العالم 19

الخميس  3كانون الثاني  2013العدد 1897

«القائد المجهول»
يعود الفضل في إطالق الحراك العسكري
االسالمي في سوريا إلى شخص حرص
داخ� ��ل ال�ب�ي�ئ��ة ال�س�ل�ف�ي��ة ع �ل��ى إب �ق��اء اس�م��ه
ّ
مكتومًا .وتفاصيل قصته تفيد أنه حينما
ظ �ه��رت ل�ل�م��رة األول� ��ى ال�ك�ت��ائ��ب ال�ع�س�ك��ري��ة
االس�ل�ام� �ي ��ة ف� ��ي م �ن ��اط ��ق ش � ��رق س ��وري ��ا،
ك��ان��ت ح ��االت م�ت�ف��رق��ة وم �ش��رذم��ة .ول�ك��ن
عملية ال�ن�ه��وض ب�ه��ا ،وت��وح�ي��ده��ا ،ق��اده��ا،
ب ��داي ��ات ال �ع��ام امل��اض��ي ( ،)٢٠١٢شخص
م��دن��ي ّ
وح��د ال �ح��راك ال�ع�س�ك��ري اإلس�لام��ي
بني منطقتي الشمال وال�ش��رق ،أي املنطقة
امل�م�ت��دة م��ن ال��دوي��ر إل��ى ح�ل��ب ح�ت��ى إدل��ب،
فتخوم الالذقيةّ .
وأدت مبادرته إلى توحيد
غالبية الكتائب االسالمية التي كانت تعمل
في هذه املناطق ،ضمن املجلس العسكري
القديمّ ،
وسماهم «كتائب أحرار الشام».
وب�ل��غ مجموعها حينها  ٨٠كتيبة .وك��ان
ج� �م� �ي ��ع ع� �ن ��اص ��ره ��ا م � ��ن امل� ��دن � �ي �ي�ن ذوي
االنتماء السلفي أو القريب منه .والجهتان
األساسيتان اللتان قدمتا الدعم لها ،هما
ال �س �ع��ودي��ة ول �ي �ب �ي��اّ ،ف ��ي ح�ي�ن أن امل�ج�ل��س
ال �ع �س �ك��ري ك ��ان ي �ت �ل��ق��ى ال ��دع ��م م ��ن ق�ط��ر،
وتركيا ،وأوروبا.

يريد إع��دام الرئيس»ّ ،
ثم «الشعب يريد
ً
إع�ل��ان ال �ج �ه��اد» .ون �ح��ن اآلن ف �ع�ل�ا في
ّ
ه ��ذه امل��رح�ل��ة ال �ت��ي خ��ط��ط اإلس�لام� ّ�ي��ون
للوصول إليها منذ البداية.

بني الشيخني «سرور» و«العرعور»

ّ
تطلعت الكثير من أنظار اإلسالميني في
بدايات األح��داث إلى الشيخ محمد زين
العابدين بن نايف سرور ،بوصفه املؤهل
للحراك
ألن يؤدي دور املرشد اإلسالمي ّ
السوري .ولكن حالة الكره التي يكنها له
كبار شيوخ السلفية في املنطقة ،ومنهم
القرضاوي ،إضافة إلى تقدمه في العمر،
ج �ع�ل�اه ي� �ت ��وارى ع ��ن امل �ش �ه��د .وس � ��رور،
س��وري إخواني النشأة ،انجذب ،الحقًا،
نحو السلفية املتشددة ،ومسقط رأسه
ف��ي درع��ا التي اشتعلت فيها األح��داث.
ًَ
ّ
وه � ��و ع ��ال ��م م �ت �م��ك��ن ،وخ � �ص ��وص ��ا ف��ي
م�ج��ال فقه ال�ج�ه��اد .وك��ان ق��د ه��اج��ر مع
شيوخ «إخ��وان» سوريا إلى السعودية
إث��ر أح��داث حماة ف��ي ثمانينيات القرن
املاضي ،حيث القى احتضانًا من األسرة
الحاكمة ومن شيوخ الحركة الوهابية،
شأنه ش��أن ق��ادة إخ��وان س��وري��ا ومصر

ال��ذي��ن ه��رب��وا م��ن نظامي حكميهما في
ّ
وهابيو
الفترة ذاتها تقريبًا .واستعان
ال �س �ع��ودي��ة ب�ه��م م��ن أج ��ل ت�م�ك�ين ق�ط��اع
التعليم الديني في اململكة ،وص��ار لهم
ص ��وت ف�ق�ه��ي ّم �س �م� ّ�وع .وأه �م �ي��ة س��رور
الفضل
املضاعفة تحققت ألن��ه صاحب ّ
في صياغة القاعدة الشرعية التي وفرت
لتنظيم القاعدة املستند الفقهي لظهوره
ّ
الوهابية
ووالدته .قال بن سرور لشيوخ
في اململكة« :أنتم حركة سلفية دعوية،
واإلخ � � � ��وان ح ��رك ��ة إس�ل�ام� �ي ��ة ج �ه��ادي��ة،
وال ينقصكم لتصبحوا ح��رك��ة سلفية
ج �ه��ادي��ة س ��وى أن ت��دم �ج��وا ب�ي�ن أف �ك��ار
محمد بن عبد ال��وه��اب ونظريات سيد
قطب ع��ن الجهاد (الفريضة الغائبة)».
وهكذا كان ،وكانت والدة القاعدة.
ّ
ّ
وتدلل ه��ذه الواقعة على أن «القاعدة»،
ف�ك��ري��ًا وتنظيميًا ،ل��م ي�ك��ن ي�ت��أل��ف فقط
من الدائرتني املصرية (أيمن الظواهري)
والجزيرة العربية (أسامة بن الدن)؛ بل
فيه ،أيضًا ،كان هناك الدائرة «الشامية»
ال�ت��ي ص��اغ��ت ن�ظ��ري��ة والدت ��ه .واع�ت�ب��رت
أه�م�ي��ة ال �ظ��واه��ري تنظيمية أك �ث��ر مما
ّ
ه��ي فقهية ،إذ إن س��رور جمع امليزتني

ب � �ك � �ف ��اءة ع ��ال � �ي ��ة ،وب � �ن� ��ى ب �ي��ن ال � ��دائ � ��رة
ال�ش��ام�ي��ة داخ ��ل ال�ق��اع��دة وب�ي�ئ��ة واس�ع��ة
من السلفية املتشددة في العالم عالقات
وث�ي�ق��ة .وع�ل�ي��ه ،ال ي�ع��ود مستغربًا اآلن
ملاذا استطاع الحراك السلفي في سوريا
ج��ذب كل ه��ذا الكم من أطياف جهاديي
القاعدة للقتال معه في ساحتهم.
وم��ع تعاظم دور الجماعات اإلسالمية
داخ� ��ل ال� �ح ��راك ال � �س ��وري ،اه �ت��م ش�ي��وخ
ال �س �ل �ف �ي��ة ب �م �ن��ع دخ � � ��ول س � � ��رور إل� �ي ��ه،
والتنظيمي.
لعلمهم ب��اق�ت��داره الفكري ّ
وت �ج ��در اإلش� � ��ارة ه �ن��ا إل ��ى أن� ��ه حينما
هاجر سلفيون إلى طرابلس في شمال
ل �ب �ن��ان م��ن دول م�خ�ت�ل�ف��ة ،وذل� ��ك عشية
ّ
مخيم نهر ال�ب��ارد ،بقصد إقامة
أح��داث
إم��ارة إسالمية هناك ،أرس��ل س��رور إلى
ً
عاصمة الشمال ممثال له ،وهو شخص
ّ
كويتي الجنسية .ورغ��م أن مجموعته
كانت صغيرة العدد ،سرعان ما أظهرت
ف��ارق��ًا ن��وع �ي��ًا ف��ي ح��راك �ه��ا ،ب �ل��غ ذروت ��ه
حينما اق�ت��رح��ت إن�ش��اء مجلس شرعي
ّ
يوحد بندقية السلفيني .ولكن سرعان
ّ
م� ��ا ت� �ن ��ب ��ه ش � �ي ��وخ األط� � �ي � ��اف ال �س �ل �ف �ي��ة
األخ ��رى العاملة ف��ي ال�ش�م��ال لـ«الفطنة
ال �س��روري��ة» ،فاجتمعوا ض��ده ،وط��ردوا
ممثله.
وم ��رة ج��دي��دة ،أق�ص��ى ش�ي��وخ السلفية،
مل� �ن ��اس� �ب ��ة ال� � �ح � ��راك ال � � �س� � ��وري ،س� � ��رور.
ول �ض �م��ان ع ��دم ن �ف ��اذه إل �ي��ه ل �ك��ون��ه اب��ن
درع��ا وح��ام��ل اإلرث التاريخي للصراع
بني اإلخوان املسلمني والنظام ،اختاروا
ال�ش�ي��خ ع��دن��ان ال �ع��رع��ور ل�ي�ت�ص� ّ�در ه��ذا
امل � �ش � �ه� ��د ،ب ��وص� �ف ��ه اب � � ��ن ري � � ��ف دم �ش ��ق
ورغم أن اختيارهم
و«السلفي املهاجر»ّ .
ل ��ه ت � � ّ�م ع �ل��ى ق ��اع ��دة أن� � ��ه ال ي �ن��اف �س �ه��م،
تحصيل نتائج لم تكن متوقعة،
استطاع ّ
وأب��رزه��ا أن��ه ،خ�لال بداية األح��داث ،كان
ّ
ل��ه ال�ف�ض��ل ف��ي س ��ن ش �ع ��ارات إس�لام�ي��ة
ع �ق��ائ��دي��ة ل �ل �ح ��راك ك� ��ان ل �ه��ا م�س��اه�م��ة
ف��ي أسلمته ،م��ن قبيل «التكبير» خالل
التظاهرات ،وهتافات م��ن ن��وع «محمد
قائدنا إلى األب��د» .وأيضًا على مستوى
ّ
امل�م��ارس��ات ،ع� ّ�م��م مقولة تفيد أن صالة
ال�ف�ج��ر ه��ي ج��زء م��ن ال �ح��راك ال�ج�ه��ادي،
ً
إذ خ ��اط ��ب امل� �ع ��ارض�ي�ن ق� ��ائ�ل��ا« :ك �ي��ف
ي�ط�ل��ب أح��دك��م م��ن ال �ل��ه أن ي�ن�ص��ره ،وال
يصلي الفجر وهو وقت مبارك» .حاليًا
تراجع موقع العرعور ،نظرًا إلى مغاالته
ال�ع�ل�ن�ي��ة ف��ي تطييفه ال �ح��راك وت��رك�ي��زه
على تكفير العلويني.

تجربة بلحاج

ّ
ويقابل املقولة الشائعة ع��ن أن «جبهة
ال �ن �ص��رة» ه ��ي أم ال �ك �ت��ائ��ب اإلس�لام �ي��ة
ال�ج�ه��ادي��ة ف��ي س��وري��ا ،تأكيد مناقض،
ّ
أن «كتائب أحرار الشام» هي مركز الثقل
العسكري والفكري «ال�ص��ام��ت» .ويقول
ّ
أن� �ص ��ار ه� ��ذا ال � ��رأي إن م ��ا ح� ��دث خ�لال

ّ
الصيف املاضي من تجميع لكل كتائب
ال�ج�ه��اد ال�س��وري��ة ت�ح��ت ع �ن��وان «جبهة
ثوار سوريا» ،لم يكن في الحقيقة سوى
ع�م�ل�ي��ة ت��وح �ي��د ل �ك �ت��ائ��ب أح � ��رار ال �ش��ام
م��ع شقيقاتها م��ن ال�ك�ت��ائ��ب اإلس�لام�ي��ة
ّ
األخرى .ويرى هذا الرأي أن كبار نشطاء
كتائب أحرار الشام هم القادة الفعليون
ل �ل �ج �ب �ه��ة وامل� ��رش� ��د ال �ف �ك ��ري األس ��اس ��ي
للجبهة الجهادية الوليدة.
وي � �ق� ��دم� ��ون ،ل �ت��أك �ي��د ذل � � ��ك ،ف �ي �ض��ًا م��ن
امل�ع�ل��وم��ات امل�ح�ص��ور ان�ت�ش��اره��ا داخ��ل
ق �ل �ع��ة ال � �ح� ��راك ال� �ج� �ه ��ادي ف� ��ي س ��وري ��ا
املغلقة ،لكن أب��رزه��ا قصة صلة النظام
ال� ��داخ � �ل� ��ي ،ال� � ��ذي أق� � ّ�رت� ��ه «ج �ب �ه��ة ث� ��وار
سوريا» أخيرًا .ويلفتون ،في هذا املجال،
ّ
إل ��ى أن «ك �ت��ائ��ب أح � ��رار ال �ش ��ام» تعتبر
تجربة عبد الحكيم بلحاج ،قائد الثورة
ال�ل�ي�ب�ي��ة ،ه��ي ال �ن �م��وذج ال ��ذي تسترشد
ب��ه ،ب�خ�ص��وص مجمل دوره ��ا وهدفها
ال �ن �ه��ائ��ي ف��ي س ��وري ��ا .وم �ج��رد م�ق��ارن��ة
رؤيتها اآلنفة ه��ذه ،ومضمون «النظام
ّ
واملكون
الداخلي» لجبهة ث��وار سوريا،
م��ن  ٤٠ص�ف�ح��ة ،ت�ظ�ه��ر أن �ه��ا استنساخ
كامل لرؤية كتائب أحرار الشام الداعية
إل��ى م�ح��اك��اة ت�ج��رب��ة ب�ل�ح��اج ،وذل ��ك من
الزوايا اآلتية:
ً
أوال _ إع �ل�ان ال �ج �ه��اد (أي ض � ��رورة أن
يكون القتال تحت راية اإلسالم).
ثانيًا _ تطبيق شرع الله أثناء العملية
ال �ج �ه ��ادي ��ة .وف� ��ي ه� ��ذا ال �س �ي��اق ي�ع�ط��ي
نموذج بلحاج بعدين متالزمني لهدف
ق � �ي ��ام ال� �ج� �ه ��ادي�ي�ن ب ��إن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ات
ال �ش��رع �ي��ة ف ��ي م �خ �ت �ل��ف امل �ن ��اط ��ق ال �ت��ي
ي��وج��دون ف�ي�ه��ا أث �ن��اء امل�ه�م��ة ال�ق�ت��ال�ي��ة،
وهما تطبيق ح��دود ال�ش��رع ،ليس فقط
على األع ��داء ب��ل على امل�ج��اه��دي��ن أيضًا
خالل ّالحراك الجهادي .وتجدر االشارة
إل� ��ى أن � ��ه ي��وج��د ل�ج�ب�ه��ة ث � ��وار س��وري��ا،
(ج � � ��رى أخ � �ي � �رًا ت� � � ��داول ت �س �م �ي��ة أخ� ��رى
ل�ه��ا« :ج�ب�ه��ة ت�ح��ري��ر س��وري��ا») ،مجلس
شرعي أعلى ،تتفرع عنه في كل منطقة
ف��ي س��وري��ا هيئة شرعية تضم قاضيًا
غالبًا ما يكون مجتهدًا ،يمارس سلطة
تطبيق شرع الله على الجهاديني وعلى
أعدائهم في آن واحد.
ث��ال �ث��ًا _ ال � �ه� ��دف إي � �ص� ��ال س� ��وري� ��ا إل��ى
ح� �ك ��وم ��ة ل �ي �س ��ت ب � ��ال � �ض � ��رورة دي �ن �ي ��ة،
لكنها تلتزم ب��أم��ري��نّ ،أول�ه�م��ا أال تكون
عسكرية ،وثانيهما أن ّ
تطبق شرع الله،
وذلك تحت ّ
مبرر االنصياع «لألغلبية»
(امل� �ق� �ص ��ود ّ أن أغ �ل �ب �ي��ة س� �ك ��ان س��وري��ا
مسلمني سنة).
راب � �ع� ��ًا _ ت � �ق� ��وم ال� �ك� �ت ��ائ ��ب ال �ع �س �ك��ري��ة
ّ
االس�ل��ام � �ي� ��ة ب � �ح� ��ل ن� �ف� �س� �ه ��ا ،وت �س �ل �ي��م
سالحها للمؤسسة العسكرية الجديدة
ب�ع��د س �ق��وط ال �ن �ظ��ام ،وي�ن�خ��رط م��ن هو
ّ
مؤهل من عناصرها في مؤسسة جيش
سوريا الجديدة.

ني
واح ��دة ،معظمهم م��ن األط �ف��ال ،ف��ي قصف
ب��ال �ط �ي��ران ال �ح��رب��ي ت �ع��رض��ت ل ��ه م��دي�ن��ة
معضمية ال �ش��ام ج�ن��وب غ��رب العاصمة،
ب�ح�س��ب امل��رص��د ال ��ذي أف ��اد ب ��أن ال�ق�ص��ف
ّ
املتجدد على املدينة ّأدى إل��ى مقتل ستة
أش �خ��اص بينهم م�ق��ات��ل م �ع��ارض .ك��ذل��ك،
ّ
ّ
أف ��اد امل��رص��د ب ��أن ال �ط �ي��ران ال �ح��رب��ي ش��ن
غارات على بلدتي شبعا ودير العصافير
في ريف دمشق ،ومنطقة البساتني الواقعة
بني مدينتي دوما وحرستا.
وف� � ��ي ري� � ��ف دي� � ��ر ال � � � � ��زور ،ت � �ع � ّ�رض ��ت ق ��رة
ال �ح �س �ي �ن �ي��ة ،وال � �ح � �ص� ��ان ،وال� �ش� �ه ��اب ��ات
ل�ل�ق�ص��ف م��ن ق�ب��ل ال �ق��وات ال�ن�ظ��ام�ي��ة عند
منتصف ليل الثالثاء األربعاء.

ف� ��ي دم � �ش� ��ق ،س �م ��ع دوي ان � �ف � �ج ��ار ،ع�ن��د
م �ن �ت �ص��ف ل �ي��ل أول م ��ن أم � ��س ،ن ��ات ��ج م��ن
انفجار عبوة ناسفة في ح� ّ�ي كفرسوسة،
م ��ن دون أن ت ��رد م �ع �ل��وم��ات ع ��ن خ�س��ائ��ر
ب�ش��ري��ة .م��ن ن��اح�ي��ة أخ ��رى ،أع�ل�ن��ت عائلة
ال� �ص� �ح ��اف ��ي ّ األم � �ي � ��رك � ��ي ج� �ي� �م ��س ف ��ول ��ي
( 39ع��ام��ًا) أن ��ه خ�ط��ف ف��ي ن�ه��اي��ة تشرين
الثاني في ّمحافظة ادلب .وتفيد شهادات
جمعتها بأنه أوقف في  22تشرين الثاني
ق��رب مدينة تفتناز م��ن قبل أرب�ع��ة رج��ال
مسلحني برشاشات كالشنيكوف ،أفرجوا
بعد ذلك عن سائقه ومترجمه.
ف � ��ي األردن ،اس� �ت� �خ ��دم ��ت ق� � � ��وات األم � ��ن
ّ
املسيل للدموع في
األردن�ي��ة ،أم��س ،الغاز

م�خ� ّ�ي��م ال��زع �ت��ري ل�لاج�ئ�ين ال �س��وري�ين إث��ر
وقوع اعمال شغبّ ،أدت إلى إصابة ثمانية
أش �خ��اص ،على خلفية ت��وزي��ع مساعدات
انسانية على الالجئني.
ف��ي س �ي��اق آخ� ��ر ،ق �ت��ل م��واط��ن اوس �ت��رال��ي
ف��ي س��وري��ا ،ص �ب��اح األح� ��د ،خ�ل�ال عملية
اقتحام املقاتلني املعارضني لقاعدة وادي
الضيف العسكرية في شمال غرب البالد،
ّ
حسبما أف��اد املرصد أم��س .وأش��ار إلى أن
«اوستراليًا يدعى أبو الوليد االوسترالي
قتل في  30كانون األول ،فيما كان يشارك
إلى جانب املقاتلني املعارضني في عملية
اقتحام قاعدة وادي الضيف».
(أ ف ب ،رويترز ،أ ب ،سانا)

الصحافي املختطف جيمس فولي (أ ف ب)

األمم املتحدة:
 60ألف قتيل في سوريا
قالت مفوضة األمم املتحدة
لحقوق االنسان ،نافي بيالي
ً
(الصورة) ،نقال عما وصفته

بدراسة «وافية» دامت خمسة
اشهرّ ،إن  60ألف شخص
على األقل قتلوا في الصراع
في سوريا .وعلى مدى خمسة
أشهر من التحليل ،قام باحثون
بمضاهاة سبعة مصادر
للمعلومات ،من بينها الحكومة
السورية ،لجمع قائمة تضم 59
ألفًا و 648شخصًا وردت تقارير
بمقتلهم بني  15آذار  2011و30
تشرين الثاني .2012
(رويترز)

مناورة فوق «إسرائيل»
لضرب أهداف «سورية»
ذكرت القناة الثانية في
التلفزيون العبري ّأن أجواء
فلسطني املحتلة ستشهد في
األسبوع املقبل مناورة هي
األولى من نوعها ملئة طائرة
حربية تابعة للسالح الجوي
لدول صديقة إلسرائيل ،إضافة
إلى طائرات من سالح ّ
الجو
اإلسرائيلي.
وبحسب القناة ،فإن «الهدف من
املناورة هو التدرب على عمل
حربي مشترك ضد اهداف
معادية ،على غرار ما حصل
في الحالة الليبية ،أو كما يمكن
أن يحصل مع سوريا ،إن قرر
التحالف الغربي الدولي التحرك
لتوجيه ضربة ضد مخزون
السالح الكيميائي السوري».
وقالت القناة ّإن الدول املشاركة
ّ
في املناورة فضلت اإلبقاء على
سرية هويتها ،وعدم إعالنها،
ً
مشيرة إلى أن ممثلي أسلحة
الجو املختلفة ،سيتدربون في
إسرائيل بـ«اعتبارها ساحة
مرغوب بها ،بفضل الخبرة التي
تراكمت فيها خالل السنوات
املاضية ،في مواجهة منظومات
األسلحة التي تزودت بها الدول
العربية» .وذكرت القناة ّأن سالح
ّ
سيؤمن ،خالل
الجو اإلسرائيلي
املناورة ،سربًا خاصًا يعمل
على محاكاة دور أسلحة جو،
تشغلها جيوش عربية قريبة
من إسرائيل.
وشددت على أن الطيارين
اإلسرائيليني تدربوا في السنوات
القليلة املاضية في دول أوروبية
عدة ،من بينها ايطاليا ،ورومانيا،
وبلغاريا ،واليونان ،وقبرص
«وخالل التدريبات ،ناوروا على
مواجهة طائرات حربية شبيهة
بطائرات ميغ .»29
(األخبار)

