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تقرير

ّ
األردنيون في «جبهة النصرة»:

ّ
حصة الملك

لعب العنصر األردني
ّ
محوريًا داخل
دورًا
«جبهة النصرة» منذ
تأسيسها حتى اليوم.
ومنذ «الطالق الجهادي»
بين «النصرة» و«داعش»
بات «المهاجرون
األردنيون» يحظون
بنصيب األسد من الهرم
القيادي للتنظيم
صهيب عنجريني
ً
ّ
م ــثـ ـل ــت ًال ـ ـح ـ ــرب الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ت ــرب ــة
خ ـص ـب ــة لـ ــ«الـ ـجـ ـه ــادي ــن» ،ال ـج ــدد
مـنـهــم وال ـق ــدام ــى ع ـلــى ح ــد سـ ــواء.
وفــرض العنصر األردنــي نفسه في
مــرح ـلــة م ـب ـكــرة م ــن م ــراح ــل ظـهــور
«الـجـهــاديــن» فــي اللعبة السورية
بفعل عــوامــل كـثـيــرة ،منها «الـبــاع
ال ـج ـه ــادي األردن ـ ـ ــي» ال ـطــويــل (فــي
م ــا ي ـخــص ال ـج ـهــاديــن ال ـق ــدام ــى)،
ّ
الجغرافية الواسعة (375
والحدود
ّ
كلم) التي لعبت دورًا محوريًا في
يضاف
انتقال «الجهاديني الجدد»،
ّ
إلى ذلك العامل «اإلرشادي» املتمثل
بــ«املــرجـعـ ّـيــات الـجـهــاديــة ال ـبــارزة»
التي تقيم في اململكة.

األردن و«جبهة النصرة»

دخ ــول وخ ــروج املــوظـفــن إلــى الحي
امل ـش ـت ـعــل ي ــوم ـي ــا .نـ ــوع م ــن الـتــأكـيــد
عـلــى ال ـس ـيــادة ت ـمــارســه ال ــدول ــة ،من
خالل متابعة تدريس مناهج وزارة
ال ـتــرب ـيــة داخ ـ ــل الـ ـح ــي ،إض ــاف ــة إلــى
إدخـ ـ ــال الـ ـغ ــذاء وم ـت ـط ـل ـبــات الـحـيــاة
إلــى املــدنـيــن .وبحسب إحصائيات
مديرية التربية في محافظة حمص،
ف ــإن  6500طــالــب وطــال ـبــة يــدرســون
مناهج وزارة التربية داخ ــل الحي،
وهم موزعون على  14مدرسة حلقة
أولى وثانية وثانوية مختلطة ،فيما
كــانــت الــدولــة تــرعــى  9م ــدارس فقط،
خالل العام املاضي.

على الموقع:

مشاركة كردية في «موسكو» و«القاهرة»
الناشطتان اإليطاليتان إلى بالدهما

كــانــت «ال ـن ـص ــرة» ّأول التنظيمات
ّ
«الجهادية» ظهورًا ُمعلنًا في املشهد
السوري .وكما بات معروفًا ،فقد كان
ّ
قاعدي».
ظهورها أشبه بـ«ابتعاث
لم يكن الخالف بني تنظيم «الدولة
اإلســامـيــة» وتنظيم «الـقــاعــدة» قد
نشب بعد .تشارك الطرفان في رعاية
ّ
طبيعيًا
«ال ــول ـي ــد ال ـج ــدي ــد» ،وكـ ــان
ً
أن ي ـكــون الـعـنـصــر األردن ـ ــي فــاعــا،
وال سيما فــي ظــل ح ـضــوره الـقــوي
في تنظيم «القاعدة» .ومنذ مرحلة
«ال ـع ـمــل الـ ـس ــري» لـعـبــت «الـسـلـفـيــة
الجهادية األردن ـيــة» دورًا ب ــارزًا في
ح ـش ــد «املـ ـه ــاج ــري ــن» وت ـج ـن ـيــدهــم
لصالح «الـنـصــرة» .وذلــك بالتزامن
م ـ ــع ب ـ ــدء أب ـ ــو م ـح ـم ــد الـ ـج ــوالن ــي،
«أم ـيــر جبهة ال ـن ـصــرة» ،الـعـمــل في
سوريا .كان عـ ٌ
ـدد من أبــرز «الوجوه
الجهادية األردنـيــة» قد وصلوا إلى
تنظيم
األردنُ ،مبتعثني مــن زعـيــم
َ
«ال ــدول ــة» أب ــو بـكــر ال ـب ـغــدادي بغية
«ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـتـ ـط ــوع والـ ـعـ ـم ــل عـلــى
استقدام مهاجرين أردنيني» .ومنهم
مصطفى صالح عبد اللطيف (أبو
أنــس الصحابة) ،وأيــاد الطوباسي
(أب ــو جليبيب) .م ـصـ ٌ
ـدر «ج ـهــادي»

ّ
قال لـ«األخبار» ّإن ّ
«أول نفير ُمنظم
في صفوف النصرة كان في الحقيقة
نفير اإلخــوة املهاجرين األردنيني».
ّ
املـصــدر قــال إن «طــائــع املهاجرين
األردن ـي ــن ب ــدأت فــي الــوصــول على
وجــه التقريب فــي تموز  .2011كان
ُهـ ـن ــاك ب ـع ــض اإلخـ ُـ ـ ــوة ق ــد وص ـل ــوا
ّ
ّ
فرادى ،لكن النفير املنظم بدأ في ذلك
الوقت».
ووفقًا ملصادر «جهادية» متقاطعة،
ف ـقــد ك ــان ــت مــدي ـنــة الـ ــزرقـ ــاء (ال ـتــي
ُينسب إليها أبو مصعب الزرقاوي)
شريان ّأول لرفد «النصرة».
بمثابة
ٍ
يقول أحــد املـصــادر لــ«األخـبــار» إن
«امل ـج ــاه ــدي ــن ل ــم ي ـك ــون ــوا يـمـيــزون
ب ـ ــن الـ ـنـ ـص ــرة وال ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة .ك ــان ــوا
ينطلقون إلى سوريا وهم يعلمون
أنـهــم ذاهـ ُبــون للجهاد فــي صفوف
ً
القاعدة ،نصرة للشعب ُ السوري».
ً
ع ـ ـ ــاوة ع ـل ــى «ال ـ ـقـ ــادة امل ـب ـت ـع ـثــن»
م ــن قـبــل ال ـب ـغ ــدادي ،لـعــب ع ــدد من
«امل ـ ـشـ ــايـ ــخ الـ ـسـ ـلـ ـفـ ـي ــن» امل ـق ـي ـمــن
فــي ال ــزرق ــاء دورًا هـ ّـامــا فــي «حشد
امل ـجــاهــديــن ،وتهيئتهم الـشــرعـيــة.
ومن هؤالء الشيخ منيف سمارة»،
وفقًا للمصدر ذات ــه .كــذلــك ،بــرز في
هذا السياق القيادي األردني البارز
ف ــي «ال ـج ـب ـهــة» أب ــو سـيــف األرد ُن ــي
(أحمد حربي العبيدي) ،الــذي قتل
معتقل
أخ ـي ـرًا تـحــت الـتـعــذيــب فــي
ٍ
ت ــاب ــع ل ــ«ال ـن ـص ــرة» ن ـف ـس ـهــا! مقتل
الـعـبـيــدي دف ــع م ـصــادر «جـهــاديــة»
إلى كشف حقيقة الــدور الــذي لعبه
«ف ـ ــي اس ـت ـق ـط ــاب مـ ـئ ــات امل ـقــات ـلــن
األردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن قـ ـب ــل أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ث ــاث
سنوات وإدخالهم إلى درعا».

«أمراء» عسكريون ...و«شرعيون»
شغل أردنيون مناصب بارزة داخل
«النصرة» منذ تأسيسها .وكان من
أب ــرزه ــم «األم ـي ــر الـعـسـكــري الـعــام»
أب ــو سـمـيــر األردن ـ ــي (ت ــؤك ــد بعض
الجهاديني أنــه أبــو أنــس الصحابة
نـفـســه ،األم ــر ال ــذي تـنـفـيــه مـصــادر
ج ـهــاديــة أخ ـ ــرى) .وت ـجــدر اإلش ــارة
إل ــى رأي ي ـتــم ت ــداول ــه ف ــي صـفــوف
م ـ ـنـ ــاوئـ ــي «الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» مـ ـ ـف ـ ــاده أن
ّ
الفعلية للنصرة كانت منذ
«القيادة
تشكلها ،وحتى اليوم بأيدي أمراء
أردنيني ،وال ًيعدو وجود الجوالني
كــونــه واج ـه ــة ل ـعــدم إثـ ــارة حفيظة
املـ ـج ــاه ــدي ــن الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن» .ك ــذل ــك،
يـبــرز «الـشــرعــي الـعــام للنصرة» د.
ســامــي ال ـع ــري ــدي ،وه ــو واح ـ ـ ٌـد من
الــاع ـبــن ال ـب ــارزي ــن ف ــي «الـجـبـهــة»
مـنــذ تــأسـيـسـهــا .وق ــد ُس ـلــط املــزيــد

تقارير أخرى
على موقعنا

مــن األض ــواء عليه منذ ظـهــوره في
أح ــد «إصـ ـ ـ ــدارات ال ـن ـص ــرة» بصفة
«الشرعي العام».

حضور قوي في درعا والغوطة
يشكل األردن ـيــون العماد الحقيقي
لــ«الـنـصــرة» فــي درع ــا ،ومحيطها،
حيث يبرز أبو املقداد األردنــي ،أحد
الـ ـق ــادة ال ـع ـس ـكــريــن الـ ـب ــارزي ــن في
درع ــا .وم ــن «األم ـ ــراء» ال ـجــدد ،يبرز
أبو عمير األردني ،الذي بويع أخيرًا
«أم ـي ـرًا لجبهة الـنـصــرة فــي درع ــا».
كــذلــك يـحـظــى األردنـ ـي ــون بحضور
قـ ــوي ف ــي ال ـغ ــوط ــة ،ح ـيــث مل ــع نجم
الــولـيــد «أم ـيــر الـنـصــرة فــي الغوطة
الـ ـش ــرقـ ـي ــة» الـ ـ ـ ــذي تـ ــؤكـ ــد مـ ـص ــادر
«جـهــاديــة» مناوئة لــ»الـنـصــرة» أنه
«ضابط استخبارات أردني سابق»،
وأب ـ ــو خــدي ـجــة األردن ـ ـ ــي «ال ـقــاضــي
العام في الغوطة» ،إضافة إلــى أبو
البراء «أمير الغوطة الغربية» ،وأبو
عبد الـلــه األردن ــي «شــرعــي الغوطة
ً
الـغــربـيــة» .ش ـمــاال ،يـبــرز اس ــم معتز
السخنة ،القائد امليداني فــي حلب،
والذي يؤكد املناوئون أنه «ابن لواء
بالجيش األردني» .وأبو املقداد الذي
شـغــل مـنـصــب «أم ـي ــر إدل ـ ــب» ،وأب ــو
ع ـكــرمــة «ال ـق ـي ــادي ال ـع ـس ـكــري» في
إدلــب ،كما أعلن قبل أيــام مقتل أبو
قدامة األردني «أمير حارم وسلقني»
أثناء مشاركته في الهجوم األخير
على قريتي نبل ،والزهراء في ريف
حلب.

«مرجعيات ُعليا»

ع ـ ـ ــاوة ع ـل ــى ال ـع ـن ــاص ــر ال ـفــاع ـلــن
على األرض ،فــإن أبــرز «املرجعيات
الشرعية» هم رموز في تيار «السلفية
الجهادية» من الجنسية األردنية ،أو
املقيمني في اململكة .ويبرز في هذا
ٌّ
السياق كل من أبو محمد العطاوي،
وأبــو محمد املـقــدســي ،وأبــو قتادة،
وأبو ّ
سياف (محمد الشلبي) ،والذي
نقلت مصادر «جهادية» ،وإعالمية
ع ـنــه تــأك ـيــده أن ــه «شـ ـ ــارك بفاعلية
في تأسيس النصرة» .ومــن الالفت
أن نفوذ التيار األردن ــي فــي امليدان
ت ــزاي ــد ب ـت ـنــاســب ط ـ ــردي م ــع تــزايــد
النشاط اإلعالمي لـ«املرجعيات» من
داخ ــل األردن ،إب ــان تــأجــج «الـحــرب
األهلية الجهادية» بني «النصرة»،
و«داعــش» ،والتي كان من نتائجها
هـيـمـنــة «األمـ ـ ـ ـ ــراء» األردن ـ ـيـ ــن على
«النصرة» ّ
(وجه أبو محمد املقدسي
رسائل وفتاوى من داخــل السجون
األردنية ،ويرى البعض أن السلطات
األردنية عقدت اتفاقات مع املقدسي،
وآخ ــري ــن م ــن امل ـشــايــخ تـضـمــن لهم
بعض االمتيازات ،في مقابل توجيه
النصرة فــي اتـجــاه يــوافــق املصالح
األردنية).

ــنص ورفع أعالم
ف ـع ـش ــرات ال ـش ـق ــق اض ـط ــر سـكــانـهــا
إلى إخالئها ،كما أن وتيرة القصف
بــالـهــاون وأسـطــوانــات الـغــاز ترتفع
من وقت إلى آخر ،وينتشر املدافعون
عن املنطقة في جميع األبنية املطلة
على جمعية املالية وقرية الليرمون،
كما فــي أبنية أخ ــرى .شبكة الدفاع
عــن هــذه املنطقة «يستحيل خرقها
اآلن» ،وفـ ــق تـعـبـيــر ق ــائ ــد م ـيــدانــي،
ّ
مــؤكـدًا أن مــا حصل «فــي النعناعي
قبل نحو عام لن يتكرر إطالقًا».

وفـ ــي مـ ـع ــارك الـ ــدفـ ــاع ع ــن ضــاح ـيــة
ال ــزه ــراء ك ــان ملـقــاتـلــي «ل ــواء الـقــدس
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي» الـ ـبـ ـصـ ـم ــة األب ـ ـ ـ ــرز؛
ّ
فاألبنية التي تولوا أمر الدفاع عنها
ك ــان م ــن ال ـص ـعــوبــة ع ـلــى املـسـلـحــن
اخـ ـ ـت ـ ــراقـ ـ ـه ـ ــا« :نـ ـ ـح ـ ــن ن ـ ـقـ ــاتـ ــل ح ـتــى
املوت ،العدد األكبر من الشهداء في
ه ــذا امل ـحــور ك ــان مــن رفــاق ـنــا ،وهــذا
يعني تكبيد العدو خسائر كبيرة،
فالفلسطيني ال ينسحب بل يقاتل
ح ـتــى امل ـ ــوت ،وال يـقـبــل ع ـلــى نفسه

املــوت املجاني» ،يقول أحــد عناصر
«اللواء».
ال ـت ـن ــاف ــس وإث ـ ـبـ ــات الـ ــوجـ ــود أمـ ــران
شائعان في هذا املحور الذي تعاقبت
عـلــى ال ــدف ــاع عـنــه مـجـمــوعــات شتى
م ــن «ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» ،و«ك ـتــائــب
البعث» ووحــدات الجيش املختلفة،
إضافة إلى عناصر فرع «املخابرات
الجوية» ،الذي تحول إلى عقدة لدى
امل ـج ـمــوعــات امل ـس ـل ـحــة ال ـت ــي أعـلـنــت
عشرات املرات «تحريره».

لـ ــم يـ ـع ــد فـ ـ ــرع امل ـ ـخـ ــابـ ــرات ال ـج ــوي ــة
هــدفــا للمسلحني ،بــل أص ـبــح عقدة
ي ـب ـت ـع ــدون ع ـن ـه ــا ب ــاتـ ـج ــاه أه ـ ــداف
ي ـع ـت ـب ــرون ـه ــا س ـه ـل ــة ،ل ـك ــن ع ـش ــرات
املـحــاوالت األخــرى القتحام األبنية
الـقــريـبــة مــن جــامــع الــرســول األعـظــم
ب ـ ـ ــاء ت ب ــال ـف ـش ــل والـ ـعـ ـل ــم الـ ـس ــوري
يرفرف على جهته الشمالية ،حيث
ق ـنــاصــات املـسـلـحــن تـبـحــث ع ــن ّ
أي
جسد الستهدافه فــي مــدى يتجاوز
الجامع بمئات األمتار.
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متفرقات
األسد :إلى موسكو
لمناقشة أسس الحوار
قــال الرئيس السوري بشار األســد ّإن املوقف
ال ــروس ــي ه ــو دع ــم س ــوري ــا ف ــي حــرب ـهــا ضد
اإلرهـ ــاب ،وإن مــن الـســابــق ألوان ــه الـحـكــم على
إمكانية نجاح خطوة الحوار السوري من خالل
اللقاء الذي تدعو إليه موسكو.
وأضـ ـ ـ ــاف األسـ ـ ـ ــد ،فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع صـحـيـفــة
«ليتيرارني نوفيني» التشيكية« :ذاهـبــون إلى
روسيا ليس للشروع في الحوار بل لالجتماع
مع هذه الشخصيات املختلفة ملناقشة األسس
الـ ـ ـت ـ ــي س ـ ـي ـ ـقـ ــوم ع ـل ـي ـهــا
الحوار عندما يبدأ ،مثل:
وحدة سورية ،ومكافحة
املـ ـنـ ـظـ ـم ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة،
ودع ــم الجيش ومحاربة
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ،وأشـ ـ ـي ـ ــاء مــن
هــذا القبيل» .وأش ــار إلى
وجـ ـ ـ ـ ــود «ت ـ ـغ ـ ـيـ ــر ب ـط ــيء
وخ ـ ـجـ ــول إزاء ال ــوض ــع
في سوريا من قبل الغرب ،لكنهم ال يعترفون
علنًا بأنهم كانوا مخطئني» .وكشف األسد أنه
«بدأنا بوضع الخطط للشروع في عملية إعادة
اإلعـمــار في بعض املناطق التي تحققت فيها
املصالحة وعــادت الحياة فيها إلــى طبيعتها»،
مضيفًا« :ال أعتقد أن الشعب السوري سيقبل
ً
بمشاركة أي شركة من بلد معاد كان مسؤوال
بشكل مباشر أو غير مباشر عن سفك الدم
السوري خالل األزمة».
(سانا)
تركيا تمنع كشف وثائق تسليمها
أسلحة إلسالميين في سوريا
حظرت الحكومة التركية على وسائل اإلعالم
وشبكات التواصل االجتماعي كشف وثائق
تثبت ،وفقًا للجهات التي نشرتها ،أن تركيا
ً
س ـل ـمــت ف ـع ــا أس ـل ـحــة مل ـج ـمــوعــات إســام ـيــة
معارضة في سوريا.
وع ـ ّـم ــم امل ـج ـلــس األع ـل ــى ل ــإذاع ــة والـتـلـفــزيــون
(الـهـيـئــة املــراق ـبــة لــإعــام ال ـتــركــي) عـلــى كافة
وسائل اإلعالم قرارًا قضائيًا ّ
يهدد بمالحقات
في حال نشر هذه الوثائق .وقبل عام اعترضت
ع ـنــاصــر م ــن الـ ـ ــدرك ع ـنــد الـ ـح ــدود ال ـســوريــة
شاحنات تواكبها عربات تابعة لالستخبارات
التركية محملة باألسلحة ملجموعات معارضة.
(األخبار)
«االئتالف» :واشنطن ستدرب  15ألف مقاتل
أكــد نــائــب رئـيــس «االئ ـتــاف» امل ـعــارض ،هشام
م ـ ـ ــروة ،ان ـع ـق ــاد اج ـت ـم ــاع ب ــن أطـ ـي ــاف ســوريــة
م ـع ــارض ــة وم ـن ــدوب ــن م ــن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة
للحديث عن برنامج تدريب وتجهيز «املعارضة
املعتدلة» ،والــذي أقـ ّـره الكونغرس األميركي قبل
أش ـهــر .وف ــي تـصــريـحــات أدل ــى بـهــا إل ــى وكــالــة
«األناضول» ،أوضح مروة أنه «حضر االجتماع
املتعلق بالجانب السياسي مع مبعوث الواليات
املتحدة الخاص إلى سوريا دانييل روبنشتاين»،
ح ـيــث أك ــد ال ـجــانــب األم ـي ــرك ــي «ض ـ ــرورة دعــم
املعارضة من أجل محاربة اإلرهاب».
ولـفــت إلــى أن «االئ ـتــاف أكــد أن مــن سيجري
تــدريـبـهــم سـيـكــونــون رافـ ـدًا للجيش الـحــر في
عملياته ضــد الـنـظــام وتنظيم داع ــش» ،مبينًا
أن «الخطة األميركية تشتمل تــدريــب  15ألف
مـقــاتــل عـلــى م ــدار  6س ـنــوات» .وأعـلـنــت وزارة
الدفاع األميركية عن اجتماع قائد قوة املهمات
املـشـتــركــة لـعـمـلـيــات س ــوري ــا ،مــايـكــل نــاغــاتــا،
واملـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـي ــرك ــي الـ ـخ ــاص إل ـ ــى س ــوري ــا
باملعارضة السورية يومي  12و 13من الشهر
الجاري ،في مدينة إسطنبول» في تركيا.
(األناضول)

