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تقرير

«القضاء الجهادي»:
ُ
عندما يحكم باسم الله
على طول خط انتشار
الجماعات المسلحة
في سوريا ،ترفرف رايات
«محاكمها» .تنفذ
أحكامًا باسم الله من
دون شهود حتى.
وعلى قاعدة إذا «أصاب
َ
العا ِلم فله أجران ،وإن
أخطأ فله أجر واحد»،
ُيقتل من ّيقتل على يد
«قاض» تعلم أصول دينه
ٍ
بـ«أربعة أيام»
نور أيوب

ً
م ـكـ ّـونــاتــه ،عـ ــاوة عـلــى رف ــد صـفــوفــه،
حسبما علمت «األخبار» ،بمقاتلني في
«الجيش الحر» كانوا قد انسحبوا من
جبهات القتال سابقًا ،وخصوصًا في
منطقتي الــرقــة وديــر ال ــزور ،وأغلبهم
من عشائر عربية تنتشر في الجزيرة
السوريةّ .أما أبرز امتيازات «األصالة
ّ
والتنمية» التي أهلتها لحيازة الثقة
الـتــركـ ّـيــة ،ولتتحول إلــى ُنقطة توافق
ً
م ــع األم ـيــرك ـيــن ف ـهــو كــون ـهــا فـصـيــا
ّ
«إخــوانـ ّـيــا» ال بالهوى فحسب ،بــل إن
ع ــددًا مــن أب ــرز قــادتـهــا منخرطون في
صفوف «الجماعة» .ودأبــت «األصالة
وال ـت ـن ـم ـي ــة» ع ـل ــى ام ـ ـتـ ــداد ال ـس ـن ــوات
املاضية على تأسيس «هيئات مدنية»
عــال ـيــة الـتـنـظـيــم ت ـع ـمــل داخ ـ ــل معظم
األراضــي الخارجة عن سيطرة الدولة
السورية.
تجدر اإلشــارة إلــى أن «جماعة الكفن
األبيض» التي سبق لها أن استقطبت
االهـ ـتـ ـم ــام ع ـب ــر ت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــات فــي
مـ ـن ــاط ــق سـ ـيـ ـط ــرة ت ـن ـظ ـي ــم «ال ـ ــدول ـ ــة
اإلس ــام ـ ّـي ــة» ف ــي ال ــرق ــة وديـ ــر الـ ــزور،
ّ
«االنغماسية»
هي واحــدة من األذرع
لـ«األصالة والتنمية».

ّ
«ش ــو أن ــا رب امل ـ ـ ــازوت» .تـكــفـلــت
هـ ـ ـ ــذه الـ ـجـ ـمـ ـل ــة بـ ــإن ـ ـهـ ــاء حـ ـي ــاة
إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ق ـ ـس ـ ــوم ،م ـ ــن م ــدي ـن ــة
س ــراق ــب ،شـمــالــي س ــوري ــا ،فــي 9
كــانــون األول  .2013الــرجــل غير
امل ـتــزن عـقـلـيــا ،ت ـعـ ّـرض ل ــ«ال ــذات
اإللـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــة» وأهـ ـ ــان ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ب ـح ـســب
امل ـيــزان «ال ــداع ـش ــي» ،فـكــان حـ ّـده
ال ـق ـتــل .وف ــي ح ــزي ــران م ــن ال ـعــام
نفسه ،أعدم رجال «الحسبة» في
«داعــش» الفتى محمد قطاع ،ذا
األعوام الخمسة عشر ،في مدينة
ح ـلــب ،ب ـعــد ات ـهــامــه بــ«الـتـلـفــظ»
بما يسيء ّللنبي محمد.
أح ـ ـكـ ــام نـ ــفـ ــذت ب ــاس ــم «ال ـ ـلـ ــه».
اج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــا «قـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاة»
ال ـ ـج ـ ـم ـ ــاع ـ ــات «ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــاديـ ـ ــة»،
وأص ـ ـ ـ ــدروا «أحـ ـك ــامـ ـه ــم» ،وف ــق
«الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود» الـ ـش ــرعـ ـي ــة .ف ـم ـنــذ
ت ـث ـب ـي ــت ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــات مل ـن ــاط ــق
سيطرتها على طــول األراض ــي
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة ،وف ـ ــرضـ ـ ـه ـ ــا نـ ـظ ــام
حـكـمـهــا ،ح ـ ّـول ــت ال ـق ـضــاء ال ــذي
يـبــت ال ـنــزاعــات وال ـخــافــات من
ـاء الــدولــة «الــوضـعــي» كما
قـضـ ِ
ي ـس ـ ّـم ـي ــه «اإلسـ ـ ــام َـ ـ ـيـ ـ ــون» إل ــى
قضاء «شرعي ُمـنـ ّـزل» ،يستمد
ٍ
أح ـكــامــه م ــن «ال ـســنــة وال ـس ـيــرة
الـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــوي ـ ــة» .لـ ـ ــم ي ـ ـعـ ــد «ي ـح ـك ــم
بغير شــرع ال ـلــه» ،فلكل فصيل
محكمته ومقصلته الخاصة.
ون ـ ـق ـ ـي ـ ـضـ ــا ل ـ ـ ـعـ ـ ــرف املـ ـ ـح ـ ــاك ـ ــم،
ف ـ ــإن قـ ـض ــاة الـ ـجـ ـم ــاع ــات لـيــس
لـ ــدي ـ ـهـ ــم ث ـ ـي ـ ــاب تـ ـ ـ ــدل ع ـل ـي ـه ــم.
ول ـ ـ ــم يـ ـتـ ـعـ ـلـ ـم ــوا فـ ـ ــي «مـ ـعـ ـه ــد»
قـ ــانـ ــونـ ــي ،أو ي ـ ـتـ ــدرجـ ــوا م ـن ــه.
إن ـ ـمـ ــا م ـب ـن ــى ف ـ ـقـ ــط ،يـ ـ ــدل ع ـلــى
أنـ ــه «دار الـ ـقـ ـض ــاء» ،الـتـسـمـيــة
األكـ ـث ــر اس ـت ـن ـســاب ـيــة لـلـمـحــاكــم

«الـشــرعـيــة» الـتــابـعــة للفصائل
«الجهادية» ...من األكثر تطرفًا
ً
ً
أو مـغــاالة إلــى األقــل «اع ـتــداال».
ب ــدءًا مــن «داعـ ــش» ،بمحاكمها
«ال ـش ــرع ـي ــة» ،وبـ ـق ــوة تـنـفـيــذيــة
ّ
تسمى «الحسبة» ،إلــى «جبهة
ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» و«أح ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـشـ ــام»،
ع ـبــر مـحــاكـمـهـمــا ال ـخ ــاص ــة ،أو
املـشـتــركــة فــي إدل ــب كـ «محكمة
ج ـ ـ ـيـ ـ ــش ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــح» ،ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة
السعودي عبد الله املحيسني،
ً
وص ـ ــوال إل ــى «ال ـج ـيــش ال ـح ــر».
أمـ ــا م ـتــزعــم ال ـغ ــوط ــة ال ـشــرق ـيــة
زهران علوش ،وفصيله «جيش
اإلسالم» ،فله محكمته الخاصة
ّ
ّ
املوحد».
املسماة «القضاء
ويــرى أحــد «شــرعـيــي» «تنظيم
القاعدة في بالد الشام _ جبهة
الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» ،أن «ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء فــي
املناطق املـحــررة فــرض نفسه»،
مـضـيـفــا أن الـ ـه ــدف م ــن إن ـشــاء
امل ـح ــاك ــم ه ــو «الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ال ـش ــرع ـي ــة» ،و«قـ ـض ــاء حــاجــات
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاس ،وفـ ـ ـ ـ ــض ال ـ ـ ـنـ ـ ــزاعـ ـ ــات
بينهم» ،عبر محاكم «تختلف
ك ـل ـي ــا عـ ــن م ـح ــاك ــم الـ ـنـ ـظ ــام فــي
الشكل واآلليات والقوانني».
ف ـم ـن ــذ بـ ـ ــدايـ ـ ــات الـ ـ ـح ـ ــرب ات ـه ــم
م ـ ـعـ ــارضـ ــو الـ ـ ــدولـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة
محاكم «الـنـظــام» بـ «الشكلية»
و«غـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــادلـ ـ ــة» .وأقـ ـنـ ـع ــوا
ال ـ ـقـ ــواعـ ــد ال ـش ـع ـب ـي ــة ال ـق ــاط ـن ــة
ف ـ ـ ـ ــي أم ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوذه ـ ـ ــم بـ ـ ــأن
مـحــاكــم «امل ـجــاهــديــن» ستحكم
«بـشــرع الـلــه» .وبــاتــت ً الشريعة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة شـ ـ ّـمـ ــاعـ ــة ألحـ ـك ــام
«القضاة الشرعيون»،
يصدرها ّ
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن غ ـ ـ ـ ـ ـ ــذوا خ ـ ـ ــاف ـ ـ ــات ب ــن
ّ
املسلحني أنفسهم ،أو «حكموا
بأهوائهم» .وأضحت الشريعة
مجرد «شعار» لزعيم الفصيل
أو أصحاب النفوذ فيه.
وفـيـمــا تـقــر دول الـعــالــم مـســارًا
تـ ــدري ـ ـج ـ ـيـ ــا ل ـ ـل ـ ـق ـ ـضـ ــاة ،إال أن
الجماعات «الـجـهــاديــة» أفــرزت
نظامًا خاصًا ومعايير مختلفة
لقبول «ال ـق ـضــاة» .ف ــدور العدل
ال ت ـ ـق ـ ـبـ ــل سـ ـ ـ ـ ــوى «خـ ــري ـ ـجـ ــن
حقوقيني أو شرعيني من ذوي
ال ـس ـم ـع ــة ال ـط ـي ـب ــه والـ ـكـ ـف ــاء ة»،
اللتني يكتسبونهما من «العمل
في القضاء منذ بداية الثورة».
إال أن «ال ـ ـس ـ ـق ـ ـطـ ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى»،
بحسب مصدر «قاعدي» ،كانت
بتغيير «الهيكيلة القضائية»،
ال ـ ـت ـ ــي فـ ـ ـ ّـرقـ ـ ــت بـ ـ ــن «ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء
الشرعي» و«الهيئة الشرعية».
فـ ــاألول «يـعـتـمــد ع ـلــى ال ـقــانــون
ال ـ ـعـ ــربـ ــي املـ ـ ــوحـ ـ ــد ك ـم ــرج ـع ـي ــة
قانونية» ،أمــا األخـيــرة ،فكانت

ت ـس ـم ــى ف ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة ت ـش ـك ـي ـل ـهــا
«الرباعية» ،وتضم ألوية عـ ّـدة،
منها «جبهة النصرة» ،و«لــواء
ال ـ ـتـ ــوح ـ ـيـ ــد» ،و«ح ـ ــرك ـ ــة أحـ ـ ــرار
ال ـش ــام» .أم ــا طــريـقــة اسـتـصــدار
األحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام ف ـ ـتـ ــأتـ ــي عـ ـ ــن ط ــري ــق
«االج ـت ـهــاد» ،فــا ُ
«يـعـتـمــد على
ـاض
قــانــون مـحــدد ،بــل إن كــل قـ ٍ
يجتهد بحسب فهمه للدليل».
وت ـح ــاول الـتـنـظـيـمــات «تحييد
واستثناء الـخـبــرات القضائية
الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـيـ ـصـ ـي ــة» ،الـ ـ ـت ـ ــي ه ــي
«رسوبيات نظام األســد» ،فيما
يـجــري تــرويــج وإعـ ــداد «قـضــاة
ال ـ ـضـ ــرورة» ،ال ــذي ــن يـخـضـعــون
لــدورة تدريبية ،ومدتها أربعة
أيـ ـ ــام فـ ـق ــط ،لـ ـيـ ـب ــدأوا ب ـم ــزاول ــة
العمل في املعترك القضائي.
ُ
وي ـ ّـؤخ ــذ ع ـل ــى «دور ال ـق ـض ــاء»
ت ـ ـمـ ــلـ ــص مـ ـسـ ـلـ ـح ــي الـ ـفـ ـص ــائ ــل
م ـ ـ ــن أح ـ ـك ـ ــام ـ ـه ـ ــا .وبـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة
أخـبــارهــم ،فــإن أي فصيل يحق
ل ــه م ـح ــاص ــرة «دار ال ـق ـض ــاء»،
وال يستطيع أحــد أن يوقفه أو

يحاسبه الحـقــا .وكــانــت ملدينة
حلب ،وريفها حصة األســد من
ذل ــك ،وخـصــوصــا أن «اإلقـتـتــال
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادي» نـ ـ ـت ـ ــج م ـ ـ ــن ق ـ ـ ــرار
«قاضي ضرورة».
أمـ ـ ــا الـ ـضـ ـعـ ـف ــاء أو ال ـق ــاط ـن ــون
ف ــي م ـنــاطــق ن ـف ــوذ ال ـج ـمــاعــات،
ف ـت ـس ــري ف ـي ـم ــا ب ـي ـن ـهــم م ـقــولــة
«القضاء يطبق على الضعفاء
ف ـق ــط» ،إذ تـظـهــر ال ـص ــرام ــة في
تـطـبـيــق األحـ ـك ــام و«الـ ـح ــدود»،
وخ ـص ــوص ــا ف ــي «اإلع ـ ــدام ـ ــات»
ال ـع ـل ـن ـي ــة ل ـل ـم ـت ـه ـمــن ب ـق ـضــايــا
«اللواط واالغتصاب».
أمـ ـ ـ ــا «ح ـ ـ ـ ـ ـ ّـد» ال ـ ـق ـ ـتـ ــل ،وتـ ـح ــديـ ـدًا
«الـ ـ ـ ـ ــذبـ ـ ـ ـ ــح» ،ف ـ ـهـ ــو م ـ ـش ـ ـتـ ــرك بــن
املحاكم املختلفة .التهمة جاهزة،
«الـعـمــالــة لفصيل آخ ــر»« ،إخـبــار
ال ـن ـظــام ع ــن أم ــاك ــن امل ـجــاهــديــن»،
فـضــا عــن ال ـنــزاعــات الشخصية
بني «أمراء» الجماعات ،كما حدث
بــن «الـنـصــرة» و«أج ـنــاد الـشــام»
في الغوطة الشرقية ،مطلع العام
الجاري.

«الضعفاء» لقضاء «النصرة»:
سننتقم منكم
نشر أحد قادة «النصرة» ،السابقني ،صالح
ّ
واملغرد الشهير على «تويتر» باسم
الحموي
«أس الصراع في الشام» ،دراسة بعنوان «دور
القضاء بأعني الناس» ،بهدف تسليط الضوء
على نظرة الناس لـ«القضاء الشرعي» لدى
محاكم «النصرة» .وخلصت الدراسة إلى أن
اثنني من بني خمسة أشخاص حني يفرج
عنهما يقوالن «إن كان هذا هو الدين فال
نريده» ،بسبب «سوء املعاملة من السجانني،
أو تكرار سماع كلمة مرتد وكافر ،أو الضرب
والتعذيب واإلهانة الشخصية ،إضافة إلى

ّ
املدعى عليهم بها».
تفاهة القضايا
ّ
«يجهزن» أنفسهما
أما اإلثنان اآلخران فإنهما
«لألخذ بالثأر من النصرة» ،واألسباب تعود
إلى «سحب سالحهما وسياراتهما بحجة
االنتماء لفصيل مصنف أنه من املفسدين ،أو
الوقوع بناقض مثل شتم الله أو الدين ،أو تهريب
دخان ،أو تجارة مواد غذائية مع النظام واملناطق
املحررة ،أو شتم النصرة واملجاهدين ،أو القول
إننا ال نريد تطبيق الحدود» .في املقابل فإن
«راض بالحكم»،
الشخص الخامس يقول إنه
ٍ
ألن الحكم كان ملصلحته.
كما شملت الدراسة شريحة «العاملني بدور
القضاء في القوة التنفيذية وجهاز الحسبة»،
ّ
وبينت ان اثنني من خمسة أشخاص يهربان
بعد فترة لـ«داعش» ،بحجة «عدم إقامة الحدود
كاملة» ،أو «لتأثره بأحكام التكفير والغلو».
أما اإلثنان اآلخران فإنهما يرفضان الذهاب
لـ«الغزوات والرباط» ل ّ
ـ«حبهما العمل في جهاز
الشرطة» ،وخصوصًا أن «االعتقال واملداهمة
ُ
والتعذيب ،تشعرهما بنشوة السلطة وتطبيق
شرع الله على العباد» .ويريان أيضًا أن
«النصر تأخر لعدم تطبيق الحدود الشرعية».
أما الخامس ،فإنه يرضى بالذهاب لـ«الغزوات
بشرط العودة إلى عمله في الحسبة».

ُ ّ
ــيش يخطط لما بعد غمام
ت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ـ ـّـش» ،ويـ ــدعـ ــى مـحـمــد
حـ ـم ــدوش ،امل ـلــقــب ب ــ«كــوك ـي ـتــو قــاطــع
ال ـ ـ ـ ـ ــرؤوس» ،خ ـ ــال االشـ ـتـ ـب ــاك ــات مــع
ال ـج ـي ــش ف ــي م ـح ـيــط ال ـش ـي ــخ أح ـم ــد.
ويـ ـبـ ـل ــغ حـ ـ ـم ـ ــدوش  29ع ـ ــام ـ ــا ،وك ـ ــان
مـتــزوجــا مــن «جـهــاديــة» إسبانية من
أصول مغربية سافرت هي أيضًا إلى
سوريا وانضمت إلى تنظيم «داعش».
وظ ـهــر فــي تسجيل م ـصـ ّـور قـبــل عــام
يحمل فيه رؤوسًا مقطوعة بني يديه،

ّ
متوعدًا بمهاجمة املغرب.
أما في ريف الالذقية ،فقد بات الجيش
السوري يتبع تكتيكًا عسكريًا جديدًا
يـهــدف إل ــى إس ـقــاط مــواقــع املسلحني
نــاريــا وم ــن ثــم الـتـقــدم ال ـبــري نحوها
بعد قطع طرق إمداد املسلحني ،وهذا
م ــا ح ـصــل ف ــي ب ـل ــدة غ ـم ــام ال ـت ــي بــدأ
ال ـج ـيــش ع ـم ـل ـيــاتــه ن ـحــوهــا بتمهيد
ن ـ ــاري م ـك ـثــف وب ـت ـغ ـط ـيــة ج ــوي ــة مــن
س ـ ــاح الـ ـطـ ـي ــران ال ـ ـسـ ــوري ال ــروس ــي

املـ ـشـ ـت ــرك ،س ـب ـق ـت ـهــا ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ّ
جـبــل ب ـك ــداش ال ــذي مــكــن ال ـق ــوات من
الـتـقــدم ال ـبــري بــاتـجــاه غـمــام وتــأمــن
التغطية الـنــاريــة لهم ومــن السيطرة
عليها .وتظهر الجولة التي قامت بها
«األخ ـبــار» داخــل البلدة حجم الدمار
الكبير فيها ،نتيجة قوة املعارك التي
شـهــدتـهــا ،حـيــث عـ ّـمــد املـسـلـحــون إلــى
إقــامــة ع ــدد كـبـيــر مــن الـحـفــر الـفــرد ّيــة
الـتــي كــانــوا يـتـمــركــزون فيها لتجنب

اإلصابة بشظايا القذائف ،إضافة إلى
تفخيخ امل ـقــار وال ـط ــرق لـعــرقـلــة تقدم
الجيش.
ّ
وأك ــد مـصــدر مـيــدانــي ل ــ«األخ ـبــار» أن
معركة غمام كانت في غاية التعقيد
لـ ـتـ ـض ــاريـ ـسـ ـه ــا الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ومـ ـت ــان ــة
تـحـصـيـنــات املـسـلـحــن فـيـهــا ،مشيرًا
إل ــى أن الـضــربــات الـجــويــة واملدفعية
كــان لها دور كبير فــي كسر دفــاعــات
امل ـس ـل ـح ــن وت ـس ـه ـي ــل تـ ـق ــدم الـ ـق ــوات

ال ـب ــري ــة ال ـت ــي واج ـه ــت امل ـس ـل ـحــن من
مسافة قريبة.
وت ـحــدث امل ـصــدر املـيــدانــي عــن أهمية
امل ــرح ـل ــة الـ ـق ــادم ــة ف ــي مـ ـع ــارك ج ـبــال
ري ــف الــاذقـيــة الـشـمــالــي الـتــي تهدف
إل ــى قـطــع ط ــرق إمـ ــداد املـسـلـحــن بني
بلدتي سلمى وربيعة ،حيث يخوض
ال ـج ـي ــش مـ ـع ــارك ع ـن ـي ـفــة ف ــي مـحـيــط
الدغمشية ودير حنا بهدف السيطرة
عليهما والتقدم باتجاه جبل القصب.

