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 صبر درويش
ة ثحسيس قصم التحليل عضى هيئ

في مسكز  وإلاحصاءالصياس ي 

دزاشات الجمهىزية الدًمقساطية. 

، دزس في شىزي ٌّ وصحفي ٌّ عالمي ٌّإ

عالم جامعة دمشق، عمل كلية إلاٌّ

الثىزة  عالم أثىاءفي مجال إلاٌّ

الصىزية وشاهم بتأشيض مسكز 

عالمي نهاًة عام شسازة آذاز إلاٌّ

، والري صدز عىه جسيدة 3122

ٌّ 
 شسازة آذاز، كما عمل كصحفي 

ٌّ 
في مدن وبلدات محيط  ميداوي 

مض ى مً نهاًة عام أدمشق، وٌّ

في الغىطة  3124وحتى نهاًة  3123

الشسقية. له العشسات مً التقازيس 

ة امليداهية الصح فية الخبًر

والتلفزيىهية امليشىزة في صحف 

وقىىات عسبية عدة، كما شاهم مع 

ة آذاز بإخساج الفيلم زٌّفسيق شسا

الىثائقي "املشحم" الري عسض على 

قىاة العسبية مطلع هيصان الفائت". 

أثىاء  3122-4-21اعتقل في 

مشازكته في مظاهسة الحميدًة، 

ٌّ
 
فسج عىه في نهاًة آذاز مً العام وأ

ي بيروت مىر مطلع ذاثه، مقيم ف

ٌّالعام الجازيٌّ
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 مدخــــل

التي برزت في سوريا عقب الثورة التي تندرج جبية النصرة في إطار التشكيالت السمفية الجيادية 
واسع في  نسبيًا، تمكنت الجبية مف تحقيؽ تغمغؿٍ  قصيرةٍ  ؛ وخالؿ فترةٍ 3122انطمقت في آذار 

ت تنفيذىا والتي ز مف حضورىا السريع سمسمة التفجيرات التي تبنّ أوساط الثورة السورية، وعزّ 
 حرستا، في الجوية المخابرات مبنى جيروتف دمشؽ، في األركاف قيادة استيدفت مف خالليا، مبنى

 بحمب، وغيرىا العشرات مف العمميات المشابية. الضباط نادي بمبنى تفجير إلى باإلضافة

ظ الذي قوبمت بو الجبية، مف قبؿ العديد مف تشكيالت المعارضة السورية وعمى الرغـ مف التحفّ 
تفرض نفسيا  فأف عة أشير مالمندرجة تحت اسـ "الجيش الحر"، إال أنيا تمكنت وخالؿ بض

قوات األسد، حيث تكفمت الجبية بتنفيذ العمميات  عمى جبيات القتاؿ ضد   أساسي   كطرؼٍ 
االنتحارية والتي شكمت وسيمة ناجعة في عمميات اقتحاـ مواقع قوات األسد العسكرية، والتي 

 نفذتيا تشكيالت المعارضة السورية.

اليات المتحدة جبية النصرة عمى قائمة المنظمات اإلرىابية، وأيضًا خالؿ فترة قصيرة، أدرجت الو 
وأشارت إلى ارتباطيا بتنظيـ القاعدة المدرج بدوره عمى قائمة اإلرىاب األمريكية. وىو الشيء 

، (1)الذي استدعى ردود فعؿ مف قبؿ الشارع السوري المنتفض، كما مف قوى المعارضة السياسية
، حيث خرجت العديد مف المظاىرات، التي أعمنت دعميا لشجب ىذا القرار، وأبعد مف ذلؾ

 .(2)لجبية النصرة، باعتبارىا مكونًا مف مكونات الثورة السورية

النظر عف موقؼ السورييف أو القوى الدولية  وأيًا يكف األمر، فإف تنظيـ جبية النصرة، وبغض   
األطراؼ  ىـوأراع السوري، رية الفاعمة في الصمنو، قد بات أحد أقوى وأىـ التشكيالت العسك

 المكونة لممشيد السوري بشكؿ عاـ.

 

                                                                 
1
 اإلػال١ِح حاٚضذٗ األِط٠ى١ح إْ إْ ؼٟ شثىح إٌٝ حس٠س فٟ اٌّؼاضض اٌؽٛضٞ اٌٛطٕٟ االئرالف ضئ١ػ ٔائة٠مٛي ظٛضض صثطا  -

 ظعءا   إٌصطج ٠ؼرثط اٌؽٛضٞ اٌشؼة أْ ٚأضاف. اإلض٘اب الئحح ػٍٝ إٌصطج ظثٙح ٠ىاأِط إزضاض ؼثة ٠فُٙ ال إٔٗ أِأثٛض وط٠ؽر١اْ

 2d1ffe14c235-b352-4023-ca82-http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/af5c60c8. اٌصٛضج ِٓ
2
 اٌؼطاق، فٟ اٌماػسج ٌرٕظ١ُ ذاتؼح وّٕظّح إٌصطج ظثٙح األِط٠ى١ح اٌراضظ١ح ٚظاضج صٕفد ،3123 ز٠ؽّثط فٟ: "١ٌؽرط ذشاضٌع٠مٛي  -

ا اٌراٌٟ، اٌعّؼح ٠َٚٛ. إض٘ات١ح وّٕظّح شّح ِٚٓ  وٍٙا ؼٛض٠ا فٟ ٌٍّؼاضضح اٌساػّْٛ اٌّس١ْٔٛ ذعّغ اٌرص١ٕف، تٙصا االترٙاض ػٓ ػٛض 

ا  .األفك؟ فٟ" اٌحم١م١ح" إٌصطج ظثٙح ذٍٛغ ً٘، ٌٍسضاؼاخ تطٚو١ٕعع ِطوع"، "إٌصطج ظثٙح وٍٕا" ٚاحس اضشؼ ذحد احرعاظ 

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/af5c60c8-ca82-4023-b352-2d1ffe14c235
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 أولا: سياق تكون النصرة

 : مه العراق إلى سىريا: قصت التكىيه1-1

سورية يختمؼ سياؽ تشكؿ جبية النصرة، عف سياؽ نشوء التكوينات العسكرية والسياسية ال
راسخ  وعسكري   نظيـ سياسي  جبية النصرة تنتمي باألصؿ إلى ت فأاألخرى، وذلؾ قد يعود إلى 

نظيـ القاعدة ومبمور ومييكؿ، ولديو الخبرة التي تمتد لسنوات طويمة، وىو تنظيـ القاعدة وفرعو ت
يفسر السرعة الممفتة لتغمغؿ تنظيـ الجبية داخؿ سوريا ومباشرتو عمميات  قدفي العراؽ، وىو ما 

 القتاؿ ضد قوات األسد بزمف قياسي.

بقيادة أبي بكر البغدادي، وتنظيـ جبية  سالميةاإلتنظيمي الدولة  لصعب الفصؿ بيفمف ا
 النصرة، بقيادة أبي محمد الجوالني.

بتشكيؿ  بكر البغدادي الجوالني   أبوكمؼ  فأف عباءة تنظيـ الدولة، وذلؾ بعد فالجبية خرجت م
 والذي كاف يعد   تابعة لمتنظيـ في سوريا، كما أف ذلؾ ينطبؽ عمى تنظيـ الدولة خاليا ومجموعاتٍ 

بتشكيؿ تنظيـ تابع لو في العراؽ  -أي تنظيـ القاعدة–امتدادًا لتنظيـ القاعدة العالمي والذي أمر 
 بقيادة أبي مصعب الزرقاوي. 3114سنة 

ـ القاعدةكال التنظيميف يُ  مف العراؽ وسوريا،  كؿ  بقيادة د. أيمف الظواىري في  عتبراف امتدادًا لتنظي
 الخالؼ بيف ىذه الفصائؿ ويتحوؿ أصدقاء األمس إلى ألد األعداء. يدب   فأوذلؾ قبؿ 

 وكاف سوريا، في الجوالني أبي محمد عمى سالميةاإل العراؽ دولة تنظيـ اعتمد 3122 عاـ في
 وتنظيـ سوريا في الجيادييف السمفييف عمى باإلشراؼ ؼُكم   والذي بيـ، الموثوؽ التنظيـ قادة حدأ

 جبية" تشكيؿ عف مرة ألوؿ اإلعالف حزيراف، تـ 36وتحديدًا في  3123 عاـ وفي صفوفيـ،
 في وتحديداً  سوريا داخؿ االنتحارية العمميات مف مجموعة بتنفيذ باشرت والتي ،(3)"النصرة

 .األسد لنظاـ تابعة وحكومية أمنية مقرات مستيدفة دمشؽ، العاصمة

عممياتيا في سوريا، لـ يبرز إلى  عف تشكؿ جبية النصرة ومباشرة تنفيذ عالفاإلوحتى فترة 
السطح أي حوادث صدامية بينيا وبيف تنظيـ الدولة، بؿ عمى العكس مف ذلؾ، إذ اعتبرت في 

                                                                 
3
 إٍٔ٘ا إٌٝ ٚٔؼٛز إٌساء ٍٔثٟ أْ إال ِٕا واْ فّا اٌعٙاز، ألً٘ إٌساء أصٛاخ ذؼاٌد٠مٛي اٌعٛالٟٔ فٟ ت١اْ تصرٗ ظثٙح إٌصطج: " -

 ".اٌصٛضج الٔسالع األٌٚٝ اٌشٙٛض ِٓ ٚأضضٕا
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محمد الجوالني ال يعدو كونو  أبافي سوريا، وأف  سالميةاإلثناء امتدادًا لتنظيـ الدولة تمؾ األ
عف  3124يخ إعالف البغدادي في نيساف "قائدًا" مكمفًا مف قبؿ أبي بكر البغدادي، وذلؾ حتى تار 

توحد تنظيمي الدولة والنصرة في كياف واحد، وما استتبعو ذلؾ مف ردود أفعاؿ مف قبؿ الجوالني، 
الذي نفى عممو بيذا القرار وأصدر بيانًا "مضادًا" ينفي فيو التوحد مع تنظيـ الدولة، وكردة فعؿ 

يعتو لمدكتور أيمف الظواىري قائد تنظيـ القاعدة، براغماتية أعمف الجوالني في تمؾ األثناء مبا
 .(4)وبذلؾ باتت جبية النصرة فرع القاعدة في سوريا مف دوف أي التباس باألمر

ال يوجد معمومات موثقة حوؿ شخصية أبي محمد الجوالني، وىذا األمر ينطبؽ عمى أغمب 
مقاتميف والشخصيات الحقيقية التفاصيؿ المتعمقة بتنظيـ جبية النصرة، كمصادر التمويؿ وعدد ال

برزت بعض التسريبات مف قبؿ بعض المقاتميف الذيف  نوأادة مف الصؼ األوؿ والثاني؛ إال لمق
عمموا في صفوؼ الجبية وانشقوا عنيا فيما بعد، باإلضافة إلى بعض التقارير االستخباراتية 

 والتي كشفت القميؿ عف أسرار تنظيـ جبية النصرة.

 الزور، دير ريؼ في الشحيؿ قرية مف( الحداوي أسامة) ىو المصادر بعض  فالجوالني وبحسب
 لمقاومة العراؽ لىإ ذىب دمشؽ، جامعة في الطب "الجوالني" يدرس أسامة كاف 3114 في

 الجوالني صبحوأ ىناؾ، قتؿ الذي االقتصاد، خريج الحداوي ثامر أخيو مع مريكي،األ االحتالؿ
ذلؾ ال يخرج عف إطار  إال أف كؿ   .(5)البغدادي عمر بيأ مف ثـ ومف الزرقاوي مف مقرباً 

ليا، إذ يذىب بعض المحمميف إلى اعتبار الجوالني ىو ذاتو  التكينات التي يصعب إيجاد سندٍ 
 شخصية أبي مصعب السوري، وذلؾ باالستناد إلى درجة التطابؽ بيف خطابي الشخصيتيف "فقد

 السوري مصعب أبي وأطروحات الجوالني محمد أبي رأفكا بيف التطابؽ وأحياناً  التشابو، حمؿ
 .(6)واحد" شخٌص  نيـإ القوؿ إلى والباحثيف الكتاب بعض

النظر عف الرواية التي تتحدث عف اعتقاؿ المخابرات السورية لمجوالني بعد عودتو مف  وبغض  
فإف الجوالني  ،ثناءاألمع باقي زمالء الجياد في تمؾ  3122إطالؽ سراحو عاـ  ـ  العراؽ، ومف ثَ 

                                                                 
4
: اٌؽٛض٠ح األ١ٍ٘ح اٌحطب، ِىأرػ ١ٍ٠ٚٚاَ ١ٌؽرط ذشاضٌع"، ل١ّح األوصط اٌماػسج ذٕظ١ُ أصٛي ذّصًّ إٌصطج ظثٙح إْ اٌمٛي ٠ّىٓ" -

 .اٌسٚحح تطٚوٕعع ِطوع، ٚاٌؼؽىط٠ح اٌؽ١اؼ١ح اٌحاٌح
5
 http://cutt.us/p21qe، ِٛلغ إٌشطج اٌؼطال١ح، حٍماخ فٟ اٌثغسازٞ تىط أتٛضاظغ  -

6
 .3125أغؽطػ  42، 32، ِٛلغ ػطتٟإٌصطج ٌعثٙح اٌّطظؼ١ح اٌؽٍطححؽٓ أتٛ ١ٕ٘ح،  -

http://cutt.us/p21qe
http://cutt.us/p21qe
http://cutt.us/p21qe
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بجبية النصرة، بصفتو المسؤوؿ  وارتبط اسمو 3122لـ يسمع بو في سوريا إال في أواخر عاـ 
 .والمؤّسس لو التنظيـ ىذا عف

، باشرت الجبية بتكويف خاليا تابعة ليا في سوريا، ولـ يذكر، وحتى تاريخ 3122في أواخر عاـ 
ىذا التاريخ األخير أصبحت النصرة ، صدور أي بياف يعمف عف وجودىا، وبعد 3123نيساف 

أساسيًا مف الصراع الدائر في سوريا، بداية األمر كفصيؿ "أتى لنصرة أىؿ الشاـ"، وفيما  اً جزء
 بعد كمكوف سوري أساسي في الصراع الدائر.

عمى صعيد القيادات، فإف أغمب قيادات النصرة ىـ مف المجاىديف العرب، الذيف امتمكوا خبرات 
ىماـ الشامي، ومنيـ  وأبيكالجوالني  فالسوريو نستاف أو في العراؽ، منيـ في أفغا كبيرة إف كاف

وجميعيـ عمى وجو  نيـأماريا والتبوكي وغيرىـ، إال  وأبينسيات عربية مختمفة كالعريدي مف ج
 التقريب ممف كاف مف مجاىدي تنظيـ القاعدة.

 أهم قادة وشخصياث جبهت النصرة 2-1

A-  ماريا القحطاني وأب 
ماريا بمسقط  وأببأبي ماريا القحطاني، يعود و ميسر عمي موسى عبد اهلل الجبوري، والمعروؼ ى

د واعتناقو لموىابية ومعاداتو لنظاـ البعث رؼ بالتشدّ عُ  رأسو إلى قرية ىرارة جنوب الموصؿ، ألبٍ 
 ، وال شيء يؤكد متابعة دراستو ألبعد مف ذلؾ.(7)العراقي، درس حتى اإلعدادية

"جيش الفدائييف" التابع لقوات صداـ حسيف،  دارةإخدـ تحت  نوأإلى  (8)ـو أبي مارياويشير خص
وشغؿ  ،2003يكية أثناء غزوىا لمعراؽ في الرئيس العراقي السابؽ، الذي أسقطتو القوات األمر 

بعدىا انضـ إلى صفوؼ  الجيش عمى يد القوات األمريكية، حؿ   تـ   فأمنصبًا في الجيش إلى 
 "، ليصبح شرعيًا في محافظة الموصؿ.سالميةإلا"الدولة 

ماريا عمى يد القوات األمريكية، وفي السجف تعرؼ عمى أغمب قيادات الجيادييف  وأباعتقؿ 
إلى سوريا "وكاف موفدًا  2010والذيف وطد عالقات جيدة بيـ؛ بعد خروجو مف السجف توجو عاـ 

ستقصاء عف إمكانية إنشاء تنظيـ جيادي لمحاولة اال -أي قبؿ بدء األزمة –إلى سوريا آنذاؾ 
                                                                 

7
 d.blogspot.com/2014/03/bloghttp://mrsadaljiha-:اٌؼاٌّٟ اٌعٙاز ِطصس اٌمحطأٟ، ِاض٠ا أتٟ اٌش١د ؼ١طج -

post.html. 
8
 http://mspsy.org/ar/?p=2587، ػٍٝ اٌطاتط: اٌعٚض ز٠ط فٟ إٌصطج ِثطاطٛضإ.. اٌمحطأٟ ِاض٠ا أتٛ، اٌؽٍَٛ ِعاحُ -

http://mrsadaljihad.blogspot.com/2014/03/blog-post.html
http://mrsadaljihad.blogspot.com/2014/03/blog-post.html
http://mspsy.org/ar/?p=2587
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وبعد ظيور أبي محمد  ،2011، وفي عاـ (9)العزيز آخر ىو أبو عبد فييا، وكاف يصحبو رجؿٌ 
التواصؿ مع الجوالني  عادأبتشكيؿ خاليا جبية النصرة،  الجوالني عمى األراضي السورية، وبدئو

 شخصيات جبية النصرة. أىـ   حدأأبي ماريا، الذي بات 

النصرة  جبيةل اً عامّ  اً شرعيّ ، فكاف ةٍ ىامّ  ة مناصبَ ماريا في صفوؼ جبية النصرة عدّ  وأبؿ شغ
أخرى "كإدارة الثروات وجمع عائداتيا التابعة  المنطقة الشرقية العسكري، كما شغؿ مناصبَ  وقائدَ 

 وؿألاالساحقة والمدير والعقؿ  غمبيتياأو ي تشكؿ محافظة دير الزور عصبيا لجبية النصرة والت
 .(10)لمعسكرات جبية النصرة"

في الجبية أبي  الشرعي   مريب، قرر أمير جبية النصرة أواخر تموز الماضي، عزؿَ  رٍ وفي تطوّ 
، وتعييف األردني الدكتور سامي العريدي عوضًا عنو شرعيًا عامًا (11)ماريا القحطاني مف منصبو

 لمجبية.

جبية النصرة عمى تنظيـ الدولة تو ذي شنّ القحطاني دورًا بارزًا في اليجـو الشرس ال أّدى
ه عمى بزعامة البغدادي، وكاف رأس حربة الردود عمى ىذا التنظيـ، يقوؿ في سياؽ ردّ  سالميةاإل

نعتقد بضالؿ ىذه الجماعة المارقة  زلناما : "إننا سالميةاإلالخالفة مف قبؿ تنظيـ الدولة  إعالف
يت الييود، ولـؤ الجيمية، وعداء النواصب، وما التي جمعت أصوؿ الخوارج، وغدر الرافضة، وب

 .(12)بيذا األمر" زادتنا ىذه المحنة إال يقيناً 

ـ الدولة وُيَعّد القحطاني م المتحدثيف باسـ جبية  ىـ  أمف  واحدٌ  ىوو ، سالميةاإلف ألّد األعداء لتنظي
 تنظيـ الدولة. عمى "العدناني" شرعي   كثيرة بالردّ  ؿ في مناسباتٍ النصرة، وىو الذي تكف  

صاب بالحيرة، فيو، وبخالؼ تختمط المفردات والتراكيب في لغة القحطاني، حتى يكاد المراقب يُ 
رة إلى المظموميف"، في إشا ورة الشعوب المسممة"، وعف "ثوراتلغة الجيادييف، يتحدث عف "ث

أتباعو: مغرقة في قدميا، فيتحدث مخاطبًا  يستحضر لغةً  خرىأالثورة السورية، ومف جية 
بالعالج النبوي الناجع أال وىو السيؼ  -في إشارة إلى تنظيـ الدولة–"فعالجوا خوارج العصر 

                                                                 
9
 http://cutt.us/Onf5األٚؼط،  ، ِٛلغ تأٛضاِا اٌشطقاٌمحطأٟ ِاض٠ا أتٟ ٠ٛ٘ح ٢ؼ١ا ذىشف ِصازض -
10
 اٌّطظغ اٌؽاتك. -

11
، 3125-21-25، ظط٠سج اٌؽف١ط اٌٍثٕا١ٔح، «زاػش» ِٛاظٙح فٟ صمٛض٘ا ذؼعي «إٌصطج ظثٙح»، ػٍٟ ؼ١ٍّاْ هللا ػثس -

ttp://www.assafir.com/Article/377897/RelatedArticleh 
12
: 3125-9-4، اٌّعا٘س٠ٓ ػط٠ٓ ِٕرسٜ"، اٌمحطأٟ ِاض٠ا أتٟ/  اٌّعا٘س ٌٍش١د  اٌشطل١ح فٟ إٍٔ٘ا إٌٝ ضؼاٌحِٓ " -

260http://al3aren.com/vb/showthread.php?t=3 

http://cutt.us/Onf5
http://www.assafir.com/Article/377897/RelatedArticle
http://www.assafir.com/Article/377897/RelatedArticle
http://al3aren.com/vb/showthread.php?t=3260
http://al3aren.com/vb/showthread.php?t=3260
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عركة "النيرواف" ط عمى رقاب أحفاد ابف ممجـ"، ويستحضر معارؾ مف التاريخ الغابر كمالمسم  
سيوفكـ،  بالقوؿ: "رّصوا صفوفكـ، وعّدوا أنفسكـ، واشحذوا تباعوأإلى  خيراً أوغيرىا، ويتوجو 

سيشيب مف ىوليا الولداف، فأنتـ أمؿ الشاـ بعد  ومالحـَ ادكـ، فإف أمامكـ أيامًا وضّمروا جي
 .(13)اهلل"

فيو  سبل الالذي  ئووانتماوعمى الرغـ مف موقؼ القحطاني الجذري حياؿ الدولة اإلسالمية، 
منصبو، ىو  لجبية النصرة، إال أف كؿ ىذا لـ يشفع لو لدى الجوالني، والذي قرر إقصاءه مف

 وزميمو المدعو "بأبي الميث التبوكي".

B- الميث التبوكي وأب 
وىو سمطاف بني عيسى العطوي، مف منطقة تبوؾ في السعودية، والذي ىاجر إلى سوريا صيؼ 

 ليمتحؽ فور وصولو، بجبية النصرة، ويصبح أميرًا وشرعيًا فييا. 3124عاـ 

أديبًا وشاعرًا، وعضوًا في نادي تبوؾ  وبحسب بعض المقربيف مف العطوي، فإف العطوي كاف
 .(14)شيع عف التحاقو بجبية النصرةأُ  فأصؿ منو حاؿ األدبي، والذي فُ 

 المنكر، عف والنيي بالمعروؼ لألمر تبوؾ ىيئة في عضواً  عمى صعيد ميني، كاف العطوي
عرؼ  العزيز، وعمى صعيد التعميـ عبد بف سمطاف بف فيد تبوؾ منطقة أمير عف ممثالً  بصفتو

 الشرعي في منطقة قصيـ في السعودية. العمـ عف العطوي أنو تمقى
المعروفة بػ "داعش"، ولو العديد مف  ةسالميّ اإلنظيـ الدولة رؼ عف العطوي شدة عدائو لتعُ 

 اخالليالتغريدات عمى موقع التواصؿ "تويتر" والكثير مف التسجيالت الصوتية التي يياجـ مف 
 تنظيـ الدولة.

 ـ مف جذوره الثقافية، وقدرتو عمى الكتابة األدبية، إال أف التبوكي ال يقدـ أي جديدٍ وعمى الرغ
. وككؿ المتحدثيف في (15)عمى صعيد الخطاب الذي يتوجو بو، إف كاف لخصومو أو ألىؿ الشاـ

تنظيـ داعش ويصفيـ "بالخوارج" و "المارقيف" وغيرىا مف الصفات  جبية النصرة، يياجـ التبوكي  

                                                                 
13
 اٌّطظغ اٌؽاتك. -

14
 :اٌحعاظ ِٛلغ شّػ، ِحّس ،(إٌصطج ظثٙح) فٟ( شطػٟ) أ١ِط اٌؼطٛٞ -

http://www.alhejaz.org/seyasah/0113602.htm 
15
-  :ْ  .اٌشاَ أً٘ ٔصطج تؼٕٛاْ[ اٌؼطٛٞ ػ١ؽٝ تٓ ؼٍطاْ] ١سٌ أتٟ إٌصطج تعثٙح اٌشطػٟ وٍّحف١س٠ٛ ٌٍرثٛوٟ ػٍٝ ا١ٌٛذ١ٛب تؼٕٛا

http://www.alhejaz.org/seyasah/0113602.htm
http://www.alhejaz.org/seyasah/0113602.htm
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ولة، كما يصؼ نظاـ األسد، بالنظاـ "النصيري الكافر"، والصفوي وغيرىا العشرات مف المتدا
ة، وال بكاريزما أىمية التبوكي ال تكمف في قدرتو الخطابيّ  فأىنا نالحظ الصفات األخرى، ومف 

بصفتو مف المممكة العربية السعودية، وىو شيء  ىميتوأقتالية أو شيء مف ىذا القبيؿ، بؿ تكمف 
 ةممرحفي  والسّيماالتنظيـ الداخمية  فو لشؤ بأمس الحاجة إليو في سياؽ ترتيبو  لجوالنيّ كاف ا

 لجبية النصرة قنوات اتصاؿ ميمة مع شخصياتٍ  ر التبوكيّ الشقاؽ مف تنظيـ "داعش"، فوفّ 
دورًا في دفع العديد مف الشباف السعودييف القادميف إلى  خطابو التحريضي   أدىسعودية، كما 

 باط" لمتوجو واالنضماـ إلى جبية النصرة والقتاؿ في صفوفيا."أرض الر 

الميث  أبارة بيانًا عزلت فيو (، أصدرت جبية النص3125وفي شير آب مف العاـ الجاري)
 جبية شورى مجمس في جبية النصرة وأتى في البياف: "اجتمع التبوكي مف منصبو كشرعي  

 وتقويـ والشيادات لمشكاوى واالستماع لمناقشةوا المداولة وبعد الشرقية، المنطقة في النصرة
 العطوي عيسى سمطاف األخ وضع حوؿ أصواًل، مسجمة محاضر في وذلؾ الجماعة، في القضاة
 وعدـ الجماعة، لسياسة ومخالفتو األخ، ىذا لممارسات ونتيجة ،«التبوكي الميث أبي» بػ الممقب
 النصرة، جبية جماعة مف المذكور ألخا فصؿ: يمي ما تنفيذ المجمس قرر فمقد بيا، التزامو
عالمياً  رسمياً  يمثميا ال واعتباره  البياف، ىذا صدور بعد تصرفاتو عف ولةٍ مسؤ  غير والجماعة. وا 
 الجماعة مقرات عمى بالتردد لو السماح وعدـ توقيفو، تاريخ مف أسبوعيف لمدة بالحبس هوتعزيز 
 ،يافي البت لحيف ،منقولةٍ  وغير منقولةٍ  اؿٍ أمو  مف يديو تحت ما عمى والتحفظ آخر، إشعارٍ  حتى

 .(16)ومقراتيا" الجماعة أفرع عمى ويوزع أصواًل، البياف ىذا وينشر

 وأعمف الشير، ونصؼ شيريف مف ألكثر الجبية مف خروجو إعالف أّجؿ ورغـ ذلؾ فإف العطوي
 أف ياً مدع ،«تويتر» االجتماعي التواصؿ موقع في حسابو عبر في منتصؼ شير تشريف أوؿ،

 .(17)«شرعية أسباب» لػ انشقاقو

                                                                 
16
ٞ:  اإلػالِٟ، ِٛلغ إٌّثط اٌرثٛوٟ ا١ٌٍس تـأتٟ اٌٍّمة اٌؼطٛٞ ػ١ؽٝ تٓ ؼٍطاْ اٌّسػٛ تحك ت١اْ - اٌعٙاز

ad.php?p=315967https://alplatformmedia.com/vb/showthre 
17
، ظط٠سج اٌٛؼط ، ذالحمٗ «اٌؼّاٌح» ٚاذٙاِاخ... أشمالٗ ٠ؼٍٓ «إٌصطج شطػٟ» اٌؼطٛٞ اٌؽؼٛزٞ -

http://shababunity.net/show.php?id=2017606 

https://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?p=315967
https://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?p=315967
http://shababunity.net/show.php?id=2017606
http://shababunity.net/show.php?id=2017606
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C-  أنس حسن خطاب 

أنس حسف خطاب، والمعروؼ بأبي عبد العزيز، والمعروؼ أيضًا "بالخاؿ" لدى أفراد جبية 
 الجاري عمى يد 3125يحمؿ الجنسية األردنية، وبعد مقتمو بداية عاـ  النصرة؛ وىو فمسطيني  

 حدأتشير إلى أف اسـ "أنس خطاب" ىو  التي سوريا، برزت بعض التسريبات شيداء ألوية تجمع
 . (18)العثاميف" يوسؼ األسماء المستعارة لممدعو "محمد

مؤسسي جبية النصرة،  ىـأمف  واحدٌ عزيز أو أيًا يكف اسمو، فيو وأيًا يكف مف أمر أبي عبد ال
لثالث في ، ويعد الرجؿ ا3122والذيف ىاجروا مف العراؽ إلى سوريا مع بداية ثورة السورييف سنة 

عبد العزيز "إمارة القطاع الشمالي" في  أبووأبي ماريا؛ حيث استمـ  جبية النصرة بعد الجوالنيّ 
 سوريا.

ربع قرف، قضاىا برفقة  نحو، يمتد عمى بالعمؿ الجياديّ  عريؽٌ  ألنس حسف خطاب، تاريخٌ  
لى العراؽ ليقاتؿ الشيخ عبد اهلل عزاـ إباف الحرب في أفغانستاف ضد السوفييت، وانتقؿ بعدىا إ
 إلى جانب أبي مصعب الزرقاوي، وبعدىا دخؿ سوريا حيث لقي مصرعو فييا.

D-   الشارخ"سنافي النصر" 
الشارخ، سعودي الجنسية، مولود في منطقة شقراء، وال يوجد  براىيـإعبداهلل  وىو عبدالمحسف

 الذيف تتممذ عمى أيدييـ. سالـاإلحوؿ تعميمو أو شيوخ  معموماتٌ 

خوانو الستة بالعمؿ الجيادي منذ وقتٍ انخرط ى  تؿ مف قتؿ منيـ، وتذكر بعض مبكر، قُ  و وا 
 يافيالسعودية إلى إيراف، والتي أقاـ . غادر ةمريكيّ أجود اثنيف مف إخوانو في معتقالت المصادر و 

دورًا لوجستيًا لصالح تنظيـ القاعدة في زمف أسامة بف الدف، والذي تربطو  وأدىلفترة مف الزمف 
 .قربىعالقة  بو

إلى البحريف، ومف ىناؾ  3118وبحسب بعض المصادر، كاف الشارخ قد غادر السعودية عاـ 
إلى إيراف، وبعدىا سافر إلى أفغانستاف ليمتحؽ ىناؾ بمقاتمي القاعدة، ويصبح واحدًا مف المقربيف 

 مف قادتيا.
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، 3125-2-:ف١ط اٌٍثٕا١ٔح، ، ظط٠سج اٌؽ«إٌصطج» ِؤؼؽٟ أحس.. «اٌٛاٌس» ِمرً -

http://www.assafir.com/Article/333394/relatedarticle 
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أصبح أمير جبية  قصيرةٍ  ، والتحؽ بجبية النصرة، وخالؿ فترةٍ 3124دخؿ سوريا في عاـ 
، وىناؾ لقي الشارخ مصرعو في معركة "األنفاؿ" التي كانت تخوضيا قوات الساحؿ السوريّ 

 .(19)المعارضة السورية ضد قوات األسد

اسـ الشارخ ضمف قائمة  (20)ة، أدرجت الخارجية األمريكيّ 3125في السادس عشر مف آب عاـ 
 لمعدالة. رىابييف ووضع اسمو كمطموبٍ اإل

، 2:96صيات التيارات الجيادية، يمؼ الغموض تجربة الشارخ، فيو مف مواليد عاـ شخ وككؿّ 
ير ىذه ما تضخـ بسِ  الجيادية غالباً  عالميةاإلالعمر نسبيًا، إال أف المواقع صغير  ويعد  

الشيخ عبد مف تالميذ  نوأالحديث عف سيرة الشارخ  يـبعضشخصيات، فعمى سبيؿ المثاؿ يردد ال
كاف عمر الشارخ ال يتجاوز األربع  :2:9عندما قتؿ عاـ  اً عزامف ف نعمـ أاهلل عزاـ، ونح

 سنوات.

، ال يوجد ما يثبت أو يشير إلى أف الشارخ خاض، عمى األقؿ في سوريا، عمى صعيد ميداني  
، وىو عندما ستراتيجيةإي سجمو قيادة أي معركة ذات قيمة معتبرة، وال يوجد ف ةً عسكريّ  عممياتٍ 

 عامًا. :3ه قتؿ كاف عمر 

، ال تذكر كؿ السير التي تناولت حياة الشارخ، حصولو عمى أي فقيي   وأ صعيد معرفي   عمى
مف المشايخ  أي  تتممذ عمى أيدي  نوأكانت أو غير ذلؾ، كما ال يذكر  ةٍ شرعيّ  ةٍ دراسيّ  شيادةٍ 

مقالتيف باسمو، سوى  مكتوبةً  اً نصوصف نجد لمشارخ معروفيف، وكنتيجة لذلؾ مف الصعب أال
 "، وىما أقرب إلى السجع والتداعي منو إلى المقاؿ!.(21)بعنواف: "قبؿ النفير" واألخرى: "بعد النفير

 يقعوفعندما  وأر إلى العمف بعد مقتميـ، وغالبًا ما كانت الصورة الحقيقية ليذه الشخصيات، تظي
إعالـ "المجاىديف" في األسر. وفي كؿ الحاالت سنجد مسافة بيف الشخصية التي ترسميا وسائؿ 

الشخصية  فأمنا كاف يعمـ  واحداً وبيف حقيقة ىذه الشخصية كما ىي عمى أرض الواقع. فكـ 
 المشيورة "سنافي النصر" عندما دخؿ سوريا كاف بعمر العشرينيات؟!.
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 .٣١٢٥ آشاض/ ِاضغ ٣٢ اٌعّؼح،، ظط٠سج اٌح١اج، اٌالشل١ح فٟ إٌصط ؼٕافٟ" إٌصطج ظثٙح" أ١ِط ِمرً -

20
، اٌٛواٌح االذحاز٠ح ٌألٔثاء، ٚؼٛض٠ح اٌؼطاق فٟ اٌعٙاز١٠ٓ ضس اٌؽاتغ اٌفصً ذحد األِٓ ّعٍػٌ لطاضضاظغ:  -

http://www.ittihadna.net/sub.aspx?ID=6781&CatID=3&page=2 
21
 http://cutt.us/lcN18 :اٌّعا٘س٠ٓ ػط٠ٓ ِٜٕرس ػثساٌّحؽٓ اٌشاضخ، ط،إٌف١ ثًل ِا -

http://www.ittihadna.net/sub.aspx?ID=6781&CatID=3&page=2
http://www.ittihadna.net/sub.aspx?ID=6781&CatID=3&page=2
http://cutt.us/lcN18
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E- الدكتور سامي العريدي 

ة أبي ماريا إقال تـّ  فأة، والذي عّيف في منصبو ىذا بعد المسؤوؿ الشرعي األوؿ لجبية النصر 
فاقـ القحطاني، الذي كاف يشغؿ ىذا المنصب لدى النصرة، والذي تمت إقالتو عمى ضوء ت

معارؾ في بعد خسارة النصرة لمعديد مف ال والسّيماوالنصرة،  سالميةاإلالصراع بيف تنظيـ الدولة 
 البالد. شرؽِ  سالميةاإلمواجية تنظيـ الدولة 

الجنسية مف مواليد عماف  بي محمود الشامي، أردنيّ الدكتور سامي العريدي، والمعروؼ بأ
 وفي. الجامعة األردنية مف الشريعة عمـو في األولى الجامعية الشيادة . حاصؿ عمى(22)2:84

 حصؿ والتي الحديث، في الماجستير درجة لنيؿ ذاتيا الجامعة في دراستو واصؿ 5::2 سنة
 مؤلفاتو بيف ومف. الحديث في كتوراهالد درجة ناؿ 3112 سنة وفي. 8::2سنة  فعالً  عمييا
 تيمية. ابف الشيخ حوؿ وكتاب "اإلماـ النسائي"، حوؿ تدور التي الدكتوراه رسالة

ة، وتحديدًا في منطقة الجنوب، يتواجد العريدي، وبحسب بعض المصادر، داخؿ األراضي السوريّ 
رفيعة، مف المتواجديف أي محافظة درعا السورية، وىو مف القمة، عمى صعيد قيادات النصرة ال

 في جنوب سوريا، ونعتقد أف جنسية العريدي األردنية، ووجوده بالقرب مف األردف، لو دالالتٌ 
ميمة حوؿ دور العنصر األردني في تنظيـ النصرة، وعدد المقاتميف الذيف يشغمونو، وحجـ 

 .(23)تواجدىـ عمى صعيد القيادات مف الصؼ األوؿ والثاني

كبيرة مف قبؿ جبية النصرة، فقد أشار إليو الجوالني أثناء  ةٍ إعالميّ  حظي العريدي بتغطية
 ديسمبر/األوؿ كانوف :2التي أجراىا معو تيسير العموني عمى قناة الجزيرة بتاريخ  (24)المقابمة
، (25)مع العريدي في وقت سابؽ جريتأُ ضرورة العودة إلى المقابمة التي ، حيث أوصى ب3124

 الشرعية المسائؿ مف التنظيـ موقؼ يمثؿ مف باعتباره العريدي، يقولو ما إلى باالنتباه نصح وقد
 والعقائدية.

                                                                 
22
 .3125/15/37، ِٛلغ ذحط٠ط ؼٛضٞ، ذاض٠د إٌشط: ؟ إٌصطج ٌعثٙح ٠ٕٚظّط ٠طٜ ٚو١ف اٌؼط٠سٞ، ؼاِٟ ٘ٛ ِٓ -

23
 أًل أػساز ذماذً ح١ٓ فٟ زِشك، ٚض٠ف ػازض ِسْ فٟ ٚالؼ١ّا ؼٛض٠ا ظٕٛب فٟ ِماذ١ٍٙا ِٓ األوثط اٌؼسز ٠شىٍْٛ األضز١ْٔٛ ٚتاخ " -

 .ٚحّاج حّص فٟ

 واًِ ِؽرٜٛ ػٍٝ إٌصطج صفٛف فٟ اٌؼسز ح١س ِٓ اٌصاٌصح اٌّطذثح ٠حرٍْٛ تاذٛا األضز١١ٔٓ أْ إٌٝ اٌعثٙح ٌؼًّ ضاصسْٚ ٠ٚش١ط

 تٕحٛ إٌصطج ظثٙح فٟ اٌّماذ١ٍٓ ١١ٔٓاألضز ػسز ٠ٚمسض. اٌطاتؼح اٌّطذثح فٟ اٌؼطال١ْٛ ٠ٚأذٟ ٚاٌؽؼٛز١٠ٓ، اٌرٛٔؽ١١ٓ تؼس اٌؽٛضٞ اٌرطاب

 .3125-21-:2، االضزْ – ػّاْ|  ا٢ْ أذثاض". ٤٦١
24
 http://www.youtube.com/watch?v=DIr1HoHJlQA،  ؼٛض٠ا ِٚؽرمثً إٌصطج.. اٌعٛالٟٔ ِحّس أتٛ.. ا١ٌَٛ ٌماء -

25
، ٚػم١سذٕا ِٕٙعٕا  تؼٕٛاْ هللا حفظٗ اٌؼط٠سٞ ؼاِٟ  ٌسورٛضا ِغ ِماتٍح -

http://www.youtube.com/watch?v=pYb8Rh_Kwpo 

http://www.youtube.com/watch?v=DIr1HoHJlQA
http://www.youtube.com/watch?v=pYb8Rh_Kwpo
http://www.youtube.com/watch?v=pYb8Rh_Kwpo
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كما يوجد لمعريدي العديد مف المقابالت والمقاءات والتي يسعى مف خالليا إلى عرض أفكاره 
 عاـ، وىو ما سنتوسع بو الحقًا أثناء نقاش أفكار ومرجعيات النصرة. وأفكار جبية النصرة بشكؿٍ 

األساسية عف أطروحات أغمب منظري التيار الجيادي  طروحاتووأتمؼ العريدي في أفكاره ال يخ
ة عمى ىذا الصعيد، غير، ربما، القميؿ مف البراغماتية والحنكة السياسيّ  اً جديدـ في العالـ، وال يقدّ 

والتي تفرضيا ظروؼ الحرب التي تجري في سوريا، وطبيعة تركيبة القوى المعارضة األخرى 
بشكؿ خاص وطبيعة تركيبتو  جة عالقة النصرة معيا، عداؾ عف طبيعة المجتمع السوريّ ودر 

 ة التي تعمؿ النصرة في إطارىا.الثقافية واالجتماعيّ 

نظيـ، لمت لمنصرة في سياؽ إعادة ىيكمة وترتيب البيت الداخميّ  وؿأ يأتي تنصيب العريدي كشرعي  
اإلسالمية، والذي جرى اإلعالف  الشاـ إمارة قياـ الجوالنيّ  محمد أبيوىو يأتي في سياؽ إعالف 
 (، وىو ما سنتوسع بو الحقًا.3125عنيا في تموز العاـ الجاري )

 قاسم مشترك 
 ضمت جبية النصرة عمى صعيد قيادات الصؼ األوؿ والثاني، العشرات مف األسماء القيادية

، أردنية كحاؿ العريدي، تنتمي إلى جنسيات مختمفة نياأوالتي ومف خالؿ التدقيؽ الحظنا 
وسعودية بحضور كثيؼ، كالشارخ والتبوكي وغيرىـ، وأف ىذه القيادات في معظميا كاف مف 

ف معظميـ لديو تجربة واسعة "بالجياد" ولديو خبرة نظيـ القاعدة بزعامة الظواىري، وأالمنتميف لت
لدولية، أسماء كمحسف عمى قائمة اإلرىاب ا فموجودو لقتالية، وأنيـ وفي معظميـ بالعمميات ا
خالد السوري، وغيرىـ العشرات، ممف ال  وأبيفراس السوري،  وأبيىماـ السوري،  وأبيالفضمي، 
 تؿ واحدٌ ما قُ اليسير مف المعمومات، والتي تزداد كمّ  رالنز يـ وعف أسمائيـ الحقيقية سوى نممؾ عن
 و وقع باألسر.منيـ أ

 : مه جبهت للنصرة إلى إمارة للسيطرة3-1

ة عالية ومرونة عمى صعيد الممارسة ىو مؤكد بالنسبة لجبية النصرة، ىو تحمييا ببراغماتيّ  ما
 سالميةاإلبشكؿ عاـ، بخالؼ تنظيـ الدولة يتسـ بيا تنظيـ القاعدة  ة، وىي سمةٌ السياسيّ 

، أو أثناء تواجده عمى 3114"داعش"، إف كاف أثناء تجربتو في العراؽ بعد الغزو األميركي عاـ 
 ة فيما بعد.راضي السوريّ األ
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مف الحيادية، حيث  في بداية األمر، اتسـ خطاب النصرة الموجو إلى قوى الثورة السورية بنوعٍ 
رت النصرة عف أف وجودىا في سوريا ال يتعدى مشاركة مقاتمي سوريا ثورتيـ ضد نظاـ عبّ 

ى فرض سمطتيا عمى لاألسد، وأنيا موجودة في سوريا "لنصرة أىؿ الشاـ فقط"، وأنيا ال تسعى إ
 ة بيا.خاصّ  أو خالفةٍ  ال تسعى إلى إقامة إمارةٍ  نياأالسورييف، كما 

عمى  ميـ   ة، وتحوليا إلى العبٍ إال أف جبية النصرة ومع اشتداد قوتيا عمى األراضي السوريّ 
( عف تأسيس 3125صعيد الصراع الدائر، قامت باإلعالف في شير تموز مف العاـ الجاري )

وري الميتمة بالشأف الس عالـاإللـ تولو وسائؿ  الفتوىو تطور  ،(26)اـ اإلسالميةإمارة الش
وخطيرًا عمى صعيد تنظيـ  اً نو يمثؿ تطورًا ميمّ مما نراه أ الرغـ عمىاألىمية الكافية في التحميؿ 

 جبية النصرة.

تحقيؽ الوعد، ، يبشرىـ بتباعوأماـ جميور مف ، يمقي الجوالني كممتو أطابع احتفاليّ  ذيفي جو  
 تطبؽ الشاـ أرض عمى إسالمية إمارة نقيـ ألف األواف الذي وعدو بو، يقوؿ مخاطبًا أنصاره: "آف

 أو استيانة أو تياوف دوف معنى، مف الكممة تقتضيو ما بكؿ شرعو تطبؽ وجؿ، عز اهلل حدود
 المسمميف حقوؽ ظتحف الشاـ أرض عمى ةإسالميّ  إمارة نقيـ ألف آف األواف آف.. مجاراة أو مواراة

 عز اهلل بو يأمرنا ما كؿ وتفعؿ الحدود وتقيـ الزكاة تؤدي مقدساتيـ وتصوف حرماتيـ وتصوف
 الكبيرة".  إلى الصغيرة مف وجؿ

ولـ يكف الجوالني واضحًا وصريحًا كما كاف في كممتو ىذه، حدد أىداؼ تنظيـ جبية النصرة، 
فيو عف  َس لبا بعد سقوط النظاـ، وعبر بشكؿ ال وحدد سيرورتيا الالحقة، وقارب مستقبؿ سوريا م

 سمفي   جيادي   مشروعٌ  نوأمجااًل إلى الشؾ في  عُ دَ يَ ، والذي ال ستراتيجياإلمشروع جبية النصرة 
 لتنظيـ السمفية الجيادية األيديولوجية إلى النصرة ال يقبؿ المواربة، ويؤكد عمى انتماء جبية

 سوريا، أراضي يشمؿ الذي الشاـ) الكبرى سوريا في ةٍ إسالميّ  خالفةٍ  إقامة إلى وسعييا ،القاعدة
اإلسالمية. يقوؿ الجوالني:  الشريعة إلى فييا االحتكاـ يجري ،(وفمسطيف إسرائيؿ، األردف، لبناف،
 غضوف في المحظة ىذه في قامتياإ يستطيع مف أنتـ بأيديكـ اإلمارة ىذه مفتاح الكراـ األحبة "أييا
 سواء أحد فيو ينازعكـ ال المفتاح ىذا بيدكـ.. األمر ىذا لتقديـ وأطعتـ سمعتـ أنكـ لو أياـ عشرة

                                                                 
26
،  3125-8-22، وٍّح اٌعٛالٟٔ، ٔشط فٟ اإلؼال١ِح اٌشاَ إِاضج ذأؼ١ػ ػٓ اإلػالْ -

A-http://www.youtube.com/watch?v=uEgxf1TSu 

http://www.youtube.com/watch?v=uEgxf1TSu-A
http://www.youtube.com/watch?v=uEgxf1TSu-A
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 تاريخيّ  صراع محطة في تكونوا ألف وجؿ عز اهلل اختاركـ مف نتـأ غيرىا أو الشاـ أرض في
 .(27)عاـ" 2511 منذ المسمموف ينتظره

ف كاف ثمة شكوؾ فيما مضى، ساورت  رة مف القوى حوؿ موقؼ جبية النص المراقبيف بعضوا 
األخرى المختمفة مع مشروعيا، وموقفيا مف الديموقراطية وغيرىا، فالجوالني في خطابو ىذا، 

 نسمح مف التيميؿ: "لف قطع الشؾ باليقيف، وثبت موقؼ تنظيمو حياؿ "اآلخر"، يقوؿ وسط جو  
 كاف مف كائناً  حدأل نسمح لف غازية خارجيةٍ  لمشاريع وال انبطاحّيةٍ  لمشاريع وال عممانية لمشاريعَ 

 .(28)الحاؿ" بنا بمغ ميما جيادكـ ثمار يقطؼ أف

لـ تعد جبية النصرة "ضيفًا" عمى قوى المعارضة السورية، أتى لنصرتيا ومد يد العوف ليا، بات 
 ، والعبًا مف الصعب تجاىمو.عنصرًا مقررًا لمستقبؿ سوريا السياسيّ 

المية، بعد نحو عشرة أياـ مف إعالف أبي يأتي إعالف الجوالني عف تأسيس إمارة الشاـ اإلس
ـ الدولة اإلمحمد العدناني المت سالمية عف إقامة دولة الخالفة اإلسالمية، حدث الشرعي باسـ تنظي

(؛ 3125العاـ الجاري ) بزعامة "الخميفة" البغدادي، في التاسع والعشريف مف شير حزيراف مف
عمى إعالف تنظيـ الدولة  رداً رت فيو النصرة وضعت في موقؼ أجب وكأف جبية بداوىو ما 

"إمارتيا" الخاصة، وتحويؿ أبي محمد الجوالني مف  إقامة إلىعف إقامة خالفتو،  ةسالميّ اإل
 "مسؤوؿ" جبية النصرة، إلى "أمير" لمجبية.

اعتمدت عمييا النصرة في مواجية التفكؾ الذي وضعت فيو عمى إثر استمرار  ةٌ ستراتيجيّ إوىي 
، والذي تمكف عبر األشير السابقة مف تسجيؿ (29)نيا وبيف تنظيـ البغدادي العنيدزمف الصراع بي

الح انتصارات ميمة عمى تنظيـ النصرة، أوليا كاف حسـ معارؾ المناطؽ الشرقية مف سوريا لص
المقاتميف األجانب المنشقيف عف النصرة والذاىبيف لالنخراط  عدادأتنظيـ الدولة، وبعدىا تزايد 

 .(30)ى جانب تنظيـ الدولةبالقتاؿ إل

                                                                 
27
 ، ِطظغ ؼاتك.اإلؼال١ِح اٌشاَ إِاضج ذأؼ١ػ ػٓ اإلػالِْٓ وٍّح اٌعٛالٟٔ أشٕاء  -

28
 ، اٌّطظغ اٌؽاتك.اٌعٛالٟٔ وٍّح -

29
 ػٍٝ اٌّرّطز اٌؼطالٟ اٌفطع أػٍٓ أْ تؼس ظاءخ إٌصطج حٌعثٙ اٌعس٠سج ؼرطاذ١ع١حاإل تأْ شه ال٠مٛي اٌثاحس حؽٓ أتٛ ١ٕ٘ح: " -

 اٌشطل١ح إٌّطمح ٚذؽاضج إٌصطج صفٛف فٟ ٚاٌرصسع ٚاٌرشطشَ االٔمؽاَ ِٓ حاالخ ٚحسٚز ،"اٌرالفح" زٌٚح ل١اَ ػٓ اٌماػسج

 .32، ِٛلغ ػطت3125ٟ ٠ٛ١ٌٛ 24، اٌرالفح ِٛاظٙح فٟ إٌصطج ؼرطاذ١ع١حإ: اإلؼال١ِح اٌشاَ إِاضجاٌثغسازٞ"،  زٌٚح ت١س ٚؼمٛطٙا
30
 ، تراض٠د: ARA News، ِٛلغ ٠ٛؼف ؼطتاظ، ؼٛض٠ا فٟ اإلؼال١ِح اٌسٌٚح ذٕظ١ُ إٌٝ إٌصطج ظثٙح صفٛف فٟ أشمالاخضاظغ:  -

3125/21/34. 
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مف جية ثانية، عكس ىذا التسارع مف قبؿ كال التنظيميف في إعالف الخالفة، رغبة كال الطرفيف 
بيف  بدأ نوأالساحة السورية، وىو صراع وجدنا في محاولة احتكار شرعية السمفية الجيادية عمى 

 منيما. ألي طرؼٍ جناحي القاعدة في سوريا )الدولة والنصرة(، والذي لـ يحسـ بعد 

لـ  ف الصراع بيف ىذيف الجناحيف لمجيادية العالمية، وصؿ إلى مرحمةٍ بات مف الواضح أ نوأإال 
زعيـ تنظيـ القاعدة، فيما مضى،  تنفع معيا السياسة الناعمة والنصح الذي اعتمده الظواىريّ  عدت
دًا منيـ فقط مف يسيطر ف المرحمة باتت تفرض صراعًا عنيفًا بيف ىذيف الجناحيف، ليكوف واحوأ

جبية النصرة عف إقامة إمارتيا، عمى مشيد الجياد في سوريا. ومف ىنا يأتي إعالف 
إلى أف الصراع بيف  ومؤشر، سالميةاإلي سياؽ الرد عمى تنظيـ الدولة ، تندرج فستراتيجيةكإ

 الطرفيف وصؿ إلى ذروتو.

طويمة  ستراتيجيةإممت عمى إرساء ألراضي السورية، عمنذ مباشرة جبية النصرة لمعمؿ داخؿ ا
، المدى، تتسـ ببراغماتية عالية، بداية، عممت النصرة عمى التغمغؿ داخؿ نسيج المجتمع السوريّ 

 بالقوة رؤيتيا فرض عف امتنعت وبذلت الكثير مف الجيد لمظيور بمظير "حسف" أماـ السكاف كما
 المساعدة لتقديـ كبيرة جيوداً  لتوبذ لسيطرتيا، الخاضعة المناطؽ في السورييف السكاف عمى

 .(31)"المحررة المناطؽ" في نشأ الذي السمطوي الفراغ ومؿء المحمييف لمسكاف

الفصائؿ اإلسالمية  ماسيّ والة لممعارضة، كما عممت عمى التقرب مف أغمب الفصائؿ العسكريّ 
ع المعارضة منيا، كأحرار الشاـ، وابتعدت قدر اإلمكاف عف بمورة مواقؼ واضحة حياؿ مجامي

الحاالت ظيرت جبية النصرة، كفصيؿ  العسكرية المعتدلة، كتشكيالت "الجيش الحر"، وفي كؿّ 
مقاتؿ حسف السمعة واالنضباط، وىو ما أدى إلى اكتساب النصرة الحتراـ التشكيالت العسكرية 

 .فالمنتفضو  فالسوريو المعارضة ومف قبميـ 
ء تحتي متيف لتطور عمميا المستقبمي، وىو ما نجحت النصرة عمى ىذا الصعيد، في إرساء بنا
، أماط عالهأوىو تطور دراماتيكي كما الحظنا  سمح ليا الحقًا بإعالف قياـ إمارتيا اإلسالمية،

 جزءاً والذي مف الواضح أنيا ستكوف  المثاـ عف جبية النصرة ومشروعيا حياؿ مستقبؿ سوريا،
 أساسيًا منو، كما سنالحظ ذلؾ الحقًا.
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  :ْ : ، ِعٙٛي اؼُ اٌىاذة، ضاتط إٌشط3124-:-28، ذاض٠د إٌشط: ؼٛض٠ا فٟ اٌماػسج ذٕظ١ُ فطٚع اؼرمطاضضاظغ زضاؼح تؼٕٛا

info.org.il/ar/articleprint.aspx?id=20573-http://www.terrorismظ 

http://www.terrorism-info.org.il/ar/articleprint.aspx?id=20573ظ
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 ادر التمىيل: مص4-1

بإعالف أبي محمد الجوالني بيعتو لمدكتور أيمف الظواىري، حسـ األمر حوؿ طبيعة انتماء جبية 
 ىـأ أف. وىو ما يشير بطبيعة الحاؿ إلى النصرة، باعتبارىا جناحًا أساسيًا لتنظيـ القاعدة الدوليّ 

تنظيـ القاعدة  فم غالباً  جيد تمويؿ مصدر مف مصادر تمويؿ جبية النصرة، ما تحظى بو مف
 األـ ذاتو.

 في بداية األمر، وبحسب العديد مف المصادر، فإف الجبية تمقت بداية األمر الدعـ الماليّ 
 في ذلؾ البغدادي بكر أبو زعيميا ذكر في العراؽ، "وقد سالميةاإلمف تنظيـ الدولة  والموجستيّ 

 أىؿ تخمى عندما: "قائالً  2013 ؿأبري/ نيساف 9 والشاـ العراؽ في اإلسالمية الدولة إعالف بياف
 العراؽ مف بيـ ودفعنا أبنائنا، مف مجموعة ومعو( الجوالني) انتدبنا الشاـ، أىؿ نصرة عف األرض

 العمؿ، سياسة ليـ ورسمنا الخطط، ليـ ووضعنا الشاـ، في بخاليانا يمتقوا أف عمى الشاـ إلى
 ساحة عرفوا ممف بالرجاؿ اىـوأمددن شير، كؿّ  في مناصفة الماؿ بيت في بما ورفدناىـ
 .(32)الجياد"

ة مصادرىا وجبية النصرة، أصبح لمجبي سالميةاإلاع العالقة بيف تنظيمي الدولة وبعد انقط
 ىـ ىذه المصادر:الخاصة بالتمويؿ، ومف أ

ة المعارضة في سوريا مع تنامي معاركيا التشكيالت العسكريّ  وساطأساد  وىو مصطمحٌ  :الغنائم
النصرة مصدرًا ميمًا د. وشكمت مخازف الذخيرة والعتاد الذي استولت عمييا جبية ضد قوات األس

 مما تحتاجو مف السالح والذخائر، كما حدث أثناء معارؾ االستيالء عمى قاعدة جزءاً وفر ليا 
كما عمدت جبية  .مييف ومستودعات طوماف، خاف ومستودعات ،46 والفوج سميماف الشيخ

 فيمف خالؿ مشاركتيا  -%40وصمت حتى –مف الغنائـ  ةٍ حصّ النصرة عمى الحصوؿ عمى 
 لعمميات العسكرية مع باقي فصائؿ المعارضة السورية.ا

وفرت حقوؿ النفط التي استولت عمييا جبية النصرة بعد انسحاب : آبار النفط والمرافق العامة
ؿ. لذا سعت جبية مصادر التموي مف أىـّ  ، كواحدٍ ىميتوأفي نظاـ األسد مصدرًا حاسمًا في موظ

إلى السيطرة عمى حقوؿ النفط في محافظة دير الزور والحسكة،  2013النصرة ومنذ بداية عاـ 
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 ٚزضاؼح ٌألتحاز اٌؼطتٟ اٌّطوع، اٌعٙاز٠ّح اٌحطواخ ذ٠ًّٛ ِصازض ػٓ: األؼٛز اٌص٘ة ِٓ" زاػش" ذحطَ" إٌصطج"ضاظغ:  -

، ِعٙٛي اؼُ اٌىاذة، ِٕشٛض ػٍٝ ِٛلغ ظِاْ اٌٛصً ػٍٝ اٌطاتط: 25-13-3125 اٌؽ١اؼاخ

https://www.zamanalwsl.net/news/46571.html 

https://www.zamanalwsl.net/news/46571.html
https://www.zamanalwsl.net/news/46571.html
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والتي سعت بدورىا إلى  سالميةاإلحربًا ضروسًا مع تنظيـ الدولة وىو الشيء الذي فتح عمييا 
 سيطر عمييا الحقًا.لمف  السيطرة عمى منابع النفط في سوريا والتي وفرت مالييف الدوالرات يومياً 

السورية، سعت الجبية إلى تنظيـ  نفطالجبية النصرة عمى العديد مف آبار إضافة إلى سيطرة 
إلى السيطرة عمى البنى التحتية  دتفعمفي المناطؽ التي سيطرت عمييا، الحياة المدنية 

ب، والسيطرة عمى الربح عمييا، كالسيطرة عمى صوامع الحبو  والمنشآت العامة واستثمارىا بما يدر  
النصرة في حمب وبعض  تاستثمر مصادر الطاقة، وفرض الضرائب عمى النقؿ وغيرىا، كما 

 بحافالت النقؿ العاـ. دلبإمناطؽ ريؼ 

اعتمدت جبية النصرة عمى أسموب خطؼ بعض الشخصيات الميمة مف  :الخطف وطمب الفدية
رط لإلفراج عنيـ. ىذا ما حدث عمى كش كبيرةٍ  ةٍ ماليّ  صحفييف ورجاؿ ديف وغيرىـ، وطمب فديةٍ 
مف دير معموال شماؿ العاصمة دمشؽ، حيث  راىبةً  12سبيؿ المثاؿ أثناء اختطاؼ الجبية لػػ 

جؿ إطالؽ سراحيف وبحسب بعض المصادر فإف قطر في التفاوض مف أ محورياً  قطر دوراً  أدت
 الذيف الرىائف بيف ومف .(33)الراىبات سراح إطالؽ مقابؿ دوالر مميوف 16 مبمغ الخاطفيف متسمّ 

 جبية احتجزتو أميركي وىو كيرتس"، ثيو "بيتر سراحيـ أيضاً  إطالؽ تأميف في قطر ساعدت
 قوة مف فيجياً  جندياً  45 سراح إطالؽ عمى التفاوض في قطر كما ساعدت ،عاميف نحو النصرة
مية، كانت اختطفتيـ سرائياإل السورية الحدود عمى المنتشرة المتحدة لألمـ التابعة السالـ حفظ

 .(34)سابؽ جبية النصرة في وقتٍ 

بعد أف بايع الجوالني زعيـ تنظيـ القاعدة أيمف : تبرعاث المشايخ والمنظماث الخيريت الخليجيت
الظواىري، حصمت جبية النصرة عمى شرعية القاعدة ودعـ ممولييا مف مشايخ الخميج 

  2014سبتمبر  8تايمز في عددىا الصادر في  ؾر و نيويماتيا الخيرية، وبحسب صحيفة ومنظ
 األمريكية الخارجية قائمة تتضمنيـ الذيف والدعاة، الشيوخ مف لعددٍ  اً آمن ممجأ توفر قطر فإف"

 الفتة". العجمي حجاج الكويتي الشيخ بينيـ ومف سوريا، في القاعدة تنظيـ لفرع رئيسييف كمانحيف
: قائاًل  الدوحة في عقد مؤتمر في القطرييف األثرياء فم عدد أماـ مؤخًرا تحدث العجمي أف" إلى
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 .3125-4-٠22ٕح، ، ظط٠سج اٌؼطب إٌٍسٚإٌظاَ إٌصطج ظثٙح ت١ٓ اٌؽٛضٞ اٌّشٙس ذٍف١ح فٟ ذٕؽك لطط -

34
 .3125-:-41، ِٛلغ ١ٔٛظ أٚٔال٠ٓ، اٌّرططفح ٌٍعّاػاخ فس٠ح أٞ زفغ ذٕفٟ لطط: لطط ذثاضأ -
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وال  .(35)"األخرى لممساعدات وليس الجياد، عمى ينفقونيا سوؼ الذيف ألولئؾ أموالكـ امنحوا
 يقتصر األمر عمى قطر، بؿ يتعداه ليشمؿ كاًل مف الكويت والسعودية.

ة حوؿ الدوؿ التي تقدـ الدعـ لجبية ال يوجد ما يؤكد أيًا مف النظريات السائد :المصادر اإلقميمية
النصرة، إذ ال وثائؽ حوؿ الموضوع وال معمومات مؤكدة، فالمسألة ىنا ال تخرج عف إطار 

 التحميؿ والتكينات.

توجو أصابع االتياـ في تمويؿ جبية النصرة إلى دولة قطر، وعمى الرغـ مف غياب الوثائؽ التي 
 الت والمؤشرات التي تقود إلى ىذا االستنتاج.تثبت ذلؾ، إال أف ىناؾ الكثير مف الدال

الرغـ مف شدة اإلجراءات األمنية التي تعتمدىا جبية النصرة، إال أف  وعمىعمى سبيؿ المثاؿ، 
، مف إجراء مقابمة حصرية مع قناة الجزيرة الفضائية والتابعة لدولة قطر، تمكنت وبشكؿ خاص  

قيادات رفيعة في جبية النصرة لـ يتح ليا  الجوالني زعيـ جبية النصرة، ومف المعروؼ أف
، نعتقد بأنو يشير إلى حجـ وطبيعة العالقة الوطيدة التي تربط التعرؼ عمى زعيميا، وىو مؤشرٌ 

لقطر، وبخالؼ  تاحتأوجبية النصرة، ىذه العالقة التي بيف قناة الجزيرة ومف خمفيا دولة قطر، 
الشخصيات في العالـ، وىي شخصية أبي محمد وأخطر  مف أىـّ  غيرىا، مف التعرؼ عمى واحدةٍ 

 الجوالني الحقيقية.

، ينشط في دولة قطر العشرات مف المشايخ والمنظمات التي تجمع التبرعات عمى خرىأمف جية 
المأل، وتقـو بإرساليا إلى جبية النصرة وزميالتيا مف المنظمات التابعة لتنظيـ القاعدة في بمداف 

 يجري عمى مرأى مف دولة قطر.أخرى غير سوريا، وكؿ ىذا 

قطر في أكثر مف مناسبة كوسيط لدى جبية النصرة  أدتوال يخفى الدور المحوري الذي كما 
كانت قطر تدفع مبالغ ىائمة  حيافاألمف المخطوفيف لدييا، وفي أغمب إلطالؽ سراح العديد 

مباشرة التي توفرىا  ليؤالء المخطوفيف، وىو شيء أيضًا يشير إلى قنوات التمويؿ الغير كفديةٍ 
 .(36)قطر لجبية النصرة

 
                                                                 

35
، اٌّطظغ ِٛظٛز ػٍٝ ِٛلغ: 3125ؼثرّثط  9، ٚذاضظٗ األٚؼط اٌشطق فٟ حٍفاء٘ا ٠ٕفط ٌٍّرططف١ٓ لطط زػُ: ذا٠ّع ٠ٛ١ٔٛضن -

 ٚواٌح أٔثاء ِؽ١حٟ اٌشطق األٚؼط.
36
 فٟ اٌرٕظ١ُ ٘صا ػثطِّصً اٌماػسج ذٕظ١ُ ٌحؽاب زٚالض أٌف 711 حٛاٌٟ ترح٠ًٛ 3124 ؼٕح فٟ أِط إٌؼ١ّٟ أْ م١ماخاٌرح وشفد" -

-21-3125"، ِٛلغ شثىح ؼىاٞ إ٠عٟ اإلذثاض٠ح، أذطٜ زٚالض أٌف 61 ِٓ ٠مطب ِا ذح٠ًٛ ٠ٕٛٞ واْ وّا اٌؽٛضٞ، ذاٌس أتٛ ؼٛض٠ا،

37. 
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 ثانياا: البنية الفكرية والنظرية لجبهة النصرة

النصرة، سنسعى عبر ىذا الباب إلى عرض البنية الفكرية والنظرية، والييكمية التنظيمية لجبية 
 وأفكارىا وتصميـمنظرييا الذيف تكفموا بصياغة تصوراتيا  أىـّ  أفكار بعضوسنسعى إلى عرض 

 ستراتيجياتيا العامة.سياساتيا وبناء إ

 : البنيت الفكريت والنظريت لجبهت النصرة1-2

، 3124محمد الجوالني في المقابمة التي أجريت معو عمى قناة الجزيرة في كانوف أوؿ  أبوينصح 
لمحديث  ؿٌ بالعودة إلى الدكتور سامي العريدي، شرعي جبية النصرة، في شؤف العقيدة، فيو مخوّ 

 .(37)قيدة جبية النصرة وتوجياتيا السياسيةعف ع

ة، منذ نشأتيا وكما بمورىا ال تشذ جبية النصرة عف التنظيرات األساسية لتيارات السمفية الجياديّ 
 ىـ منظري الجيادية العالمية.إلى إضافات الشيخ عبد اهلل عزاـ أحد أسيد قطب، وصواًل 

لدى تنظيـ القاعدة العالمي، والتي تتمثؿ  تياذا المرجعيةجعية العقائدية لدى النصرة ىي فالمر 
 سالـاإلديولوجيا أصولية عمى الصعيد الفكري، تستميـ أي بالكتاب والسنة واإلجماع. وىي مرجعيةٌ 

بنسختو األكثر تطرفًا، يقوؿ العريدي: "مرجعيتنا ىي مرجعية أىؿ السنة والجماعة، مف  السياسيّ 
 ابعيف"، وينصح العريدي أتباعوولى مف الصحابة والتالكتاب والسنة وفيـ القروف الفاضمة األ

 وشريعةٌ  عقيدةٌ  اهلل إال إلو ال" وكتاب. اهلل رحمو قطب لسيد" الطريؽ في معالـ" :كتاب بقراءة
" الشعيبي ُعقال بف محمود الشيخ" المعاصرة مراجعنا ومف.. قطب محمد لمشيخ" حياة ومنياجُ 

 تبروف مف مؤسسي الفكر الجيادي المتطرؼ.، وجميعيـ يع""عزاـ اهلل عبد الشيخ"و

إف أكثر ما ييـ في ىذا السياؽ ىو رؤية جبية النصرة لطبيعة المستقبؿ السياسي لسوريا ما بعد 
األسد، وىي رؤية سنراىا واضحة في أكثر مف موضع، في تصريحات العريدي المختمفة، وفي 

 سابؽ. المقاء الذي أجري مع الجوالني عمى قناة الجزيرة في وقت

يقوؿ الجوالني في رده عمى سؤاؿ تيسير عموني صحفي الجزيرة: ما ىي رؤيتكـ لمستقبؿ سوريا 
دمشؽ، ستجتمع السياسي؟ بالقوؿ: "جبية النصرة لف تنفرد في قيادة المجتمع.. عند مرحمة تحرير 

                                                                 
37
. 3124-21-32"، ٚػم١سذٕا ِٕٙعٕا" تؼٕٛاْ، اٌؼط٠سٞ ِٟؼا اٌسورٛض ِغ ِماتٍح ،إٌصطج ظثٙح -

http://www.youtube.com/watch?v=pYb8Rh_Kwpo 

http://www.youtube.com/watch?v=pYb8Rh_Kwpo
http://www.youtube.com/watch?v=pYb8Rh_Kwpo
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، والعقد.. وتعقد مجالس الشورى، وتوضع خطة إلدارة البمد الحؿّ  ىؿألجاف شرعية ويجتمع 
، يحكـ فييا شرع اهلل، وتبسط فييا الشورى وينشر سالميةاإلستكوف وفؽ الشريعة  وبالطبع
 . (38)العدؿ"

ال يراوغ الجوالني في عرضة أليديولوجيا تنظيمو، وال يتمكأ في إعالف األىداؼ التي يسعى إلى 
لمقابمة: "نحف ال وتكرارًا، يقوؿ في موضع آخر مف ا تحقيقيا تنظيمو، ويعيد ويؤكد عمى ذلؾ مراراً 

بؿ نسعى إلى تحكيـ الشريعة في البمد.. الميـ أف تقـو  -سوريا-نسعى إلى أف نحكـ البمد 
 حكومة إسالمية عمى منياج النبوة تسعى إلى تحرير ديار المسمميف، وتطبؽ شرع اهلل". 

افة بيف النصرة وعمى الرغـ مف سعي العديد مف شخصيات المعارضة السورية إلى وضع مس
جبية النصرة "شيء مختمؼ"، إال أف كال الطرفيف يتفقاف  فأتنظيـ الدولة اإلسالمية، باعتبار و 

حوؿ مستقبؿ سوريا مف جية، والموقؼ مف أنظمة الحكـ الحديثة وفي مقدمتيا الديموقراطية مف 
 جية أخرى.

 سالـاإلفي  النظاـ اإلسالمي، فالنظاـ فالنظاـ الديموقراطي وفؽ العريدي: أساسو ومبناه يخالؼ
قسماف: فالحكـ إما  سالـاإل.. فالنظاـ والحكـ لدينا في أحكامو وسمطانو مف شريعة اهلل يستمد  
ما حكـٌ رباني   حكـٌ   . (39)نيجره ونتركو وال نسمكو جاىمي   ، وا 

في تحميمو لطبيعة الصراع الدائر في  بطائفية جذريةسـ فكر جبية النصرة ، يتّ خرىأمف جية 
 السنة يكاد يتطابؽ مع تنظيرات أبي مصعب السوري في كتابو: أىؿ طائفيّ  فكرٌ ، وىو 40سوريا
د فيو بكثير مف الحاالت والذي يستنج (41)والييود" والصميبية النصيرية مواجية في الشاـ في

 .أكفر مف الييود والنصارى والمشركيف يف بأنيـمنصيريسالـ" ابف تيمية في وصفو ل"بشيخ اإل

أـ الشعب السوري  مذىبيّ  طائفيّ  العموني "ىؿ الصراع في سوريا صراعٌ  ه عمى سؤاؿففي ردّ 
طالب حرية؟"، يقوؿ: "الصراع ىو منذ زمف، صراع طائفي، وىو صراع فطري، اهلل جبؿ الناس 

 ليتدافعوا بيف الحؽ والباطؿ". ويتابع بالقوؿ: "الحكـ في سوريا كاف حكـ الطائفة النصيرية". 
                                                                 

38
، 3124-23-:2 ؼٛض٠ا ِٚؽرمثً إٌصطج.. اٌعٛالٟٔ ِحّس أتٛػٍٝ لٕاج اٌعع٠طج اٌمطط٠ح،  ا١ٌَٛ ٌماءتطٔاِط  -

http://www.youtube.com/watch?v=DIr1HoHJlQA 
39
 "، ِطظغ ؼاتك.ٚػم١سذٕا ِٕٙعٕا" تؼٕٛاْ، اٌؼط٠سٞ ؼاِٟ اٌسورٛض ِغ ِماتٍح ،إٌصطج ظثٙح -

40
 .32ػطتٟ، ِٛلغ 3125اغؽطػ  42، حؽٓ أتٛ ١ٕ٘ح، إٌصطج ٌعثٙح اٌّطظؼ١ح اٌؽٍطحضاظغ:  -

41
، 3111، حع٠طاْ ا١ٌٙٛز ٚ اٌص١ٍث١ح ٚ إٌص١ط٠ح ِٛاظٙح فٟ اٌشاَ فٟ اٌؽٕح أًِ٘صؼة اٌؽٛضٞ،  أتٛ -

http://www.tawhed.ws/r?i=jf3hqhhd 

http://www.youtube.com/watch?v=DIr1HoHJlQA
http://www.youtube.com/watch?v=DIr1HoHJlQA
http://www.tawhed.ws/r?i=jf3hqhhd
http://www.tawhed.ws/r?i=jf3hqhhd
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" في سوريا فيبقى غائمًا وفؽ تصريحات جبية النصرة عمى لساف أميرىا بينما مستقبؿ "األقميات
عمى األقميات، ىناؾ واجبات  ردوتصلو الحكـ  إسالمي   الجوالني، الذي يقوؿ: "ىناؾ نظاـٌ 

 ف تؤدييا ىذه األقميات".قميات، وىناؾ بعض الفروؽ عمييا أوحقوؽ ليذه األ

تؤدييا ىذه األقميات، ىؿ سيكونوف  فأالتي عمييا ما ىي "ىذه الفروؽ"  بينما ال نعمـ بالضبط
يء مواطنيف مف الدرجة الثانية مثاًل؟ أـ ىؿ سيفرض عمييـ "الجزية" أسوة بالسمؼ الصالح؟ ال ش

وبشكؿ مسبؽ عمى قياس الفكر السمفي  ـٌ المستقبؿ مصمّ  فأواضح عمى ىذا الصعيد سوى 
الحكـ في سوريا ىو  فإبدييية سائدة، تقوؿ مستندًا عمى الجيادي بأكثر نسخو تطرفًا وعصابًا، 

 حكـ األغمبية، واألغمبية وفؽ الفكر الطائفي ىي األغمبية السنية.

 : الهيكليت التنظيميت لجبهت النصرة2-2 

ؿ الثورة السورية إلى العمؿ المسمح، اف تحوّ بخالؼ التشكيالت العسكرية السورية التي نشأت إبّ 
عريؽ لمعمؿ الجيادي، السياسي والعسكري، ىو بطبيعة الحاؿ ترتكز جبية النصرة عمى تاريخ 
 .(42)تاريخ تنظيـ القاعدة العالمي ذاتو

لـ تولد جبية النصرة مف العدـ، بؿ ولدت مف أحشاء تنظيـ الدولة اإلسالمية في العراؽ، وأغمب 
جانب تنظيـ واسعة أثناء قتاليـ إلى  وسياسيةً  عسكريةً  قيادات الجبية كانوا قد اكتسبوا خبراتٍ 

القوات األمريكية.  القاعدة في أفغانستاف عبر العقود الماضية، إلى جانب قتاليـ في العراؽ ضد  
 مف الخبرة الميدانية والتنظيمية. طويؿٌ  ومف ىنا ولدت النصرة وفي جعبتيا إرثٌ 

أساسية عمى صعيد بناء الييكمية التنظيمية  ، مرجعيةً (43)شكمت تنظيرات أبي مصعب السوري
لجبية النصرة، حيث استميمت النصرة مف أبي مصعب أغمب توصياتو حوؿ طبيعة البناء 
الداخمي لمتنظيـ، والتي استند فييا عمى تجربتو العريقة في سوريا أثناء صراع اإلخواف المسمميف 

 الدف. بفانظاـ األسد في عقد السبعينيات، وفي أفغانستاف فيما بعد أثناء قتالو إلى جانب  ضد  

                                                                 
42
ِٕص ؼمطد اٌرالفح اٌطإ٘ح، تً ٠ّرس ِشطٚع اٌعثٙح ٠مٛي اٌعٛالٟٔ فٟ ِماتٍرٗ ػٍٝ لٕاج اٌعع٠طج: "١ٌؽد إٌصطج ١ٌٚسج اٌٍحظح  -

تؼس٘ا ٔشٛء اٌر١اض اٌؽٍفٟ اٌعٙازٞ ٚاٌصٞ واْ ذٕظ١ُ اٌماػسج فٟ أفغأؽراْ ذعؽ١سٖ.. ٔحٓ شّطج ِٓ شّطاخ اٌعٙاز اٌؼاٌّٟ  ٚتسأاٌؼصّا١ٔح، 

 اٌصٞ حسز..". 
43
 .١ٌّ3125ح، وأْٛ أٚي اٌؼا ؼال١ِحاإلٌؽٛضٞ، زػٛج اٌّماِٚح ضاظغ اٌىراب األُ٘ ألتٟ ِصؼة ا -
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 ؿ التنظيمات الجيادية، يتربع "األمير" عمى رأس تنظيـ جبية النصرة، وىو زعيـ لو صفاتٌ كك
الطاعة، وبالنسبة سياسية وعسكرية ودينية، تجري مبايعتو مف قبؿ جميع التابعيف لو عمى األمر و 

 محمد الجوالني عمى رأس ىـر التنظيـ بصفتو أميرًا لو. أبولمنصرة، يقؼ 

 عسكريةٌ  النصرة، وأيضًا لو صفةٌ  جبيةل عاـ  ال شرعي  المير الجبية ىو يمي أالمنصب الثاني الذي 
 القضاة في التنظيـ، ويحتؿ   ف يكوف كبيرَ ت ذاتو، وىو يشغؿ منصب أقرب إلى أودينية في الوق

 ىذا المنصب اليـو في جبية النصرة الدكتور سامي العريدي.

 لو صالحياتٌ  المجاىديف، وىو مجمٌس  شورى الحمقة الثالثة في ىيكمية النصرة، يأتي مجمس
وغيرىـ،  ،(مراقب عضو) والظواىري الجوالني أبرزىـ ، مفاً عضو  23ومقررة، مؤلؼ مف  واسعةٌ 

ـ إقرار القرارات اإل  بينيـ ".  شورى وأمرىـ ستراتيجية دوف الرجوع إليو، نزواًل عند قولو: "غالبًا ال يت

لمتنظيـ، وجميعيـ يعدوف  القائد ألمر األمير السورية دفوالم المحافظات في محميوف أمراء يخضع
 مف قيادات الصؼ األوؿ والثاني في تنظيـ النصرة.

ـ، ينتشر في المدف والبمدات التي تسيطر عمييا النصرة، ىيئات شرعية ومكاتب إلى جانب ما تقدّ 
يد الداخمي لكؿ إعالمية ومؤسسات مدنية لإلغاثة وتوزيع المعونات لمسكاف، وجميعيا عمى الصع

يقودىا )أمير  ميرٌ ألتنظيـ ككؿ، ففي كؿ مجموعة يوجد شبيية بتراتبية ا دائرة، تخضع لتراتبيةٍ 
، وجميع األفراد العامميف في (44)المكتب اإلعالمي، أمير الييئة الشرعية، أمير المحروقات.. إلخ(

 ىذه المجموعات عمييـ مبايعة أميرىـ عمى السمع والطاعة.

، تتبنى جبية النصرة تطبيؽ ىيكمية تنظيمية تكاد تكوف متطابقة مع تصورات عالهأا وكما أشرن 
 وتوصيات أبي مصعب السوري، كما سنالحظ مباشرة.

تكتيكات العمؿ العسكري، راتو حوؿ البنية الييكمية لمتنظيـ الجيادي، و مصعب تصوّ  أبويقدـ 
ف التجربة الشخصية، ولتجربة التيارات مف ثالثة عقود م كثرأل ميدانية تمتد خبرةٍ  لىإمستندًا 

ستراتيجيات القتالية والتي لـ تعد تجدي نفعًا ويقدـ قراءة نقدية لمعديد مف اإل الجيادية المختمفة،
 في الحروب الحالية.

                                                                 
44
ِؼٍِٛاخ حٛي ١٘ى١ٍح اٌرٕظ١ّاخ اٌؽٍف١ح اٌعٙاز٠ح، حصً ػ١ٍٙا اٌثاحس أشٕاء ٌماء ِغ أحس ِماذٍٟ أحس اٌر١اضاخ اٌعٙاز٠ح فٟ اٌغٛطح  -

 اٌشطل١ح ٚواْ ٠شغً ِٕصة "أ١ِط اٌّحطٚلاخ"!.
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 والعمؿ الفردي اإلرىاب مصعب تكتيكاتو العسكرية عمى ركيزتيف أساسيتيف وىما: جياد أبويبني 
 حيث المفتوحة الجبيات جياد في ، والمشاركةكمياً   بعضيا  عف المفككة الصغيرة لمسرايا السري
,  الصغيرة الخاليا بيا تقـو التي العصابات وحروب الفردي اإلرىاب فجياد شروطيا. " توفرت
 الميدانية المواجية بدوف ولكف. ويرفده ويساعده ،(المفتوحة الجبيات جياد) اآلخر لمنوع يميد

 .(45)المقاومة" لمشروع ستراتيجياإل اليدؼ وىو. دولة لنا تقـو ال األرض عمى والسيطرة

ذا ما نظرنا إلى الشكؿ  طابؽ مع ىذا الطرح الذي يكاد يت نوأالذي اعتمدتو جبية النصرة، سنجد وا 
مصعب؛ فجبية النصرة فعميًا بدأت نشاطيا في سوريا، متبعة األسموب "الغير مركزي"،  أبويقدمو 

جموعات الصغيرة الغير مترابطة، والعمؿ الفردي، والذي تـ مف خاللو تنفيذ معتمدًة عمى عمؿ الم
العشرات مف العمميات العسكرية االنتحارية والمفخخات وغيرىا قبؿ أشير مف اإلعالف عف جبية 

 ، وىذا التكتيؾ سبؽ فعميًا سعي جبية النصرة إلى السيطرة عمى أراضٍ فعمي   النصرة كتنظيـٍ 
النتقاؿ إلى مرحمة "جياد الجبيات المفتوحة"، والذي اعتمدتو الجبية فعميًا بعد واسعة، أي ا سورية

 . 3123منتصؼ عاـ 

 ، وكأنو توصيؼٌ 2004يكوف كالـ أبي مصعب المكتوب في عاـ  فأويكاد في ىذا السياؽ، 
أما مف أراد مف المجاىديف لممارسات جبية النصرة اليـو عمى األراضي السورية، يقوؿ: "

والعمل تحت  ،لما تفتح فعميه بالتوجه إلى حيث تفتح الجبهات ،ة في المواجية المفتوحةالمساىم
طالما توفر الحد األدنى لمراية الشرعية والجياد الشرعي تحت شعار  ،قيادة قياداتها الميدانية

 فإذا ما أسفر بما يتوافؽ مع أصوؿ المقاومة وأيديولوجيتيا وعقيدتيا الجيادية. ،اإلسالـ العاـ
فإف ذلؾ سيكوف نواة إلمارة إسالمية  ،الجياد في جبية مف تمؾ الجبيات عف انتصار المسمميف

 . (46)"أف تحكـ بشرع اهلل مف المفترض

مع قوات  واسعةٍ  ، مف فتح جبياتٍ 2011عاـ  واخرأالمنتفضوف في سوريا، ومنذ  تمّكفوفعاًل 
، وقبؿ اإلعالف عف وجودىا أصاًل، مف نت العديد مف الخاليا التابعة لجبية النصرةاألسد، وتمكّ 

. ولـ تظير العمؿ تحت غطاء المجاميع العسكرية السورية التي كانت متواجدة في تمؾ األثناء

                                                                 
45
 ؼال١ِح اٌؼا١ٌّح، ِطظغ ؼاتك.ضاظغ: زػٛج اٌّماِٚح اإل -

46
 ؼال١ِح اٌؼا١ٌّح، ِطظغ ؼاتك.ِح اإلزػٛج اٌّماٚ -
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عمى ذلؾ، بدليؿ تبني النصرة لمعديد مف العمميات التفجيرية والتي كاف  شيرأراية النصرة إال بعد 
 عمى تنفيذىا. قد مضى زمفٌ 

مصعب خطورة العمؿ  أبومؿ التنظيمات الجيادية، اكتشؼ خية لعمف خالؿ الخبرة التاري
اختالؿ في  التنظيمي المركزي مف جية، وخطورة فتح جبيات واسعة ليذا التنظيـ، في ظؿ  

ما كانت في ظؿ اختالؿ موازيف القوى  موازيف القوى، فاعتبر أف مركزية العمؿ الجيادي غالباً 
 عمى جيزة األمنية واالستخباراتية، التي تمكنت مف "القضاءتؤدي إلى اختراؽ التنظيـ مف قبؿ األ

 األسرى. تعذيب بفعؿ أفراده بعض اعتقاؿ جراء ، في حاالت كثيرة،كّمو التنظيـ

مصعب، ضرورة إجراء تغيير في آليات العمؿ، واعتماد أسموب  أبووبناء عمى ذلؾ استنتج 
 الصغيرة لمسرايا السّري والعمؿ الفردي اإلرىاب ، ويوصي بضرورة اعتماد جيادالالمركزيالعمؿ 
 صعيد عمى المركزية أشكاؿ مف شكؿ بيف ما ، فيي آلية عمؿ تجمعكمياً   بعضيا عف المفككة
 إجياضو يمكف ال بحيث المركزي االرتباط عدـ وبيف واألفكار، والرموز والشعارات االنتماء
 اإلسالمية المقاومة سرايا عمؿ ريقةط ويفرد حوؿ ذلؾ فصاًل كاماًل بعنواف: "خصائص .(47)أمنيًا"

 العالمية"، وفيو سنجد جميع التوصيات مف أجؿ إنجاح عمؿ التنظيـ.

 شكؿ أي مف تنظيمي رابط ليس فيو "أي نوأيميز ىذا الخيار التنظيمي لمعمؿ إف أىـ ما 
 العمؿ، ونظاـ االعتقاد، منيج) بػ االرتباط إال العالمية اإلسالمية المقاومة لسرايا كافةً  ممنتميفل

 مركزي تنظيـ ال عمؿ فيذا النظاـ مف العمؿ ىو "نظاـ (.المشترؾ واليدؼ المشترؾ، واالسـ
 وجماعات وسرايا وخاليا أفراد ،كافة المقاوميف أطياؼ ربط يتـ أف عمى الفكرة تقـو حيث لمعمؿ،
 عمى تعالى اهلل مع الشخصي والعيد المشترؾ االسـ -1 :وىي فقط مركزية روابط بثالثة محدودة
 -3بو،  االلتزاـ عمى اهلل مع والعيد المشتركة والعقيدة الشرعي السياسي المنيج -2إليو،  االنتماء
 ثـ لدحرىـ، سبيمو في الجياد عمى اهلل مع والعيد وحمفائيـ الغزاة مقاومة وىو المشترؾ اليدؼ
 .(48)شرعو" تحكيـ عمى العمؿ

أبي مصعب حوؿ اختيار طريقة العمؿ الالمركزي،  جبية النصرة إطالقًا عف توصيات ال تشذ  
عامة يتفؽ حوؿ شرعيتيا،  وربط جميع مجموعاتيا وحتى المنتميف إلييا بشكؿ فردي بأطرٍ 

                                                                 
47
 اٌّطظغ اٌؽاتك. -

48
 اٌّطظغ اٌؽاتك. -
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جموعات صالحيات واسعة في كاالتفاؽ عمى اسـ األمير وراية الجياد واتجاىو، بينما ليذه الم
تعتبر كؿ سرية مكونة مف رض الواقع حيث "وتكتيكاتيا التي تراىا مناسبة عمى أ ىدافياأاختيار 

"؛ وىو الشيء الذي كفؿ لجبية النصرة فرد أو أكثر وحدة مستقمة يرأسيا أميرىا ويدبر شؤونيا
السرية التامة لما يقرب مف الستة أشير عمى عمميا، وحتى بعد اإلعالف عف تأسيس الجبية، 

اختراقيا، ليس فقط مف قبؿ األجيزة  مف السرية التي كاف مف الصعب بقيت النصرة محاطة بجو  
نما أيضًا مف قبؿ تيارات جيادية شبيية بيا كتنظيـ داعش، والذي سعى إلى اغتياؿ  األمنية، وا 
عدد مف زعامات النصرة، وفشؿ في الوصوؿ إلى أبي محمد الجوالني رغـ كؿ الجيود الذي بذليا 

 ما كانت بقدر تقميدًيا جيادًيا اتنظيمً  فتك لـ النصرة البغدادي بشكؿ شخصي لمقاء الجوالني؛ "إفّ 
 بعناصر ويرفدىا التنظيمية، بنيتيا ويطو ر وأيديولوجًيا فكرًيا المتشابية السرايا ىذه يجمع وعاء

 .(49)سورّية" في المجاىديف ومقصد الجياد عنواف تكوف" عريضة جبية" لتشكيؿ ومنتسبيف جدد،

ت التصدي لجبية النصرة وسعت لمحصوؿ عمى وحقيقة األمر، أف أغمب الدراسات التي حاول
المعمومات وعدـ دقتيا في كثير مف األحياف، وكؿ ىذا كاف نابعًا  معمومات حوليا، صدمت بشح  

نظيره، فبقي التنظيـ بمنأى عف  مف التكتيكات التنظيمية التي اعتمدتيا جبية النصرة بنجاح قؿ  
نظيـ جبية النصرة، ىو حصيمة تجارب عسكرية ت فبأ، رأينا ولذلؾقدر المستطاع، االختراقات 

  وسياسية لمجيادية العالمية امتدت عمى عدة عقود، وتمكنت جبية النصرة مف قطؼ ثمارىا.

تقـو فكرة سموب عمؿ "السرايا" في تكتيكات التنظيـ، و مصعب عمى ضرورة اعتماد أ أبويشّدد  
ؽ مسمى ىي تختاره، وتنفذ عممياتيا ، وتعمؿ وفسرايا عمى تجانس السرية ضمف خيار أعضائياال

مف دوف أف تكوف مجبرة عمى الرجوع إلى قيادة مركزية لمتنظيـ، وىو عمميًا ما يفسر االسـ الذي 
اعتمده الجوالني لتنظيمو، حيث دعاه "بجبية النصرة"، أي ىو جبية تضـ العديد مف المجموعات 

سمو الخاص كالكتيبة الخضراء، وكتائب الشاـ والسرايا والكتائب، والعديد منيا نشط بداية األمر با
 وغيرىا العشرات مف المجموعات التي كانت تسمي عممياتيا باسميا ال باسـ أي تنظيـ آخر.

 الييكمية التنظيمية لجبية النصرة تتجمى بالشكؿ التالي: فأوباالستناد إلى ما سبؽ نالحظ 

                                                                 
49
َ: ِٓ اٌرأؼ١ػ إٌٝ االٔمؽاَ، حّعج ِصطفٝ اٌّصطفٝ، ٔٛفّثط  - ، اٌّطوع اٌؼطتٟ ٌألتحاز ٚزضاؼح 3124ظثٙح إٌصطج ألً٘ اٌشا

 اٌؽ١اؼ١اخ.
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 عاـّ  الجبية، وشرعي   ميرأ: وىي ي يوجد ثالثة مناصب أساسيةعمى صعيد رأس اليـر القياد
 الجبية، ومجمس الشورى.

عمى صعيد القواعد، تنقسـ جبية النصرة إلى ثالثة أشكاؿ لمتنظيـ، وىي: المجموعة، والتي تضـ 
( ويقودىا قائد المجموعة ويدعى بالقائد الميداني، والسرية مقاتالً  25بضعة أفراد )تصؿ حتى 

 ميرٌ أمقاتؿ، يقودىا  200لمقاتميف حتى صؿ فييا عدد اوالتي تضـ عدد مف المجموعات، وي
ويتحمى بصالحيات واسعة عمى  ميداني   قائدٌ األمر والطاعة، وىو أيضًا  تجري مبايعتو عمى

ىو  صعيد العمؿ العسكري والميداني، والكتيبة والتي تضـ العديد مف السرايا ويقودىا أمير غالباً 
اسعة باستثناء القضايا الحساسة والتي تفترض بو العودة إلى و  أمير اإلقميـ وأيضًا لو صالحياتٌ 

 مجمس الشورى.

يتـ  عمى الصعيد الفردي، يخضع المنتسبوف مف السورييف لجبية النصرة لشروط عديدة حتى
يكوف مف المسمميف السنة تحديدًا، حتى ولو أسمـ الحقًا، وثانيًا  فأقبوليـ؛ بداية عمى المنتسب 

كية مف أحد الشخصيات الموثوقة لدى التنظيـ، وثالثًا، يخضع المنتسب يجب أف يحصؿ عمى تز 
المواقع التي يختارىا التنظيـ لو.  حدأوعسكرية، ويتخرج فيما بعد ليشغؿ دينية  تربويةٍ  لعدة دوراتٍ 

وفي خطوة الحقة، اندرجت في سياؽ مزيد مف التحصينات األمنية، تعاممت النصرة مع انضماـ 
 "األولى: مقاتمييا صفوؼ بيف المياجريف قبوؿ في كبير، حيث اتبعت طريقتيف "المياجريف" بحذرٍ 

 فال ؛مثالً  الحرميف بالد في كالمنسؽ منيا، اليجرة تجرى التي البالد في المعتمد المنسؽ عبر
 عف يأت لـ ما عناصرىا، بعض يعرفو كاف ولو صفوفيا إلى سعودي أي انضماـ الجبية تقبؿ
 الدورات اتباع يتضمف ال ألنو الرسمي؛ غير االنضماـ تسمى والثانية. المعتمد منسقيا طريؽ
 يسمى فيما ويشارؾ سوريا ويدخؿ الجيادي يأتي الحالة ىذه وفي. الجبية معسكرات في الالزمة

 في ُيقبؿ ثـ األمير يبايع معينة فترة تجريبو وبعد. بجانبيـ أحياناً  ويقاتؿ «النصرة جبية رباط»
 .(50)الجبية" صفوؼ

مصعب السوري، العشرات مف الصفحات لشرح تصوراتو حوؿ كيفية بناء الييكؿ  أبوأفرد 
ات الجيادية في العالـ، ولـ التنظيمي لمتنظيـ الجيادي، واستعاد نقديًا تجارب العديد مف التيار 

بذلؾ، فاستميـ أسس حرب العصابات مف كبار قادة الثوار في العالـ كماوتسي تونغ وتشي  يكتؼِ 
                                                                 

50
 اٌشؼة ظط٠سج، اٌؼطالٝ ِحّس ضضا، اٌسٌٟٚ؟ اٌعٙازٞ ؼالِٟاإل اٌرٕظ١ُ ِٓ أػٍٝ تر٠ًّٛ حظ١د ٌّاشا.. «إٌصطج ظثٙح»ضاظغ:  -
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را وكاسترو وغيرىـ مف الثوار، وخمص إلى نتائج في غاية األىمية، شرح مف خالليا أدؽ غيفا
التفاصيؿ حوؿ آلية العمؿ التنظيمي وشكؿ بنائو، ونقمت جبية النصرة عف أبي مصعب ىذه 
التوجييات بشكؿ شبو حرفي، فبنت ىيكمية تنظيميا باالستناد إلى تمؾ التنظيرات، وضمنت عبر 

ا وصعوبة اختراقو، ورفعت مف جاىزية أعضائو، وىو ما جعؿ مف تنظيـ جبية ذلؾ أمف تنظيمي
 النصرة، واحدًا مف أقوى التنظيمات العسكرية عمى الساحة السورية.

 خاتمــــة

الشاـ ونصرة ليـ، ومع  ىؿأفي سوريا بصفتيا داعمة "لجياد"  باشرت جبية النصرة نشاطيا
لت النصرة إلى واحد مف أىـ الالعبيف عمى تحو  -وىو وقت قصير بطبيعة الحاؿ–الوقت 

الساحة السورية، وبعد إعالف النصرة عف تأسيس إمارتيا عمى أرض الشاـ، باتت مشاركة في 
تصميـ ورسـ مالمح مستقبؿ سوريا ما بعد سقوط نظاـ األسد. وىو مستقبؿ شديد القتامة إذا ما 

القتو مع السورييف باختالؼ توخينا تصورات جبية النصرة حوؿ طبيعة ىذا المستقبؿ وع
 مكوناتيـ.

لإلسالـ السياسي، وىي الجيؿ األحدث لتنظيـ القاعدة  د النصرة التصور األشد تطرفاً تجسّ 
رث ىذا التنظيـ. حي   العالمية، وىي تكثيؼٌ   وممموس لتاريخ وخبرات وا 

 ؼَ اضة في أف تعرّ وال تخفي جبية النصرة أّيًا مف توجياتيا السياسية واأليديولوجية، وال تجد غض
 مف الطراز المتطرؼ. جيادي   سمفي   نفسيا كتنظيـٍ 

راتيا الواضحة حياؿ طبيعة الدولة ومرجعيتيا، وىي عمى صعيد سياسي، تقدـ جبية النصرة تصوّ 
المرجعية اإلسالمية، ككؿ تيارات الجياد العالمي، كما ال تخفي عداءىا تجاه الديموقراطية 

 كؿ عاـ.وأنظمة الحكـ المدنية بش

نجد لدى جبية النصرة ومنظرييا أي إشارة حوؿ طبيعة النظاـ  فأبيد أننا مف الصعب 
السياسي الذي ستعتمده ما بعد سقوط النظاـ الحالي، وال يوجد في أدبياتيا أي  -االقتصادي

إجابات حوؿ األسئمة العويصة التي ستطرح عمى جميع القوى السياسية واالجتماعية في سوريا ما 
والتالوات حوؿ طبيعة حكـ اهلل  صداراتواإللمجبية الكثير مف التسجيالت  الحرب، بيد أف بعد
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منيا  الحربُ  بؽِ تُ ى عمى أرض السورييف، التي لـ يتجم فأى األرض، وكيؼ يمكف لسمطاف اهلل عم
 عمى حجر. اً حجر 

لمفقر عمى عند ىذه النقطة، لف نجد لدى جبية النصرة أي إجابات واضحة، حوؿ كيفية عالجيا 
حديث، وكيؼ يمكف في المحصمة  إلى بمدٍ  ؾٍ مفكّ  سبيؿ المثاؿ، وكيفية االنتقاؿ بسوريا مف بمدٍ 

 ي ألسئمة العصر بأجوبة خارجة مف كيوؼ الذاكرة والتاريخ.التصدّ 

ال نعرؼ توبيا حوؿ حكـ اهلل، تستميمو مف تاريخ ذىبي و ىنا، لف نجد لدى جبية النصرة سوى ي
ال، تاريخ تختمط فيو األوىاـ باألمنيات، وتستحضر أشباحو لتخّيـ فوؽ  أـقيقياً بالضبط إف كاف ح

 رؤوس السورييف المنكوبيف.

 

 


