ
ث��م ذه��ب األخ وآث��ر أبوحمج��ن الرج��وع إىل
الري��اض حت��ى حي�ين موع��د اللق��اء الثان��ي،
وآث��رت البق��اء م��ع أخين��ا األول ال��ذي تع ّرفن��ا
علي��ه .وفع� ً
لا رج��ع أبوحمجن فلم��ا وصل إىل
الري��اض كان يف اس��تقباله الش��باب الذي��ن
بأمر
تكلمن��ا عنه��م يف البداي��ة ،وه��ذه امل� ّرة عاد ٍ
مل يعه��دوه فأخ��ذ ّ
يب�ين أخطاءه��م وختاذهل��م
ع��ن نص��رة املس��لمني.
يق��ول ل��ي أح��د اإلخ��وة م��ن ب�ني
متي��م مم��ن حض��ر تل��ك الكلم��ة والنق��اش
معه��م :واهلل م��ا منه��م أح�� ٌد رف��ع رأس��ه وال
نطق��وا بكلمة .يق��ول التميميّ :
كل من كان
حاض��راً ذل��ك الي��وم إن مل يرتكهم كلياً فقد
�ؤال وس��ؤال.
ترك أبو حمجن يف نفس��ه ألف س� ٍ
أحس��وا مب��ا أحسس� ُ
�ت ب��ه م��ن الع��زة،
وكله��م ّ
حت��ى أن بعضه��م ه� ّ�م أن يتكل��م موافق �اً ألب��ي
حمج��ن .وحص��ل ألب��ي حمج��ن الكث�ير م��ن
الش��باب املؤيدين له ،ولكن بعضهم أظهر ذلك
وبعضه��م كتم��ه.
يق��ول التميم��ي :فلم��ا كان ي��وم
زيارة أحد مشائخهم أتى أبو حمجن وكلمه
مب��ا أراد أن يتكل��م ،فق��ال الش��يخ :ه��ذه أم��ور
أم��ة ،فكي��ف ّ
وتصح��ح م��ن
ختط��ئ م��ن تش��اء
ّ
تش��اء؟ إمن��ا ذل��ك لعلم��اء األم��ة .ق��ال :وم��ن هم
ومسى
علم��اء األمة؟ قال :أمثال فالن وفالنّ ،
ل��ه أناس�اً معروف�ين .فقال أبوحمج��ن :والذين
خ��ارج ه��ذه الب�لاد أليس��وا علم��اء؟ ق��ال :بل��ى،
ولك��ن الذي��ن يف ه��ذه الب�لاد ثق� ٌ
�ات يف علمه��م
ودينه��م .ق��ال :أصب��ح العل��م حك��راً عليهم؟ أين

أنت من سري السلف الصاحل مل تطب أنفسهم
حت��ى رحل��وا يف طل��ب العل��م .ه��ل قال��وا علم��اء
بلدن��ا أوىل م��ن غريه��م؟ فاحل� ّ�ق ضال��ة املؤم��ن
أينم��ا وج��ده أخ��ذ ب��ه .وعلم��اء اجملاهدي��ن ه��م
أعل��م حب��ال األمة ألنهم يعيش��ون ذل��ك الواقع
وذاق��وا م��ن األمل واملش��قة م��ا علي��ه أريق��ت
دماؤه��م ،أليس��وا أعل��م م��ن غريه��م به��ذا؟ فه��ا
هم يس��تنصرون إخوانهم املسلمني يف مشارق
األرض ومغاربه��ا فلم��اذا الس��كوت والقع��ود.
ولي األم��ر ،ولكن
ث��م انتق��ل احلدي��ث ع��ن إذن ّ
أب��و حمج��ن خ��رج وذل��ك الش��يخ مل ي��ر ّد جواب�اً
واكتفى بالتحذير والتنفري من أبي حمجن.
ورجع��ت أن��ا وأخونا اجملاهد وتقابلنا
�اني ق��د ق��ال
م��ع أب��ي حمج��ن ،وكان اخلراس� ّ
لن��ا :أس��تطيع أن أرس��لكم إىل أفغانس��تان،
أشخاص فقط .وكان الطريق وقتها
مخسة
ٍ
مقف ً
ال وصعباً جداً .وسوف يغلق بعد دخولكم
�اق ض ّي� ٍ�ق للغاي��ة .أو
لف�تر ٍة ث��م يفت��ح عل��ى نط� ٍ
جهادي
مبعسكر
بأمر هو اإلعداد
ٍّ
ٍ
أشري عليكم ٍ
ً
املدربني
كامل يكون مركزا إلرسال اإلخوة َّ
ٍ
وتكفونن��ا مؤون��ة التدري��ب .ف��إذا فت��ح الطري��ق
إذا به��م جاهزي��ن للجه��اد فرتس��لونهم لن��ا.
أعجبتن��ا الفكرة مل��ا فيها من حتقيق
مصلح� ٍ�ة عام� ٍ�ة لألم��ة ،وقلن��ا نتش��اور ون��ر ّد
علي��ك .وكان أب��و حمج��ن مؤي��داً للفك��رة
بش��دّة .وبع��د أن تش��اورنا كان ردّن��ا ألخين��ا
اخلراس��اني يف الي��وم الثان��ي بأنن��ا نري��د
ّ
املعس��كر ،ولك��ن اختلفن��ا يف امل��كان ال��ذي يق��ام
اخلراس��اني :امل��كان املناس��ب أن
في��ه .فق��ال
ّ
يك��ون يف أفريقي��ا .قلن��ا :مل��اذا؟ ق��ال :ألن أج��واء
أفريقيا تناسب مجيع اجلبهات .فبحثنا األمر
واستق ّر الرأي على السودان .فبدأنا نع ّد العدة
والتجهي��ز واختي��ار الش��باب.
وفع� ً
مع�ين
�كان
لا كن��ا جنتم��ع يف م� ٍ
ٍ
�ص مل��ن ه��و م��ن خ��ارج الري��اض .وكان
ّ
خمص� ٍ
أب��و حمج��ن ي�تردد عل��ى اإلخوة ،ولك��ن يف أحد
األي��ام أت��ى ومع��ه ش��نطته وفراش��ه وق��ال :م��ن
الي��وم أعل��ن اهلج��رة والنف�ير ول��ن أرج��ع إىل
أهل��ي.
فلم��ا اجتم��ع ع��د ٌد م��ن األخ��وة
طليع��ة للس��ودان ك��ي
احتجن��ا إىل ذه��اب
ٍ
ميه��دوا الطري��ق إلخوانه��م ويبق��ى بع��ض
اإلخ��وة .ف��كان مم��ن بق��ي أب��و حمج��ن ومع��ه
بع��ض اإلخ��وة ،وكن� ُ
�ت مم��ن ذه��ب للس��ودان.
فلم��ا مكثن��ا م��ا يق��ارب األس��بوع واس��تطلعنا
الوض��ع رج��ع أح��د اإلخ��وة لك��ي يأت��ي بأب��ي
�بوع نزل��ت طائرة
حمج��ن وم��ن معه .وبعد أس� ٍ
أب��ي حمج��ن قادم� ً�ة م��ن الري��اض وكان يف
اس��تقباله القائ��د أب��و العب��اس الس��وداني.
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بع��د وصول��ه إىل الس��ودان ق��ال اآلن
أحسس��ت بالع�� ّزة .فب��دأ ّ
حيض��ر لربناجم��ه
ّ
والدع��وي ك��ي جيم��ع بين��ه وب�ين
العلم��ي
ّ
أس��بوع تقريب��اً ب��دأ املد ّرب��ون
وبع��د
اإلع��داد.
ٍ
يأت��ون إلين��ا ك��ي يرتب��وا جدوهل��م اإلع� ّ
�دادي
وأوق��ات التدري��ب .ف��كان الربنام��ج موزعاً على
ف�ترات يف الي��وم ،فكان��ت الف�ترة األوىل
ع��دّة
ٍ
تدريب�اً نظري�اً والف�ترة الثاني��ة تدريب�اً بدني�اً.
واس��تم ّرت م��ا يق��ارب الش��هرين .وبع��د انتهائنا
من هذه التمارين حدّد املدرب موعد االختبار
وم ّكنن��ا م��ن املذاك��رة.
فلم��ا ج��اء دور أب��ي حمج��ن كان
يش��رح ش��رحاً أذه��ل اجلميع مبا فيه��م املد ّرب.
فلم��ا انته��ى اجلمي��ع كان م��ن اجت��از ال��دورة
مباش��ر ًة وتأه��ل ألن يت��وىل إدار ًة أو قي��اد ًة
اثن��ان فق��ط أب��و حمج��ن وش��خص آخ��ر .أم��ا
بقي��ة اإلخ��وة فاحتاج��وا ش��يئاً م��ن املراجع��ة
م��ع امل��د ّرب ث��م تأهل��وا ألن يكون��وا مالزم�ين
للقيادي�ين لتنمي��ة قدراته��م عملي �اً ،ث��م بع��د
ذل��ك يس��تحقون القيادة وكذل��ك التدريب أو
اإلش��راف عل��ى املتدرب�ين اجل��دد.
وبع��د أن اجت��از أب��و حمج��ن ال��دورة
النظرية اإلدارية ونال درجة القيادة واإلدارة
حت� ّول للعم��ل امليدان��ي .وكان��ت رحلة البحث
مناس��ب يف صحراء الس��ودان،
مكان ٍ
األوىل عن ٍ
فذه��ب أربع� ٌة من اإلخ��وة أحدهم أبو حمجن.
أرض كان فيه��ا مط��ا ٌر إقليم� ٌّ�ي مع
فنزل��وا يف ٍ
أن غالبه��ا صح��راء قاحل��ة ،ولك��ن ق��وات حفظ
الس�لام كان��ت متواج��دة .وبع��د أس��بوعني
مناس��ب إلقام��ة
تقريب��اً تب�ين أن امل��كان غ�ير
ٍ
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معس��كر ،الضطراب��ه وتواج��د احلكومة وق ّوات
�ب
أجنبي��ة .ث��م اس��تق ّر ال��رأي عل��ى ٍ
مكان مناس� ٍ
حميط��ة ب��ه
جبلي��ة
منطق��ة
تقريب��اً لوج��ود
ٍ
ٍ
ٍ
�ات كثيفة .وب��دأ توافد اإلخوة إىل املكان
وغاب� ٍ
وقمن��ا بتهيئ��ة املعس��كر واجته��د اإلخ��وة جه��داً
ً
�ام قليل��ة.
عظيم �ا حت��ى أجن��زوه يف أي� ٍ
مل يك��ن أب��و حمج��ن وقته��ا ه��و،
األم�ير ب��ل كان األم�ير ه��و أخونا ال��ذي ربطنا
اخلراس��اني .فلم��ا أراد الس��فر س��لم
م��ع األخ
ّ
اإلم��ارة ألح��د اإلخ��وة ال��ذي اجت��از م��ع أب��ي
حمج��ن االختب��ار الس��ابق ذك��ره .ث��م بعده��ا
بف�تر ٍة تس��لم أب��و حمجن اإلم��ارة حتى حلظة
اعتقالن��ا.
مل��ا أردن��ا الذه��اب م��ن امل��كان،
بع��د اكتش��اف أمرن��ا ،مل يك��ن معن��ا س��يار ٌة
فاضطررن��ا للمش��ي س�يراً عل��ى األق��دام
�ام م��ن املس�يرة
واملس��افة طويل��ة .وبع��د س��تة أي� ٍ
تقريباً ّ
مت اعتقالنا من الش��رطة الس��ودانية يف
قري� ٍ�ة نائي� ٍ�ة ج��داً ث��م حتويلن��ا إىل اخلرط��وم.
أمريكية
وعلمنا مؤخراً أننا كنا بقرب قاعد ٍة
ٍ
ية تبعد ما يقارب س��اعتني عن معس��كرنا.
س� ّر ٍ
فلم��ا نزلن��ا مط��ار اخلرط��وم نقلون��ا إىل مبن� ً�ى
خيصه��م ث��م ب��دأ التحقي��ق.
ّ
ث��م بع��د ذل��ك أتت طائ��ر ٌة [س��عودية]
خاص��ة وتس��لمتنا رمسي��اً ،وبدأن��ا مرحل��ة
ّ
جدي��دة م��ن مراح��ل احلي��اة .نزلن��ا يف املط��ار
العس� ّ
�كري ث��م مت حتويلن��ا إىل س��جن احلاي��ر
بالري��اض ،ي��وم األربع��اء بتاري��خ ،1424/4/4
وأدخلون��ا يف الغ��رف االنفرادي��ة .ث��م ب��دأ
ش��هر ونص��ف.
التحقي��ق معن��ا وط��ال مل��دة
ٍ

اليوم��ي إال [أن] التحقي��ق
وانته��ى التحقي��ق
ّ
مس��تمر إىل ق��رب خروجن��ا ولك��ن بص��ور ٍة
ٌّ
وف�ترات متباع��دة .فلم��ا مجعون��ا يف
�ة
ٍ
متقطع� ٍ
�رف مجاعي� ٍ�ة وإذا أب��و حمج��ن لي��س معن��ا،
غ� ٍ
ومجع��وه بغرف� ٍ�ة فيه��ا أكاب��ر وقدام��ى ق��ادة
اجملاهدي��ن منه��م أب��و طلح��ة [ال��ذي] قت��ل
[الحق �اً] يف أفغانس��تان ومنه��م صق��ر اجله��اد،
واس��تفاد منه��م فائ��د ًة عظيم��ة .ث��م بع��د ف�تر ٍة
نقلوه��م إىل غرف��ة الش��يخ العالم��ة عل��ي
اخلض�ير ف� ّ
�ك اهلل أس��ره وأس��ر م��ن مع��ه .ونه��ل
[أب��و حمج��ن] م��ن عل��م الش��يخ الش��يء الكث�ير،
وكان الش��يخ حيب��ه ويع��رف ل��ه ق��دره ويث�ني
عل��ى ذكائ��ه وفطنت��ه ودق��ة فهم��ه ،وكان
يق��رأ عل��ى الش��يخ م��ن املت��ون م��ا ش��اء.
ث��م بع��د الس��نة والنص��ف تقريب��اً
اجتمعن��ا بأب��ي حمجن عندما نقل إىل غرفتنا
واجتمع مشلنا .وكانت غرفتنا تس��مى غرفة
�نوات
ش��باب الس��ودان .وبع��د م��ا يقارب عش��ر س� ٍ
عان��ى خالهل��ا الش��ي الكث�ير ،حي��ث مت نقل��ه
�جون يف مناط��ق خمتلف� ٍ�ة م��ن ب�لاد
لع �دّة س� ٍ
ّ
ّ
احلرم�ين ،مت اإلف��راج عن��ا وأخرجون��ا عل��ى
دفع��ات .فخرج��ت جمموع � ٌة يف ش��هر ثالث��ة
 ،1433ثم أخرجوا ش��خصاً واحداً بعد ش��هرين،
�هر خ��رج أب��و حمج��ن وواف��ق
وبع��د مخس��ة أش� ٍ
ق��رب احل��ج فح� ّ�ج تل��ك الس��نة.
[ث��م] حق��ق اهلل أمنيت��ه والتح��ق
مبجاه��دي الش��ام وكان أم�يراً م��ن أم��راء
اجملاهدي��ن حت��ى باي��ع عل��ى امل��وت وانغم��س يف
الع��دو ..ث��م قت��ل رمح��ه اهلل رمح��ة واس��عة.

جيش
املهاجرين
واألنصار
صالح الدين الشيشاني
كان��ت «كتيب��ة املهاجري��ن» الن��واة
األوىل جلي��ش املهاجري��ن واألنص��ارُ .
وش� ّكلت
يف ش��باط  2013بقي��ادة عم��ر الشيش��اني
(طرخ��ان باتريش��فيلي) ،أم�ير احل��رب ل��دى
وضم��ت ع��دداً م��ن املقاتل�ين
داع��ش يف م��ا بع��دّ .
القادم�ين م��ن القوق��از (الشيش��ان وداغس��تان
وإنغوش��يا وأوس��يتيا الش��مالية) ،وغالبيته��م
م��ن الشيش��ان .تو ّزع��ت الكتيب��ة عل��ى ع��دد
أهمه��ا جبه��ة
م��ن اجلبه��ات يف ري��ف حل��بّ ،
د ّوار اجلن��دول ،حي��ث اس��تطاعت أن تلع��ب
دوراً رئيس��اً يف الس��يطرة عل��ى املنطق��ة يف
نيس��ان  ،2013وكان هل��ا النصي��ب األك�بر
م��ن األس��لحة ال�تي تركه��ا جي��ش النظام بعد
انس��حابه .ش ّكلت هذه املعركة انعطافة قويّة
للكتيب��ة ،اس��تقطبت بعده��ا ع��دداً كب�يراً م��ن
املقاتل�ين.
توس��ع الكتيب��ة
وم��ع
ّ
�ش» ،أواخ��ر  ،2013تن ّوع��ت
إىل «جي� ٍ
كب�ير،
ح��د
جنس��يات أف��راده إىل ٍّ
ٍ
وإن ظل��ت األغلبي��ة للقوقازي�ين
والس��عوديني ،إضاف��ة إىل مقاتل�ين
م��ن أوزبكس��تان ،وكان��ت في��ه
كتيب��ة أذري��ة بقي��ادة أب��و حيي��ى
األذري ،ال��ذي تب��ع س��يف اهلل
الشيشاني عندما خرج من اجليش.
بع��د أن ق�� ّرر عم��ر
الشيش��اني مبايع��ة داع��ش ،يف
تش��رين الثاني  ،2013وتبعه يف ذلك
ير م��ن املقاتل�ين ،احتف��ظ
قس� ٌ�م كب� ٌ
ص�لاح الدي��ن الشيش��اني باس��م
«جي��ش املهاجرين واألنصار» ومبن
تب ّق��ى من املقاتل�ين وأعلنوا «اعتزال

الفتن��ة» ب�ين داع��ش والنص��رة .عم��ل ص�لاح
الدين على إعادة ترميم ق ّواته ورفدها باملزيد
م��ن املهاجري��ن ،واس��تفاد يف ذل��ك م��ن كون��ه
«املمث��ل الرمس��ي إلم��ارة القوق��از يف س��ورية».
انض� ّ�م جي��ش املهاجري��ن واألنص��ار
إىل «جبه��ة أنص��ار الدي��ن» عن��د تش��كيلها.
وقي��ل إن ع��دد مقاتلي��ه وقته��ا بل��غ قراب��ة 500
مقات��ل ،ش��كلوا غالبي��ة مقاتل��ي «جبه��ة أنص��ار
الدي��ن» يف حل��ب .وب��دأ اجلي��ش باملس��اهمة يف
األنش��طة الدعوية واحملاكم ضمن نش��اطات
طويلة م��ن االنكفاء وعدم
�هر
ٍ
اجلبه��ة بع��د أش� ٍ
االحت��كاك بالس��كان.
يف حزي��ران  2015أدّت خالف��اتٌ
داخلي��ة إىل ع��زل ص�لاح الدي��ن وقائ��ده
العس� ّ
�كري عب��د الكري��م األوكران��ي ،وتعي�ين
عام �اً ،وعم��ر
أب��و إبراهي��م اخلراس��اني أم�يراً ّ

الداغس��تاني أم�يراً عس��كر ّياً ،مبوج��ب ق��رار
بي��ان نش��ر
جمل��س الش��ورى ال��ذي أعل��ن يف ٍ
عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي .وقي��ل إن
أب��رز نق��اط اخل�لاف ه��ي قت��ال داع��ش ،األم��ر
ال��ذي رفض��ه ص�لاح الدي��ن وق��رر اصطح��اب
م��ن يوافق��ه ال��رأي م��ن املهاجري��ن والس��وريني
والذه��اب للقتال يف الس��احل .إال أن اخلالفات
تضخم��ت بس��بب رف��ض قي��ادات م��ن جي��ش
املهاجري��ن واألنص��ار ق��راره ،مم��ا أدى إىل
عس��كري يف الفصي��ل ،ونص��ب حواج��ز
توت��ر
ٍّ
ٍ
يف أط��راف بل��دة كفر محرة ،واعتقال بعض
م��ن عناص��ر ص�لاح الدي��ن وإرس��اهلم إىل دار
القض��اء املوح��د يف ري��ف مدين��ة حل��ب ،بع��د
ش��كوى قدمته��ا باق��ي قي��ادات اجلي��ش.
ويف النهاي��ة باي��ع اجلي��ش جبه��ة
النص��رة يف أيل��ول  .2015ويف آخ��ر أيام��ه بل��غ
ع��دد مقاتلي��ه م��ا يق��ارب  ،1500أي
أن��ه اس��تطاع ترمي��م الع��دد ال��ذي
كان علي��ه عن��د تأسيس��ه .ولك��ن
ع��دد القوقازي�ين اخنف��ض إىل
حوال��ي مئت�ين ،وارتفع��ت نس��بة
املهاجري��ن م��ن مناط��ق أخ��رى
واملقاتل�ين احمللي�ين م��ن مناط��ق
حريت��ان وق�بر اإلنكلي��زي ومعم��ل
آس��يا وكف��ر مح��رة يف ري��ف حل��ب
الش��مالي.
م��ن الناحي��ة املادي��ة أطلق
اجلي��ش محل��ة ( 7س��نابل) لتلق��ي
الدع��م .واعتم��د غالب�اً على التمويل
الذات��ي والغنائم اليت ترتكها قوات
النظ��ام خلفه��ا .وي�برع اجلي��ش يف
اختي��ار املناط��ق ال�تي يتمرك��ز
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ً
عس��كرية تض��م أس��لحة
ورحب��ات
ثكن��ات
عل��ى جبهاته��ا ،وحت��وي
ٍ
ٍ
مادي عن طريق «إمارة القوقاز
بدعم ٍّ
وذخائر ،كما قيل إنه حيظى ٍ
االس�لامية».
قات��ل جي��ش املهاجري��ن واألنص��ار عل��ى ع��دة جبه��ات يف
ري��ف حل��ب وري��ف الالذقي��ة ،ومترك��ز مقاتل��وه يف مناط��ق حريت��ان
وكفر محرة ومعارة األرتيق ومعمل آس��يا يف ريف حلب الش��مالي،
وقاتل��وا عل��ى جبه��ات نّب��ل والزه��راء ومط��ار م ّن��غ العس� ّ
�كري – ال��ذي
لعب دوراً حامساً يف السيطرة عليه -وخان طومان وحندرات واملالح
حي مجعية الزهراء وفرع
والكاستيللو والشق ّيف يف الريف ،وجبهة ّ
املخاب��رات اجلوي��ة غرب��ي مدين��ة حل��ب.
أي م��ن الفصائ��ل املقاتل��ة يف
ويُذك��ر ع��دم صدام��ه م��ع ٍّ
الس��احة الس��ورية.
وقد أدرج امسه يف لوائح اإلرهاب األمريكية.
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حركة
شام اإلسالم
أسسها املعتقل املغربي السابق يف سجن غوانتانامو إبراهيم
ّ
بنش��قرون (أبو أمحد املهاجر) يف  .2013وقد ولد بنش��قرون عام .1979
وهاج��ر إىل أفغانس��تان ع��ام  1999أي��ام حك��م حركة طالبان .فش��ارك
يف املعس��كرات واجلبه��ات إىل أن ب��دأت هجم��ة النات��و أواخ��ر عام ،2001
إث��ر هجم��ات  11أيل��ول .فقاتل إىل أن ألقت الق ّوات األمريكية القبض
وعلي��ه ومت نقل��ه إىل س��جن غونتنام��و ليمك��ث في��ه أرب��ع س��نوات ،ث��م
لريحل إىل املغرب حيث قضى مدة يف السجن قبل أن يطلق سراحه.
ّ

ث��م يع��اد اعتقال��ه م��ن جدي� ٍد بتهم��ة حماول��ة اهلج��رة للجه��اد ،فحكم
�جون متع �دّدة.
علي��ه بس��ت س��نوات قض��ى منه��ا أربع �اً متنق�لا ب�ين س� ٍ
وبع��د اإلف��راج عن��ه اكتف��ى باملش��اركة يف النش��اطات التضامني��ة مع
الس��جناء يف املغرب .ومع انطالق الثورة الس��ورية ،س��افر إبراهيم مع
رفاقه املغاربة إىل مشال حمافظة الالذقية حيث أصبح قائداً ألكرب
جتم��ع يض��م أبن��اء املغ��رب العرب� ّ�ي حت��ت اس��م حرك��ة ش��ام اإلس�لام.
ضم��ت  800مقات� ً
لا مغربي�اً م��ن أص��ل  ،1000وهو
قال��ت التقاري��ر إنه��ا ّ

إبراهيم بنشقرون
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الع��دد ال��ذي وصل��ت إلي��ه يف ذروة نش��اطها ،ليرتاج��ع اآلن إىل حنو 150
إفرادي أو كمجموعات.
  250بعد أن بايع العديد منهم داعش بشكلٍّ
انضم إىل احلركة عدد من املقاتلني السوريني يف كل من حلب
وقد ّ
والالذقية.
تقات��ل ش��ام اإلس�لام أساس��اً يف ري��ف الالذقي��ة ،ولكنه��ا
ش��اركت يف ع��د ٍد م��ن املع��ارك يف حل��ب .وكان��ت أب��رز معاركه��ا م��ا
مسي «معركة األنفال» (معركة الساحل الثانية /معركة كسب)
ّ
يف آذار  .2014واليت قتل فيها بنش��قرون يف نيس��ان .وبويع بعده حممد
مؤسس��ي احلرك��ة .وق��د اعتقل��ه
م��زوز (أب��و الع��ز املهاج��ر) وه��و أح��د ّ
اجلي��ش األمريك� ّ�ي عل��ى احلدود األفغانية الباكس��تانية بعد االجتياح

16

األمريك��ي ألفغانس��تان ،ومك��ث م� ّد ًة يف س��جن غوانتانامو قب��ل أن يتم
ّ
تس��ليمه إىل الس��لطات املغربي��ة .ق��اد م��زوز احلرك��ة ألكثر من س��تة
أش��هر بقلي��ل ،وخلف��ه أب��و طلح��ة األندلس� ّ�ي ،ال��ذي أصب��ح أيض�اً نائ��ب
املس��ؤول الع��ام جلبه��ة أنص��ار الدي��ن ،حت��ى نيس��ان  2016عندم��ا أعل��ن
بي� ٌ
�ان أصدرت��ه احلرك��ة أن جملس ش��وراها قبل اعتذار األندلس� ّ�ي عن
االستمرار يف مهامه ،بسبب «ظروفه الصحية والعملية» ،و ّ
مت التوافق
عل��ى أب��ي حمم��د البيض��اوي أم�يراً جدي��داً.
أُدرج��ت احلرك��ة عل��ى لوائ��ح اإلره��اب األمريكي��ة ،م��ع
جي��ش املهاجري��ن واألنص��ار ،يف أيل��ول .2014

بورتريه مقاتل

(كما نعته الصفحات الجهادية)

املغربي إبراهيم الدروي أبو عمران
الشهيد
ّ
 06/12/2013العمر  35سنة
كان يعم��ل يف حم� ٍّ�ل لبي��ع املالب��س التقليدي��ة حب� ّ�ي
األحب��اس بال��دار البيض��اء ،ويعي��ل أس��ر ًة صغ�ير ًة م��ن زوج� ٍ�ة
وطفلت�ين ،األوىل عائش��ة ذات العش��ر س��نوات والصغ��رى
رحيان��ة ال�تي مل تتج��اوز بع��د ربيعه��ا الس��ادس.
ق��رر إبراهي��م الس��فر س � ّراً إىل س��وريا للجه��اد ض��د
ذاهب
ق� ّوات األس��د اجملرم��ة ،فب��اع س��يارته وأخ�بر عائلت��ه بأن��ه ٌ
للعم��ل يف تركي��ا قب��ل عي��د األضح��ى .2013
استش��هد أثناء مش��اركته يف عملية االقتحام األوىل
لتحري��ر مستش��فى الكن��دي مبدينة حلب .حي��ث بقي جثمانه
ملق� ً�ى عل��ى األرض مل �دّة عش��رة أي��ام إىل أن متكن��ت كتائ��ب
ثاني��ة أدت
اقتح��ام
الث��وار واجملاهدي��ن م��ن تنفي��ذ عملي��ة
ٍ
ٍ
لتحري��ر ه��ذا املستش��فى ال��ذي يُع� ّد ثكن��ة عس��كرية تتمرك��ز
فيه��ا ق� ّوات األس��د من��ذ أش��هر.
يذك��ر بأن��ه قض��ى س��ابقاً م��دة س��نتني يف معتق�لات
الطاغي��ة املغرب��ي.
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حركة فجر الشام اإلسالمية
أعل��ن ع��ن تأس��يس احلرك��ة يف حزي��ران  2012يف بل��دة دارة
ع� ّزة يف ري��ف حل��ب الغرب� ّ�ي حتت اس��م «حركة فجر اإلس�لام» بقيادة
الطبي��ب حمم��د احلس��ن (أب��و عب��د اهلل الش��امي) ،وه��و معتق� ٌ�ل س� ٌ
�ابق يف
وع ّي
سجن صيدنايا الشهري ،وأحد أبناء حي جبل بدرو شرقي حلبُ ،
ش��قيقه أب��و الولي��د أم�يراً عس��كرياً هل��ا.
أع��ادت احلرك��ة تش��كيل نفس��ها حتت اس��م «حرك��ة الفجر
االس�لامية» ،يف م��ا تع �دّه والدته��ا الثاني��ة .وأس��همت وقته��ا يف إنش��اء
«حركة أحرار الشام االسالمية» بداية عام  ،2013إىل جانب «كتائب
أح��رار الش��ام» و«مجاع��ة الطليع��ة اإلس�لامية» و«كتائ��ب اإلمي��ان
املقاتل��ة» .انس��حبت «الفج��ر» م��ن ه��ذا الكي��ان يف منتص��ف الع��ام نفس��ه
بشكل منفر ٍد حتت اسم «حركة فجر
بعد معركة اجلندول .وعملت ٍ
الش��ام االس�لامية» ،يف م��ا تع�دّه والدته��ا الثالث��ة ،حت��ى منتص��ف 2014
عندم��ا أس��همت يف تأس��يس «جبه��ة أنص��ار الدي��ن» وم��ا زال��ت فيها حتى
اآلن.
كان للحرك��ة األس��بقية يف محاي��ة املتظاهري��ن يف ح ّي��ي
الس� ّكري وص�لاح الدي��ن حبل��ب ،م��ع بدايات ظهور العمل املس��لح .وبعد
أسس��ت احلرك��ة مقراً
س��يطرة اجلي��ش احل� ّر عل��ى أحي��اء م��ن املدين��ة ّ
ً
رئيسياً هلا يف حي الس ّكري ،جنوب غربي املدينة ،ال يزال موجودا حتى
اآلن.
وينتش��ر مقاتل��و احلرك��ة يف بع��ض مناط��ق حل��ب القدمي��ة
�ار
يف حمي��ط قلع��ة حل��ب ومناط��ق الس� ّكري واملرج��ة ،إضافة إىل انتش� ٍ
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كب�ير يف مناط��ق حريت��ان ودارة ع�� ّزة يف
ٍ
ريف حلب .تشارك «الفجر» يف جبهات القتال
احلالي��ة ض��د ق ّوات النظ��ام يف كل من عزيزة
والش��يخ س��عيد وحندرات وامل�لاح على أطراف
مدين��ة حل��ب ،كم��ا توج��د عل��ى جبه��ة ري��ف
حل��ب اجلنوب��ي ،وجبه��ات نّب��ل والزه��راء يف
ٌ
نش��اط
الش��مالي .وكان ملقاتليه��ا
الري��ف
ّ
حمدو ٌد يف محاة ومحص وإدلب ،وهو ما يكاد
ينع��دم حالي�اً.
تض��م احلرك��ة مهاجري��ن ولك��ن
أكث��ر مقاتليه��ا حملي��ون .ينتم��ي مقاتلوه��ا،
الذي��ن ُتق��دّر أعداده��م ب��ـ  ،500إىل مناط��ق
خاص� ً�ة) ،ث� ّ�م
ري��ف حل��ب الغرب� ّ�ي (دارة ع � ّزة ّ
انض��م إليه��م مقاتل��ون م��ن حريت��ان إث��ر متدّد
�مالي بعد
نش��اط احلرك��ة باجت��اه الريف الش� ّ
انضمامه��ا إىل «جبه��ة أنص��ار الدي��ن» ،كم��ا

تض��م بع��ض املهاجري��ن الذي��ن يق�دّر عدده��م
ير منه��م إىل جبه��ة
ب��ـ ،40بع��د أن انتق��ل كث� ٌ
النص��رة.
ّات��ذت احلرك��ة موقف��اً حيادي��اً
علني��اً م��ن املعرك��ة ب�ين تنظي��م الدول��ة
اإلس�لامية وفصائل حلب ،إذ ص ّرح الدكتور
أب��و عب��د اهلل يف لق��ا ٍء ل��ه ّ
أن موق��ف احلرك��ة
جت��اه االقتت��ال كان واضح��اً من��ذ البداي��ة،
وه��و احلي��اد اإلجياب��ي ،قائ� ً
لا ع��ن ه��ذا املوق��ف
إنه «م ّكننا واحلمد هلل من حقن دماء املسلمني
يف أكث��ر م��ن واقعة» .احلركة مقربة فكرياً
ويفض��ل مقاتلوه��ا دوم �اً
ّ
م��ن جبه��ة النص��رة،
القت��ال إىل جان��ب النص��رة يف املع��ارك ض��د
ق � ّوات النظ��ام.
كان��ت احلرك��ة تض� ّ�م ل��واء التوب��ة
العام��ل يف ري��ف حلب اجلنوبي ،ولكنها أعلنت

ع��ن ف��ك ارتباط��ه به��ا يف آخ��ر نيس��ان .2014
واجلدي��ر بالذك��ر ان ه��ذا الل��واء باي��ع جي��ش
املهاجري��ن واألنص��ار بع��د ذل��ك بأش��هر ،ث��م
اس��تقر أخ�يراً مبايع��اً تنظي��م الدول��ة يف آذار
.2016
عل��ى صعي��د التموي��ل اعتم��دت
احلرك��ة عل��ى الكث�ير م��ن املص��ادر الذاتي��ة
والعالق��ات م��ع ش��خصيات س��لفية خليجي��ة،
كم��ا اعتم��دت بش��كل كب�ير عل��ى «الغنائ��م»
ال�تي حظي��ت به��ا بع��د الس��يطرة عل��ى مواق��ع
حصلت��ه
عس��كرية أو صناعي��ة ،وقي��ل إن م��ا ّ
أم��ن متوي��ل
إث��ر معرك��ة اجلن��دول وحده��ا ّ
احلرك��ة قراب��ة الس��نة.
�اطات مدني �ةٌ
ليس��ت للحرك��ة نش� ٌ
هام��ة ،س��وى بع��ض املس��ابقات الش��رعية
للعم��و م .
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جبهة
أنصار
الدين

أعل��ن ع��ن قيامه��ا ي��وم اجلمع��ة  ،2014 /7 /25باجتم��اع
أط��راف ه��ي :حرك��ة ش��ام اإلس�لام؛ جي��ش املهاجري��ن
أربع��ة
ٍ
واألنص��ار؛ حرك��ة فج��ر الش��ام اإلس�لامية؛ الكتيب��ة اخلض��راء.
وج��اء يف بي��ان التأس��يس أنه��ا «جبه� ٌة إس�لامي ٌة ته��دف إىل حتكيم
ش��رع اهلل تع��اىل يف مجي��ع مناح��ي احلي��اة ،وتعمل عل��ى دفع العد ّو
النص�يري الصائ��ل وإس��قاطه ب� ّ
ّ
ومؤسس��اته،
�كل قيادات��ه ورم��وزه ّ
اإلداري والقضائ� ّ�ي واألم� ّ
ّ
ني باملش��اركة
كم��ا تس��عى مل��لء الف��راغ
مع الفصائل الصادقة على أرض الشام .وهي ّ
تؤكد أنها ستتخذ
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ّ
ً
ً
ً
ممكنة من أجل الوصول إىل أهدافها.
شرعية
وسيلة
كل ما تراه
تؤكد على أنها جبه ٌة مستقلة ،ال ترتبط إدارياً أو تنظيمياً
وهي ّ
ب� ّ
�أي جه� ٍ�ة كان��ت ،داخلي� ً�ة أو خارجي��ة».
وبع��د اندم��اج الكتيب��ة اخلض��راء يف جي��ش املهاجري��ن
واألنص��ار ،وبيع��ة ه��ذا اجلي��ش جلبه��ة النص��رة ،بات��ت عضوي��ة
جبهة أنصار الدين تقتصر على حركيت فجر الشام اإلسالمية
وش��ام اإلس�لام ،ويب��دو أن املس��ؤول الع��ام احلال��ي جلبه��ة أنص��ار
الدين هو الدكتور أبو عبد اهلل الشامي أمري حركة فجر الشام.

كتيبة صقور العز
مؤسس��ها ،يف  ،2012وقائده��ا ه��و
ّ
ّ
ّ
الس��عودي القدي��م إبراهي��م الب��واردي
اجله��ادي
امللق��ب بـ«صق��ر اجله��اد» .وق��د ح��ازت الصق��ور
تقدي��راً يف الس��احة الس��لفية اجلهادي��ة بس��بب
مكان��ة الب��واردي وميزات��ه الش��خصية وبس��بب
اس��تقطابها ع��دداً م��ن الرعي��ل األول للمجاهدين
الع��رب يف أفغانس��تان م��ن رف��اق ب��ن الدن .اختفى
صق��ر اجله��اد يف رحل� ٍ�ة عالجي��ة ،لتتس� ّرب أنب��ا ٌء،
يف آذار  ،2015م��ن داخ��ل مش��فى س��جن احلاي��ر
الس� ّ
�عودي الش��هري بوج��وده هن��اك ،بعد أن س��لمته
خماب��رات إح��دى دول جن��وب ش��رق آس��يا.
ترك��ز نش��اط الصق��ور يف الس��احل،
حيث قادهم صقر اجلهاد نفسه ،ويف حلب حيث
قاده��م نائب��ه أب��و راش��د ،وه��و س� ٌّ
�عودي أيض �اً .يف
كان��ون الثان��ي  2014باي��ع صق��ر اجله��اد جبه��ة
النصرة يف الالذقية ومعه معظم أفراد كتيبته،
بينم��ا اخت��ار أف��را ٌد منه��م بيع��ة داع��ش .وت��رك
اخلي��ار ألب��ي راش��د ومع��ه صق��ور حل��ب الذي��ن
استم ّروا على استقالليتهم مدّة أخرى ثم بايعوا
اجلبه��ة بع��د ذل��ك ،إال انه��م حافظ��وا داخله��ا على
كتلته��م ومل يذوب��وا يف النص��رة.
وقي��ل إن الضائق��ة املالي��ة ال�تي تع��رض
هل��ا الصق��ور كان��ت م��ن أس��باب بيعته��م.

فهد الزريق (أبو صخر التميمي)
س��عودي خري��ج قس��م أص��ول الدي��ن بكلي��ة
الش��ريعة والدراس��ات اإلس�لامية باألحس��اء .قت��ل يف
ّ
الس��وري يف تش��رين األول  .2013كت��ب
الس��احل
أخ��وه عل��ى توي�تر 13« :جماه��د يف عائل�تي يف ح��روب
أفغانس��تان وكوس��وفا والبوس��نة وس��وريا والشيشان
منهم  3شهداء ..فقولوا لي بربكم أال أفتخر؟؟» .وقد
أيام
تلقى والده وإخوته «التهاني باستشهاده» لثالثة ٍ
يف منزل العائلة بالدمام .وكان األب ممن قاتلوا يف
أفغانس��تان يف الس��ابق ،بينم��ا كت��ب عمه على تويرت:
«أبش��ركم حن��ن اآلن نس��تقبل املهنئ�ين ال��ذي أت��وا
ليبارك��وا لن��ا استش��هاد اب��ن أخ��ي فه��د ،ولعلن��ا جنهز
أح��داً م��ن إخوت��ه غازي�اً».

صورة قالب كاتو تلقته العائلة من أحد «املهنئني»
مبصرع ابنها ،وتداولتها على تويرت.
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جند
األقصى
أسسها أبو عبد العزيز القطري ،الذي ل ّقب بـ«عزام الشام»،
تيمن�اً باملرجعي��ة اجلهادي��ة ال�تي حازها عبد اهلل عزام يف أفغانس��تان،
وألن الرجل�ين م��ن أص� ٍ�ل فلس��طي ّ
ين وم��ن اجلنس��ية األردني��ة .وق��د
العراقي بس��بب
ُعرف حممد يوس��ف العثامنة بكنية أبو عبد العزيز
ّ
والدت��ه هن��اك ع��ام  ،1957والقط� ّ
�ري بس��بب اإلقام��ة لس��نوات.
وبالرغ��م م��ن أن فصيل��ه مل يك��ن وقته��ا كب�ير احلج��م
نسبياً ،إال أن التجربة اجلهادية الطويلة ألمري جند األقصى م ّكنته
كل م��ن أح��رار الش��ام وجبه��ة النص��رة
م��ن كس��ب اح�ترام قي��ادات ٍّ
وتنظي��م الدول��ة .وق��د رث��اه هؤالء مجيعاً ولك��ن تنظيم الدولة كان
أكث��ر م��ن ح��اول االس��تثمار يف مقتل��ه عل��ى ي��د «الصح��وات».
قتل أبو عبد العزيز عن حوالي  60عاماً قضى ما يقرب من
نصفه��ا يف النش��اطات اجلهادي��ة ،فق��د كان مد ّرب�اً للفن��ون القتالي��ة
يف أفغانستان .ثم عاد إىل العراق وشارك يف تأسيس مجاعة أنصار
ّ
األمريكي يف
الزرقاوي إث��ر التدخل
اإلس�لام .تع��اون م��ع أبو مصعب
ّ
الع��راق يف  .2003عم��ل بعده��ا يف قط��ر .وإث��ر ان��دالع الثورة الس��ورية
وبدء حراكها املسّلح قدم إىل سورية فعمل مع أحرار الشام ثم مع
أس��س فصيل��ه املس��تقل.
جبه��ة النص��رة ،إىل أن ّ
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أبو عبد العزيز القطري

ُفق��د يف دي��ر س��نبل يف جب��ل الزاوي��ة بري��ف إدل��ب مطل��ع
ّ
السوري لتنظيم الدولة اإلسالمية.
 ،2014أثناء قتال فصائل الشمال
�هر يف أح��د اآلب��ار .ويُته��م مج��ال مع��روف،
ُ
وعث��ر عل��ى جثت��ه بع��د أش� ٍ
ً
قائ��د الفصي��ل ال��ذي كان موج��ودا باس��م جبه��ة ث��وار س��ورية ،بقتله
وقتل عد ٍد من املهاجرين .وكان جند األقصى قد أعلن «براءته من
القت��ال الدائ��ر ب�ين اجملاهدي��ن وأن��ه لي��س طرف �اً يف ه��ذا الن��زاع» يف
.2014/1/6
بع��د القط� ّ
�ري اس��تلم إم��ارة احلرك��ة أبو مصعب س��راقب
(عمار اجلعبور) ،الذي قتل يف أول أيار من عام  2014نفسه .ليخلفه
أب��و ذر اجل��زراوي ال��ذي ش��هدت احلرك��ة يف عه��ده ،املس��تم ّر حت��ى
اآلن ،توس��عاً وق� ّو ًة يف أري��اف إدل��ب ،وتهم�اً متك� ّرر ًة بامليل إىل داعش.
وكان القي��ادي املفص��ول م��ن جبه��ة النص��رة ،ص��احل
احلموي ،املعروف بـ«أس الصراع يف الش��ام» على تويرت ،رأى أن %60
من عناصر جند األقصى مبايعون لتنظيم الدولة بالسر ،بينما قال
إن  %30م��ن الفصي��ل ذات��ه يرون أن تنظيم الدولة «إخوان هلم جيب
نصرته��م».
ير حمل� ٌّ�ي يف جبه��ة
أم��ا عب��د الرمح��ن أب��و اهل��وس ،وه��و أم� ٌ

النص��رة ،فق��د ق��ال ع��ن اجلن��د إنه��م «كقي��ادة وأم��راء أغلبه��م
بريئ��ون م��ن أي فك��ر داعش��ي ،وه��م متقارب��ون معن��ا» .وع��ن
عناص��ر الفصي��ل ق��ال «إن مث��ة خليط �اً ضم��ن جن��د األقص��ى،
بعضهم حيمل بعض األفكار الداعشية ،ومنهم من حيمل فكر
اجلبه��ة ،ومنه��م جي��ش ح��ر ث��وري ص��ادق».
كم��ا الحق��ت االتهام��ات جن��د األقص��ى عند تأسيس��ه
بأن��ه ذرا ٌع غ�ير معل� ٍ�ن جلبه��ة النص��رة ،وأن��ه مل ينفص��ل عنه��ا
بالفع��ل إال يف أيل��ول  .2013ولع� ّ�ل يف االنش��قاقات األخ�يرة ال�تي
حصلت يف الفصيل ما يع ّزز هذا الرأي ،ففي شباط  2016أعلن
 12ش��رعياً وإدارياً يف اجلند خروجهم من اجلماعة ومبايعتهم
جبهة النصرة ،ملا رأوه من ضرورة «االعتصام وتوحيد الصف».
ولوح��ظ أن معظ��م املنش��قني م��ن حمافظ��ة مح��اة ،أبرزه��م أب��و
تراب الشرعي ،مدير املعهد الشرعي التابع جلند األقصى ،وأبو
الطي��ب احلم��وي ،مس��ؤول معس��كر مح��اة.
ً
ً
ً
مكلف��ة م��ن قب��ل
مس��تقلة
جلن��ة
وقي��ل وقته��ا إن
املقدسي وأبو قتادة الفلسطي ّ
ين
املرجعني اجلهاديني أبو حممد
ّ
ه��ي م��ن ح��اول ف� ّ
�ض اخلالف��ات داخ��ل جن��د األقص��ى ،وخالفهم
م��ع جبه��ة النص��رة يف جي��ش الفت��ح ،يف م��ا يش��به ر ّد الف��رع إىل
األص��ل .فأوص��ت اللجن��ة مببايع��ة اجلن��د للجبه��ة ،األم��ر الذي
فعل��ه ،كم��ا أك��د عب��د الكري��م الغرب��ي ،أح��د أب��رز أعض��اء ه��ذه
اللجنة 430 ،شخصاً ،بينهم قادة وعسكريون ،إىل جانب أعضاء
«اللجنة الش��رعية» ومس��ؤولني إداريني .بينما قالت مصادر من
«األقصى» إن هذا الرقم مبالغ فيه ،وإن عدد املنشقني ال يتجاوز
الـ ،100أغلبهم من كوادر «اللجنة الش��رعية» ،خاصة العاملني
منه��م يف ري��ف مح��اة ،م��ع قائ��د عس��كري واح��د وجمموع��ة
مقاتل�ين.
واته��م الغرب��ي قي��ادة اجلن��د ،ممثل��ة بالقائ��د
ّ
العسكري أبو ذر اجلزراوي ،واملسؤول املالي أبو أمحد القطري،
بـ«االحن��راف والفس��اد» ،م��ا أدى إىل اخ�تراق اجلن��د م��ن قب��ل
«الغ�لاة» واملخاب��رات .وقال الغربي عل��ى تويرت« :على املدعومني

م��ن جه��ات مش��بوهة ،واحملب�ين لعناص��ر املخاب��رات ،أن يفهم��وا أنه��م ص��اروا
مفضوح�ين ،وأن خداعه��م للش��باب ل��ن نس��مح ب��ه» .وأض��اف« :بق��ي يف جن��د
األقص��ى قي��ادة خمرتق��ة وعاج��زة ع��ن إدارة اجلماع��ة ،واعتب��اراً م��ن اآلن ،فإن
جن��د األقص��ى أصبح��ت جمموع��ة جدي��دة ال عالق��ة هل��ا باالس��م الس��ابق».
فص��ل في��ه أيض��اً
ّ
اجله��ادي حمم��ود كّل��م ،املق�� ّرب م��ن
وه��و م��ا ّ
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أحد أمراء جند األقصى يف الساحل
(كما نعاه الفصيل)

أبو عمار سراقب
ين واملقدس��ي ،إذ ّ
الش��يخني الفلس��طي ّ
رك��ز عل��ى س��عي قي��ادة «األقص��ى»
لعرقلة عمل «اللجنة الش��رعية» فيها ،بس��بب نش��اط اللجنة يف مواجهة
فك��ر الغل�� ّو ،باإلضاف��ة إىل رغب��ة قي��ادة اجلن��د باالس��تئثار بالس��لطة
والدع��م ،بعي��داً ع��ن الش��ورى واملراقب��ة ،واس��تجابة إلم�لاءات املم��ول.
�رات متفاوت��ة ،كان ع��دد مقاتل��ي جن��د األقص��ى
وحس��ب تقدي� ٍ
قبل هذا االنش��قاق يرتاوح بني  800و ،1000نصفهم تقريباً من احملليني،
والنص��ف اآلخ��ر م��ن املهاجري��ن.
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ســعيد عــارف /الشــيخ أبــو إبراهيــم
اجلزائــري /صاحــب ســابقة جهادية.
فـ ّـر بدينــه مــن مقـ ّـر إقامتــه اجلربيــة
يف فرنســا إىل بــاد الشــام .مــن
مواليــد  .1965مــن جماهــدي
أفغانســتان .اعتقــل يف ســورية
عــام  2004وســلم إىل فرنســا حيــث
وضــع يف اإلقامــة اجلربيــة التــي فـ ّـر
مــرة أخــرى بعــد
منهــا إىل ســورية ّ
ـراري
انــدالع الثــورة .قتــل بصــاروخ حـ ٍّ
أطلقــه التحالــف الــدو ّ
يل اســتهدف
مركبتــه يف الســاحل يف  26أيــار
.2015

تغريدات الشيخ موسى ّ
الغنامي حتت وسم:
#حقيقة_جند_األقصى
 .1فصي��ل جن��د األقص��ى ه��و فصي��ل صغ�ير ي�تراوح ع��دد
املنتس��بني ل��ه ب�ين  ،1200 - 800أكث��ر م��ن نصف��ه س��وريون
والبقي��ة ب�ين خليجي�ين ومغارب��ة .
 .2قائ��ده ش��خص يدع��ى أب��و ذر النج��دي -احلارث��ي -وه��و
معتق��ل س��ابق يف الس��عودية ويعت�بر قائ��داً وشرع ّيـ�اً يف نف��س
الوق��ت رغ��م ضعف��ه العلم��ي.
نضمـني جلبهة النصرة وبعد دخول
 .3كان جند األقصى ُم ِّ
داعش على خط الثورة السورية حلق بداعش قرابة النصف
وبقي اآلخرون!!
 .4ملا بدأت معارك الش��رقية [دير الزور] بني النصرة وداعش
اس� ّ
�تقل جن��د األقص��ى ع��ن جبه��ة النص��رة بأم��ر م��ن «الداع��م»
وه��و كوييت اجلنس��ية!!
 .5بع��د اس��تقالهلم أصب��ح فكره��م «هجين �اً» ب�ين الدواع��ش
والقاع��دة مم��ا جعله��م يتلون��ون كث�يراً يف مس��ألة البيع��ة
واملنه��ج واملرجعي��ة!!
 .6غالبي��ة أف��راد جن��د األقص��ى مبايع��ون لداع��ش وه��ذا ال
خيفونه فيما بينهم بل إن قائدهم أبو ذر النجدي على دراية
بذلك!!
 .7وبع��د ط��رد داع��ش م��ن الش��مال الس��وري وانتفاض��ة الناس
عليهم اضطروا أن يبقوا يف كنف جبهة النصرة حتى حتني
هلم الفرصة!!
 .8حاول��ت النص��رة أن تضغ��ط عليه��م للع��ودة للبيع��ة ولك��ن
هذا سيحرجهم مع داعش ولذا اضطروا إلرسال طلب قبول
بيعتهم للوحيش��ي يف اليمن.
 .9ول��ذا جتده��م جييب��ون م��ن يس��ألوهم ع��ن تبعيته��م
ُزودُه��م
فيقول��ون :نتب��ع قاع��دة جزي��رة الع��رب ،وعل��ى ه��ذا ي ِّ
الدّاع��م الكوي�تي بامل��ال والرج��ال!
 .10داخل اجلند ُينع وصف داعش بأنهم خوارج ،ويش��رعن
هلم أن القتال بني النصرة وداعش هو قتال فتنة كما حصل
بني علي ومعاوية!!
�ار اجلن��د فيم��ا بينه��م أن داع��ش ه��م أفض��ل املوج��ود
 .11يتس� ُّ
ألنه��ا كي��ان واح��د وحت��ت قي��ادة واح��دة ،ل��وال اختالفه��م م��ع
النص��رة!!
 .12يعل��ن أب��و ذر النج��دي أن داع��ش ليس��وا خ��وارج وم��ع م��ن
خيافه��م م��ن الفصائ��ل يق��ول :أخاف إن أعلنت أن ينش��ق عين
اجلن��ود وخنس��ر اجلبهات!
 .13م��ن املعل��وم أن جن��د األقص��ى م��ن مكون��ات جي��ش الفت��ح،
ولألس��ف ف��إن مجيع عملياته وحتركات��ه تصل لداعش أ ّو ً
ال

ب��أ ّول عن طري��ق اجلند!!
 .14ومل��ا اجتمع��ت قي��ادات جي��ش الفت��ح للتش��اور يف قت��ال
داع��ش مل��ا غ��دروا بري��ف حل��ب ص � ّوت اجلمي��ع باملوافق��ة إال
اجلن��د وه��دّدوا باالنس��حاب!
 .15وكان��ت حجته��م أن جي��ش الفت��ح كان��ت نش��أ ُته لقت��ال
العصاب��ة األس��دية ولي��س لغريه��م وأن ه��ذا خ�لاف م��ا ُّاتـ� ِفق
علي��ه عن��د تأس��يس اجليش!!
 .16بعده��ا التق��ى ش��رعيون م��ن أح��رار الش��ام والنص��رة م��ع
ش��رعيني من جند األقصى وعلى رأس��هم أبو شيخة الشرعي
ملناقش��ة خارجي��ة داعش
 .17فكان��ت حجته��م أن تكف�ير داع��ش للفصائ��ل ع��ن اجته��اد
خاط��ئ ألن هل��م ش��بهة وه��ي تعاونه��م م��ع اجلي��ش احل��ر
واالئت�لاف ،وه��ذه ش��بهة نعذره��م فيه��ا.
 .18أصب��ح أي ش��خص يري��د اللح��اق خب��وارج داع��ش يلتح��ق
أوال جبن��د األقص��ى ث��م خي��رج آمن�اً حت��ى يلح��ق بداع��ش ول��و
م��ن أقصى س��وريا!!
 .19ألن الفصائ��ل ل��ن تعرتض��ه يف الطري��ق ألن��ه م��ن اجلن��د،
وداع��ش كذل��ك ل��ن يش��كوا في��ه بأن��ه جاس��وس للفصائل ألن
التنس��يق س��يكون م��ع فرعهم!
 .20ولكث��رة انتش��ار ه��ذه الطريق��ة أصب��ح الس��وريون يس� ّ�مون
جن��د األقص��ى «ك��راج الرق��ة» يع�ني موق��ف باص��ات وجمم��ع
مواص�لات يوص��ل للرق��ة!!
 .21اس��تفادت داع��ش ج��داً م��ن جن��د األقص��ى حي��ث أصبح��ت
َُ
همـ ُتهم تزويد داعش
ت ِّـند منهم عناصر يف بقية الفصائل ُم ّ
بتحركاته��م وخططهم وتوجهاتهم.
 .22وه��ذا م��ا جع��ل ت ّي��اراً يف قي��ادة داع��ش يرفض��ون أن يُعِل��ن
اجلن��د تبعيته��م لداع��ش ووج��وب أن تبق��ى هك��ذا ألن نفعه��ا
أك�بر م��ن جم��رد اإلع�لان.
 .23وبع��د ه��ذه النب��ذة املختص��رة ع��ن جن��د األقص��ى وال��ذي
حيل��و للبع��ض تس��ميته جن��د األفع��ى فعل��ى اجملاهدي��ن أخ��ذ
احليط��ة ف��إن لدغته��م قريب��ة.
 .24وق��د علمتن��ا الث��ورة الس��ورية أن م��ن ال يك��ون َف ِطن��اً
ُمت َي ِّـقـ��ظاً م��ن الفصائ��ل ف� ّ
يره «التف��كك» ومصري قادته
�إن َمص� َ
الس��جون أو االغتي��االت!!
صب� ُ�ح الش� َ
�مال
 .25وم��ا ح��االت «االغتي��االت» األخ�يرة ال�تي ُت ِّ
احملر َر ُ َ
وت ِّسْـ��يه وتقيد ضد ( خاليا تابعة لداعش) إال ش��اهد
عل��ى ذلك!!
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احلزب اإلسالمي الرتكستاني لنصرة أهل الشام
أف��راده م��ن تركس��تان الش��رقية
يف جن��وب غ��رب الص�ين .يع��ود التش��كل األول
للح��زب إىل حقب��ة حكم طالبان ألفغانس��تان،
ح�ين جن��ح آالف املس��لمني الصيني�ين يف
الوص��ول إىل هن��اك لتحتضنه��م طالب��ان
ً
ً
خاصة من أمريها املال عمر .أما
عناية
ويلقوا
يف س��ورية فم��ع بداي��ة ق��دوم املهاجرين جاءت
الرتكس��تاني،
طالئ��ع احل��زب اإلس�لامي
ّ
وكان��وا ف��ور وصوهل��م يقاتل��ون حت��ت ل��واء
جبه��ة النص��رة.
واملالح��ظ أن هج��رة الرتكس��تان
كاملة
عائالت
إىل سورية مك ّونة أساساً من
ٍ
ٍ
ع��ات
تض��م كاف��ة األعم��ار وتقي��م يف ّ
ّ
جتم ٍ
ص��ح
ّ
خاص��ة .وه��ي هج��رة «اس��تيطانية» إذا ّ
التعبري ،إذ يطلب الرتكستان دوماً تسليمهم
�ات على حدود الق��رى العلوية
�ات وجبه� ٍ
قطاع� ٍ
واملس��يحية للس��كن فيه��ا بع��د الس��يطرة عليها
م��ن ي��د ق� ّوات النظ��ام ،وه��و م��ا حص��ل يف ق��رى
وخاص��ة
الغس��انية واليعقوبي��ة والفاروقي��ة،
ّ
يف ريف جس��ر الش��غور اليت كانت مش��اركة
الرتكس��تان –ضم��ن جي��ش الفت��ح -يف
معركته��ا حامس��ة .وقد وص��ل عددهم وقتها
إىل حوال��ي  6-5آالف مقات��ل ،معظمه��م م��ن
الش��باب ب�ين ( ،)30-18م��ع نس��بة ملحوظ��ة
م��ن الرج��ال األك�بر س��ناً ،س��واء كش��رعيني
أو كمقاتل�ين .ويتم ّي��ز مقاتلوه��م بالض��راوة
عموم �اً.
ّ
الدع��وي عل��ى
يقتص��ر نش��اط الرتكس��تان
«جاليته��م» فق��ط ،ويعتم��دون مب��دأ الرتبي��ة
لعناصره��م بـ«تزكي��ة النف��س» ،ويوج��د يف
ّ
«ش��رعي» ك��ي ال تنقط��ع
نقط��ة هل��م
كل
ٌّ
ٍ
ال��دروس الفقهي��ة اليومي��ة والنصائ��ح
والوعظ واإلرشاد .حيرص الرتكستان على

26

��ة
تعلي��م أبنائه��م يف م��دارس
داخلي��ة ّ
خاص ٍ
ٍ
به��م ،يبل��غ ع��دد تالمي��ذ بعضه��ا أكث��ر م��ن
 200طف� ٍ�ل يداوم��ون ألس��بوعني ث��م يذهب��ون
إىل منازهل��م وعائالته��م يف إج��از ٍة ليوم�ين.
وخيض��ع مجي��ع الش��باب للتدري��ب ،ف��ور
خاص��ة.
�كرات ّ
بلوغه��م س��ناً حم��ددة ،يف معس� ٍ
ي��كاد يك��ون تدي��ن الرتكس��تان
أن يك��ون تدين��اً ش��عبياً ،ويتبن��ى ش��رعيوهم
احلنف��ي فقهي��اً ،إذ ترب��ى ه��ؤالء
املذه��ب
ّ
الش��رعيون عل��ى ش��يوخ حرك��ة طالب��ان ذات
احلنف��ي .ولي��س للتكف�ير أو للغل�� ّو
األص��ل
ّ
ظه��و ٌر يف أحاديثه��م ودروس��هم.
يف أول نش��اطهم العس� ّ
�كري اقتصر
س�لاح الرتكس��تان عل��ى األس��لحة اخلفيف��ة
كثري من
واملتوس��طة .وبع��د الس��يطرة عل��ى
ٍ
املواقع العسكرية لق ّوات األسد متكن احلزب
وخاص ً
��ة يف
أس��لحة ثقيل��ة،
م��ن اغتن��ام
ّ
ٍ
معرك�تي مطار أبو الظهور وجس��ر الش��غور.
يقات��ل احل��زب إىل جان��ب جبه��ة
قتالية
�ات
النص��رة ،ويتش��ارك معها يف قطاع� ٍ
ٍ
واح��دة .ولكن��ه مل يش�ترك يف معاركه��ا م��ع
الفصائ��ل األخ��رى ،كمواجهاته��ا م��ع جبه��ة
ث��وار س��ورية (مج��ال مع��روف) وحرك��ة

ح��زم.
لي��س للح��زب مص��ادر متوي� ٍ�ل داخ��ل س��ورية،
ومل يفتت��ح ّ
��ة ب��ه.
منش��آت
أي
رحبي��ة ّ
ٍ
خاص ٍ
ٍ
ّ
الس��وري عل��ى م��ا
ويقتص��ر متوي��ل جزئ��ه
ّ
تقدم��ه جبه��ة النص��رة .ويغط��ي النش��اط
اإلغاث��ي للجمعي��ات اخلريي��ة التابع��ة أو
ّ
املق ّرب��ة م��ن جبه��ة النص��رة وحرك��ة أح��رار
الرتكس��تاني يف إدل��ب.
الش��ام اجملتم��ع
ّ
متويل
ويعتق��د أن للح��زب مصادر
ٍ
خارجي��ة ،لكنه��ا ليس��ت هام� ّ�ة ب� ّ
�أي ح��ال .وال
تب��دو مظاه��ر االكتف��اء عل��ى أف��راد احل��زب
الذي��ن يقيم��ون م��ع عوائله��م يف املناط��ق
اخلط��رة واملع ّرض��ة للقص��ف ،وال�تي تع�� ّد
جماني� ً�ة أو رخيص� ً�ة إىل ح� ٍّ�د كب�ير ،بس��بب
عجزه��م ع��ن دف��ع اإلجي��ار يف املناطق اآلمنة
نس��بياً القريب��ة م��ن الش��ريط احل� ّ
�دودي م��ع
تركي��ا.
كان��ت أب��رز معاركه��م جب��ل
الرتكم��ان بري��ف الالذقي��ة ،مط��ار أب��و
الظه��ور ،جس��ر الش��غور ومناط��ق أخ��رى م��ن
ري��ف إدل��ب إىل جان��ب جي��ش الفت��ح ،ويف
اجلنوبي.
الغاب بريف محاة ،ويف ريف حلب
ّ

أجناد القوقاز
وه��ي مجاع�� ٌة بقي��ادة عب��د احلكي��م
الشيش��اني .وتتأل��ف م��ن مقاتل�ين م��ن القوق��از
كالشيش��ان والش��ركس .يق �دّر عدده��م ب��ـ500
مقات��ل .وتنش��ط أساس��اً يف يف ري��ف الالذقي��ة
�مالي ،ولكنه��ا ش��اركت أيض�اً يف مع��ارك يف
الش� ّ
باش��كوي وحن��درات بري��ف حل��ب ،ويف مع��ارك
إدل��ب ضم��ن إطار جي��ش الفتح ،ويف ريف محاة.
قوق��ازي
فصي��ل
واألجن��اد أك�بر
ٍّ
ٍ
�تقل يف س��ورية ،وأفضله��ا تدريب �اً وتنظيم �اً.
مس� ٍّ
ً
ويضم يف صفوفه رموزا كبرية يف عامل اجلهاد
ّ

الشيش��اني ،م��ن أ ّي��ام ّ
خط��اب وش��امل باس��ييف،
ومنهم عبد احلكيم الشيش��اني نفس��ه ،الذي قيل
إنه كان قائداً عس��كرياً يف العاصمة الشيش��انية
غروزن��ي إب��ان القت��ال م��ع ال��روس.
ّ
ويؤك��د أب��و عبي��دة ،املتح��دث باس��م
«ربا قمنا مببايعة
تصريح
األجناد ،يف
صحفيّ :
ّ
ٍ
اجلبه��ة [النص��رة] يوماً ما ،ولكن أن نبايع صالح
الدي��ن [الشيش��اني] فه��ذه خط��وة ال أتوقعه��ا
نهائ ّي��اً».
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إمارة
القوقاز

بع��د ع��زل ص�لاح الدي��ن الشيش��اني ع��ن إم��ارة جي��ش املهاجري��ن واألنص��ار
أعلن عن «إمارة القوقاز اإلسالم ّية لنصرة أهل ّ
الشام» يف سورية ،متسّلحاً باالعتماد
ال��ذي منحت��ه إ ّي��اه «إم��ارة القوق��از» بوصفه «ممث ً
ال هلا يف الش��ام» ،وباالس��تناد إىل 400
مقاتل ،معظمهم من القوقاز ،انش��قوا معه عن اجليش .ولكن التش��كيل اجلديد عزل
ٍ
ً
ّ
صالح الدين أيضا ،وعي عبد العزيز القربدي (غوتش��اييف) (من مجهورية كباردا
بلكار وليس من مجهورية الشيش��ان) وكان مس��ؤول اإلمارة يف اخلارج ،نفس��ه أمرياً
عليه ،وخفض رتبة الشيشاني إىل أمري عسكري ،وسط خالفات حادة بني الطرفني.
فيم��ا اضمح��ل ع��دد موال��ي ص�لاح الدي��ن إىل عد ٍد قلي� ٍ�ل جداً.
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القربدي

كتيبة
جنود
الشام

أمريها مس��لم الشيش��اني
(م��راد مارقش��فيلي ،أب��و الولي��د).
ويؤكد أنصاره أنه كان «جماهداً
ّ
ّ
حتت راية خطاب» .يبلغ عدد أفراد
اجلماع��ة حواىل  350مجيعهم من
�انية .كان��ت تنش��ط
�ول شيش� ٍ
أص� ٍ
�كل أساس� ٍّ�ي يف ري��ف الالذقي��ة
بش� ٍ
الش��مالي ،قب��ل أن تنق��ل معظ��م
ّ
الغرب��ي
أفراده��ا إىل ري��ف إدل��ب
ّ
بس��بب «س��هولة احلرك��ة» ،م��ع
بتمرك��زات يف جب��ل
احتفاظه��ا
ٍ
الرتكم��ان يف ري��ف الالذقي��ة.
كما ذهبت إىل حلب للمشاركة
يف بع��ض معاركه��ا بن��ا ًء عل��ى
اس��تنصار.
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كتيبة
سيف اهلل
الشيشاني

أسس��ها س��يف اهلل
ّ
الشيش��اني باس��م «كتيب��ة
جماه��دي القوق��از والش��ام».
كان��ت يف جي��ش املهاجري��ن
واألنص��ار وخرج��ت من��ه يف
أيل��ول  2013بس��بب رف��ض
االنضم��ام إىل عم��ر الشيش��اني
يف مبايع��ة داع��ش ،ورف��ض
البق��اء حت��ت س��لطة ص�لاح
الدي��ن الشيش��اني .حت � ّول اس��م
الكتيب��ة إىل جي��ش اخلالف��ة،
ال��ذي باي��ع جبه��ة النص��رة يف
أواخ��ر  2013وقات��ل معه��ا يف
حل��ب حي��ث قت��ل س��يف اهلل
أثن��اء حماول��ة اقتح��ام الس��جن
ّ
املرك��زي يف ش��باط .2014
ومن��ذ ذل��ك الوق��ت
عرف��ت باس��م «كتيب��ة س��يف
الدي��ن ّ
الشيش��اني» ،بقي��ادة أب��و
عبي��دة املدن��ي ،ضم��ن جبه��ة
النص��رة .وتض��م حوال��ي 350
مقات� ً
لا م��ن أص��ول شيش��انية.
وتنش��ط يف ري��ف حل��ب الغربي
وري��ف إدل��ب ّ
الش��رقي ،وبع��ض
أحي��اء حل��ب القدمي��ة.
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جند املالحم
ظه��ور هل��ا يف آذار  ،2015يف معرك��ة
كان أول
ٍ
الس��يطرة عل��ى مدين��ة بص��رى الش��ام يف درع��ا .ث��م يف مع��ارك
أخ��رى يف بص��ر احلري��ر ومليح��ة العط��ش واملليح��ة الغربي��ة
والشيخ مسكني يف احملافظة نفسها ،ويف سرية طرجنة بريف
القنيط��رة الش��مالي.
جمموعة من املنشقني عن جبهة النصرة
وتش ّكلت من
ٍ
اعرتاض�اً عل��ى تش�دّد واس��تبداد وس��وء إدارة أمريه��ا يف درع��ا أب��و
جليبي��ب األردن��ي .ومعظمه��م م��ن املقاتل�ين احمللي�ين بقيادة أبو
خ ّب��اب الدرع��اوي ،وقائده��م العس� ّ
�كري أب��و خليف��ة األنص��اري.
ّ
العسكري جلبهة النصرة يف
وبينهم أبو عبد اهلل ناحتة املسؤول
درعا ،وأبو س��عيد فنيش املتحدّث الرمسي باس��م النصرة وأحد
مؤسس��يها يف احملافظ��ة .أخ��ذت اجملموع��ة امسه��ا وش��عارها م��ن
ّ
�ات ناجح� ٍ�ة كانت قد أنش��ئت يف الغوطة الش��رقية
غرف��ة عملي� ٍ
يف  .2013وقي��ل إن عدده��ا  450مقات� ً
لا يف درع��ا والقنيطرة .ش��اع
أنه��م س��ينضمون إىل حرك��ة أح��رار الش��ام.
ولوح��ظ تراج��ع نش��اط احلرك��ة بع��د األش��هر األوىل
ال�تي تل��ت اإلع�لان عنه��ا.
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سرايا مروان حديد
وتع��رف أحيان�اً باس��م (كتيب��ة
ملظلة أوس��ع،
م��روان حدي��د) .وهي تابعة ٍ
تتبن��ى الس��لفية اجلهادي��ة دون أن تباي��ع
القاع��دة ،ه��ي (كتائ��ب عب��د اهلل ع��زام)
�ات أخ��رى منفصل��ة،
ال�تي تض� ّ�م جمموع� ٍ
كس��رايا احلس�ين ب��ن عل��ي العامل��ة
يف لبن��ان ،ال�تي تبن��ت تفج�ير الس��فارة
اإليراني��ة ومستش��اريتها الثقافي��ة يف
ب�يروت رداً عل��ى تدخ��ل ح��زب اهلل يف
س��ورية ،وس��رايا زي��اد اجل��راح العاملة يف
لبنان على حدود فلسطني ،وسرايا حييى
ع ّي��اش العامل��ة يف قط��اع غ��زة بفلس��طني.
أعلن��ت س��رايا م��روان حدي��د ع��ن
اس��تهدافها قواع��د حل��زب اهلل اللبنان� ّ�ي يف
الن�بي ش��يت واهلرم��ل والبق��اع بالصواريخ،
وكان بعض هذه العمليات مش�تركاً مع
»جبهة النصرة يف لبنان» .كما أعلنت عن
العدي��د م��ن عملياتها يف القلمون ومناطق
أخ��رى م��ن ري��ف دمش��ق.
وال يُع��رف م��ن ه��و قائ��د الكتائ��ب
اآلن ،ولكنه��ا تتخ��ذ م��ن الش��يخ س��راج
الدين زريقات متحدثاً إعالمياً .وزريقات
لبنان� ّ�ي م��ن موالي��د  ،1990حيم��ل الثانوي��ة
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كخطيب
الشرعية من أزهر لبنان ،عمل
ٍ
يتغ�ير
س يف جوام��ع ب�يروت قب��ل أن ّ
وم��د ّر ٍ
مس��اره التقلي� ّ
�دي الواع��د ،ويغ��ادر ب�يروت
فج��أ ًة يف  ،2012ث��م يت��واىل ظه��وره ع�بر
اليوتي��وب ناطق �اً باس��م كتائ��ب عب��د اهلل
ع��زام ومتبني��اً عملياته��ا .ويف  2014ألق��ى
ً
عس��كرية
كلم��ة مبناس��بة خت�� ّرج دور ٍة
ٍ
لس��رايا م��روان حدي��د أقيم��ت يف جب��ال
القلم��ون ،حي��ث تنش��ط الكتيب��ة ،اليت نش��ر
حسابها على تويرت ،يف نيسان  ،2015صوراً
أنواع من األس��لحة،
مللثم�ين يتد ّربون على ٍ
ق��ال إنه��ا من معس��كر الش��يخ ماج��د املاجد.
�ادي س� ٌّ
وه��و جه� ٌّ
�عودي ت��ويف إث��ر القب��ض
علي��ه يف لبن��ان ع��ام  ،2014وكان القائ��د

الثان��ي للكتائ��ب بع��د ص��احل القرع��اوي.
تق��ول كتائ��ب عب��د اهلل ع��زام إنه��ا
«جزء من ثورة الش��عب الس��وري املسلم .بدأت
عملها يف سورية قبل انطالقة العمل املسلح،
فيس��ر اهلل للكتائ��ب بن��اء املعس��كرات وجل��ب
الك��وادر ،وعمل��ت ضم��ن الفصائ��ل ومل تنف��رد
باإلع�لان ب��ل كان��ت تنس��ب بع��ض أعماهل��ا
للفصائ��ل الس��ورية .وإن اخلط��ة ال�تي س��رنا
عليها منذ بداية الثورة تقتضي عدم الظهور
املس��تقل عن فصائل الثورة الس��ورية .وكان
ه��ذا بع��د استش��ارة قي��ادات اجملاهدي��ن وعل��ى
رأس��هم الش��يخ الع��امل [القي��ادي يف تنظي��م
القاعدة] حسن قائد أبي حييى اللييب رمحه
اهلل».
ويق��ول زريق��ات« :كان لكتائ��ب
عب��داهلل ع��زام ،من��ذ بداي��ة العم��ل املس��لح
للث��ورة الس��ورية ،دو ٌر يف دع��م الث��وار هن��اك،
ومت إنش��اء معس��كرات للتدري��ب يف ريف��ي
مح��ص ودمش��ق .ومل تت�ب ّ
ن الكتائ��ب سياس��ة
الظه��ور اإلعالم��ي ،ب��ل كان��ت خط��ة عملن��ا
دع��م كتائ��ب الث��ورة مب��ا لدين��ا م��ن ك��وادر
عس��كرية ،ودعوي��ة ،والتوجي��ه املس��تم ّر
لتصحي��ح مس��ار الث��ورة ،حي��ث أنن��ا نرك��ز
عل��ى بق��اء الث��ورة الس��ورية ث��ورة ش��عب،
واملعرك��ة ب�ين الش��عب والنظ��ام الس��وري».
تراج��ع عم��ل الكتائ��ب مؤخ��راً
وتع ّرض بعض أعضائها لالعتقال يف لبنان.

نموذج من أفكار الجماعة

تغريدات لسراج الدين زريقات حتت وسم:
#نصائح_للمجاهدين_يف_املناطق_احملررة
�ب ه��ذه النصائ��ح مس��تنداً عل��ى أح��كام الش��ريعة اإلس�لامية الداعي��ة إىل الع��دل واإلحس��ان والرف��ق بالن��اس ومس��تد ً
ال خبالص��ة جت��ارب
 -1أكت� ُ
احلرك��ة اجلهادية.
 -2إن هذه النصائح اجملربة هي السبب -بتوفيق اهلل -لتفادي تكرار سياسات كانت نتيجتها انقالب احلاضنة الشعبية على اجملاهدين وضياع
مثرة جهاد سنني.
 -3استحضار أن قتال اجملاهد وسيلة لتحقيق الغاية يف إعالء كلمة اهلل وهداية اخللق ونفعهم.
ُ
ً
ْ
 -4ق��ال الن�بي صل��ى اهلل علي��ه وس��لم لعل��ي ب��ن أب��ي طالب رضي اهلل عنه ي��وم خيرب« :فواهلل ألن يهدي اهلل بك رجال خري لك من أن يكون لك ُح ُر
َّ
الن َع ْم».
 -5ترسيخ مبدأ دفع العدو الصائل وأنه أساس املعركة ،وعدم تشتيت أبناء املنطقة سياسياً وفكرياً إلبعادهم عن هذا املقصد املهم.
ميان من دفعه».
اإل ِ
 -6قال ابن تيمية رمحه اهلل« :فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شي َء أوجب بعد ِ
طرف بعينه ،مع التد ّرج يف ذلك وعدم الدخول يف مشاكل موجود ٍة بني أبناء املنطقة.
متفق عليها دون افتئات ٍ
 -7السعي إىل تشكيل حماكم ٍ
 -8مشاورة الوجهاء من العشائر والعائالت واملطاعني يف قومهم وعدم إقصائهم عن القرارات املهمة اليت تتعلق مبصري املنطقة.
 -9تسويد وتأمري من يصلح من أبناء املنطقة ،وإن مل يكن باملستوى املطلوب ّ
فيعي له مساع ٌد من أهل اخلربة.
ووعي وتتحلى بالصرب واألناة.
جتربة
قيادات من اجملاهدين تتمتع باملعرفة بأعراف أهل البلد ،وأن تكون القيادة صاحبة
 -10اختيار
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
والدعوي.
العسكري
 -11ترك األمور اخلدماتية (ماء ،كهرباء )..ألبناء املنطقة واملساعدة فيها بقدر املستطاع ،والتف ّرغ للعمل
 -12مراع��اة مذه��ب أه��ل املنطق��ة ،وخماطب��ة الن��اس مب��ا يعقل��ون ه��م ال م��ا نعقل��ه حن��ن ،والت��د ّرج يف اخلط��اب وتغي�ير املنك��ر .قال صل��ى اهلل عليه
وسلم« :حدثوا الناس مبا يعرفون».
جباهلية هلدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم».
د
عه
حديثو
قومك
أن
«لوال
عنها:
اهلل
رضي
لعائشة
 -13قال صلى اهلل عليه وسلم
ٍ
ٍ
 -14االكتفاء ً
ولني عن خطر البدع الكبرية اليت قد تصل للشرك -عياذاً باهلل -دون البدع الصغرية.
برفق ٍ
بداية بالتنبيه والدعوة ٍ
 -15مراعاة بُعد أهلنا وغيابهم عن مفاهيم الدين الصحيحة منذ عقو ٍد بفعل سياسات األعداء وأعوانهم.
يأت لص ّفنا من أبناء املنطقة وعدم معاداتهم حتى ال نتسبب يف ذهابهم ّ
لصف األعداء.
 -16حتييد من مل ِ
ّ
خاص ًة إن كان من الوجهاء واألعيان.
 -17تأخري العقوبة عن بعض من
يستحق العقوبة من أبناء املنطقةّ ،
 -18عدم تكليف اإلخوة املهاجرين باألعمال األمنية وتنفيذ العقوبات ّ
وفض اخلصومات ،ملا يف ذلك من مفاسد حمتملة.
ً
ً
وتسلية ألبناء املنطقة.
تهنئة
 -19إرسال الوفود من اجملاهدين للمناسبات (أفراح ،عزاء)
ً
 -20الوقوف إىل جانب أبناء املنطقة يف احملن واحلصار والقصف ،وإرسال اجملاهدين خدمة هلم.
 -21ترك إقامة احلواجز لغري ضرورة ،ووقت الضرورة يكون احلاجز باباً للدعوة إىل اهلل باالبتسامة والكلمة الطيبة واهلدية.
 -22قال صلى اهلل عليه وسلم« :أ َوال أد ّلكم على شي ٍء ِإذا فعلتمو ُه َ
حتا َب ْب ُتم أَ ْفشوا السالم بينكم» وقال صلى اهلل عليه وسلم « :تهادوا حتابوا»
مطلوب يف املناطق السورية.
يب (الثوب الباكستاني ،الطاقية األفغانية)..
ٌ
 -23مراعاة عرف أبناء البلد باللباس واهليئة ،فالبعد عن اللباس األجن ّ
حاجة ملحة (احلزام الناسف ،القناع.)..
معركة أو
 -24احلذر من املظاهر املنفرة للكبار واملرعبة للصغار بغري
ٍ
ٍ
بيت من املسلمني جيا ٌع أهله دون علم جريانه؟
 -25االهتمام جبريان املق ّرات العسكرية من األهالي ،والسؤال عن أحواهلم ،فكم من ٍ
خاص.
 -26إن كان يف املنطقة مسج ٌد فاتركوه ألهله وال جتربوهم على إدارته من قبلكم ،وال تستقلوا عنهم مبسج ٍد ّ
خصومة مع أحد اجملاهدينّ ،
وحل ذلك سريعاً ومعاقبة اجملاهد إن أخطأ.
 -27احلذر من توجيه السالح بوجه أبناء املنطقة يف حال
ٍ
إذن إال لضرور ٍة يضمن اجملاهدون ما أتلفوه من مال األهالي بعدها.
 -28عدم استخدام بيوت األهالي وأراضيهم بدون ٍ
ّ
العسكري انطالقاً من بعض املناطق دراسة وافية ،وتقدير املصاحل واملفاسد بالتشاور مع أبناء املنطقة.
 -29دراسة العمل
 -30زيارة املسلمني يف بيوتهم والسؤال عن أحواهلم وحاجاتهم وأخذ رأيهم يف األمور العامة.
 -31ويف اخلتام أقول :إن احلاضنة الشعبية للمجاهدين هي رصيدهم ،والشعوب املسلمة اليوم هي وقود املعركة ،فقاتلوا مع األمة وفيها وال
تقاتلوا عنها!
 -32فنح��ن يف مرحل� ٍ�ة نش��اهد فيه��ا ارتق��اء اجله��اد م��ن جه��اد النخب��ة إىل جه��اد األم��ة ،تش��ارك األمة النخ��ب واجلماعات خ��وض املعركة بل هي
العام��ل األقوى اليوم.
ْ
َّ
َّ
الل َع َل ْي ِه َت َو َّ
الح ما اس َت َط ُ
يب} واحلمد هلل رب العاملني.
كل ُت َوِإ َل ْي ِه أُ ِن ُ
اإل ْص َ
عت وما توفيقي ِإَّل ِب ِ
{ِ -33إن ِأري ُد ِإل ِ
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جيش حممد
يف بالد الشام

أسس��ه أب��و عبي��دة املهاج��ر (املص��ري) .ويتج��اوز
ّ
ع��دد مقاتلي��ه  ،400معظمه��م م��ن املصري�ين كذل��ك .ويف
مطلع آذار ّ 2015
مت انتقال اإلمارة إىل أبو مس��عود اللييب.
ويتألف من س��رايا ،كس��رية املسلول وسرية العقاب اليت
قت��ل أمريه��ا أب��و اليم��ان يف معرك��ة مدين��ة الس��خنة يف
تش��رين األول .2014
كان يتمرك��ز يف مدين��ة اع��زاز بري��ف حل��ب
الشمالي ،حتى انسحب منها يف آب  2014بعد اإلنذار الذي
ّ
وجهت��ه قي��ادة اجلبه��ة اإلس�لامية يف حل��ب –وقته��ا -ل��ه
بض��رورة مغ��ادرة املدين��ة ،وخ��روج عدة مظاه��رات تطالب
أبو عبيدة املصري قائد اجليش وعناصره باملغادرة بسبب
الش��كوك القوي��ة بارتباط��ه بتنظي��م الدول��ة واملخاوف من
إعالن��ه البيع��ة للتنظي��م م��ع اقرتاب��ه أكث��ر فأكث��ر م��ن
اع��زاز .فس��لم اجلي��ش مقرات��ه جلبه��ة النص��رة ،ووصل��ت
جمموع��ات م��ن جي��ش حمم��د إىل بل��دة حريت��ان.

قات��ل اجلي��ش يف
�رقي،
الس��خنة بري��ف مح��ص الش� ّ
ح��ي الراش��دين مبدخ��ل
ويف ّ
الغرب��ي ،ويف الس��فرية
حل��ب
ّ
(حي��ث قت��ل إعالم ّي��ه أب��و حذيف��ة
اللوكس��مبورجي ،يف متوز )2014
ومط��ار كوي��رس بري��ف حل��ب
ويف سلمى ومناطق أخرى بريف
الالذقي��ة.
ث��م كان أح��د مك ّون��ات
جي��ش الفت��ح ال��ذي س��يطر عل��ى
مدينة إدلب .وفيها انتعش جيش
حمم��د بع��د مخ��ود ،وتص�� ّرف
مس��تقل فاس��توىل عل��ى
بش��كل
ٍّ
ٍ
اخلاص،
«غنائم» كثرية حلسابه
ّ
وهاج��م أحي��اء املس��يحيني ،وطلب
منه��م إع�لان اإلس�لام ،وقت��ل
منه��م ،حتى ّ
تدخل بعض مقاتلي
أح��رار الش��ام والنص��رة ،وش��يوع
أنب��اء عن فص��ل جيش حممد عن
جي��ش الفت��ح الرتكاب��ه جت��اوزات
مل يع��د ميك��ن الس��كوت عنه��ا.
ويف مدين��ة إدل��ب ح� ّول
جيش حممد إحدى الكنائس إىل
�رعي لتدري��س األطفال.
معهد ش� ّ
مؤسس��ة خريي��ة لتوزي��ع
وأنش��أ ّ
العب��اءات عل��ى النس��اء ووجب��ات
اإلفط��ار يف رمض��ان.
ويف  22حزي��ران 2016
أص��در اجلي��ش بيان��اً يعل��ن في��ه
بيعت��ه جلبه��ة النص��رة.

كتيبة
املهاجرين

بقي��ادة أب��و صهي��ب اللي�بي،
ومعظ��م عناصرها من الليبيني .تش��كلت يف
بل��دة س��لمى بري��ف الالذقي��ة أواخ��ر .2012
ووصل عدد مقاتليها إىل  200عندما بايعت
جبه��ة النص��رة يف أواخر  .2013ش��اركت يف
معركة الساحل األوىل (أحفاد أم املؤمنني
عائش��ة) ،يف آب  ،2013وبثت إثرها تس��جي ً
ال
أظه��رت في��ه أكث��ر م��ن  100م��ن النس��اء
تبادل
واألطف��ال العلويني وطالبت بصفقة ٍ
لإلف��راج عنه��م.

بورتريه مقاتل

(كما نعته الصفحات الجهادية)

عبد املالك آدم أبو عائشة
ول��د ع��ام  .1983أس��لم عب��د املال��ك من��ذ  11س��نة يف
الدمنارك ،وتن ّقل بني العديد من البلدان اإلسالمية منها اليمن،
موريتاني��ا ،اإلم��ارات ،مص��ر ،لبن��ان ،ماليزي��ا ،تونس ،مص��ر ،لبنان.
واستقر به املقام يف ليبيا «مدينة الزاوية» ،مقيماً مع إحدى األسر
الليبي��ة ال�تي و ّف��رت ل��ه الس��كن يف مزرعته��ا.
وبع��د االطمئن��ان على عائلته ،املك ّونة من زوجته وأبنائه
زكريا وإمساعيل وحممد وعائشة يف ليبيا ،قرر الذهاب للجهاد
يف س��بيل اهلل يف س��وريا.
استش��هد صب��اح  2013/03/03أثن��اء االش��تباكات ض��د
ق��وات األس��د يف قري��ة بي��ت ع��وان يف جب��ل الرتكم��ان مبحافظ��ة
الالذقي��ة يف س��وريا.

بورتريه مقاتل
(كما نعته الصفحات الجهادية)

أنيس النجالوي

العم��ر  23س��نة .مدين��ة س��بيبة ،والي��ة القصري��ن ،تون��س .حائ��ز
عل��ى ش��هادة جامعي��ة كأخصائ��ي يف الع�لاج الطبيع��ي  .2012الش��قيق
األصغ��ر لس��تة أخ��وات.
بع��د خت ّرج��ه ذه��ب إىل ليبي��ا باحث �اً ع��ن فرص��ة للعم��ل فيه��ا.
لكنه انتقل من ليبيا إىل سوريا مباشرة بغية اجلهاد يف سبيل اهلل ونصرة
للمس��تضعفني .
بق��ي يف س��وريا م��دة ثالث��ة أش��هر ثم ع��اد إىل تون��س لالطمئنان
عل��ى صح��ة والدت��ه ال�تي عان��ت األم ّري��ن يف غيابه ومرضت مرضاً ش��ديداً.
ح��اول أهل��ه إقناع��ه بالبق��اء ،لكن��ه أخربه��م أن عليه العودة إىل س��وريا حلل
بع��ض األم��ور اهلامة ،ثم س��يعود إىل تون��س م ّر ًة أخرى ويقوم بفتح عياد ٍة
وس��يجاهد حينه��ا مبال��ه.
بعد  17يوماً من عودته إىل سوريا وصل خرب استشهاده.
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كتيبة
اإلمام البخاري

كتيب��ة أوزبكي��ة ،ويف صفوفه��ا ح��واىل  200قوق��ازي.
أمريه��ا أب��و إمساعي��ل البخ��اري (الش��يخ ص�لاح الدي��ن).
قاتل��ت يف باش��كوي واللريم��ون وحن��درات بري��ف
حل��ب ،ويف كفري��ا والفوع��ة بري��ف إدل��ب ،ويف س��هل الغ��اب
بري��ف مح��اة ،ويف س��لمى وآرا بري��ف الالذقي��ة .تقات��ل إىل
جان��ب جبه��ة النص��رة وأح��رار الش��ام.
مبايعة للمال عمر أمري حركة طالبان األسبق.
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كتيبة التوحيد واجلهاد
يتزعمه��ا أب��و ص��احل األوزبك��ي .وي��راوح ع��دد مقاتليه��ا بني 500
ّ
مهاج��ر معظمه��م م��ن طاجيكس��تان.
و700
ٍ
كان��ت م��ن ب�ين مك ّون��ات «جي��ش الفت��ح» يف إدلب .أه��م مقا ّرها
اآلن تت��و ّزع عل��ى ريف��ي إدلب الش��مالي والش��رقي ،وريف حل��ب الغربي.
كان هل��ا دو ٌر مؤ ّث��ر يف اقتح��ام جس��ر الش��غور ،ويف اقتح��ام مط��ار أب��و
ّ
الظه��ور ،كم��ا يف مع��ارك تّل��ة املياس��ات (ري��ف حلب الش��مالي) ،وقاتلت
يف مجعي��ة الزه��راء حبل��ب.
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جند الشام يف بالد الشام
الغربي ،بقيادة
كتنظيم مستقل ،يف األيام األخرية من  ،2012يف ريف محص
أعلن عن تأسيسها،
ّ
ٍ
انضم إليها
أبو سليمان املهاجر (خالد احملمود) .وكان للبنانيني،
ّ
وخاص ًة من طرابلس ،دو ٌر كب ٌ
ري فيها ،ثم ّ
مقاتل��ون حملي��ون .وق��د اس��تمدت مظلته��ا الش��رعية م��ن الش��يخ عب��د الرمح��ن الع��كاري من مش��ال لبنان.
قت��ل قائده��ا العس� ّ
�كري ،فيص��ل داوود عقل��ة (أب��و ش��عيب اجلزائ��ري) ،يف ش��باط  ،2014ال��ذي ف� ّر من
س��جن رومي��ة الش��هري ال��ذي يش�ير إلي��ه حس��اب اجلماع��ة عل��ى توي�تر بوصف��ه غوانتانام��و لبن��ان.
قاتل��ت اجلماع��ة إىل جان��ب فصائ��ل م��ن اجلي��ش احل� ّر يف املنطق��ة ،وأب��دت تأييدها لتنظي��م الدولة
ح��د س��واء ،دون أن تباي��ع أيّ��اً منهم��ا.
وجبه��ة النص��رة عل��ى ٍّ
ً
شرسة مع ق ّوات النظام يف قلعة احلصن ،قتل فيها أمريها
ويف آذار  2014خاضت اجلماعة معارك
أب��و س��ليمان وبع��ض الق��ادة العس��كريني وع��ددٌ م��ن املقاتل�ين ،مم��ا قض��ى عل��ى اجلماع��ة نهائي�اً يف م��ا يب��دو.
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أبو شعيب اجلزائري
(كما نعته جند الشام)
بربرية كرمية،
عائلة
ٍ
ولد وتربى يف اجلزائر العاصمة ،يف ٍ
أصيل��ة مدين��ة جباي��ة .ع��اش كمثل��ه من الش��باب ف�تر ًة جاهلي� ً�ة كان
فيه��ا صاح��ب م��روء ٍة وش��هامة ،ث��م م� ّ�ن اهلل علي��ه باهلداي��ة.
وكان ال ي��كاد مي�� ّر ي��و ٌم إال وه��و حيم��ل يف طيات��ه مأس��ا ًة
مري��ر ًة ونكب� ً�ة جدي��د ًة عل��ى أم��ة اإلس�لام يف الشيش��ان وأفغانس��تان
والع��راق وغريه��ا .فم��ا كان م��ن بطلن��ا إال أن لب��ى ن��داء الرمح��ان،
فانض� ّ�م لتنظي��م فت��ح اإلس�لام يف لبن��ان بقي��ادة ش��اكر العبس��ي .وب��رز
بعلم��ه وخلق��ه واجته��اده وش��خصيته القيادي��ة ال�تي مجع��ت ب�ين الل�ين
والرمح��ة والق��وة واحل��زم .وه��و م��ا ّ
أهل��ه ليصب��ح من قي��ادات اجلماعة،
ً
ف��كان عض��واً يف جمل��س الش��ورى وعض��وا يف اللجن��ة الش��رعية .ث��م م��ا
لبثت احلرب أن بدأت مع اجليش اللبناني ،وكان اإلخوة حماصرين
يف خمي��م نه��ر الب��ارد ال��ذي ال تزي��د مس��احته ع��ن 2ك��م ،2فأبل��ى فيه��ا

بطلن��ا الب�لاء احلس��ن ،فس��طر م��ع إخوان��ه ملحم��ة نه��ر الب��ارد.
ث��م ق�دّر اهلل علي��ه األس��ر يف وزارة الدف��اع وتلق��ى صنوف�اً م��ن
�هر فأ ّ
مت
الع��ذاب والتنكي��ل ف�تر ًة م��ن الزمن .ثم وضعوه يف منفرد ٍة ألش� ٍ
حف��ظ كت��اب اهلل .ث��م نق��ل لس��جن رومية حيث أكم��ل حوالي مخس
�نوات م��ن األس��ر ،قضاه��ا يف طل��ب العل��م وإعط��اء ال��دروس.
س� ٍ
وكان ال ي� ّ
ات
�كل وال مي� ّ�ل م��ن حماول��ة اهل��روب ،فح��اول م� ّر ٍ
حت��ى فت��ح اهلل علي��ه يف األخ�يرة م��ع حبيبي��ه أب��ي مسي��ة وأب��ي ال�براء
تقبلهم��ا اهلل يف علي�ين.
فأس��س ،م��ع ثل� ٍ�ة م��ن اإلخ��وة األفاضل،
ث��م دخ��ل إىل س��ورية ّ
الغربي ،بقيادة أبي
مجاعة جند الش��ام بقلعة احلصن يف ريف محص
ّ
ّ
العس��كري فيه��ا.
س��ليمان املهاج��ر حفظ��ه اهلل .وكان ه��و املس��ؤول
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عراقي��ة
مجاع��ة
كردي��ة قاعدي��ة املنه��ج.
اصطدم��ت يف بلده��ا بتنظي��م
«دول��ة الع��راق اإلس�لامية» ال��ذي
مت�دّد ليصبح «الدولة اإلس�لامية
يف الع��راق والش��ام» (داع��ش) ث��م
«الدول��ة اإلس�لامية» .ومحل��ت
مجاع��ة أنص��ار اإلس�لام ،عن��د
متدّده��ا ه��ي األخرى إىل الس��احة
الس��ورية ،موقفها هذا من داعش.
لك��ن األخ�يرة اس��تطاعت يف م��ا
يب��دو اجت��ذاب بع��ض مقاتل��ي
األنص��ار فبايعوه��ا ،كم��ا ش��هدت
احلرك��ة انش��قاقاً آخ��ر ،كم��ا
يظهر من اخلالف حول املع ّرفات
املعتم��دة هل��ا يف توي�تر وح��ول
اخل��اص.
علمه��ا
ّ
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مجاعة أنصار اإلسالم

قاتل��ت مجاع��ة أنص��ار
اإلس�لام يف س��ورية يف معرك��ة
الس��يطرة عل��ى مدين��ة إدل��ب ،ويف
جس��ر الش��غور ،وكفري��ا الفوع��ة،
وس��هل الغ��اب (خرب��ة الناق��وس)،
وري��ف مح��اة الش��رقي ،وري��ف
حل��ب اجلنوب��ي (خ��ان طوم��ان)،
وريفه��ا الش��مالي ،ويف مدين��ة
املدن��ي
حل��ب .واقتص��ر نش��اطها
ّ
عل��ى حن��ر أضاح��ي يف ري��ف
حل��ب الش��مالي ويف مدين��ة إدل��ب
وتوزيعه��ا عل��ى الفق��راء يف عي��د
األضح��ى .2015
تهت��م برتمج��ة بياناته��ا
إىل الفارسية وأحياناً إىل الكردية.

مجاعة
املسلمني يف
بالد الشام
ظه��رت ع��ام  2013يف ري��ف إدل��ب وكان مق ّره��ا يف قري��ة دير
حس��ان ،ث��م ص��ار يف مدين��ة إع��زاز بري��ف حل��ب ،حي��ث اصطدم��ت بل��واء
ّ
عاصف��ة الش��مال .وهل��ا بع��ض االمتداد إىل ريف مح��اة .دعت إىل إقامة
أسس��ت جملس �اً
اخلالف��ة وتطبي��ق الش��ريعة ،ويف الطري��ق إىل ذل��ك ّ
م��ن األنص��ار واملهاجري��ن الختي��ار اخلليف��ة القرش� ّ�ي .أب��رز قادته��ا ه��و
�رعي الش��يخ أب��و عم��ر الكوي�تي (حس�ين رض��ا الري ،وه��و
مس��ؤوهلا الش� ّ
�يعية كويتية
�
ش
عائلة
من
�نة،
�
البوس
إىل
انتقل
�تان
�
جماهد يف أفغانس
ٍ
ٍ
س��ابقاً) .عم��ل الكوي�ت ّ
ي عل��ى إقام��ة املعس��كرات الش��رعية وتوزي��ع نس� ٍ�خ
جماني� ٍ�ة م��ن كتب��ه ،وال س��يما «م�يراث األنبي��اء يف التوحي��د» .ويلح��ظ
أن النش��اطات «الدعوي��ة» املتط ّرف��ة للجماع��ة كان��ت أك�بر من عملها
�كري ،وم��ن هن��ا ظه��ر أن الكوي�ت ّ
العس� ّ
ي ه��و القائ��د الفعل� ّ�ي للجماع��ة.
ي م��ع «الدول��ة اإلس�لامية يف الع��راق والش��ام» عارض �اً
تواص��ل الكوي�ت ّ
التوح��د ،م��ا انته��ى إىل بيع��ة اجلماع��ة لداع��ش يف  ،2014ال�تي
عليه��م ّ
ّ
أعدم��ت الكوي�تي –وآخري��ن -يف آب من العام نفس��ه ،بعد س��جنه ألربعة
والتوس��ع يف التكف�ير وإث��ارة الف�تن.
�هر ،بتهم��ة الغل� ّو
ّ
أش� ٍ
�ات م��ن املقاتل�ين ،غل��ب عليهم
تك ّون��ت اجلماع��ة م��ن بض��ع مئ� ٍ
املهاج��رون الع��رب والشيش��ان .وق��د ُّاته��م الكوي�ت ّ
ي برعاي��ة الكتيب��ة اليت
�تاني ع��رف بـ«أب��و البن��ات» يف بل��دة مش��هد بري��ف إدل��ب،
ّ
أسس��ها داغس� ٌّ
وتك ّونت من مهاجرين من الداغستانيني واألذريني والتتار ،وقيل إنها
إس�لامية يف القري��ة .اصطدم��ت كتيب��ة أب��و البنات
أعلن��ت قي��ام إم��ار ٍة
ٍ
م��ع اجلي��ش احل� ّر يف املنطق��ة يف نيس��ان  .2013ث��م قام��ت ،يف حزي��ران
الكاثوليكي فرانسوا مراد ،راعي دير مار
من العام نفسه ،بذبح الكاهن
ّ
الغس��انية املس��يحية ق��رب
مسع��ان العام��ودي ،يف دي��ر الالت�ين يف قري��ة ّ
�ريط مص� ّو ٍر م��ر ّوع القى اس��تنكاراً
جس��ر الش��غور ،وب ّث��ت العملي��ة يف ش� ٍ
ٍ
واس��عاً يف الداخ��ل واخل��ارج .اختف��ت الكتيب��ة بع��ده ،وأنك��ر الكوي�ت ّ
ي
عالقته��ا به��ا م��ن األس��اس.

أبو

عمر
الكو

ييت

األ

ب فر
انسو

ا

مراد

أ

بو ال
بنات
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جملس شورى الدولة اإلسالمية

أسس��ه أب��و حمم��د الش��امي (ف��راس العبس��ي) ،كتمهي� ٍد غ�ير معل� ٍ�ن
ّ
لدخ��ول تنظي��م «دول��ة العراق اإلس�لامية» إىل األراضي الس��ورية .والعبس��ي
�نان ولد ونش��أ –واعتقل -يف الس��عودية ،بينما يعود أصله إىل قرية
طبيب أس� ٍ
ت��ل الكرام��ة بري��ف إدل��ب .وه��و جه� ّ
�ادي س��ابق يف أفغانس��تان ،حي��ث التق��ى أبا
مصع��ب الزرق��اوي .تك� ّون الفصي��ل م��ن حوال��ي  150مقات� ً
لا إس�لامياً بينه��م
مهاج��رون ع��رب .وس��يطر عل��ى مع�بر ب��اب اهل��وى عل��ى احل��دود الس��ورية
الرتكي��ة بع��د معرك� ٍ�ة م��ع ق � ّوات النظ��ام .ويف أيل��ول  2012مت��ت تصفي��ة
الش��امي عل��ى ي��د كتيب��ة ف��اروق الش��مال ،املرتبط��ة ش��ك ً
ال بكتائ��ب الف��اروق
يف مح��ص .وق��د ت��رك ه��ذا األمر مش��اعر طاغية بالثأر لدى ش��قيقه األصغر
عمرو (أبو األثري) ،املعتقل السابق يف سجن صيدنايا ،والذي صار أحد أشهر
ق��ادة داع��ش الس��وريني وواليه��ا عل��ى حل��ب.

أبو األثري العبسي
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خامتة
بعد هذا الرصد ،الذي حرصنا على أن يكون شام ً
ال قدر اإلمكان ،للحركات السلفية اجلهادية الصغرية يف
س��ورية ،ميك��ن تلخي��ص مش��هد «طي��ف القاع��دة» ه��ذا يف الس��مات واملالحظ��ات التالي��ة:
انتعاش يف
 - 1أدّت خلخل��ة بني��ة الدول��ة يف س��ورية ،وفوض��ى الس��يطرة عل��ى املعاب��ر واملناط��ق احلدودي��ة ،إىل
ٍ
العاملي ،بعد أن كان يعيش احنساراً
ً
ورتابة يف أبرز ساحاته قبل ذلك ،كأفغانستان والعراق والصومال.
سرية اجلهاد
ّ
 - 2خيتل��ف برنام��ج ه��ذه احل��ركات ع��ن برنام��ج الث��ورة الس��ورية ،وال س��يما يف مراحله��ا األوىل ،ال��ذي ط��رح
مس��ائل العدال��ة والكرام��ة واحل ّري��ة .بينم��ا ين��درج نش��اط ه��ذه احل��ركات ضم��ن مش��روعها اجله� ّ
�ادي ،مب��ا في��ه م��ن
�اص يف الس��احة الس��ورية ،ومواق��ف مبدئي��ة مض��ادّة
�كل خ� ٍّ
مواق��ف مبدئي��ة ض� ّد الش��يعة ،و«النصريي��ة» (العلوي�ين) بش� ٍ
ً
للدميقراطية واحلريات .ولكن احلركات اليت درس��ناها هنا مل تصطدم عمليا ،على األغلب ،جبمهور الثورة وقواتها
(اجليش احل ّر) ،خبالف ما فعلته الكتل السلفية اجلهادية الكبرية (داعش ،وبنسبة أقل جبهة النصرة) .وهلذا أسبابه
املختلف��ة ل��دى احل��ركات موض��وع حبثن��ا؛ فمنه��ا م��ن يع� ّد مجه��ور الث��ورة وق ّواته��ا من «عوا ّم املس��لمني» الذين يش��كلون
حاضنة اجلهاد الشعبية ومورداً متاحاً على الدوام لتغذيته بشرياً بعد التأثر بالدعوة والتحريض .وقد يكون حتاشي
نفعية أو
بعضه��ا اآلخ��ر إص��دار مواق��ف واضح� ٍ�ة م��ن اجلي��ش احل� ّر ،تتماش��ى ومنطلقاته��ا العقدي��ة ،نامج�اً ع��ن دواف��ع
ٍ
عمل يؤجل ذلك إىل الوقت املناسب .وأخرياً رمبا كان بعضها الثالث ال يع ّد «الساحة الشامية» ،على أهميتها،
أسلوب ٍ
ً
إال ً
التارخيي ضد الواليات املتحدة وحلفائها الغربيني،
مؤقتة للجهاد قبل االنتقال أو العودة إىل جهاد القاعدة
حلبة
ّ
أو جه��اد الروس.
 - 3كان الص��دام ب�ين داع��ش والنص��رة أح��د أب��رز األس��باب ال�تي دفع��ت إىل وج��ود ه��ذه احل��ركات وإىل
ّ
كثري
واضحة ضد «النصريية» خيار
مبعركة
السوري واالنهماك
حمافظتها على استقالليتها ،كما كان الساحل
ٍ
ٍ
ٍ
من هذه احلركات للخروج من «الفتنة» .لكن التملص من استحقاقات املستقبل لن يدوم طوي ً
ال ،إذ ستعمل العوامل
الذاتي��ة عمله��ا يف حت� ّول ه��ذه احل��ركات حن��و جبه��ة النص��رة ،وه��و االحتم��ال األكث��ر ترجيح�اً اآلن ،أو حن��و داع��ش،
أو باجت��اه التب�دّد واالضمح�لال .ويب��دو أنن��ا ل��ن نش��هد والدة املزي��د م��ن ه��ذه احل��ركات بع��د أن اكتم��ل ص��راع داع��ش
والنص��رة إىل أقص��اه ،وبع��د أن أغلق��ت احل��دود أم��ام مهاجري��ن ج��دد.
 - 4فض� ً
�ات متفاوت��ة ،عل��ى
لا ع��ن الراب��ط اآليديولوج��ي األساس� ّ�ي ،نالح��ظ اجتم��اع ه��ذه احل��ركات ،بدرج� ٍ
أس��س جغرافي��ة ترتب��ط بالبل��دان األوىل هل��ؤالء املهاجري��ن (شيش��ان ،خليجي��ون ،مغارب��ة ،مصري��ون).
ٍ
 - 5م��ن خ�لال الس�ير املتاح��ة لبع��ض ق��ادة وب��ارزي ه��ذه احل��ركات يُلح��ظ تك � ّرر خروجه��م م��ن س��جون
اخلاص��ة يف بلدانه��م ،ب��دءاً م��ن احلاي��ر (الس��عودية) وحتى رومية (لبن��ان) ،مروراً بصيدنايا بالنس��بة
مكافح��ة اإلره��اب
ّ
�دان خمتلفةّ ،
ويؤش��ر م ّرة أخرى إىل ض��رورة وجود احللول
�ذور أعم��ق يف بل� ٍ
إىل الس��وريني .مم��ا حيي��ل الص��راع إىل ج� ٍ
السياس��ية ملش��كالت الع��امل اإلس�لامي ومظلوميات��ه دون االكتف��اء باملعاجل��ات األمني��ة أو القمعي��ة أو العس��كرية ال�تي
كث�يراً م��ا زادت األم��ور س��وءاً.
السياسي،
بشكل تلّبى فيه املطالب الشعبية باالنتقال
ّ
 - 6وإن أول احللول السياسية املطلوبة هو يف سوريةٍ ،
وتف��رض هيب��ة الدول��ة العادل��ة واحلديث��ة وس��يطرتها عل��ى مجي��ع أراض��ي الب�لاد .ودون ذلك س��تبقى أب��واب النزوعات
املتط ّرف��ة والثأري��ة والطائفي��ة مفتوح��ة.

مجلّ ة

مــــستقلة
نصــف شــــهرية ســ
ـياسية مـــتنوعة ُ
ّ
 ال تع�بر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة. ترح��ب املــ��جلة مبســـ��اهماتكم غ�ير املنشــــ��ورة س��ابقاً./3aynAlmadina

عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

3ayn-almadina.com
info@3ayn-almadina.com
@3aynAlmadina
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