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على الغالف
منذ بدء الحراك السوري ،كان شيوخ السلفية من سوريني وغير سورينيّ ،
يتحينون الفرصة
للهيمنة عليه ،وأخذه الى لحظة «عسكرته» تحت «راية إعالن الجهاد» .القصة الكاملة لوقائع
هذا املسار وأسراره ليست متوافرة بعد ،لكن بعض املفاصل املهمة من أسرارها أمكن كشفها
من خالل رواية قياديني ميدانيني في الحراك ،بعضهم انتمى إلى هذا التيار خالل األحداث،
وبعضهم جزء أصيل منه منذ البداية

ّ
قصة إعالن الجهاد
في الحراك السوري
ناصر شرارة

ب��ات ألح��داث الحرب في سوريا ،بعدما
م� ّ�ر ع�ل��ى ن�ش��وب�ه��ا ق��راب��ة ع��ام�ين ،سياق
واضح ُيستذكر اليوم على نحو «قصة»
ترويها كواليس الطرفني «املتطاحنني»،
ّ
ك��ل منهما على طريقته ،وضمن سياق
من الوقائع الخاصة به.
وث�م��ة ش��يء مشترك ف��ي رواي ��ة الطرفني
لوقائع «قصة حرب العامني» املستمرة،
ّ
وه ��ي أن ك�ل�ي�ه�م��ا وض ��ع ن �ص��ب عينيه
إل�غ��اء اآلخ��ر ،م��ع االس�ت�ع��داد لدفع أغلى
ّ
ثمن مقابل ذلك ،رغم شعورهما بأن هذا
الثمن قد يكون االنتحار الجماعي.

ظاهرة «أبو املعتز»
ك � ��ان ي �م �ك ��ن ،ب �ح �س��ب ق � �ي� ��ادي م �ي��دان��ي
ف��ي دم�ش��ق _ ب��دأ ان �خ��راط��ه ف��ي ال�ح��راك
م��واط�ن��ًا مدنيًا وت�ح��ول اآلن إل��ى سلفي
_ ّ أال تصل القضية إل��ى ه��ذا امل��أزق« ،لو
نفذ الرئيس بشار األسد كالمًا قاله لي
يوم  .»٢٠١١ /١١ /٢١آن��ذاك كان الحراك
سلميًا ،وما استخدم خالله من سالح لم
ّ
يتعد بعض امل�س��دس��ات التي امتشقها
البعض الذين ال يتجاوزون عدد أصابع
اليدّ ،
كرد فعل على قتل األجهزة األمنية،
خ�ل�ال ال �ت �ظ��اه��رات ،أب �ن��اء ه��م أو أق��رب��اء
لهم.
ي �س �ت��ذك��ر ال �ق �ي ��ادي ّأول ش �خ��ص ح�م��ل
السالح في الحراك ال�س��وري ،وه��و والد
شاب جامعي يدعى معتز الشعار قتلته
أج� �ه ��زة األم � ��ن خ �ل�ال إح � ��دى ت �ظ��اه��رات
ال �ح��راك السلمي ف��ي دم�ش��ق .ق��ال وال��ده
أث�ن��اء تشييعه« :لقد قتلوه وأن��ا سوف
أقتلهم» .في التظاهرة التالية ّ
خبأ في
ّ
وسطه مسدسًا ،ث��م تخفى ب�ين صفوف

املتظاهرين الخلفية ،وم��ن هناك أطلق
أول رص � ��اص � ��ة ف � ��ي م � �س � �ي ��رة ال � �ح� ��راك
ال �ع �س �ك��ري ،ال �ت��ي أص �ب �ح��ت ت �ض� ّ�م ٣٠٠
ألف مسلح ببنادق ،ومدافع ،وصواريخ
«س�ت�ي�ن�غ��ر» .تقليد «أب ��و م�ع�ت��ز» أصبح
ّ
الحقًا ظاهرة اتبعها كثيرون من أقرباء
ضحايا التظاهرات.

ّ
قصة أول مبادرة

يعود القيادي ليمسك بناصية روايته
عن الفرصة التي ضاعت وك��ان يمكنها
بنظره تالفي حالة االستعصاء الراهنة.
ّ
ي� �ق ��ول ي� ��وم  ،2011 /11 /٢١رت � ��ب ل��ي
أش� � �خ � ��اص ل ��دي� �ه ��م ص� �ل ��ة ب ��امل� �ع ��ارض ��ة
والنظام موعدًا مع الرئيس بشار األسد،
وذل� � ��ك ب �ص �ف �ت��ي ح �ي �ن �ه��ا أح � ��د ق �ي��ادي��ي
ّ
الحراك في دمشق وريفها .وشكل لقائي
ب��ه أول م� �ب ��ادرة ت �ج��اه ال �ن �ظ��ام م��ن قبل
ال�ح��راك ال��داخ�ل��ي .وف��ي تلك األث�ن��اء كان
وال ��دي ،وه��و شيخ ق��ري��ب م��ن السلفيني
وأحد خطباء مساجد دمشق ،مسجونًا
لدى أجهزة األمن .ولكنني خالل حديثي
م �ع��ه ق �ل��ت ل �ل��رئ �ي��س« :أن� ��ا ه �ن��ا م��ن أج��ل
سوريا وليس من أجل إخراج والدي من
السجن ،فهو يستطيع أن ينتظر حتى
ّ
يتم إخراجه من دون واسطة».
بمجرد وصولي إلى ردهة الطابق الذي
يشغله ،وجدت الرئيس واقفًا بانتظاري
ليستقبلني على باب مكتبه .وبخطوات
م �ت �ن��اس �ب��ة م� ��ع خ� �ط ��وات ��ي ق� ��ادن� ��ي إل ��ى
ال�ج�ل��وس بجانبه ،وب��دا مهتمًا لسماع
ما سأقوله .قلت ل��ه« :بصراحة ،الحراك
ال ي � � ��زال ح �ت ��ى اآلن س �ل �م �ي��ًا وال� �س�ل�اح
ّ
ويعبر
املستعمل ال يتعدى كونه فرديًا،
ّ
أي �ض��ًا ع��ن ردود ف�ع��ل ش�خ�ص�ي��ة .ال�ح��ل
اآلن م �ن��وط ب��إن �ش��اء ح �ك��وم��ة م�ش�ت��رك��ة

تقودها امل�ع��ارض��ة .فالحكومة الحالية
امل�ح�س��وب��ة ع�ل��ى س�ي��ادت�ك��م ال تستطيع
ح��ل امل �ش �ك �ل��ة» .ق��اط�ع�ن��ي م��واف �ق��ًا ،وأك��د
ّ
أن «ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال �ح ��ال �ي ��ة ال ت�س�ت�ط�ي��ع
ّ
ّ
ح��ل امل�ش�ك�ل��ة ،ول��و ظ��ل��ت ت �ح��اول خمس
س� � �ن � ��وات أخ � � � � ��رى» .ف ��أج � �ب ��ت« :مل � � � ��اذا ال
تحاول إحراجنا وتوافق على الحكومة
امل�ش�ت��رك��ة .ول�ت�ق��ل أي�ت�ه��ا امل �ع��ارض��ة ،إذا
ّ
كنتم قادرين على حل األزمة ،فخذوها».
أج ��اب ال��رئ�ي��س« :ك��م ح�ج��م امل�ع��ارض��ة»؟
قلت له« :إنها األغلبية» .لم يجب ،لكنه
ّ
ع� ��اد إل� ��ى ن �ق �ط��ة ج��وه��ري� ّ�ة رك � ��ز ع�ل�ي�ه��ا
ط ��وال ح��دي�ث��ه ،وم�ف��اده��ا أن ��ه ي��ري��د منا،
ّ
ن�ح��ن ح ��راك ال ��داخ ��ل ،أن ن�ن��ظ��م أنفسنا
ف��ي أح� ��زاب وت� �ي ��ارات س�ي��اس�ي��ة ك�ب�ي��رة.
وبرأيه التغيير يحدث من خالل دخول
هذه األحزاب الوليدة في تيارات شعبية
وا ّس�ع��ة إل��ى ال�ب��رمل��ان وال�ح�ك��وم��ة .ووع��د
ب� ��أن� ��ه س �ي �ف �س��ح ال� �ط ��ري ��ق ل �ل �م �س��اع��دة،
ّ
فيما لو نظمت نفسها ،وذل��ك من خالل
إع ��ادة ص�ي��اغ��ة ال��دس �ت��ور وال��د ّع��وة إل��ى
انتخابات نيابية ّ
حرة .وقال إنه موافق
على قيام حكومة مشتركة ،ولكن نجاح
ّ
ّ
ك��ل ه��ذه ال�ت�ج��رب��ة ي�ظ��ل م��ره��ون��ًا ب�ق��درة
ال �ح��راك الشعبي ال��داخ�ل��ي ع�ل��ى تنظيم
ن�ف�س��ه ،وف ��رض وج ��وده الشعبي كتيار
وطني عريض.

عنصر من «الجيش الحر» في ّ
حي بستان القصر في حلب أمس (رويترز)

تطلع الكثير من
ّ
اإلسالميين في بدايات
األحداث إلى الشيخ محمد
بن سرور
المواطنون الذين خرجوا
في التظاهرات األولى لم
يطالبوا بإسقاط النظام

إعالن الجهاد
إث � ��ر ه � ��ذا ال� �ل� �ق ��اء ،ن �ش �ط��ت ه �ي �ئ ��ات ف��ي
الحراك الداخلي لوضع دراسات إلنتاج
ّ
تصور جديد للواقع السوري ،ولكن هذا
املسار لم يظهر .وبنظر القيادي عينه،
ّ
فإن نقطة االفتراق حصلت خالل الزيارة
التي ق��ام بها وزي��ر الخارجية الروسي
س�ي��رغ��ي الف� ��روف ل��دم �ش��ق ،وبصحبته

م ��دي ��ر االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال ��روس� �ي ��ة ال ��ذي
ّ
ّ
س��ل��م األس� ��د «خ �ط��ة ب��دي �ل��ة» ،ه��ي ال�ح��ل
ّ
العسكري ،ثم إثر ذلك قصف بابا عمرو،
ف ��ي ح �م��ص ،ف ��ي ال �ش �ه��ر األول م ��ن ع��ام
 .٢٠١٢وت �ت��ال��ت األح � ��داث ب��ات �ج��اه رس��م
جبهات على امليدان.

في أوائل عام  ،٢٠١٢وبعد تسعة شهور
م��ن ع �م��ر ال �ح ��راك ال� �س ��وري ،ات �خ��ذ ق��رار
إع �ل��ان ال� �ج� �ه ��اد .س �ب �ع��ون ع ��امل ��ًا ض�م��ن
ّ
«هيئة علماء الشام» أفتوا بـ«أن الجهاد
ف� ��ي س� ��وري� ��ا ه� ��و ف � ��رض ع � ��ام ع� �ل ��ى ك��ل
مسلم» .ك��ان الشيخ يوسف القرضاوي
ق��د سبقهم إلن�ت��اج التبرير الشرعي ،إذ
رأى أن «ال �ش��رع ي�ق��ول إن��ه ع�ن��دم��ا يولد
طاغية يجب أن تفزع األمة لقتاله».
لقد َ
«مرحل» شيوخ السلفية السوريون
ّ
إع�ل�ان ال �ج �ه��اد .ك��ان��وا ي��درك��ون أن ه��ذا
ّ
يتقبله
ال�ق��رار يحتاج إل��ى تمهيد حتى
ّ
ال� �س ��وري�ي�ن .ف �ه��م ب�ل�ا ش ��ك الح� �ظ ��وا أن
املواطنني الذين خرجوا في التظاهرات
األول ��ى ل��م يكن ضمن مطالبهم إسقاط
ال �ن �ظ��ام ،ب ��ل رددوا ش� �ع ��ارات م�ط�ل�ب�ي��ة.
وح �ي �ن �م��ا ك� ��ان ي� �ن � ّ
�دس ب �ي �ن �ه��م ن�ش�ط��اء
إس�لام �ي��ون ،وي��رف �ع��ون ش �ع��ار «ال�ش�ع��ب
ي��ري��د إس �ق��اط ال �ن � ّظ��ام» ،ك��ان الكثير من
امل�ت�ظ��اه��ري��ن ي�ن�ف��ض��ون .ب�ع��د ذل ��ك ص��ار
ممكنًا رفع هذا الشعار من دون مشاهدة
انسحابات من التظاهرة .ثم عن سابق
ت� �ص � ّ�ور وت �ص �م �ي��م ،ط � � ّ�ور اإلس�ل�ام �ي��ون
ش� � �ع � ��ارات ال� � �ح � ��راك ل �ي �ص �ب��ح «ال �ش �ع��ب

عشرات الضحايا في غارات ...واملعارضة تحاول اقتحام مطاري تفتناز ومنغ العسكريني
طغى املشهد العسكري على سوريا ،حيث
ي� �ح ��اول امل �ق��ات �ل��ون امل� �ع ��ارض ��ون اق �ت �ح��ام
م �ط��اري ت�ف�ت�ن��از ال �ع �س �ك��ري ف��ي محافظة
إدلب ومطار منغ العسكري في حلب ،فيما
ح �ص��دت غ� ��ارة ج��وي��ة ع �ل��ى م�ح�ط��ة وق��ود
عشرات الضحايا في الغوطة الشرقية.
ف ��ي م � � ��وازاة ذل � ��ك ،ل �ف��ت وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ّ
التركي ،أحمد داوود أوغلو ،إلى أن «تفاقم
األوض � � � ��اع اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ف ��ي س ��وري ��ا ح�ت��م
ع �ل��ى ب�ل��اده ع ��دم إغ�ل��اق ح ��دوده ��ا م�ع�ه��ا،
واح �ت �ض��ان ع �ش��رات اآلالف م��ن ال�لاج�ئ�ين
ال � �س � ��وري �ي��ن» .وأش � � � ��ار ،ف� ��ي ك �ل �م��ة ل� ��ه ف��ي
افتتاح املؤتمر الخامس للسفراء األت��راك
ّ
املعتمدين في الخارج ،إلى أن بالده «تتبع

دب �ل��وم��اس �ي��ة ان �س��ان �ي��ة ف ��ي ت�ع��ام�ل�ه��ا مع
األزمة السورية» .ميدانيًا ،سقط العشرات،
أمس ،بني قتيل وجريح جراء غارة جوية
ن �ف��ذه��ا ال �ط �ي��ران ال �ح��رب��ي ال� �س ��وري على
محطة وقود في الغوطة الشرقية ،في ريف
دم�ش��ق ،بحسب م��ا أف��اد امل��رص��د ال�س��وري
لحقوق االنسان .من جهتها ،أفادت لجان
ال�ت�ن�س�ي��ق امل �ح �ل �ي��ة ع ��ن س �ق��وط «س�ب�ع�ين
ش �ه �ي �دًا وع �ش ��رات ال �ج��رح��ى ج� ��راء قصف
محطة وقود بالطيران الحربي».
ودارت اشتباكات عنيفة ،أمس ،بني القوات
النظامية السورية واملقاتلني املعارضني
ف��ي م�ح�ي��ط م �ط��ار ت�ف�ت�ن��از ال �ع �س �ك��ري في
م �ح��اف �ظ��ة ادل� � ��ب ،ب �ح �س��ب امل ��رص ��د ،ال ��ذي

ّ
أض ��اف «أن م�ق��ات�ل�ين م��ن ج�ب�ه��ة ال�ن�ص��رة،
وكتائب أحرار الشام ،والطليعة االسالمية
يحاولون اقتحام مطار تفتناز».
ك��ذل��ك ت�ع��رض��ت م��دي�ن��ة ت�ف�ت�ن��از «للقصف
ب��ال �ط��ائ��رات ال �ح��رب �ي��ة ،م��ا أدى إل ��ى دم��ار
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة امل �س �ت �ه��دف��ة» .أف � ��اد امل��رص��د
ّ
ب��أن مقاتلني م��ن امل�ع��ارض��ة أطلقوا نيران
األس �ل �ح ��ة اآلل� �ي ��ة وق� ��ذائ� ��ف امل� ��ورت� ��ر ع�ل��ى
ط ��ائ ��رات ه�ل�ي�ك��وب�ت��ر م �ت��وق �ف��ة ف ��ي ق��اع��دة
املطار .في محافظة حلب ،أشار املرصد إلى
وق��وع اشتباكات عنيفة في محيط مطار
م�ن��غ ال �ع �س �ك��ري ،ال ��ذي ي �ح��اول امل�ق��ات�ل��ون
امل �ع��ارض��ون اق�ت�ح��ام��ه .م��ن ن��اح�ي��ة أخ��رى،
ّ
أفادت وكالة األنباء السورية «سانا» بأن

وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري
أح �ب �ط��ت ع�م�ل�ي��ات إره��اب �ي��ة ب��واس �ط��ة 20
ع �ب��وة ن��اس �ف��ة زرع� ��ت ف��ي ع ��دد م��ن أح �ي��اء
ّ
حلب القديمة .وأضافت «سانا» أن وحدة
م��ن الجيش ال�س��وري قضت على ع��دد من
أخطر املسلحني ،بينهم قائد ميداني في
منطقة الخفسة بريف حلب ،أمس.
وف��ي مدينة السفيرة ف��ي ري��ف املحافظة،
«ت � � �ج � � ��ددت االش� � �ت� � �ب � ��اك � ��ات ب �ي��ن ال� � �ق � ��وات
ال�ن�ظ��ام�ي��ة وم�ق��ات�ل�ين م��ن ج�ب�ه��ة ال�ن�ص��رة
وكتائب أخ��رى في محيط معامل الدفاع،
التي ي�ح��اول��ون اقتحامها منذ أسابيع»،
ّ
بحسب املرصد الذي أشار إلى أن الطيران
الحربي استهدف بلدتي حيان وحريتان.

وأغلقت السلطات السورية ،أول من أمس،
وللمرة األول��ى مطار حلب الدولي بسبب
استهدافه بالقصف من مقاتلي املعارضة،
ب �ح �س��ب م ��ا ذك� ��ر م �ص��در م�ل�اح��ي ل��وك��ال��ة
«فرانس برس».
ف��ي غ �ض��ون ذل� ��ك ،اس �ت �م��رت االش �ت �ب��اك��ات
بني القوات النظامية ومقاتلني «من جبهة
ال�ن�ص��رة وع ��دة ك�ت��ائ��ب أخ ��رى ف��ي محيط
معسكر وادي الضيف» في محافظة ادلب.
وف � ��ي ري � ��ف ادل� � ��ب ت� �ع � ّ�رض ��ت ب� �ل ��دة ب�ن��ش
للقصف من الطائرات الحوامة التي «ألقت
براميل متفجرة على البلدة بالتزامن مع
قصف مدفعي» ،بحسب املرصد.
في ريف دمشق ،قتل  12شخصًا من عائلة

