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سوريا
ّ
تخطى أمير «جبهة النصرة» أبو محمد الجوالني غياب التنسيق
والشورى ،معلنًا استجابته لدعوة أمير «دولة العراق ُ اإلسالمية»
أبو بكر البغدادي بـ«االرتقاء الجهادي» .وبخالف ما أشيع ،وافق
ّ
التوحد ،مجددًا بيعته ألمير التنظيم أيمن الظواهري
على
ُ
الذي ينتظر منه خطاب القرار في األيام املقبلة

خالل تظاهرة
ضد النظام
السوري في حلب
(ديميتار ديلكوف
ــ أ ف ب)

بالد الشام تنتظر األمير
«جبهة النصرة» تعلن مبايعة الظواهري وتقبل االرتباط مع
«دولة العراق اإلسالمية» إلقامة الخالفة
رضوان مرتضى
ُول ��دت ال��دول��ة اإلس�لام�ي��ة .أرض ال��راف��دي��ن
وب �ل�اد ال �ش��ام ستجمعهما راي ��ة واح ��دة.
أذرع «ت �ن �ظ �ي ��م ال � �ق � ��اع � ��دة» ف � ��ي ال � �ع� ��راق
وس��وري��ا تعيش م�خ��اض «دول ��ة الخالفة
اإلسالمية» ،التي لم يعد ينقصها سوى
تعيني األمير .هذا الحدث الكبير تنتظره
ب�لاد الشام خ�لال أي��ام .ي��وم أم��س ،التبس
من املتابعني ،في مقدمتهم
األمر على كثير ُ
وس��ائ��ل اإلع �ل��ام .أش �ي��ع أن أم �ي��ر «ج�ب�ه��ة
ال �ن �ص ��رة» أب� ��و م �ح �م��د ال �ج ��والن ��ي رف��ض
الوحدة التي دعا إليها أمير «دولة العراق
اإلس�لام�ي��ة» أب��و بكر ال�ب�غ��دادي ،لكن ذلك
ل��م يكن صحيحًا .فقد أعلنها الجوالني
واض �ح��ة« :إن ��ي أس�ت�ج�ي��ب ل��دع��وة الشيخ
أبو بكر البغدادي حفظه الله باالرتقاء من
األدن��ى إل��ى األع�ل��ى ،وأق��ول ه��ذه بيعة من
أبناء «جبهة النصرة» ومسؤولهم العام
ال �ف��ات��ح أب ��و م�ح�م��د ال �ج��والن��ي ن�ج��دده��ا
لشيخ املجاهدين األمير أيمن الظواهري
ونبايعه على السمع والطاعة».
وب� �ح� �س ��ب ال � �ج � �ه� ��ادي�ي��ن ،ف� � ��إن «م ��واف� �ق ��ة
ال �ج��والن��ي ع �ل��ى االرت � �ق� ��اء ال �ج �ه��ادي من
ٌ
واجب
أجل الوحدة اإلسالمية واملصلحة
ش ��رع ��ي» .ت�ل��ك ال�ن�ق�ط��ة أوض �ح �ه��ا الشيخ
ال �ب �غ��دادي ،ع��ارض��ًا ت�ج��رب��ة أب ��و مصعب
ال � ��زرق � ��اوي ال � ��ذي ق� ��اد «ح ��رك ��ة ال �ت��وح �ي��د
وال�ج�ه��اد» ف��ي ال �ع��راق؛ فبعدما أصبحت
ق � ّ�وة وازن ��ة ،ب��اي��ع ال��زرق��اوي أم�ي��ر تنظيم
القاعدة يومها أسامة بن الدن باعتباره
رم �زًا ل�لأم��ة .وبحسب ال�ب�غ��دادي ،تستلزم
البيعة تغيير االس��م لالنتقال م��ن دائ��رة
ال�ج�ه��اد ف��ي ال �ع��راق واالرت �ب ��اط ب��ال��دائ��رة
ُ
العاملية للجهاد .استبدل االسم بـ«تنظيم
�ن» ،ثم
ق ��اع ��دة ال �ج �ه��اد ف ��ي ب�ل�اد ال ��راف ��دي � ُ
ك ��ان «م�ج�ل��س ش ��ورى امل �ج��اه��دي��ن» .ق�ت��ل
ال ��زرق ��اوي ،ف��أك�م��ل م�س�ي��رة االرت �ق ��اء ه��ذه
أب��و ع�م��ر ال�ب�غ��دادي وأب ��و ح�م��زة امل�ص��ري
اللذان أكمال االرتقاء ،فكانت «دولة العراق
اإلسالمية» .هكذا عرض البغدادي مسيرة
الزرقاوى ،داعيًا الجوالني إلى االقتداء به.
ُ ّ
وقال إن «الزرقاوي كان يعلم كم ستكلف
ت�ل��ك ال�ب�ي�ع��ة أه��ل ال�س�ن��ة ف��ي ال �ع��راق ،لكن
مرضاة الله فوق كل الحسابات البشرية».
وبذلك استبق البغدادي األع��ذار التي قد
ُ
تستخدم إلرجاء هذا اإلعالن.
إذًا ،فقد وافق الجوالني على االرتقاء نحو
ال��دول��ة اإلس�لام�ي��ة ،لكنه أعلن «ب�ق��اء راي��ة
الجبهة كما هي ال ُي ّ
غير فيها شيء ،رغم
ّ
اعتزازنا براية الدولة ومن حملها وضحى
وب ��ذل دم�ُ ��اءه ت�ح��ت ل��وائ �ه��ا» .وع ��زز ذل��ك،
بقوله« :ن�ج��دد البيعة لشيخ املجاهدين
أي�م��ن ال �ظ��واه��ري بالسمع وال �ط��اع��ة» في
م��ا ُي�ش�ب��ه ت�ق��دي��م أوراق اع �ت �م��اد ،واض�ع��ًا
ن�ف�س��ه ت �ح��ت إم� ��رة م��ا ُي� �ق � ّ�رره ال �ظ��واه��ري
ال��ذي ُيفترض أن ُيعلن قريبًا اس��م األمير
لـ«الدولة اإلسالمية في العراق والشام».
لقد شهدت األي��ام املاضية نشاطًا الفتًا
ل �ل �ت �ن �ظ��م األص� ��ول� ��ي ال� �ع ��امل ��ي .اف �ت �ت �ح��ه
زع� �ي ��م ال �ت �ن �ظ �ي��م أي� �م ��ن ال� �ظ ��واه ��ري م��ن
خ�ل�ال تسجيل م �ص� ّ�ور يمتد ع�ل��ى أكثر
م ��ن س ��اع� �ت�ي�ن ،ت �ح��ت ع � �ن ��وان «ت��وح �ي��د
العمل اإلسالمي ح��ول كلمة التوحيد».
خاطب الرجل األمة اإلسالمية في طول
ال�ع��ال��م وع��رض��ه .ت�ح��دث ع��ن «االن�ت�ص��ار
والفتح والتمكني لإلسالم وعودة مجده
ّ
وعزته»ّ ،
معرجًا على فلسطني التي رأى
ّ
تحولت إل��ى فرع
أن «ح��رك��ة فتح» فيها
من فروع املوساد وأداة في يد واشنطن.
أثنى على «بطوالت املجاهدين في أرض
الشام» ّ
مشبهًا ما يجري هناك بما جرى

«ف��ي الطف على الحسني املحاصر» ،ثم
امتدح «دولة العراق اإلسالمية» عشرات
املرات التي «لها دين في عنق كل مسلم
حر شريف» .تحدث بعدها عن سقطات
ثالث إليران (دعم غزو أفغانستان وغزو
ال �ع��راق وال��وق��وف م��ع ن �ظ��ام ال�ب�ع��ث في
س ��وري ��ا) .ت �ط��رق إل ��ى أح� ��وال ال�ص��وم��ال
ومالي واليمن واملغرب ومصر .رأى أن
مرسي مخطئ وال ُي ّ
طبق ش��رع الله .لم
يكتف بذلك ،أرسى أسس «دولة اإلسالم
ً
الجديدة»ّ ،
فحدد املباح واملحظور قائال:
«ال ت�س�ف�ك��وا دم ��اء إخ��وان �ك��م امل�س�ل�م�ين،
وال ت� �ع� �ت ��دوا ع �ل ��ى ح ��رم ��ة م �س��اج��ده��م
وم �س��اك �ن �ه��م ف �ك��ل ه� ��ذا ي ��ؤخ ��ر ال �ن �ص��ر،
ال ت �س��ارع��وا ف��ي ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة مع
ال �خ��ون��ة امل�ت�ع��ام�ل�ين م��ع اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين،
وال ت� �ت� �ب ��رأوا م� ��ن إخ ��وان� �ك ��م امل �س �ل �م�ين
املجاهدين».
ّ
فتحرك
هكذا نطق الظواهري بكلمة السر،
أم �ي��ر دول ��ة ال �ع��راق م�ع�ل�ن��ًا دول ��ة ال��وح��دة
اإلسالمية في ال�ع��راق وال�ش��ام .كشف أبو
ب�ك��ر ال �ب �غ��دادي أن��ه م��ن ان �ت��دب ال�ج��والن��ي
للجهاد في سوريا ،مشيرًا إلى أنه أرسله
ب��رف �ق��ة آخ��ري��ن ل �ل�ق��اء ال �خ�لاي��ا ال�ج�ه��ادي��ة
ف��ي ال �ش��ام« :رس�م�ن��ا ل�ه��م س�ي��اس��ة العمل
ووضعنا لهم الخطط وأمددناهم ما في

نطق الظواهري
فتحرك أمير
بكلمة السر،
ّ
دولة العراق معلنًا دولة
الوحدة اإلسالمية في
العراق والشام

مناصفة في كل شهر» .وأضاف
بيت ًاملال ُ
ق� ��ائ �ل�ا« :ل� ��م ن �ع �ل��ن ذل� ��ك س��اب �ق��ًا ألس �ب��اب
أم �ن �ي��ة ،أم ��ا اآلن ف ��آن األوان ل�ل�إع�ل�ان أن
جبهة النصرة ه��ي ام�ت��داد ل��دول��ة العراق
اإلسالمية ،متجاوزين كل ما ُ
سيقال ألن
رضى الله فوق كل شيء» .ووضع ذلك في
سياق «مسيرة الرقي بالجماعة» ،داعيًا
إلى «إلغاء االسمني وتوحيد الراية – راية
الدولة اإلسالمية ،راية الخالفة ،فيختفي
اس � ��م دول� � ��ة ال � �ع� ��راق اإلس�ل�ام� �ي ��ة وج �ب �ه��ة

النصرة ليبقيا في تاريخنا الجهادي».
خطوة البغدادي جاءت في سياق الوحدة
التي دعا إليها الظواهري ،لكنها فاجأت
أمير «جبهة النصرة» الفاتح أب��و محمد
ّ
مسجل
ال�ج��والن��ي .خ��رج األخ�ي��ر بخطاب
ليؤكد ما كشفه البغدادي من «عالقة مع
دولة العراق اإلسالمية وفضل في أعناقنا
ننساه ما حيينا» ،لكنه أعلن عدم علمه
ال ُ
بما أع�ل��ن ،مؤكدًا أن��ه لم ُيستشر في ذلك.
ُ
ّ
وإذ أكد أن «دولة اإلسالم في الشام تبنى

بمساعدة الجميع من إخواننا املهاجرين
وش� �ي ��وخ أه ��ل ال �س �ن��ة» ،ك �ش��ف ع ��ن رغ�ب��ة
كانت لديهم في «إرجاء إعالن االرتباط ،ال
لضعف أصاب رجال الجبهة ،إنما حكمة
مستندة إلى فهم السياسة الشرعية التي
تالئم واقع الشام والتي اتفق عليها أهل
الحل والعقد م��ن ق�ي��ادات الجبهة وطلبة
علمها وق �ي��ادات ال�ف�ص��ائ��ل األخ ��رى وم��ن
يناصرنا من أه��ل ال��رأي وامل�ش��ورة خارج
ال�ب�لاد» .قصد الجوالني القول بأنه يرى

«الشيخ مقصود» في قبضة مسلحي املعارضة
تحول ّ
حي الشيخ مقصود
ّ
ألول مرة منذ بدء
الحرب في سوريا إلى بؤرة
ساخنة بدخول مئات من
املسلحني إليه ،ونزوح
السكان تمهيدًا لجولة
جديدة من الصراع

حلب ــ باسل ديوب
وص ��ل ل�ه�ي��ب األزم � ��ة ال �س��وري��ة إل ��ى ح� ّ�ي
الشيخ مقصود في حلب ،الذي كان بعهدة
ح��زب «االت �ح��اد ال��دي�م�ق��راط��ي» ،ال��واج�ه��ة
ال �س��وري��ة ل �ح��زب ال �ع �م��ال ال �ك��ردس �ت��ان��ي،
ف��ي ت �ك��رار مل��ا ح �ص��ل ف��ي ش�ق�ي�ق��ه ال �ت��وأم
ح� ّ�ي األشرفية .مئات املسلحني اقتحموا
ّ
حسن سيف الدين،
الحي وأعدموا الشيخ
ّ
إم � ��ام ج ��ام ��ع ال �ح �س ��ن ،وم ��ث� �ل ��وا ب�ج�ث�ت��ه،
ل �ي �ش �ه��د ال � �ح� � ّ�ي امل� �ن� �ك ��وب م ��وج ��ة ن� ��زوح
كبرى ملواطنني لم يكن هذا النزوح األول
لهم ف��ي السنة األخ �ي��رة ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
ت�ح��اول ف�ي��ه وح��دة م��ن ال�ج�ي��ش ال�س��وري
استرجاعه من قبضة املسلحني.
املسلحون أق��دم��وا على خطف العشرات
م��ن م��وظ�ف��ي وم��ؤي��دي ال�س�ل�ط��ة ،وق��ام��وا

شهد ّ
الحي موجة نزوح كبرى إيذانًا بتحوله إلى جبهة قتال رئيسة (أ ف ب)

ب� �ق� �ت ��ل ب� �ع� �ض� �ه ��م ع � �ل� ��ى ال � � �ف � � ��ور .وات � �ه� ��م
م��واط �ن��ون ن ��ازح ��ون م��ن ال �ح� ّ�ي مسلحي
«وح � ��دات ال�ح�م��اي��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة» ال�ت��اب�ع�ين
ل �ح��زب االت �ح ��اد ال��دي �م��وق��راط��ي بتسليم
ّ
الحي للمسلحني بصفقة مماثلة لتسليم
ح� ّ�ي األشرفية ال��ذي تسكنه نسبة وازن��ة
من األكراد ،وإفساح املجال لهم للتقدم من
دون ّ
أي مقاومة .وك��ان املعارض ميشيل
كيلو قد ق��ام ،أيضًا ،بوساطة سابقًا بني
حزب االتحاد الديموقراطي وبني «جبهة
النصرة» وحلفائها من جهة أخرى ،بعد
املواجهات في قرية رأس العني بمحافظة
الحسكة منذ فترة.
وق��ال أح�م��د امل��اردل �ل��ي ،وه��و متطوع في
ّ
الحي
اللجان الشعبية« ،نحن ندافع عن
بشكل حقيقي ،وليس كما فعل مسلحو
«البي كي كي» ،الذين أتاحوا للمسلحني
ال�ت�ق� ّ�دم ن�ح��و ال �ح� ّ�ي م�ق��اب��ل م��ال وأسلحة
وذخ��ائ��ر ،وت��أم�ين ال�ط��ري��ق م��ن ح�ل��ب إل��ى
عفرين».
من جهته ،نفى مصدر ّ
مقرب من القوات
ال �ك��ردي��ة أن ت �ك��ون «ج ��رت ص�ف�ق��ة بينهم
ّ
وب�ي�ن م�س�ل�ح��ي امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات» ،م��ؤك �دًا أن
قرارهم هو «النأي بالنفس عن الصراع»،
ّ
ألن ��ه «ال ي�م�ك��ن ال ��وق ��وف ف��ي وج ��ه م�ئ��ات
ّ
املدججني بكافة أنواع السالح».
املسلحني
ّ
وأكد أن «حزب االتحاد الديموقراطي هو
عضو فاعل في الثورة السلمية ويرفض
ال � �ع � �ن� ��ف» ،م �ت �ه �م��ًا ق� � ��وى ك� ��ردي� ��ة أخ� ��رى
بـ«تقديم املساعدة للمسلحني ،م��ا جعل
األمر يختلط على األهالي».
ّ
الحي ذا أهمية استراتيجية،
ويعتبر
ّ
الرت �ف��اع��ه وم��وق�ع��ه امل�م�ي��ز ،ح�ي��ث ي�ط��ل
ع�ل��ى م�س��اح��ة ك�ب�ي��رة م��ن م��دي�ن��ة حلب،
ّ
كما ي�ط��ل بشكل مباشر على مركزين
ّ
أم �ن �ي�ين .وي �س��ود االع �ت �ق��اد ب ��أن ب�ق��اء ه
ف��ي ق�ب�ض��ة امل�س�ل�ح�ين س�ي�ك��ون م��ؤش��رًا
ع �ل ��ى م ��رح �ل ��ة ج� ��دي ��دة م� ��ن ال �ت �ص �ع �ي��د

وقضم األحياء األخرى.
ّ
لكن الجيش السوري تمكن من الوصول
إل � ��ى ج ��ام ��ع ال �ح �س��ن ج� �ن ��وب ش � ��رق ح� ّ�ي
ال� �ش� �ي ��خ م� �ق� �ص ��ود ،ح� �ي ��ث ك � ��ان ي �ت �م��رك��ز
ق� �ن ��اص ��ة ي �س �ت �ه ��دف ��ون م� �ن ��اط ��ق ال� �ج�ل�اء
وش��ارع الفيالت ،وامل�ي��دان ،والتمركز في
م �ح �ي �ط��ه ب �ع��د ص� � ّ�د ه �ج ��وم ع �ن �ي��ف ع�ل��ى
ف��رع امل��داه �م��ة ال ��ذي يبعد أق��ل م��ن  1كلم
عن ال�ح� ّ�ي ،في حني ت��دور معارك ك� ّ�ر ّ
وفر
�واح أخ��رى م��ن ال�ح� ّ�ي ال��ذي أق��ام فيه
ف��ي ن� ٍ
ّ
املسلحون استحكامات مختلفة تدل على
ّ
نيتهم االستماتة في املواجهة.
ّ
ّ
ويتميز حي الشيخ مقصود بتنوع فريد
ف ��ي س �ك��ان��ه إث �ن �ي��ًا ودي �ن �ي ��ًا ،وق� ��د خضع
منذ نحو ع��ام إلش��راف وح��دات الحماية
ال�ش�ع�ب�ي��ة ال �ك��ردي��ة ال �ت��ي أق��ام��ت ح��واج��ز
ل�ل�ت�ف�ت�ي��ش ف ��ي م��داخ �ل��ه ،وش ��ارك ��ت أك�ث��ر
م��ن م��رة ف��ي ال�ت�ص��دي ل�ع�ن��اص��ر مسلحة
ّ
يتغير
ح��اول��ت ال �س �ي �ط��رة ع�ل�ي��ه ق �ب��ل أن
امل ��وق ��ف م ��ع ق �ط��ع ط ��ري ��ق ح �ل��ب_ع �ف��ري��ن
ب��وج��ه س �ك��ان ال �ق��رى امل�ق�ي�م�ين ف��ي حلب
وخطف مئات املدنيني األكراد.
وق��ال��ت ف��اط �م��ة ،وه ��ي ن��ازح��ة م��ن ال �ح� ّ�ي،
«لقد خطفوا زوجي بسبب انتمائه فقط،
وهو عامل في القطاع الخاص وال عالقة
له بأي جهة أمنية أو باللجان الشعبية،
وأجبروني على مغادرة املنزل مع أطفالي
وهم ّ
يكبرون عليه باعتباره غنيمة لهم».
وت ��م ن �ق��ل امل �خ �ط��وف�ين ،وه ��م ب��ال �ع �ش��رات،
وبينهم موظفون حكوميون وأطباءّ ،
لبت
أم��ره��م ل ��دى «األم �ي ��ر» ف��ي م �ق� ّ�ره ف��ي ح� ّ�ي
بستان الباشا ،حيث أطلق سراح بعضهم
وت � ّ�م ��ت ت�ص�ف�ي��ة ال �ب �ع��ض اآلخ� � ��ر .وش�ه��د
ّ
الحي موجة ن��زوح كبرى إيذانًا بتحوله
إلى جبهة قتال رئيسة ،مع اعتالء قناصة
ت��اب�ع�ين للميليشيات ألب�ن�ي��ة مطلة على
ّ
للحي في الشيخ
األح�ي��اء اآلمنة املقابلة
ّ
وحي الجالء.
طه وشارع الفيالت

