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حمزة مصطفى المصطفى

*

جبهة النصرة ألهل الشام
من التأسيس إلى االنقسام

**

ّ
أن تفاصيلهــا ال تــزال تتوالــى
تقــف هــذه الورقــة علــى ظاهــرة
توضحــت صورتهــا العامــة ،إال ّ
واضحا في أذهان الكثيرين عندما بدأت الثورة الســورية.
كاشــفة اللثام عن مشــهد لم يكن
ً
وبنــاء عليــه ،تحاول الورقة إلقــاء الضوء على الحركات الجهاديــة ذات التوجه األممي ،وتركز
علــى "جبهــة النصرة ألهل الشــام"؛ إذ ترصد نشــأتها ،وتبلورهــا ،والظروف التي ســاعدت في
ثم تراجــع نفوذهــا وانقســاماتها التي مهــدت لظهور
انتشــارها فــي ســورية وازديــاد تأثيرهــاّ ،
تنظيــم جديــد هــو "الدولــة اإلســامية في العــراق والشــام" .وتوضح فــي خاتمتهــا التداعيات
المباشرة وغير المباشرة التي نتجت من وجود هذه الحركات ونشاطها.
* باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
** اجتزئت هذه الورقة من كتاب يعكف الباحث عىل كتابته ،ويصدر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات الحقًا.
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تمهيد :عن "الجهاد" والجهاديين
في سورية قبل الثورة
ترجع جذور الحركة السلفية يف سورية إىل نهاية القرن التاسع عرش يف
ما اصطلح عىل تسميته بـ "السلفية اإلصالحية" ،والتي كانت شبيهة
إىل حد كبري بالسلفية اإلصالحية التي نشأت يف مرص عىل يد الشيخ
محمد عبدو؛ مبعنى أنها كانت حركة تنويريّة وتثقيفية نشأت ملواجهة
حالة االستبداد والتخلف املوروثة من العهد العثامين ولعل من أبرز
رموزها آنذاك الشيخ عبد الرحمن الكواكبي ،والشيخ جامل الدين
القاسمي ،والشيخ محمد رشيد رضا .وقد تف َّرعت عن هذا التيار عدة
مهم يف الحياة السياسية ،ومن أبرزها:
جمعيات ،كانت قد أدت دو ًرا ً
"الجمعية الغراء" التي تأسست عام  ،1924وجمعية التمدن اإلسالم ّية
التي أسسها عام  1930مظهر العظمة وبهجت البيطار (أحد تالمذة
الشيخ جامل الدين القاسمي)((( .وبخالف التيار السابق ،نشأت
الحركة السلفية التقليدية (املحافظة) متأثرة باملرجعيات التاريخية
للتيار السلفي التقليدي ،مثل ابن تيمية وابن قيِّم الجوزية ،والحقًا
بالشيخ محمد بن عبد الوهاب .وتدين السلفية التقليدية بالفضل
يف إحيائها وتفعيل نشاطها يف سورية إىل الشيخ محمد نارص الدين
األلباين ( ،((()1999-1914والشيخ عبد القادر األرناؤوط ،وتلميذه
الشيخ محمد عيد العبايس الذين نشطوا ضمن املعاهد الرشعية
وركزوا عىل نرش الدعوة وأفكار التيار السلفي من دون االنغامس يف
العمل السيايس .أما بذور السلفية الجهادية يف سوريّة ،فإنها خرجت
من رحم جامعة اإلخوان املسلمني التي نشأت يف سورية يف منتصف
الثالثينيات وأعلن عنها رسم ًيا عام  ،1945وانتخب مصطفى السباعي
مراقبًا عا ًما لها؛ فبعد عصيان حامة عام  1964أسست مجموعة من
أعضاء الجامعة بقيادة مروان حديد خطًا جدي ًدا يختلف عن توجهات
مؤسسيها الذين كانوا يفضلون طريق العمل السلمي للوصول إىل
السلطة ،ومن أبرزهم مصطفى السباعي والشيخ عصام العطار .لقد
 1عبد الرحمن الحاج" ،السلفية والسلفيون يف سورية :من اإلصالح إىل الجهاد" ،مركز
الجزيرة للدراسات ،2013/5/26 ،انظر:
http://studies.aljazeera.net/reports/2013/05/2013520105748485639.htm
 2ولد محمد نارص الدين األلباين عام  1914يف ألبانيا ،وهاجر مع عائلته إىل دمشق عام
 .1922نشأ يف أرسة فقرية محافظة دين ًيا تلتزم باملذهب الحنفي ،وبدأت رؤيته السلفية
تتبلور من خالل اطّالعه عىل مجلة املنار التي كان يصدرها رشيد رضا .انظر :محمد أبو رمان،
"السلفية يف املرشق العريب" ،يف :عبد الغني عامد (إرشاف) ،الحركات اإلسالمية يف الوطن
العريب ،ج  ( 2بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2013 ،ص .1160
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تأثر مروان حديد بأفكار سيد قطب أثناء وجوده للدراسة يف مرص،
وكان يطمح يف نقلها إىل سورية(((.

كان مروان حديد مقتن ًعا بأ ّن "الجهاد" هو الطريق الوحيد للتخلص
من "بالء كحزب البعث" .ويف سبيل ذلك ،حاول إقناع التنظيم العام
لإلخوان املسلمني باإلعداد للمواجهة مع السلطة ،وتشكيل ذراع
عسكري للجامعة .ومل ّا مل ينجح يف ذلك ،توجه مع تالميذه لإلعداد
ّ
للقتال ،وذلك من خالل العمل املسلح مع حركة فتح الفلسطينية
يف قواعد الشيوخ يف غور األردن ( ،)1970-1968وهناك متكّن من
إعداد النخبة األوىل لتنظيمه الجهادي((( ،الذي سامه "تنظيم الطليعة
املقاتلة".
كان تنظيم الطليعة املقاتلة أول تجربة جهادية يف سورية تتخذ من
سبيل وحي ًدا للتغيري .وقد شهد عقدا السبعينيات
العنف (الكفاح املسلح) ً
والثامنينيات مواجهات مسلحة بني هذا التنظيم (انضم إليه التنظيم
العام لإلخوان املسلمني عام  ،)1980وبني السلطة؛ انتهت بخروج معظم
قيادات التيار اإلسالمي بعد موقعة (مجزرة) حامة عام .1982
ميكن القول بأ ّن تجربة الطليعة املقاتلة وفّرت تربة خصبة لوالدة
الحركة الجهادية يف سورية؛ فالسلفية الجهادية املعارصة تعترب الشيخ
مروان حديد "الشخصية الثانية" بعد سيد قطب التي ساهمت يف
نشأة التيار الجهادي .كام أ ّن الجهاديني السوريني الذين "هاجروا"
إىل ساحات الجهاد املختلفة نشأ معظمهم يف كنف الطليعة املقاتلة.
السوري؛
ولعل أحد أبرز وجوه تجربة مروان حديد هو أبو مصعب
ّ
 3محمد جامل بــاروت" ،سورية :أصول وتعرجات الـراع بني املدرستني التقليدية
والراديكالية" يف :محمد جامل باروت وفيصل دراج (محرران) ،األحزاب والحركات والجامعات
اإلسالمية ،ج ( 1دمشق :املركز العريب للدراسات اإلسرتاتيجية ،)2006 ،ص .269
 4سعود املوىل ،الجامعات اإلسالمية والعنف :موسوعة الجهاد والجهاديني ( ديب :مركز
املسبار للدراسات والبحوث ،)2012 ،ص .578
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والذي سيصبح منظِّر الحركات الجهادية يف أفغانستان والجزائر بالفكر الجهادي العاملي مل تجد الحاضنة الشعبية والقبول املجتمعي،
والعراق وسورية(((.
فوجد معظم منتسبيها طريقهم إىل خارج سورية ،والتحقوا بجبهات
"الجهاد" املفتوحة يف بقاع متعددة من العامل (مثل البوسنة
والشيشان) ،وبخاصة بعد تأسيس "الجبهة اإلسالمية العاملية لقتال
اليهود والصليبيني" يف شباط /فرباير .(((1998

رصا يف املواجهة ،نجح النظام
بعد أحداث حامة  1982وخروجه منت ً
السوري خالل عقد الثامنينيات والتسعينيات يف تقليص حضور اإلسالم
الحريك ،والتفكري الجهادي إىل أدىن حدوده .وميكن ر ّد ذلك إىل عاملني
رئيسني :األول ،اإلج ـراءات القمعية والقرسية ضد منتسبي اإلسالم
الحريك ،وال سيام أنصار جامعة اإلخوان املسلمني .والثاين ،تحفيز النظام
شخصيات ومــدارس إسالم ّية إلرساء تيار إسالمي "العنفي" ،يبتعد
عن العمل السيايس ،ويركز عىل القضايا الدعوية والرتبوية والعمل
االجتامعي .ومن أبرز هؤالء الشيخ جودت سعيد ومدرسته "سلف ّية
الالعنف" ،والشيخ محمد سعيد رمضان البوطي الذي كان مداف ًعا عني ًدا
عن الفقه الصويف التقليدي يف وجه اآلراء السلفية ،وجامعة القبيسيات
والتي ستنشط بشكل كبري بعد تويل بشار األسد منصب الرئاسة.
لك ّن أحداث ًا مفصلية حصلت يف عقد التسعينيات ساهمت من جديد يف
إحياء التفكري الجهادي لدى بعض الشباب السوري (مثل تجربة "األفغان
العرب" وحركة املقاومة اإلسالمية "حامس" وحركة الجهاد اإلسالمي
يف فلسطني ،وحزب الله يف لبنان ،وحرب الشيشان) .وعىل وقع هذه
األحداث ،تشكلت مجموعات سلفية صغرية مهتمة بالجهاد ومتأثرة
بهذه التجارب من دون أن يكون هناك أي رابط تنظيمي يف ما بينها(((.
مع ذلك ،مل تعرف سورية نشاطًا جهاديًا خالل عقد التسعينيات من
القرن املايض؛ فاملجموعات الجهادية الصغرية التي تشكلت متأثرة
 5عبد الباري عطوان ،القاعدة والتنظيم الرسي ( بريوت :دار الساقي ،ط ،)2009 ،2
ص .329-326
 6عبد الرحمن الحاج ،الدولة والجامعة :التطلعات السياسية للجامعة الدينية يف سورية
 ( 2010-2000لندن :مركز التواصل واألبحاث االسرتاتيجية) ،ص .45

سعى النظام السوري منذ وصوله إىل الحكم للتضييق عىل الحركات
اإلسالمية واستئصال املجموعات الجهادية الناشئة ،لك ّن هذا الواقع
تغي بشكل كامل مع ظهور بوادر الغزو األمرييك للعراق  .2003فأثناء
َّ
التحضريات األمريكية لغزو العراق كانت األجواء يف سورية تشحن عىل
الصعد كافة باتجاه إعداد الجهاديني للقتال يف العراق واستقبالهم
وتحت عناوين مختلفة من بينها استباحة الغرب "الكافر" لألرايض
املسلمة؛ وهو خطاب غري مألوف ألحد األنظمة العلامنية التي تعترب
متطرفة يف رؤيتها وتعاملها مع املوضوع الديني .فقد دعا مفتي
سورية الراحل الشيخ أحمد كفتارو يف  26آذار /مارس  ،2003عىل
سبيل املثال ،املسلمني عامة إىل الجهاد وإىل "استخدام كل الوسائل
املمكنة يف هزمية العدوان ،مبا يف ذلك العمليات االستشهادية ،ضد
الغزاة املحاربني األمريكيني والربيطانيني الصهاينة"((( .وأعاد الشيخ
محمد سعيد رمضان البوطي هذه الدعوة يف خطبة الجمعة بتاريخ
 13حزيران /يونيو  ،2003وحثّ املسلمني الشباب عىل التوجه إىل
"تتجل أسباب فريضتها يف عرص من العصور
َّ
"جهاد الفريضة" التي مل
(((
كام تجلّت يف هذا العرص عىل أرض العراق اإلسالمية" .
استطاعت املجموعات الجهادية الصغرية يف الفرتة  2005-2003إنشاء
قواعد إسناد وإمداد يف عدة مناطق من سورية ،مختارة تلك التي تتوافر
الجهادي .وقد تولت هذه املجموعات،
فيها حاضنة اجتامع ّية للفكر
ّ
والتي نشطت بشكل شبه علني تحت مسمى "لجان نرصة العراق"
مهمة تجنيد املقاتلني السوريني ،وتسهيل مرور "املجاميع القتالية"
القادمة من خارج سوريّة إىل العراق ،إضافة إىل جمع التربعات من
خالل جمعيات خريية ،وأحيانًا يف مساجد األرياف(.((1
 7رزان زيتونة" ،اإلسالميون السوريون وغواية الجهاد يف العراق" ،يف :مجموعة مؤلفني،
اإلخوان املسلمون يف سوريا مامنعة الطائفة وعنف الحركة ( ديب :مركز املسبار للدراسات
والبحوث ،ط  ،)2011 ،2ص .388
 8املرجع نفسه ،ص .340
 9الحاج" .السلفية والسلفيون".
 10محمد جامل باروت ،العقد األخري يف تاريخ سورية :جدلية الجمود واإلصالح (الدوحة/
بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .203-202
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ميكن القول إ ّن ظروف حرب العراق عام  ،2003جعلت من سورية معظم هؤالء إىل سوريّة بعد تراجع نشاط التيار الجهادي يف العراق،
مم ًرا آم ًنا للجهاديني إىل العراق .وتشري الكثري من الدالئل إىل أ ّن النظام وقد أسهموا بصورة ملحوظة يف الثورة السورية(.((1
السوري اعترب تدفق الجهاديني مصلحة حقيقية تتمثل يف محاربة
القوات األمريكية يف محاربة الجهاديني وتنظيم القاعدة يف العراق.
ً
أوال :التقاء المسارات:
يضاف إىل ذلك أ ّن الواليات املتحدة الراغبة آنذاك يف تحقيق االستقرار
األمني يف العراق كانت مضطرة إىل فتح قنوات اتصال وتعاون مع سياق نشأة جبهة النصرة
السوري لتحقيق ذلك.
النظام
ّ
طرح نجاح الثورات العرب ّية يف تونس ومرص واليمن عام  2011ونهجها
السوري ورقة القاعدة والجهاديني بشكل جيد يف العراق املرتكز عىل الحراك الشعبي "السلمي" إشكاليات بالنسبة إىل الحركات
استثمر النظام
ّ
يف الفرتة  2008-2005للخروج من عزلته الدولية املفروضة عليه؛ الجهاديّة ،وال سيام حول األسلوب والطريقة الواجب اتباعها لتحقيق
التغيري؛ فمفهوم "الجهاد" العنفي الذي وضعته هذه الحركات يف
فالتضييق عىل حركة الجهاديني وضبط الحدود والتعاون االستخبارايت
قلب أولوياتها كأيديولوجيا ثورية انقالبية تهدف إىل إطاحة األنظمة
كان الثمن املقابل لتخفيف الضغوط األمريكية عليه( .((1وقد أدى ذلك
االستبدادية "الجاهلية" فقد حججه ومربراته بعد نجاح الحراك
السوري ،فانتقل األخري
إىل افرتاق املصالح بني تنظيم القاعدة والنظام
ّ
الشعبي "السلمي" يف تحقيق التغيري(.((1
بنظر الجهاديني وتنظيم القاعدة من عدو مسكوت عنه ،إىل عدو تتعني
مواجهته .ضمن هذا السياق ،شهدت العاصمة السوريّة دمشق يف 27
أيلول /سبتمرب  2008تفج ًريا انتحاريًّا استهدف مجم ًعا للفروع األمنية
يف منطقة القزاز( .((1وقد اتهمت السلطات السورية مجموعة جهادية
تابعة لتنظيم القاعدة بالوقوف وراء هذه التفجريات(.((1
لقد تركت التجربة العراق ّية تداعياتها املبارشة عىل التيار الجهادي يف
سورية؛ إذ ساهمت يف خلق جيل جديد من الجهاديني السوريني .كام
برزت خاللها أسامء عنارص قياديّة سورية من أبرزها خالد سليامن
درويش امللقب بـ "أبو الغادية السوري"( .((1أما عىل صعيد املقاتلني
(املجندين) يف العراق ،فقد جاء السوريون يف املرتبة الثانية من حيث
لقد أدت ثورات الربيع العريب إىل احتدام الجدل والنقاشات الفكريّة
العدد ،وبنسبة بلغت  %13من إجاميل عدد الجهاديني هناك ،وذلك
السلفي وتنظيم القاعدة بشأن مركزية
ضمن أوساط التيار الجهادي
ّ
بحسب إحصاءات نرشت يف املنتديات الجهادية عام  .2007وقد عاد
التنظيم أو المركزيته( ((1وكذلك بشأن الرتكيز عىل النشاط "الشعبي"
النخبوي ،وبخاصة بعد بروز ظاهرة "األنصار" مثل جامعة
بدل من
ً
ّ
 11للتوسع يف هذا املوضوع ،انظر "التّفجريات يف سورية ،هل فتحت مرحلة جديدة؟"،
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ورقة تحليل سياسات ،2012/6/7 ،انظر:
التغيات
أنصار الرشيعة يف تونس ،وجامعة أنصار الدين يف مايل .لك ّن ّ

http://www.dohainstitute.org/release/87a0af3d-1508-4c88-8176-73c18e0ac6f9
 12سعاد جروس" ،تفجري دمشق :السيارة املفخخة استهدفت مجم ًعا لالستخبارات"،
جريدة الرشق األوسط ،2012/8/28 ،انظر:
http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=10626&article=488579#.
Uac5TEA3DBs
" 13اعرتافات منفذي العمل اإلرهايب يف القزاز :االنتامء لتنظيم فتح اإلسالم  ..تيار املستقبل
أحد املمولني" ،سانا ،2008/11/7 ،انظر:
http://sana.sy/ara/2/2008/11/06/200295.htm
 14محمد أبو رمان" ،مقتل سليامن خالد درويش "أبو الغادية" أحد أبرز قادة تنظيم
القاعدة يف العراق" ،جريدة الغد األردنية ،2005/6/25 ،انظر:
http://www.alghad.com/index.php/article/27244.html

 15مراد بطل الشيشاين" ،أبو مصعب السوري والجيل الثالث من السلفيني الجهاديني" يف:
مجموعة مؤلفني ،اإلخوان املسلمون ،ص .53
 16حسن أبو هنية" ،القاعدة وثورات الربيع العريب" ،ورقة بحثية قدمت يف مؤمتر
"تحوالت جيوسرتاتيجية يف سياق الثورات العربية" ،الدوحة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات.2012/12/17-15 ،
 17يعترب الشيخ أبو مصعب السوري من أبرز الداعني إىل المركزية تنظيم القاعدة ،انظر:
أبو مصعب السوري (عمر عبد الحكيم) ،دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية (د.م :د.ن،)2004 .
ص .896
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التي طرأت عىل مسار الثورات العرب ّية واالتجاه إىل العسكرة كام كثري من الجهاديني املعتقلني يف السجون السوريّة مبراسيم العفو
جرى يف ليبيا وسورية ،أعادت الحركات الجهاديّة وتنظيم القاعدة إىل املتكررة التي دأب النظام عىل إصدارها منذ بداية الثورة(.((2
واجهة األحداث ،وأعادت الزخم ملفهوم "الجهاد العنفي" والطروحات
مع بداية عام  2012شهدت الثورة السورية تغ ًريا جوهريًّا يف مسارها
األممية األخرى.
باتجاه الكفاح املسلح كنهج رئيس يف الرصاع مع النظام وهو ما سيوفر
مل تكن الحركات الجهاديّة مهتمة بالثورة السورية عند انطالقتها أو معطيات تسمح بحضور الجامعات الجهادية وترشعن وجودها
يف مرحلة االحتجاجات السلم ّية كونها تعتمد "تقليد" الثورات العربية وعملها ضمن صفوف الثوار ،ومن أبرز هذه املعطيات(:((2
األخرى يف أدواتها ونهجها ،واألهم يف أهدافها الدميقراطية ،وهو ما ال
يتوافق مع أفكار الحركات الجهاديّة ونهجها.

يصف عبد الله بن محمد يف كتيبه إسرتاتيجية الحرب اإلقليمية عىل
أرض الشام( ((1ما يسميه التقاء املسارات الذي حصل بني الحركات
الجهادية والثورة السوريّة ،بالقول "فالشعوب العربية عرب رحلتها
املفيدة واملريرة طوال العام املايض وتطور أفكارها وانتقالها بالتقليد
واملواءمة وصلت يف إحدى أهم ثوراتها وأكرثها حساسية وجذبًا
لألنظار واالهتامم اإلقليمي والدويل إىل نقطة االلتقاء مع املسار الذي
اختاره التيار الجهادي وتنظيم القاعدة عىل وجه الخصوص قبل ذلك
بعقد ونيف برضورة إسقاط هذه األنظمة الفاسدة بالعمل العسكري
القائم بذاته وإن اصطدم ذلك مبصالح الدول العظمى"(.((1
لقد كان انتقال الثورة إىل العسكرة نقطة تحول مهمة بالنسبة إىل
الحركات الجهاديّة ،فقد كانت العسكرة مبنزلة الجرس الذي نقلها من
فاعل "غري مرغوب" يف مشاركته إىل فاعل " ُم َّرحب به" يف مواجهة
تأسيسا عىل
عنف النظام الذي تصاعدت حدته وانترشت رقعته.
ً
ذلك ،بدأت الحركات الجهادية مرحلة "التعشيش" أو "البناء"؛ وذلك
الجهادي ومعرفتها من
من خالل استطالع البيئات الحاضنة للفكر
ّ
أجل التغلغل فيها ،ومن ث ّم إرسال خاليا صغرية إىل هذه البيئات أو
تفعيل أخرى "نامئة"(.((2
مثة عامل آخر ذو أهمية كبرية ساهم يف إدخال الحركات الجهادية
وإدماجها يف معادلة الثورة ،ويتمثل يف إسرتاتيجية النظام؛ فقد خرج
 18ندّعي أ ّن هذا الكتيب واسع االنتشار يف املنتديات الجهاديّة ،والذي شوهد مع قيادات،
وعنارص يف جبهة النرصة يف حلب وإدلب بحسب شهادات جمعها الباحث من مقاتلني سوريني.
 19عبد الله بن محمد ،إسرتاتيجية الحرب اإلقليمية عىل أرض الشام (د.م :.د.ن.)2012 ،.
ميكن تحميله من:
http://jalnosra.com/vb/showthread.php?t=480
 20انظر البيان التأسييس لجبهة النرصة ،تاريخ التحميل :2012/5/25
http://www.youtube.com/watch?v=Q3ERodHVHgo

•اقتناع كثري من املحتجني بعدم جدوى النضال السلمي :تقاطع هذ
االقتناع مع طروحات الجامعات السلفية والجهادية بشأن عدم
ومقبول
ً
جدوى النضال السلمي ،ما جعل حضورها يصبح رشع ًّيا
اجتامع ًّيا ،وبخاصة مع تزايد عدوانية النظام ووحش ّيته( .((2وقد
بررت وجودها بقاعدة فقهية وهي "دفع صائل العدو وأعوانه".
•غياب التدخل العسكري :أدى الشعور باإلحباط من املجتمع
الدويل مبوازاة ارتفاع حصيلة القتىل املدنيني إىل التحالف مع
الجامعات الجهادية بوصفها ً
رئيسا يف محاربة النظام(.((2
فاعل ً
•املجازر الطائفية :أسهمت املجازر الطائفية التي ارتكبها النظام
يف تنامي الخطاب املذهبي بني مؤيدي الثورة ،ومن ث ّم ،مل يعد
التحفظ عن خطاب هذه الجامعات قامئًا كام كان يف السابق.
•دعوات الجهاد :شهدت سوريّة بداية عام  2012دعوات عدة
"إلعالن الجهاد" ،وبرزت يف املظاهرات ويف وسائل التواصل
االجتامعي .واستغلت الحركات الجهادية هذه الدعوات لترشعن
وجودها .وقد تطرق املسؤول العام لجبهة النرصة أبو محمد
الجوالين إىل ذلك يف بيان الجبهة التأسييس بالقول" :فتعالت
 21يقول الباحث عالء القايض الذي أجرى مقابالت عدة مع أفراد جبهة النرصة وقادتها يف
حلب "لقد بدأ ظهور الجهاديني يف حلب بشكل علني منذ حزيران /يونيو  ،2011وقد أنشأوا
مق ًرا لتنظيمهم بالقرب من مشفى األطفال يف املنطقة الواقعة بني حي الحاووظ وحي النريب
والشعار  ...إ ّن أفراد هذا التنظيم كانوا بغالبيتهم من السوريني الذين أفرج عنهم النظام
يف العفو الذي صدر بتاريخ  21حزيران /يونيو  ،2011وكان عددهم باملئات ،قبل تدفق
السعوديني واألفغان واليمنيني يف عام  ."2012مقابلة أجراها الباحث مع املحامي عالء القايض.
 22للتوسع يف هذا املوضوع انظر :عزمي بشارة ،سورية :درب اآلالم نحو الحرية :محاولة
يف التاريخ الراهن (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،)2013 ،
ص .256-253
" 23هل هو الجهاد؟ املعارضة األصولية يف سورية" ،مجموعة األزمات الدولية ،تقرير
الرشق األوسط ،رقم  ،12ص .131
 24املرجع نفسه.
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أسس العمل

نظام عمل رسايا املقاومة

مقومات التنظيامت التقليدية

الـــــهـــــدف

إسقاط الحكومة وإقامة الحكومة الرشعية.

دفع صائل الغزاة وأعوانهم.

املــــنــــهــــج

فكر التنظيم الجهادي ومنهجه.

منهج دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية.

الـــقـــيـــادة

األمري املركزي والقيادة.

اإلرشاد العام للرسايا العاملية.
األمري الخاص للرسية.

املـــخـــطـــط

برنامج عمل التنظيم.

مقاومة االحتالل.

الــتــمــويــل

مصادر متويل التنظيم وبرنامج إنفاقه.

التمويل الخاص بالرسية ومصدره الغنائم والتربعات.

البيعة والعهد

بيعة مركزية لألمري.

عهد مع الله عىل الجهاد واملقاومة ،وعهد عىل طاعة أمري الرسية.

أصوات النداء ألهل الجهاد ،فام كان منا إال أن نلبي النداء ونعود
ألهلنا وأرضنا من الشهور األوىل الندالع الثورة"(.((2
م ّهدت جميع املعطيات السابقة الطريق لإلعالن عن تأسيس "جبهة
النرصة" ،والتي أصدرت بيانها التأسييس يف  24كانون الثاين /يناير .2012

ثان ًيا :هل النصرة
تنظيم جهادي تقليدي؟

•كتاب أهل السنة يف الشام يف مواجهة النصريية والصليبية واليهود،
يق ِّدم أبو مصعب السوري رؤيته ملا يعتربه "كفر" النظام السوري،
ويح ِّدد فيه ما يعتربه "أعداء" املرشوع الجهادي يف سورية وهم:
اليهود الصهاينة ،والعلويون ،والشيعة ،والدروز( .((2وتجدر اإلشارة
إىل أ ّن اسم جبهة النرصة مأخوذ من أحد النداءات التي يوجهها
يف نهاية هذا الكتاب "من الشام املباركة يف مطلع الستينات كانت
بداية انطالق الجهاد ،وفيها ازدهرت يف الثامنينات ،وإليها تعود
اليوم إن شاء الله ،فالنرصة النرصة يا إخوة الجهاد"(.((2

يعترب أبو مصعب السوري أ ّن أسس بناء التنظيامت الجهادية
التقليدية ومقوماتها مل تعد صالحة يف ظل املتغريات الدولية ،وأ ّن
 .1المرجعيات الفكرية
الفكر الجهادي ال بد له من اجرتاح أساليب تنظيمية .لذلك يطرح
تتعدد املرجعيات الفكرية واألدبيات الجهادية لجبهة النرصة ،إال أ ّن فكرة "رسايا املقاومة اإلسالمية العاملية" والتي تقوم عىل أساس الجهاد
كتابات "أبو مصعب
ّ
السوري" وأفكاره تعترب "مركزية" بالنسبة إليها ،الفردي أو املجموعات الصغرية ،وليس عىل أساس التنظيم املركزي(.((2
ونذكر أهم هذه الكتب:
السوري بني مقومات التنظيامت التقليدية ومقومات نظام
ويقارن
ّ
•كتاب دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية ،وينظِّر فيه ملا يسميه عمل "الرسايا" وفق الجدول أعاله(.((3
ّ
"الجيل الثالث من الجهاديني".
يفيدنا استعراض هذه األفكار يف فهم كيفية تبلور جبهة النرصة وآلية
•كتاب مالحظات التجربة الجهادية يف سوريا ،ويق ِّيم فيه التجارب عملها؛ فاملجموعات الجهاديّة الصغرية والتي نشطت يف الثورة أواخر
الجهادية السابقة يف سورية ال سيام تجربة الطليعة املقاتلة عام ( 2011التي انتظمت يف جبهة النرصة) مل تكن ترتبط بتنظيامت
واإلخوان املسلمني(.((2

 25البيان التأسييس لجبهة النرصة.
 26الشيشاين ،ص  .154-143ولالطالع عىل إنتاج "أبو مصعب السوري" ،انظر ملف "أبو
مصعب السوري" ،منرب التوحيد والجهاد:
http://www.tawhed.ws/a?a=hqkfgsb2

 27الشيشاين ،ص .139
 28عبدالله بن محمد .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن املنتديات الجهادية تتعامل مع كتابات عبد
الله بن محمد عىل أنها كتابات (أبو محمد الجوالين نفسه).
 29أبو مصعب السوري (عمر عبد الحكيم) ،دعوة املقاومة اإلسالمية ،ص .1454-1453
 30املرجع نفسه.
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ومتايزها عن الساحات الجهادية األخرى ،وأ ّن لدى النرصة مرونة يف
تطبيق املصالح واألحكام الرشعية ،كام أنها ال تسعى ألخذ البيعة أو
فرض سيطرتها عىل باقي الكتائب ،وأ ّن الجوالين سعى إلنشاء "مجلس
شورى املجاهدين" ملنع حرص قيادة الجبهة بشخص واحد هو "األمري"
عىل التنظيامت الجهادية التقليدية"(.((3

جهاديّة معروفة ومل تعلن تبعيتها ووالءها إليها بل كانت عبارة "رسايا
جهادية" تجتمع حول "فكرة" الجهاد والدعوة ،وهدفها مقاومة
قوات النظام "صائل الغزاة" .وبناء عليه ،ميكن القول إ ّن النرصة مل
تنظيم جهاديًا تقليديًا بقدر ما كانت وعاء يجمع هذه الرسايا
تكن
ً
املتشابهة فكريًا وأيديولوج ًيا ويط ِّور بنيتها التنظيمية ،ويرفدها
بعنارص ومنتسبني جدد ،لتشكيل "جبهة عريضة" تكون عنوان الجهاد
 .2البنية التنظيمية للجبهة
ومقصد املجاهدين يف سوريّة.
أما يف ما يتعلق بالهيكلية التنظيمية العسكرية لجبهة النرصة ،فهي
كاآليت:
ويسي العمل
شخصا ،يقودها
املجموعات :تتألف من 25-15
ً
ّ
العسكري فيها أمري عسكري ،ومييز رقم محدد كل مجموعة .تؤخذ
البيعة من قبل أفراد املجموعة ألمريها .وتعني البيعة الطاعة العمياء
وتنفيذ األوامر من دون نقاش(.((3

التأسييس؛ فالجوال ّين مل
ميكن تل ّمس ذلك بوضوح يف بيان الجبهة
ّ
يعلن عن قيام إمارة إسالمية أو دولة عىل غرار ما فعلت التنظيامت
الجهاديّة يف العراق ،ويف شامل ما ّيل ،وإمنا أعلن "تشكيل جبهة النرصة
ألهل الشام من مجاهدي الشام يف ساحات الجهاد" .كام تج ّنب
جهادي
الجوال ّين إعالن الوالء والتبعية لتنظيم القاعدة أو أي تنظيم
ّ
آخر "إقليمي" مثل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق الذي أسهم يف
نشأة النرصة وإمدادها بالرجال واملال .وقد استمرت النرصة يف ات ّباع
هذا املسار حتى تاريخ  10نيسان /أبريل  2013عندما أعلن أبو بكر
البغدادي عن حل الجبهة ،وإدماجها يف تنظيم واحد سامه "الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام" (داعش) ،ورفضه الجوالين .ونر ّجح أ ّن
إعالن الجوالين البيعة لزعيم تنظيم القاعدة أمين الظواهري كان مبنزلة
"املخرج الوحيد" للنرصة يف مواجهة دعوة البغدادي ،ومهربًا للجوالين
من استنساخ الدولة اإلسالمية يف العراق يف الحالة السوريّة( .((3يؤكد
نقل عن
الشيخ محمد عبد الله نجيب رسور(((3هــذا األمر ،ويذكر ً
قيادات يف النرصة "أ ّن لدى الجوال ّين استيعاب لخصوصية بالد الشام
" 31الظواهري يلغي دمج "جهاديي" سوريا والعراق" ،الجزيرة نت ،2013/6/9 ،انظر:
http://www.aljazeera.net/news/pages/a5a7d33e-3c9f-4706-b070e358b5e67236
سوري من مدينة حلب ،مؤسس تجمع شباب وعلامء النهضة الذي ينشط يف
 32هو شيخ
ّ
عموم سوريّة ،وهو مقرب من الهيئة الرشعية يف حلب.

الرسايا :لها مسميات مختلفة ،ويرتاوح عددها بني  200-100شخص،
يقودها شخص يطلق عليه اسم "األمري امليداين" ،ويرشف عىل عمل
املناطقي ،ويحاسب أمراء
املجموعات التابعة بحسب التقسيم
ّ
املجموعات عىل أعاملهم بحيث ال يكون هناك مجال لالرتجال
أو التعسف( .((3تؤخذ البيعة لألمري امليداين من أمراء املجموعات،
ويتمتع األمري بهامش حريّة يف اتخاذ القرارات مبا يالئم تطورات
امليدان ،باستثناء العمليات الكربى التي تعود إىل أمراء األقاليم(.((3
أمـراء األقاليم :بعضهم من العرب ،وهم مسؤولون عن العمل
العسكري واإلغايث والدعوي عىل مستوى املحافظات .يتمتع أمراء
األقاليم بصالحيات عسكريّة واسعة ،باستثناء القرارات الجوهريّة
واملهمة؛ فهم بحاجة للرجوع إىل مجلس شورى املجاهدين بشأنها.
مجلس شورى املجاهدين :يتألف من  12عض ًوا من أبرزهم الجوالين
والظواهري (عضو مراقب) والبغدادي ،و"أبو عيل العراقي" و"أبو
محمد العدناين" و"أبو مارية العراقي" ،وغريهم(.((3
 33مقابلة أجراها الباحث مع الشيخ محمد عبد الله نجيب رسور عرب السكايب.
 34مقابلة أجراها الباحث مع هاين أحمد ،العضو يف لواء اإلسالم يف منطقة الباب يف حلب.
 35شهادات ومعلومات جمعها الباحث من عدد من املقاتلني الذي اشرتكوا يف معارك مع
جبهة النرصة منهم عبد الرحمن املصطفى يف الغوطة الرشقية ،وسامر أحمد يف مخيم الريموك،
وعبد الرحمن البكار يف حلب ،والحاج بكري يف ريف حامة ،و"أبو الرباء" يف معرة النعامن.
 36شهادات ومعلومات جمعها الباحث من الشيخ عبد الله نجيب رسور.
 37معلومات جمعها الباحث من مقابالت أجراها عرب وسيط (نتحفظ عن ذكر اسمه)
يف حلب.
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صوامع الحبوب يف حلب ،وتولت حامية املصانع فيها ،فحصلت من
 .3االنتساب للنصرة
إ ّن باب االنتساب إىل جبهة النرصة ليس مفتوحا للجميع؛ إذ إ ّن التجار الخائفني عىل مصانعهم من الرسقة والنهب عىل مقابل مادي،
ً
الجبهة تتبع إحدى طريقتني يف تنسيب األعضاء الجدد (األنصار) إليها :كام سيطرت عىل عدة آبار للنفط يف املنطقة الرشقية واستخدمتها يف
متويل نشاطاتها .وأقامت مشاريع خدمية مثل مرشوع "باصات النقل
األوىل :الرتشيح والتزكية :ويشرتط يف املرشح أن يلتزم بدروس اإلعداد
العام" يف حلب وريفها والتي عادت عىل الجبهة مبردود مايل كبري.
الديني والتوجيه الجهادي لفرتة ال تقل عن شهرين ،وأن يحظى
مبوافقة الدعاة يف منطقته .بعدها ،يجب أن يحصل عىل تزكية من
عضوين يف الجبهة يشهدان بالتزامه وانضباطه .ث ّم تجرى له اختبارات
ً
ثالثا :جبهة النصرة:
قتال ّية إلرساله إىل الجبهات أو إخضاعه للتدريب مؤقتًا.
الثانية :االختيار :نتيجة لسمعتها القتالية وحضورها الواسع ،كان التغلغل واالنتشار
االنضامم لجبهة النرصة يعترب هدفًا وغاية بالنسبة إىل كثري من
يعب التغلغل الرسيع واالنتشار الواسع لجبهة النرصة يف سوريّة،
ِّ
املقاتلني؛ فعىل سبيل املثال كان يوجد بالقرب من دارة عزة يف حلب وبخاصة يف املنطقة الشاملية ،عن تخطيط مدروس من قبل الجبهة
معسكر يسمى حال ًيا معسكر الشيخ سليامن ،وكان
ً
مخصصا للبحوث نجحت يف تطبيقه بذكاء مستغلة ظروف الثورة ومسارها.
العسكرية سابقًا ،وتجرى فيه دورات عقائدية وعسكرية ،ويخ ِّرج
أسبوع ًيا عرشات املقاتلني .وعند التخ ّرج كانت النرصة تنتقي نخبة بعد مرحلة التأسيس وإنشاء قواعد االرتكاز التي أوضحناها سابقًا،
بدأت مجموعات من النرصة أواخر عام  2011مبشاركة الجيش
املقاتلني وتختارهم لالنضامم إليها(.((3
وهناك منتسبون آخرون للنرصة من "املهاجرين" العرب واألجانب السوري الحر يف املواجهات( .((4نرشت الجبهة مقاتليها عىل جميع
الذين يؤمنون بالفكر الجهادي ،والذين خربوا القتال يف ساحات الجبهات الساخنة يف ريف حلب وإدلب ،وقد استطاع هؤالء اكتساب
احرتام مقاتيل الجيش الحر الذين رحبوا بتويل هؤالء الجهاديني خط
"جهادية" أخرى.
االشتباك األول مع النظام ،نظ ًرا لقدرتهم عىل الثبات والصمود وإلحاق
 .4مصار التمويل
خسائر كبرية بقوات النظام(.((4
عىل الرغم من وجود مصادر متويل شبه دامئة للجبهة تأيت من
ومع تدفق املقاتلني العرب واألجانب ،وزيادة انتساب السوريني،
التربعات أو من التنظيامت الجهادية ،فإ ّن هذه املصادر بحكم وظائف
انتقلت الجبهة إىل توسيع نشاطها القتايل وتفعيله يف عموم ريف
الجبهة العسكريّة واإلغاثية والخدمية تشكل جز ًءا بسيطًا من متويلها
حلب ،واختارت بعناية مواقع متركزها باالستناد إىل نقطتني :أوالهام،
(((3
فحسب  .فالجبهة تعتمد بشكل رئيس يف التمويل عىل الغنائم؛ فقد الثكنات العسكرية الكبرية ،والقواعد العسكرية الحصينة يف ريف
تشرتط قبل املشاركة مع فصائل املعارضة األخرى يف أي معركة "حصة حلب الغريب مثل الفوج  46يف منطقة األتارب؛ إذ استطاعت الجبهة
األسد" من الغنائم .لقد حصل ذلك أثناء مهاجمة الثكنات العسكريّة مع كتائب أخرى السيطرة عليه يف  19ترشين الثاين /نوفمرب 2012
كافة يف الشامل
السوري ،مثل قاعدة الشيخ سليامن والفوج  46وخان وغنمت كميات كبرية ج ًدا من األسلحة والذخرية( ،((4وقاعدة الشيخ
ّ
طومان وغريها ،ما جعلها الفصيل العسكري الوحيد يف سورية الذي سليامن التي سيطرت عليها كتيبة املهاجرين التابعة لجبهة النرصة،
شح الذخرية( .((4إضافة إىل ذلك ،وضعت الجبهة يدها عىل واستولت عىل آليات عسكرية ودبابات وكميات كبرية من الذخرية(.((4
ال يشكو َّ
 38معلومات متطابقة حصل عليها الباحث من شهادات مختلفة جمعها من عالء القايض،
وهاين أحمد ،والشيخ عبد الله نجيب ،ومن مقاتلني سوريني يف الجبهة اإلسالمية السورية (لواء
مجاهدي الشام) ،وأبو الرباء الحموي ،وأبو يزن الحموي (استشهد .)2013/10/2
 39معلومات جمعها الباحث من الشيخ أبو عبد الله الرشعي ،وهو قيادي قريب من
الهيئة الرشعية يف حلب.
 40حسني جمو" ،جبهة النرصة :إسرتاتيجية خشنة لالستيالء الناعم عىل الثورة عرب 3
مداخل" ،جريدة الحياة ،2013/1/8 ،انظر:
http://alhayat.com/Details/470180

 41بشارة ،ص .357
 42جمو.
 43ملشاهدة الغنائم التي حصلت عليها جبهة النرصة من الفوج  46يف األتارب ،انظر:
_http://www.youtube.com/watch?feature=player
!embedded&v=W0iu6iwjUbc#
" 44أوزبيك قاد الهجوم لالستيالء عىل قاعدة الشيخ سليامن  ...يف حلب" ،جريدة الرياض،
 ،2012/12/11انظر:
http://www.alriyadh.com/2012/12/11/article791701.html

دراسات وأوراق تحليليّة
جبهة النصرة ألهل الشام :من التأسيس إلى االنقسام

وبسيطرتها عىل هذه الكتيبة  -التي تحولت كام أرشنا إىل معسكر
تدريب للمقاتلني  -فرضت النرصة وجودها يف منطقة مهمة جغراف ًيا
وتعترب نقطة التقاء بني محافظتي حلب وإدلب .والنقطة الثانية،
اختيار مناطق يف الريف الرشقي من أجل التغلغل فيها ،وكسب رضا
األهايل عرب املساعدات واإلعانات ،واملساعدة يف "تحريرها" من قوات
النظام .وتعترب منطقة الباب أهم مناطق وجود النرصة يف الريف
الرشقي ،فقد استطاعت نتيجة انتشارها يف هذا الريف السيطرة عىل
ثكنات عسكرية مهمة مثل كتيبة الصواريخ والرادار يف قرية الطعانة،
وكتيبة الصواريخ يف تل حاصل بالقرب من السفرية ،وحصار معامل
الدفاع يف السفرية بريف حلب الرشقي.
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املدى البعيد أكرث مام هي راهنة .لقد بدأ انتشار الجبهة يف منطقة
جبل األكراد يف الالذقية منذ آذار /مارس  ،2012عىل يد أعضاء يف
الجبهة ينتمون إىل محافظة الالذقية (أنصار) ،ورافقهم عدد من
املقاتلني العرب واألجانب (مهاجرون) .يذكر أبو سليامن السوري أحد
جنود جبهة النرصة يف محافظة الالذقية ما ييل "بعد أن توطنت يف
جبل األكراد ،انتقل الجزء األكرب من مقاتيل الجبهة إىل جبل الرتكامن،
وقد كان هذا االنتقال رضوريًا لقناعة الجبهة أ ّن النظام قد يضطر
إىل إقامة دولة علوية يف الساحل ،وبالتايل ال بد من تطويق جبال
"العلويني" إلحباط قيام هذه الدويلة ،ويتحقق للجبهة هدف مرحيل
يتمثل بقصف القرى العلويّة ،والرد عىل "اعتداءاتهم" عىل أهل السنة
يف الالذقية ويف عموم سورية"(.((4

منح انتشار جبهة النرصة يف ريفي حلب الغريب والرشقي القدرة عىل
التحكم بخطوط اإلمداد والتموين بني تركيا وحلب ،ما جعل التعاون
والتنسيق معها غاية كل الكتائب العاملة يف حلب وريفها يف ظل ساهم عامل آخر يف تغلغل جبهة النرصة وتعاظم نفوذها ،ويتمثل
الحاجة إىل التسليح والتمويل.
بعالقاتها مع املجتمعات املحلية التي تنترش فيها .لقد حرصت
كام ساعد االنتشار والتغلغل يف ريف حلب الرشقي مقاتيل الجبهة النرصة بداية تشكلها عىل عدم االختالط باملدنيني ما أمكن ،خشية
عىل التمدد رشقًا باتجاه مدينة الرقة ،والقيام منذ شباط /فرباير  2013حصول احتكاكات ومواجهات بني املدنيني وعنارصها ،وخشية اخرتاق
بسلسلة عمليات عسكريّة باالشرتاك مع الجبهة اإلسالمية السورية ،مجتمع املدينة ملقاتليها يف سلوكياتهم وطباعهم .لكن بعد دخولها
وبخاصة حركة أحرار الشام ،ونجحت خاللها بالسيطرة عىل مناطق إىل حلب وانتشارها يف مدن الريف وقراه اضطرت لالختالط باملدنيني
إسرتاتيجية مثل سد ترشين وسد الفرات يف مدينة الطبقة ،وانتهت واالحتكاك بهم .ولتج ّنب تجربة العراق ،حرص مقاتلو النرصة عىل
بالسيطرة عىل مركز مدينة الرقة .وبذلك متكنت الجبهة من وضع عدم استفزاز املدنيني ،والعمل عىل اسرتضائهم ،وتأمني حاجاتهم ،ما
يدها عىل أهم املرافق اإلسرتاتيجية يف سورية يف املنطقتني الشاملية اضطر الجبهة إىل القيام بدور خدمي يف املناطق التي خرجت عن
سلطة الدولة ،مثل توزيع عبوات الغاز ،واملحروقات ،وتأمني الطحني
والشاملية الرشقية.
الالزم للمخابز ،وتنظيم السري وغريها.
أما يف دير الزور فقد دخلت النرصة إىل املدينة بعد عام من اندالع
الثورة .يقول عضو مجلس ثوار دير الزور فيصل أبو سعود "دخلت استطاعت الجبهة التاميز عن باقي ألوية املعارضة وكتائبها يف ما
النرصة إىل املدينة عندما ُهيّئت لها األجواء باشتداد الرصاع املسلح يتعلق بالعالقة مع املجتمعات املحلية التي تتنرش فيها من أجل تأمني
وقلة الدعم الذي يحصل عليه الثوار ،فكان ثوار املدينة كالغريق "االستقرار األمني" وحاجات الناس .وابتعدت عن سلوكيات الحركات
الذي يتعلق بقشة بعد أن تخىل الغرب والعرب عنهم .لقد أحدث الجهادية التقليدية مثل تطبيق الحدود اإلسالميّة ،انطالقًا من اجتهاد
دخول جبهة النرصة عىل خط القتال فارقًا نوعيًا يف قتال قوات النظام .فقهي ينص عىل أنه "يف الحروب ال تطبق الحدود"( .((4وبناء عليه،
تجاهل متعم ًدا للحياة البرشية ،فهي مل تنرش
ً
بعد ذلك أصبحت عنوانًا لكثري من املقاتلني يف املدينة الذين انضموا فإ ّن النرصة مل تظهر
إليها ،فأصبحوا يشكلون  %80من أعضاء جبهة النرصة يف املدينة"(.((4
عىل عكس االنتشار السابق الذي فرضه مسار األحداث عىل األرض،
جاء االنتشار يف جبال الالذقية ويف ريف حامه الغر ّيب وقرى إدلب
مدروسا لغايات تعتربها الجبهة إسرتاتيجية عىل
القريبة من الساحل
ً
 45مقابلة أجراها الباحث عرب السكايب مع "فيصل أبو سعود" ،عضو مجلس ثوار دير
الزور يف .2013/5/30

 46مقابلة أجراها الباحث مع "أبو سليامن السوري" عرب السكايب بتاريخ .2013/5/14
 47للتوسع يف هذا املوضوع انظر عىل سبيل املثال :عبد املنعم مصطفى حليمة ( أبو بصري
الطرطويس) ،الجهاد والسياسة الرشعية :مناصحة ومكاشفة للجامعات الجهادية املعارصة
(د.م :.د.ن ،)2007 ،.انظر:
http://www.altartosi.com/book/book27/
وانظر أيضً ا" :اتحاف الربرة يف مسألة تطبيق الحدود يف املناطق املحررة" ،ملتقى الحوار
الرشعي واملذهبي:2013/6/13 ،
http://t3beer.ahlamontada.com/t1020-topic
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مقاطع توضح تطبيق الحدود أو قطع الرؤوس واأليادي واإلعدامات
بحق املدنيني(.((4

رابعا :العالقة مع الكتائب
ً
عند اإلعــان عن إنشاء جبهة النرصة بداية عام  ،2012مل تكن
التشكيالت املقاتلة قد تبلورت بوصفها بنية تنظيمية ذات هيكلية
واضحة كام هو الحال اآلن ،وكان العمل املسلح بأغلبيته يعتمد عىل
كتائب أهل ّية يف القرى واملناطق تعمل تحت يافطة الجيش الحر.
منعت النرصة  -عند تأسيسها  -مقاتليها من االختالط والتواصل
والتنسيق مع كتائب الجيش الحر ألسباب عدة تتعلق بضبابية
خارطة العمل املسلح وترشذمه ،ونظرتها السلبية تجاه مقاتيل الجيش
الحر فهؤالء بحسب الجبهة فيهم "مروق" ،وليس لهم ضوابط دينيّة
وأخالقية (كونهم يدخنون ،ويشتمون ،ويقولون األلفاظ البذيئة ،وال
يلتزمون بالصالة ،وغري ذلك) ،ويفتقرون إىل أدبيات الرتبية والتنشئة
الجهاديّة(.((4
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أو مجهود حقيقي ،األمر الذي ساهم يف "أسطرة" جبهة النرصة ،وربط
االنتصار مبشاركتها ،حتى إ ّن معارك ألغيت أو أوقفت أل ّن الجبهة
رفضت املشاركة فيها أو االلتحاق بها( .((5ونتيجة لذلك ،أصبح التقرب
من جبهة النرصة والعمل معها كام ذكر قائد حركة أحرار الشام حسان
عبود "خيا ًرا إسرتاتيج ًيا لكل فصيل عىل األرض ألنهم أشداء وعندهم
بسالة وعندهم ثبات يف املعارك"( .((5وقد استغلت النرصة هذه
"األسطرة" ،وبدأت يف أواخر عام  2012تفرض رشوطها عىل الكتائب
قبل املشاركة يف العمليات كحصولها عىل النسبة الكربى من الغنائم
العسكريّة(.((5
توصف أغلبية الكتائب (لواء التوحيد ،وألوية صقور الشام ،والجبهة
ِّ
اإلسالمية السوريّة) عالقتها بجبهة النرصة بأنها "جيدة" ،عىل الرغم
السيايس ،وناد ًرا ما حصل خالف أو صدام
من االختالف يف املرشوع
ّ
عسكري بني النرصة وأحد التشكيالت الرئيسة ما عدا كتائب الفاروق،
وبعض العشائر يف منطقة دير الزور.

وعىل الرغم من انفتاح النرصة عىل أغلبية الكتائب ،فإنها تجد نفسها
أقرب للتعاون والتنسيق مع حركة أحرار الشام ،وباقي فصائل الجبهة
تغي الواقع السابق مع اتساع املواجهة واشتدادها بني قوات النظام اإلسالمية السوريّة( ((5ألسباب عدة منها:
ّ
وكتائب الثوار؛ إذ استطاعت األخرية بحكم معرفتها بجغرافية املناطق
التقارب الفكري واملــروع السيايس؛ إذ تتطابق أفكار الجبهة
التي توجد فيها وطرق اإلمداد وطريقة قتال الجيش النظامي ،تحقيق
ومرشوعها السيايس مع حركة أحرار الشام يف ما يتعلق بإقامة الدولة
انتصارات مهمة عىل األرض ،فرضت عىل الجبهة تغيري طريقتها،
اإلسالمية ،وتختلفان حول التوجه "األممي" للجبهة(.((5
واالنتقال إىل التنسيق مع هذه الكتائب.
االنضباط التنظيمي :تعترب حركة أحرار الشام من أكرث التشكيالت املسلحة
أحدث التعاون بني الجبهة والجيش الحر فارقًا نوع ًيا يف عمليات كتائب
تنظيم وانضباطًا ،وتتشابه هيكليتها التنظيمية إىل حد كبري مع
يف سورية
ً
الثوار وانتصاراتهم؛ فالثوار كانوا يطلبون قبل كل عملية مشاركة
جبهة النرصة .ومنح هذا التنظيم الحركة فاعل ّية كبرية يف املواجهات مع
جبهة النرصة ،والتي ترسل لهم بدورها "انتحاريًا" أو سيارة مفخخة
النظام ،لذلك متيل النرصة إىل التنسيق معها يف أغلبية املعارك(.((5
تنفجر يف النقطة املستهدفة ومقاتلني يتصدرون الصفوف األمامية
للمواجهة ،ويُقتل الكثري منهم ،فيام يكون دور كتائب الثوار مسان ًدا  51ولعل معركة الجسد الواحد يف ريف حامة الرشقي أكرب مثال عىل ذلك؛ إذ أوقفت هذه
ومكمل ملا بدأته النرصة( .((5لقد ترصفت كتائب الثوار بانتهازية مع املعركة بسبب عدم مشاركة جبهة النرصة فيها .شهادة جمعها الباحث من مصلح الثلجي أحد
ً
املقاتلني املشاركني يف املعركة.
الجبهة يف بداية األمر من أجل تحقيق انتصارات رسيعة تحقق لهم
" 52حسان عبود  ..سلسلة رموز املعارضة املسلحة" ،ج  ،1الجزيرة نت ،2013/6/11 ،انظر:
غنائم تفيدهم يف الحصول عىل السالح والذخرية من دون تضحيات
http://www.aljazeera.net/programs/pages/28fb39ff-06ea-47c9-a1aeec7dc64fd624

48 Aaron Y. Zelin, “The Rise of Al Qaeda in Syria,” Foreign Policy,
_6/12/2012: http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/12/06/the_rise_of_al
qaeda_in_syria
 49مقابلة أجراها الباحث يف الدوحة مع الحاج بكري أحد قادة الجيش الحر يف حامة يف
ترشين الثاين /نوفمرب  .2012وقد نقل الحاج بكري هذه الكلامت حرفيًا عن أمري جبهة النرصة
يف مدينة حلفايا يف محافظة حامة.
 50املرجع نفسه.

 53مقابلة مع عالء القايض.
 54يرأس الجبهة حسان عبود "أبو عبد الله الحموي" ،وهو قائد أحرار الشام .ملشاهدة
البيان التأسييس للجبهة اإلسالمية السورية  ،2012/12/22والكتائب املنضوية فيها ،انظر:
http://www.youtube.com/watch?v=YySOTYEwKLw
" 55حسان عبود  ..سلسلة رموز املعارضة املسلحة".
 56شهادة جمعها الباحث من محمد األمني ،وهو قيادي قريب من الهيئة الرشعية يف
حلب ،ومن حركة أحرار الشام.

دراسات وأوراق تحليليّة
جبهة النصرة ألهل الشام :من التأسيس إلى االنقسام

أما عالقة النرصة مع جبهة تحرير سوريّة اإلسالم ّية التي أعلن عن
تشكيلها يف  12أيلول /سبتمرب  ،2012فتختلف بحسب كل فصيل من
مكونات هذه الجبهة؛ فعىل سبيل املثال ،قامت النرصة بالتعاون مع
حركة أحرار الشام بتشكيل غرفة عمليات مشرتكة ومع ألوية صقور
الشام لتحرير مطار تفتناز بداية عام  ،2013كام شاركت النرصة مع
كتائب أخرى مثل حركة أحرار الشام ولواء التوحيد يف معركة فك األرسى
القتحام سجن حلب املركزي ،ونفذت سلسلة عمليات "انتحاريّة" يف
محيطه( .((5ويف دمشق وريفها ،حصل تنسيق عىل مستوى عال بني
جبهة النرصة ولواء اإلسالم لصد هجوم النظام عىل جبهتي جوبر القريبة
من العاصمة ،والعتيبة والعبادة والقاسمية( .((5أما العالقة مع كتائب
الفاروق فقد كانت متوترة ج ًدا ووصلت يف مرات عديدة إىل مرحلة
الصدام املسلح والتصفية املتبادلة(.((5

خامسا :انقسامات النصرة
ً
وظهور تنظيم الدولة اإلسالمية
في العراق والشام
ظهرت تباينات جبهة النرصة إىل العلن يف  9نيسان /أبريل  2013عندما
ظهر رشيط مسجل لـ "أبو بكر البغدادي" أمري ما يسمى بـ "دولة العراق
اإلسالمية" ،أعلن فيه اندماج "جبهة النرصة ألهل الشام" و"دولة العراق
اإلسالمية" ،وتأسيس ما سامه "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام" .ودعا
البغدادي "املجاميع الجهادية" يف العراق والشام ،إىل التخيل عن أسامئها
واالنصهار يف الدولة اإلسالمية يف العراق والشام(.((6
يف اليوم التايل ( 10نيسان /أبريل) ،أعلنت مؤسسة املنارة البيضاء عن
كلمة لـ "أبو محمد الجوالين" تضمنت ما ييل(:((6
" 57االنغامسيون يحارصون جنود األسد يف أبنية سجن حلب املركزي" ،أورينت نيوز،
تلفزيون املرشق ،2013/10/17 ،انظر:
http://orient-news.net/index.php?page=news_show&id=5777
 58شهادة جمعها الباحث من "مهند أبو حافظ" أحد عنارص لواء اإلسالم يف جوبر بتاريخ
.2013/6/15
" 59تصفية قيادات بني النرصة وكتائب الفاروق تثري مخاوف من تناحر داخل املعارضة
السورية" ،جريدة الحياة ،2013/1/13 ،انظر:
http://alhayat.com/Details/471614
" 60إعالن الدولة اإلسالمية يف بالد الشام والعراق" ،جريدة الرشق األوسط ،2012/4/9 ،انظر:
http://aawsat.com/details.asp?section=4&article=724119&issueno=12552#.
UlUXj2zJS74
 61ملشاهدة كلمة الجوالين ،انظر موقع يوتيوب:2013/4/10 ،
http://www.youtube.com/watch?v=QXZ3YpzF4Mw
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•نفى الجوالين علمه بقرار البغدادي يف ما يتعلق بإعالن الدولة.

• َذكّ َر الجوالين البغدادي ،بأنه أعلن منذ تأسيس جبهة النرصة أن
هدفها يتمثل "إعادة سلطان الله إىل أرضه ،ثم النهوض باألمة
لتحكيم رشعه ونرش نهجه".
•نّوه الجوالين إىل أ ّن إعالن "دولة اإلسالم" يجب أن يشرتك فيه
جميع من شارك يف الجهاد (من فصائل ،وشيوخ معتربين،
ومهاجرين) ،ومن دون إقصاء أي طرف.
•استخدم الجوالين لغة غري صداميّة لرفض دعوة البغدادي ،وقال
إنه يستجيب لدعوته "باالرتقاء من األدىن إىل األعىل" ،بتجديد
البيعة لزعيم تنظيم القاعدة أمين الظواهري( ،((6وطلب منه
التحكيم يف املسألة.
أي
برز هذا الخالف إعالميًا كحدث طارئ ومفاجئ؛ أي من دون ّ
والسيايس
مقدمات أو مؤرشات متهد له ،ما جعل االهتامم اإلعالمي
ّ
ينصب عليه بوصفه حدث ًا وعىل تداعياته املحتملة .ومل يق ِّدم
أحد  -يف املنتديات الجهاديّة أو يف وسائل اإلعالم األخرى  -تفس ًريا
يوضح أسباب الخالف .وحاولنا استقصاء أسباب الخالف ومعرفته من
خالل شهادات ومقابالت عدة أجريناها مع أعضاء يف جبهة النرصة،
ومع شخصيات مقربة منها أو عىل دراية ومعرفة ميدانية وسياسية
بالجبهة .يرشح أبو عبيدة املرصي قائد جيش محمد يف مدينة إعزاز
أسباب الخالف بني الجوالين والبغدادي( ،((6بالقول" :بدأت الخالفات
تدب بني الجوالين والبغدادي عن طريق أتباع البغدادي الذين سلطهم
ملراقبة الجوالين وترصفاته وجعلهم وصاة عليه وبخاصة املدعو "أبو
عيل العراقي" ،الذي كُلِّف مبراقبة الجوالين وإيصال رسائله للشيخ
أمين الظواهري .بدأ العراقي فرض آرائه عىل الجوالين وأحدها  -عىل
سبيل املثال  -عرض تفجري مقر االئتالف الوطني يف تركيا ،وهو ما
رفضه الجوالين .ومن هنا بدأ يشعر أتباع البغدادي أ ّن األمر يخرج من
أيديهم وأ ّن الجوالين سيخلعهم مبرور الوقت .بعث اثنان من املقربني
 62املرجع نفسه.
املرصي ،القيادي
 63يف  20أيار /مايو  2013حصل الباحث عىل رسالة كتبها أبو عبيدة
ّ
يف جبهة النرصة وقائد جيش محمد يف مدينة إعزاز ،ترشح أسباب الخالف بني البغدادي
والجوالين ،والتي أفضت إىل إعالن الدولة .مل يكن لهذه الرسالة أي قيمة يعتد بها لوال إجامع
أغلبية الشهادات التي جمعها املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات عىل صحتها وقربها من
الواقع .ومن أبرز هذه الشهادات :الشيخ "أبو عبد الله الرشعي" القيادي يف جبهة علامء حلب،
السوري ،وعالء القايض،
ومحمد األمني القريب من الهيئة الرشعية يف حلب ،وأبو سليامن
ّ
وغريهم .كام أ ّن الرسالة ذكرت مجموعة من الوقائع التي حصلت يف بيان أمين الظواهري
حول الخالف بني البغدادي والجوالين ،والذي نرش يف املنتديات الجهادية يف  .2013/6/9تجدر
اإلشارة إىل أن أبو عبيدة املرصي نرش هذه الرسالة يف بداية ترشين الثاين /أكتوبر  2013عىل
حسابه يف موقع تويرت.
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للبغدادي رسالة قالوا فيها (سيفعل الجوالين معك كام فعل بيربس
بقطز) ،فج ّن جنون البغدادي وقرر جمع مجلس الشورى باستثناء
خمسة أعضاء من أرض الشام ،منهم الجوالين ،وناقشهم يف كيفية
الترصف مع الجوالين وطُرحت مسألة إعالن الدولة".
يضيف محمد األمني( ((6أسبابًا للخالف بني الجوالين والبغدادي تتمحور
حول رفض الجوالين تكرار أخطاء تجربة العراق ،والتي يراها البغدادي
رضورية لفرض سلطان الله وتحكيم الرشيعة .ومن هذه األسباب:
•التوسع يف التكفري واستباحة دماء من خالفهم.

العدد 5
تشرين الثاني  /نوفمبر 2013

سيأيت ملصلحتها ،وهو ما حصل بالفعل؛ إذ أصدر الظواهري بيانًا ألغى
فيه الدمج ،وأبقى الجوالين يف منصبه "مسؤولً عا ًما" لجبهة النرصة
يف الشام( .((6مل يقلص بيان الظواهري الخالفات والصدامات ،فأتباع
البغدادي شككوا يف بيانه عند إعالنه واتهموا النرصة بتزويره ،وقد
وصف هؤالء الجوالين وأنصاره بأنهم "ليسوا موطن ثقة" .وحتى بعد
نرش املنتديات الجهادية بيان الظواهري وتأكيده ،رفض البغدادي ما
جاء يف رسالة التحكيم؛ فقد بثت مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي
كلم ًة للبغدادي يف  15حزيران /يونيو  ،((6(2013تضمنت ما ييل:

•االستهتار بحياة املدنيني أثناء العمليات؛ إذ إن أغلب املهاجرين
كانوا يفضلون العمليات االنتحارية كأسلوب للقتال ،وهو ما
ق ّيده الجوالين.

•ر َّد البغدادي عىل النقاش يف املنتديات الجهاديّة حول (املصالح
واملفاسد) يف خطوة إعالن الدولة ،وبخاصة أ ّن كث ًريا من املنظرين
الجهاديني مثل أبو بصري الطرطويس اعتربوا خطوة إعالن الدولة
فيها من املفاسد ما يفوق املصالح ،وهي الحجة ذاتها التي ق َّدمها
الجوالين عند رفضه لها(.((6

•التعاون مع اآلخرين :كان البغدادي يتحفظ من طريقة عمل
الجبهة عندما كانت تخوض معاركها باالشرتاك مع فصائل أخرى
إسالمية أو من الجيش الحر ،ويعترب البغدادي أ ّن هذا األسلوب
سيق ّوي هذه الفصائل التي قد تحارب الجبهة يف املستقبل.

•رفض البغدادي رسالة الظواهري بفض االندماج ،واعترب أ ّن عليها
مؤاخذات رشعية ومنهجية ،وأنه اختار ما بني أمر الله واملخالف
ألمر الله ،فاختار األول املخالف لرسالة التحكيم(.((7

•االستكبار عىل اآلخرين وإلزامهم بيعة أمري مجهول ،واعتبار أ ّن
من ال يبايع الجبهة يعد خار ًجا عن سلطان الله ،وهو اتجاه كان
يدفع به البغدادي.

•يف نرب ٍة من التحدي واإلرصار ،أعلن البغدادي عن بقاء الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام وبأنه لن يتنازل عنها(.((6

وبهذا اإلعالن توسع الرشخ بني الجبهة وتنظيم الدولة ،وبدأ كال
•اإلرشاف عىل املناطق املحررة :كان البغدادي يطالب ببسط الطرفني بالعمل عىل تعزيز مواقعهام ميدانيًا ،ومحاولة جذب عنارص
سلطة الجبهة عىل املناطق املحررة كافة وتسخري مواردها كل تنظيم إىل اآلخر .وميكن تلخيص تبعات االنقسام ميدان ًيا باآليت(:((7
والرضائب املفروضة عليها والغنائم لخدمة املرشوع الجهادي.
•تراجع حضور جبهة النرصة يف حلب املدينة باستثناء بعض املواقع
بعد إعالن البغدادي عن الدولة اإلسالمية يف العراق والشام وعن
يف بستان القرص ،ومحيط سجن حلب املركزي ،ويكاد ينعدم
دمج التنظيمني ،ومن ثم رفض الجوالين للدمج ،حصلت انقسامات

داخل جبهة النرصة؛ إذ إ ّن أغلبية املقاتلني األجانب (املهاجرون) رحبوا
بإعالن الدولة وبايعوا البغدادي أم ًريا ،فيام قرر قسم من السوريني
(األنصار) عدم االنضامم للتنظيم الجديد ،فمنهم من بقي مباي ًعا
للجوالين ،ومنهم من تخوف من البيعة للظواهري ،فانسحب وانضم
إىل فصائل إسالمية سورية مثل أحرار الشام التي استقبلت كث ًريا
منهم(.((6
حاولت قيادات النرصة تجنب الوقوع يف مصادمة مسلحة مع أنصار
البغدادي ،وفضلت انتظار تحكيم الظواهري ألنها كانت مقتنعة أنه
 64شهادة حصل عليها الباحث من محمد األمني.
 65شهادات متطابقة جمعها الباحث من أبو سليامن السوري ،وهاين أحمد ،ومحمد األمني.

" 66الظواهري يلغي دمج "جهاديي" سوريا والعراق".
 67ملشاهدة كلمة البغدادي بعنوان "باقية يف العراق والشام" ،انظر موقع يوتيوب،
:2013/6/15
http://www.youtube.com/watch?v=WFGsamaxoAk
 68جاء يف كلمة البغدادي" :اعتدنا أننا من سبقنا من مشايخنا عىل طريق ،كان لهم القول
الفصل يف مدلهامت األمور .ترتاءى لهم املصالح يف خضم ما يراه اآلخرون مفاسد .فال يلتفتون،
وما ذلك إال لخصوصية الهداية فيهم ،ثم ما تلبث األيام تنجيل عن برص ثاقب يف الرؤية عىل
املدى البعيد ،عجزت أبصار القاعدين وأصحاب األهواء واملخذّلون عن إدراكها" .املرجع نفسه.
 69املرجع نفسه.
 70املرجع نفسه.
 71تعتمد هذه االستنتاجات عىل متابعات الباحث للوضع السوري وحضور الحركات
الجهادية ،إضافة إىل كثري من الشهادات واملقابالت التي جمعها؛ منها ما ذكر يف البحث
(محمد األمني ،هاين أحمد ،عالء القايض ،أبو سليامن السوري ،)..ومنها ما يتحفظ الباحث عنها
لعدم رغبة أصحابها يف اإلعالن عن أسامئهم.

دراسات وأوراق تحليليّة
جبهة النصرة ألهل الشام :من التأسيس إلى االنقسام

البغدادي عىل جميع
يف الريف الحلبي بعد أن استوىل أنصار
ّ
مقرات الجبهة ومكاتبها ،وطردوا من بقي تحت راية الجبهة.
وعىل الفور ،أعلن تنظيم الدولة عن إلحاق املناطق واملدن
التي سيطر عليها باإلمارة اإلسالم ّية ،وأجرب الناس والكتائب عىل
البغدادي أم ًريا عليهم.
مبايعة
ّ

•ورث تنظيم الدولة جبهة النرصة بشكل كامل يف مدينة الرقة،
ومل يبق للنرصة أي وجود فيها ،حتى إ ّن مقاتليها الذي رفضوا
مبايعة البغدادي انضموا إىل حركة أحرار الشام املوجودة هناك
أو احتموا بها.

75
تعاملت بعض قوى الثورة بانتهازية وبراغامتية مع موضوع الحركات
الجهاديّة ،مبعنى "دورها" يف قتال قوات النظام ،ما أدى إىل تزايد
تغلغل هذه الحركات ونفوذها ميدان ًيا .وقد تحولت بعض هذه
الحركات كتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام "داعش" يف
مراحل متقدمة عن قتال قوات النظام إىل قتال كتائب الثوار وطردهم
من املناطق التي سيطروا عليها؛ إذ حصل ذلك يف مدينة الرقة عندما
قام تنظيم الدولة اإلسالمية باستهداف مقرات لواء أحفاد الرسول
التابع للجيش السوري الحر يف مدينة الرقة منتصف آب /أغسطس
 ،2013ويف مدينة إعزاز عندما سيطر التنظيم عىل املدينة بعد
مواجهات مع لواء عاصفة الشامل التابع للجيش للحر منتصف أيلول/
سبتمرب  ،((7(2013ويف مناطق أخرى مثل قرية الدانا يف ريف إدلب،
والشدادي يف ريف الحسكة.

•استطاعت جبهة النرصة أن تحافظ عىل وجودها وحضورها يف
ريف إدلب بسبب الحاميّة التي وفرتها لها حركة أحرار الشام،
والتي منعت أنصار البغدادي من تكرار ما حصل يف حلب من
اقتحام للمقرات واملعسكرات وإجبار منتسبي النرصة عىل فرض وجــود الحركات الجهادية مخاوف لدى رشائــح كبرية من
االنضامم للتنظيم الجديد.
السوريني ،وبخاصة أ ّن تنامي وجودها ترافق مع معطيات تخرج عن
•انقسمت النرصة بحدة يف دير الزور ،وقد أدى وقوف املسؤول أهداف الثورة ورموزها مثل انتشار الرايات اإلسالمية السوداء التي
الرشعي للنرصة "أبو مارية العراقي" (املوجود يف املدينة) مع تشري إىل علم القاعدة ،وظهور املحاكم الدين ّية الرشعية وانتشارها،
الجوالين إىل منع تاليش جبهة النرصة لصالح البغدادي .أما يف وتصنيف الشعب السوري إىل "مؤمنني" (املسلمون السنة) ،وأهل
الريف ،وبخاصة يف مدينتي امليادين والبوكامل القريبتني من ذمة (املسيحيون) ،ومرتدين كفار (العلويون) ،مبا ال يتوافق مع
الشعارات الجامعة التي بلورتها الثورة السورية .يضاف إىل ذلك
العراق ،فتنظيم الدولة هو األكرث حضو ًرا يف تلك املناطق.
نوعية العنف الذي متارسه الحركات الجهادية ،وال سيام العمليات
•أنصار البغدادي يف الالذقية هم األغلبية ،وقد تراجع حضور
وتتجل
ّ
االنتحارية والسيارات املفخخة التي تعد من أساليبها القتالية،
جبهة النرصة هناك؛ إذ تف ّرق مقاتلوها بني الكتائب.
نتائج هذا العنف املعنويّة الرمزيّة بالنسبة إىل منتسبي هذه الت ّيارات
•ال تزال النرصة موجودة يف دمشق وريفها أل ّن أمريها "الشيخ أبو يف القدرة عىل استهداف املق ّرات األمنيّة للنظام أو مرتكزات ق ّوته
سمري" رجع عن بيعته للبغدادي ،وبايع الجبهة من جديد.
ال ّرئيسة ،بيد أ ّن نتائجه املاديّة كانت مقتل مئات املواطنني األبرياء
•يف حوران انضم قسم من أعضاء الجبهة إىل البغدادي ،وانسحبوا ألنّهم ُوجدوا مصادفة يف أماكن التّفجريات(.((7
من حوران إىل مناطق الشامل لدعم تنظيم الدولة .وال تزال
تغي
كام أدى الحضور الواسع لهذه الحركات يف معادلة الثورة إىل ّ
النرصة تحتفظ بتنظيم قوي هناك يقوده أبو أنس الحوراين.
اتجاهات الرأي العام العاملي تجاه الثورة السوريّة من كونها قضية
مهم.
عادلة ضد االستبداد إىل حرب أهلية يؤدي فيها الجهاديون دو ًرا ً
وقد ق َّدم هذا الحضور "أدلة وبراهني" كان النظام بحاجة إليها إلثبات
الجهاديون مأزق الثورة
مقولته التي أطلقها يف بداية الثورة  -عندما كانت االحتجاجات
أقحمت الحركات الجهادية نفسها يف مسار الثورة السوريّة ،وأصبحت سلمية  -بأ ّن املحتجني هم "مجموعات سلفية إرهابية".
السوري .وتعاملت القوى
بحكم عوامل عدة أحد الفاعلني يف املشهد
ّ
الثوريّة السياسية واملسلحة بقرص نظر مع هذه الحركات عندما " 72زمان الوصل تكشف القصة الكاملة ملعركة إعزاز بني داعش والعاصفة" ،موقع زمان
الوصل ،2013/9/18 ،انظر:
غضت الطرف عن نشاطها ومامرساتها ،ويف بعض األحيان عندما
http://www.zamanalwsl.net/readNews.php?id=41207
حاولت إدماجها يف الثورة ،أو التصدي ملنتقديها.
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