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سوريا

ّ
«األنصار» السوريون:
تقرير

تربة «الربيع الجهادي» وحاضنة «المهاجرين»

ّ
«الجهادية»
حظيت التنظيمات
في المشهد السوري
بنصيب ّ
ّ
وافر من األضواء اإلعالمية ،لكن
القسم األكبر منها اجتذبته ظاهرة
(«الجهاديون» من خارج
«المهاجرين» ّ
أن هؤالء ال يزالون
سوريا) .ورغم ّ
مؤثرًا في الحرب ،غيرَ
ّيلعبون دورًا
ّ
ّ
لـ«األنصار» (الجهاديون السوريون)
أن
ّ
ّ
دورًا ال يقل أهمية في استمرار تلك
التنظيمات
صهيب عنجريني
فـ ــرض ال ـع ـن ـصــر «الـ ـجـ ـه ــادي» نـفـســه
ّ
بقوة في املعادلة السورية ،إلى درجة
ُ
سـيـطــرتــه عـلــى الـنـسـبــة الــعـظـمــى من
األراضي الخارجة عن سيطرة الدولة.

ّأعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس
أن موسكو بدأت الخطوات العملية
إلعداد مؤتمر «جنيف .»3
وقــال نائب وزيــر الخارجية ،ميخائيل
بوغدانوف ،في مقابلة مع وكالة
الجميع
«نوفوستي»« :يجب أن يدرك ً
أن جنيف  3ليس ل ـقـ ًـاء منفصال ،بل
عملية تفاوض ستتطلب توافر اإلرادة
السياسية والصبر والوقت .إننا نرى أن
عـقــد مـثــل ه ــذا الـمــؤتـمــر يستحق
دعمنا ،ولذلك بدأنا الخطوات العملية
لجنيف  .»3وتابع الدبلوماسي
لإلعداد ً
الروسي قائال إن نتائج لقاءات المعارضة
السورية في موسكو والقاهرة يجب
أن تشكل قــاعــدة مـشـتــركــة إلج ــراء
الـمـفــاوضــات مــع دمـشــق فــي إطــار
عملية «جنيف .»3

فــرغــم اخـتــاف «أج ـنــدات» الجماعات
ّ
املسيطرة وأولوياتها ،غير أن الحامل
«ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــادي» ه ـ ــو األس ـ ـ ـ ـ ــاس ف ـي ـه ــا،
م ــن «داعـ ـ ــش» إل ــى «ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة»
و«جـ ـي ــش الـ ـفـ ـت ــح» ،م ـ ـ ــرورًا ب ــ«ج ـيــش
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــام» و«حـ ـ ــركـ ـ ــة أحـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـش ــام
اإلس ــام ـ ّـي ــة» .وإذا ك ــان «امل ـهــاجــرون»
يـمـثـلــون «بـيـضــة ال ـقـ ّـبــان» فــي معظم
ّ
«ال ـ ـ ـغـ ـ ــزوات» ،ف ـ ــإن ع ــدي ــد «األنـ ـص ــار»
هـ ــو الـ ـعـ ـم ــود الـ ـفـ ـق ــري ل ـل ـت ـن ـظ ـي ـمــات
ّ
ّ
«الـ ـجـ ـه ـ ّ
ـادي ــة» .ويـ ــدلـ ــل ع ـل ــى ذلـ ــك أن
ّ
ّ
صعود القوة «الجهادية» قد تناسب
طـ ـ ــردًا م ــع ازديـ ـ ـ ــاد أع ـ ـ ــداد املـنـتـسـبــن
ّ
ّ
السوريني .كما أن «األنـصــار» شكلوا
بـيـئــة حــاضـنــة ل ــ«امل ـهــاجــريــن» الــذيــن
«نـ ـف ــروا ل ـن ـصــرة إخ ــوان ـه ــم» وأخـ ــذوا
ّ
القتالية
على عاتقهم نقل خبراتهم
إليهم.

ّ
السوريون والفكر «الجهادي»

ال ُيـعـتـبــر ال ـف ـكــر «الـ ـجـ ـه ــادي» غــريـبــا
ُك ـل ـ ّـي ــا ع ــن ال ـس ــاح ــة الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة .فــرغــم
االخ ـ ـتـ ــافـ ــات «ال ـ ـف ـ ـكـ ـ ّ
ـريـ ــة» بـ ــن ت ـي ــار
ّ
ّ
الجهادية» وجماعة اإلخوان
«السلفية
ّ
امل ـس ـل ـم ــن ،غ ـي ــر أن األخ ـ ـيـ ــرة لـعـبــت
دورًا تــاري ـخـ ّـيــا ف ــي تـعــريــف املجتمع
السوري بفكرة «الجهاد» ،ســواء عبر
الـتـنـظـيــم األم بـشـكــل مـبــاشــر أو عبر
الـ ـ ـ ــذراع ال ـت ــي ان ـب ـث ـقــت ع ـن ــه «تـنـظـيــم
َ
زاوج بني
الـطـلـيـعــة امل ـقــات ـلــة» (ال ـ ــذي
ّ
االنتماء لـ«الجماعة» وبني «السلفية
ّ
الجهادية») .وإليهما يرجع جزء كبير
ّ
شخصيات
من «الفضل» في تصدير
«جـ ـه ـ ّ
ـادي ــة» مـ ـع ــروف ــة ،ل ـع ـبــت أدوارًا
مؤثرة في «املشهد الجهادي العاملي»
وشغلت مناصب قيادية داخــل كثير
مــن تنظيماته (أبــو مصعب السوري
ّ
السورية
على سبيل املثال) .األجهزة
َ
بــدورهــا لــم تـتــوان عــن االستثمار في
املـ ـي ــدان «ال ـ ـج ـ ـهـ ــادي» ،وغـ ــض الـنـظــر
عـ ــن ظـ ــواهـ ــر أسـ ـه ـ َـم ــت فـ ــي ت ـكــري ـســه
داخــل املجتمع السوري حني اقتضت
ّ
اللعبة ذل ــك .ول ـعــل أشـهــر األمـثـلــة في
هذا املضمار كان الشيخ أبو القعقاع
(محمود غــول أغاسي) الــذي اضطلع
ّ
أساسي في تجنيد «املجاهدين»
بدور
ال ـس ــوري ــن وإرس ــالـ ـه ــم إلـ ــى الـ ـع ــراق،
واغتيل في حلب في شهر أيلول 2007
(كانت نسبة املهاجرين السوريني إلى
العراق بني  10و %13وفقًا للمصادر
ّ
الجهادية).

ّ
«الربيع الجهادي»

ً
ّ
مثلت ًبدايات الحدث السوري فرصة
سانحة الزده ــار «املـشــروع الجهادي
ّ
ف ــي الـ ـش ــام» .عـ ــزز ذل ــك أن التجييش
ّ
اإلعالمي الذي أسهم بقوة في تأجيج
الـشــارع ّ
َ
خطابه و ٌفــق «بوصلة»
وجــه
ٌ
ط ــائ ـف ـ ّـي ــة ،وهـ ــي ب ــوص ـل ــة أثـ ـي ــرة لــدى

بات «األنصار» يشكلون ّتيارًا قائمًا في ّ
حد ذاته داخل «جبهة النصرة» (األناضول)

أصحاب الفكر «الجهادي» .وبالتزامن
م ــع تـنــامــي الـعـنــف وع ـس ـكــرة املشهد
ّ
والسلفيون
ـوان»
تــدريـجــا ،كــان «اإلخ ـ ّ
قــد سجلوا نشاطًا مكثفًا فــي تهريب
وت ـخ ــزي ــن األس ـل ـح ــة ع ـب ــر ال ـبــواب ـتــن
اللبنانية واألردن ـ ّـي ــة ّأول األم ــر (قبل
ّ
التركية) .وإذا كان
أن تهيمن البوابة
إط ــاق س ــراح ع ــدد مــن «الـجـهـ ّـاديــن»
م ــن ال ـس ـج ــون الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة ق ــد أثـ ـ ــر فــي
ّ
ـاد» ،ف ــإن دور
تـكــريــس «ع ـق ـيــدة ال ـ َج ـهـ ّ
هؤالء ما كان ليكتمل لوال أنهم لعبوا
ّ
في ُمناخات ُم ّ
فكريًا واقتصاديًا
هيأة
ّ
واجتماعيًا ،األمــر الــذي ينطبق على
«الجهاديني» السوريني العائدين من
«هـجــراتـهــم» ،ومــن هــؤالء على سبيل
املـثــال أبــو محمد الـجــوالنــي مؤسس
وزعـ ـ ـي ـ ــم «جـ ـبـ ـه ــة ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة ،ت ـن ـظ ـيــم
القاعدة في بالد الشام».

«الروافد» وعوامل االستمرار

ل ــم ي ـكــن ت ـنــامــي الـ ـق ـ ّـوة «ال ـج ـه ـ ّ
ـادي ــة»
مـ ـمـ ـكـ ـن ــا لـ ـ ــو انـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــت «الـ ـ ـ ــروافـ ـ ـ ــد»
ـريــة املـحـلـ ّـيــة .وه ــو أم ــر ّ
الـبـشـ ّ
تنبهت
إلـيــه التنظيمات والـجـهــات الــداعـمــة

ً
ل ـهــا ،وخ ــاص ــة م ــع اس ـت ـم ــرار ال ـحــرب
وان ـ ـع ـ ــدام م ــام ــح ح ـس ـم ـه ــا .خـ ــروج
ب ـعــض امل ـنــاطــق وامل ـ ــدن ع ــن سـيـطــرة
ً
ّ
ّ
أساسيًا
السورية كــان عامال
الــدولــة
الجدد،
املنتسبني
اجتذاب
عوامل
من
ً
ً
ّ
حيث شــكــل ال ـفــراغ مـســاحــة مناسبة
ل ـت ـح ــرك «الـ ـ ــدعـ ـ ــاة» و«الـ ـش ــرعـ ـي ــن».
وبــاإلفــادة مــن التمويل الكبير الــذي
حـظـيــت ب ــه الـتـنـظـيـمــات ً(الـخـلـيـجــي
بـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ـ ـ ــام ،وخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ال ـ ـق ـ ـطـ ــري،
والسعودي ،والكويتي غير الرسمي،
ً
وصــوال إلــى االكتفاء الــذاتــي كما في

ال ُي َع ّد الفكر
«الجهادي» غريبًا
ُ
ك ّليًا ّعن الساحة
السورية

يكتف «الــدعــاة»
حــالــة «داعـ ــش») .لــم
ِ
بمنابر املساجد ،بل ابتكروا وسائل
تتيح لهم انتشارًا أكبر ،مثل «الخيم
واملـل ـت ـق ـيــات ال ــدع ــوي ــة» ُ
(س ـج ــل أكـبــر
ن ـشــاط لـهــا فــي ري ـفــي حـلــب وإدلـ ــب).
وت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع «امل ـ ـ ـطـ ـ ـ ّ
ـويـ ـ ــات الـ ــدعـ ــويـ ــة»
ُ
وكـتـ ّـيـبــات «فـقــه ال ـج ـهــاد» مــع السلل
اإلغاثية أول األمر ،ثم بشكل مستقل
(ن ـش ـط ــت ت ـح ــدي ـدًا ف ــي ريـ ــف دم ـشــق
ً
واملناطق املحاذية للقلمون) ،وصوال
إل ـ ـ ــى ان ـ ـت ـ ـهـ ــاج سـ ـي ــاس ــة «ال ـت ـج ـن ـي ــد
اإلجباري» في بعض املناطق (جيش
اإل ّس ـ ـ ــام ف ــي الـ ـغ ــوط ــة ،وداع ـ ـ ــش فــي
الرقة).

«األنصار» في موازين القوى

بات «األنصار» يشكلون ّ
تيارًا قائمًا
في ّ
حد ذاته داخل «جبهة النصرة».
ُ ّ
ّ
ٌ
وهــو تــيــار يطمح كثير مــن منظريه
ـادي ــة» سـ ّ
إل ــى خـلــق حــالــة «ج ـه ـ ّ
ـوريــة
شـبـيـهــة بـتـجــربــة «ح ــرك ــة طــال ـبــان»،
تحافظ على نهجها «الجهادي» مع
ّ
التخفف مــن ِثـقــل االرت ـبــاط بتنظيم
ُ
«القاعدة» .وقد اصط ِلح على تسمية

تقرير

«داعش» يدمي القامشلي ...وإجراءات لتخفيف الحصـ ـ
أيهم مرعي
ع ــاد «داعـ ــش» مــن بــوابــة االنـتـحــاريــن
ّ
مجددًا في القامشلي .مدينة الحسكة،
ومعها القامشلي ،الـلـتــان استعصتا
أمام التنظيم املتطرف ،لم تترك أمامه
خـيــارًا ســوى «املـفـخـخــات» .يــوم أمــس،
ل ـق ــي ع ـ ــدد مـ ــن ع ـن ــاص ــر «األسـ ــايـ ــش»
(الـشــرطــة الـكــرديــة) واملــدنـيــن حتفهم،

وأصـيــب آخ ــرون فــي تفجير انتحاري
يـ ـق ــود ش ــاح ـن ــة م ـف ـخ ـخــة ب ــال ـق ــرب مــن
مبنى لقيادة «األســايــش» فــي املنطقة
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ف ــي ح ــي ال ـع ـن ـت ــري ــة عـنــد
امل ــدخ ــل ال ـش ــرق ــي مل ــدي ـن ــة ال ـقــام ـش ـلــي.
ووس ــط ت ـض ــارب امل ـع ـلــومــات ع ــن عــدد
ال ـض ـح ــاي ــا وامل ـ ـصـ ــابـ ــن ،أك ـ ــد م ـصــدر
ف ــي ق ـي ــادة ش ــرط ــة مـحــافـظــة الـحـسـكــة
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن «ع ـ ــدد ال ـش ـه ــداء بـلــغ

 13ش ـه ـي ـدًا وأصـ ـي ــب  50آخ ـ ـ ــرون ،مع
أضــرار مادية كبيرة في املـكــان» .وأكد
مصدر في «األسايش» لـ«األخبار» أن
ّ
محملة بمادة
«شــاحـنــة حـمــراء الـلــون
الـ ــرمـ ــل حـ ــاولـ ــت االق ـ ـت ـ ــراب مـ ــن مــركــز
األسايش في املنطقة الصناعية بحي
ال ـع ـن ـت ــري ــة ،إال أن اك ـت ـش ــاف عـنــاصــر
الـحــاجــز أمــرهــا دفــع بــاالنـتـحــاري إلــى
تفجير نفسه قـبــل وصــولــه إل ــى املـقــر،

ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابني».
ولفت املـصــدر إلــى أن «عــدد الضحايا
نــاتــج مــن وق ــوع التفجير فــي املنطقة
الصناعية التي تشهد حركة مرورية
وس ـك ــان ـي ــة ك ـث ـي ـف ــة» .وت ـب ـن ــى تـنـظـيــم
«داعش» في بيان التفجير ،قال فيه إن
«أبو محمد األنصاري ،قام باالنغماس
ب ـص ـه ــري ــج م ـف ـخ ــخ فـ ــي م ـق ــر ال ـق ـي ــادة
العامة لقوات األسايش التابعة ملرتدي

 pkkقرب املنطقة الصناعية في مدينة
القامشلي ،ما أدى إلــى هــاك أكثر من
 40مرتدًا وجرح العشرات» .ويأتي هذا
التفجير بعد قرابة شهرين من تفجير
انتحاري نفسه بحزام ناسف استهدف
مقر هيئة البلديات التابعة ل ــ«اإلدارة
الذاتية» في فندق هدايا وسط مدينة
القامشلي .وفــي ديــر ال ــزور ،استهدف
الجيش السوري مواقع لـ«داعش» في

