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استراتيجية أولوية
األعداء ...الشيعة بين
القاعدة وداعش
صالح الدين حسن

غالبًا ما تنمو الفكرة اجلهادية يف وجدان �أ�صحابها �أو ًال ،ثم
يقوم ه�ؤالء بتحديد عدوهم املركزي الذي ي�ضمن بقاءها وا�ستمرارها،
عرب خطوط التجنيد والتمويل القادمة من امل�ؤمنني بالفكرة وذات
العدو ،ثم ت�أتي بعد ذلك مرحلة التنظري لقتال ذلك العدو �-شرعي ًا
و�سيا�سي ًا وتاريخي ًا وفكري ًا -والتربير لو�ضعه يف �أول��وي��ات �أجندته
ال�صراعية .فقد يكون هذا العدو قريب ًا (الأنظمة احلاكمة) وقد يكون
عدو ًا بعيد ًا (�أمريكا) وقد يكون العدو طائفي ًا (ال�شيعة) وقد يكون من
الطائفة نف�سها التي ترف�ض منهج تلك اجلماعة ،فتقرر مواجهته فكري ًا �أو
ع�سكري ًا ،في�أخذ ذلك العدو �أولوية يف القتال ت�صل يف بع�ض الأوقات �إىل
�أن يكون الأوىل يف القتال واملواجهة (ال�صحوات يف العراق �أمنوذج ًا).

( )�صحفي وباحث م�صري متخ�ص�ص يف اجلماعات واحلركات الإ�سالمية.
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خا�ضت التنظيمات الإ�سالمية امل�سلحة �صراع ًا دموي ًا يف مواجهة �أنظمتها
باء بالف�شل الذريع ،ثم ر�أت �أن فر�صتها قد حانت بعد هبوط مهاجريها على �أر�ض
�أفغان�ستان ،و�إفادتها من التجارب القتالية يف حربها على اجلبهات املفتوحة مع
الرو�س وانت�شائها بالن�صر ،فقررت تبديل العدو القريب بالعدو البعيد باعتباره ر�أ�س
الأفعى الذي �إن ُق ِطع ،باتت الأنظمة العربية والإ�سالمية ذيو ًال بال ر�أ�س ي�سهل تفتيتها.
قامت القاعدة يف مرحلة الهجرة الثانية �إلى �أفغان�ستان -بعد متكن الطالبان
من ال�سيطرة على العا�صمة كابول وما يربو على ( )%90من البلد الذي ظل خا�ض ًعا
للتحالف ال�شمايل -بالتخطيط لهجمات احلادي ع�شر من �سبتمرب (�أيلول) و�إعداد
جمموعات مقاتلة ت�ضم جن�سيات ي�أتي �أغلبها من الدول املحيطة ب�إ�سرائيل (�سوريا-
لبنان -العراق -م�صر -الأردن) تكون مهمتها رمبا �إقالق م�ضجع �إ�سرائيل ،وو�ضع
�أرجل لها ثقيلة يف منطقة املالحم الكربى.
كان �أبو م�صعب الزرقاوي �أحد املكلفني ب�إن�شاء مع�سكر للتدريب يف «هريات»
على احلدود الأفغانية الإيرانية -متهيد ًا لإر�سال خالياه للعبور لل�ضفة ال�شرقية مننهر الأردن لتنفيذ عمليات �ضد �إ�سرائيل� ،إال �أن ثمة طارئ ًا طر�أ قد حول وجهته �إلى
العراق ،وعدوه املركزي من �إ�سرائيل �إلى الطائفة ال�شيعية ،وليتزحزح العدو الأمريكي
من الأول �إلى الثاين يف القائمة ،مرتكز ًا على ر�ؤية كاملة م�ستندة �إلى خ�صو�صية
احلالة العراقية ،وته�ضمها القاعدة على مرارتها رغم ًا عنها ،وتقبل بيعة الزرقاوي
بفقهه العراقي اجلديد ،والذي كان قد رف�ض �إعطاءها البيعة مرتني يف الهجرتني
الأولى والثانية �إلى �أفغان�ستان.
وظلت تلك الأولوية ثابتة لدى امتدادات تنظيم الزرقاوي ب�أ�سمائه املتعددة،
�إلى �أن ن�شب اخلالف بني تنظيم الدولة وفرعه اجلديد يف ال�شام (الن�صرة) وانحياز
زعيم القاعدة� :أمين الظواهري ال�ستقالل «الن�صرة» بعيد ًا عن تنظيم الدولة ،فطفا
على ال�سطح ما كان مطمور ًا طيلة ما يربو على ( )13عام ًا من اخلالفات املكتومة.
كانت �إحدى هذه اخلالفات املوقف من ال�شيعة.
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�صحيح �أن تلك اخلالفات كان قد ظهر ما ي�شري �إليها قبل ذلك� ،إال �أنها ظلت
دفينة مل ي�ستدع ما كان يدعو �إلى �إظهارها مما كان �سيرتتب عليه من ان�شقاقات
حادة مل يكن �أي من الطرفني يف حاجة �إليها ،ومل ترتق اخلالفات الظاهرة مل�ستوى
القادة التنظيميني يف اجلماعة الأم �أو فرعها العراقي ،ما عدا جتاذبات بد�أها �أبو
حممد املقد�سي من �سجنه مرة وعلى ف�ضائية اجلزيرة مرة �أخرى ،وا�ضطر الزرقاوي
للرد عليها �آنذاك.
كما �أن موقف �أ�سامة بن الدن ظل غام�ض ًا من ا�سرتاتيجية قتال فرعه يف العراق
�ضد ال�شيعة ،والتو�سع يف قتال «ال�سنة املخالفني» مما �سمح لتنظيم الدولة يف العراق
بالتفرقة بني «قاعدة �أ�سامة» التي كانت تتماهى مع منهجه و«قاعدة الظواهري» التي
بدلت وغريت مما ا�ستوجب �إعالن الع�صيان عليه ودعوته للعودة خلط «�أ�سامة».
جرفت البيئة الطائفية يف العراق اجلماعة ال�سلفية اجلهادية يف اجتاه ت�شكل
ا�سرتاتيجية جديدة ،تعطي لقتال ال�شيعة �أولوية على �أجندتها ،ولتغري من �أحكام
�شيوخها الفقهية وت�ضرب بها عر�ض احلائط ،ولت�ستنبط �أحكام ًا جديدة تكفر بها
�أئمة ال�شيعة وعمومهم على ال�سواء ،وت�ستحل دماءهم و�أموالهم.
حط �أبو م�صعب الزرقاوي بق�صد ا�ستهداف املحتل الأمريكي حتى برز الالعب
الطائفي قادم ًا من اخللفية البعثية ،حام ًال فوق ظهره ويف �أعماق وجدانه مئات
ال�سنني من ال�شعور باملظلومية واال�ضطهاد ،حتى جاءت حلظة ر�آها مف�صلية لي�أخذ
ث�أر ًا ويقيم بالقمع دولة.
كانت هذه جزئية من �أهم اجلزئيات الإ�شكالية بني القاعدة وفرعه يف العراق،
والتي ظلت كامنة حتى كانت لها انعكا�ساتها بعد احلراك ال�سوري  ،2011ويف عامل
التنظيمات الإ�سالمية طاملا ت�سبق احلركة الفكرة ،ثم ت�أتي الأفكار بعد احلركة لتنظر
لها ما �أقدمت عليه .فالزرقاوي �أتى للعراق ب�أفكار تكفر ال�شيعة وت�صفهم بالراف�ضة،
لكنها تعترب عمومهم كعموم �أهل ال�سنة واجلماعة ،يعذرون بجهلهم ،و�سواء �أكان
هذا احلكم خمتمر ًا يف عقله �أم ال� ،إال �أن قراءة ملا كتب عن تاريخ عالقته بال�سلفية
ي�ش على الإطالق ب�أنه كان خمتلف ًا عن منهجية
اجلهادية يف الأردن �أو يف �أفغان�ستان مل ِ
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القاعدة يف هذا ال�ش�أن ،وخ�صو�ص ًا مع �شيخه �أبي حممد املقد�سي ،و�أمريه فيما بعد
�أ�سامة بن الدن.
االتجاه اإلجباري ..الولوج في المستنقع

�سقط النظام العراقي ال�سابق وبد�أت �إعادة ت�شكيل اخلريطة ال�سيا�سية لتزحف
الأحزاب ال�شيعية على معاملها ،وت�شتعل �شرارة العنف الطائفي ،وليجد الزرقاوي
نف�سه يف قلب املثلث ال�سني حام ًال راية يف مواجهة اجلماعات وامليلي�شيات ال�شيعية
على خلفية الفراغ ال�سيا�سي الذي خلفه �سقوط نظام �صدام ح�سني ،وبد�أت �سل�سلة من
اال�ستهدافات لأئمة الطائفة ال�شيعية و�أتباعها دون تفريق!
متحورت تنظريات الزرقاوي حول فكرة مركزية ،وهي �أن ال�صراع مع ال�شيعة
�صراع تاريخي وحتمي لن تقوم للأمة قائمة �إال بعد ح�سمه ل�صاحلها ،و�أن ذلك
ال�صراع بد�أ عملي ًا منذ فتح بالد فار�س يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب ومقتله
على يد �أبي ل�ؤل�ؤة املجو�سي ،وا�ستمر يف حقب التاريخ الإ�سالمي و�صو ًال �إلى يومنا هذا.
�أخرج الزرقاوي وجماعته ال�شيعة من نطاق الدين الإ�سالمي برمته ،بعد �أن
نزع م�صطلح ال�شيعة من اجلعفرية الإثني ع�شرية ،وخلع عليهم لفظ (الرواف�ض)
ثم اعترب الرواف�ض يدينون بدين جديد غري دين الإ�سالم ،فالرف�ض دين ال ميكن �أن
يلتقي مع الدين الإ�سالمي ال يف الأ�صول وال يف الفروع -وفق ر�أيه.
خطة التجييش الطائفية

�أراد الزرقاوي فتح باب ال�صراع على م�صراعيه بد ًال من �أن يكون موارب ًا ،كما
يريد خ�صومه الذين ا�ستخدموا املواربات ال�سيا�سية والدينية ك�سيا�سة �ضامنة للتمدد
البطيء على معامل اخلارطة ال�سنية ،فك�شف ل�شيخه بن الدن عن حماور خطته للعمل
�شارحا ذلك بقوله:
يف احلقل العراقي ،حيث اعترب �أن الراف�ضة هم مفتاح التغيريً ،
«�أق�صد �أن ا�ستهدافهم و�ضربهم يف العمق الديني وال�سيا�سي والع�سكري� ،سي�ستفزهم
ليظهروا َك َلبهم على �أهل ال�سنة ،ويك�شروا عن �أنياب احلقد الباطني الذي يعتمل يف
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�صدورهم ،و�إذا جنحنا �أمكن �إيقاظ ال�سنة الغافلني حني ي�شعرون باخلطر الداهم
ال�س َبئ َّية ،و�أهل ال�سنة على �ضعفهم وت�شرذمهم هم
واملوت املاحق على �أيادي ه�ؤالء َ
�أحد ن�صا ًال ،و�أم�ضى عزائم ،و�أ�صدق عند اللقاء ،من ه�ؤالء الباطنية ،ف�إنهم �أهل
غدر وجنب وال ي�ستطيعون �إال على ال�ضعفاء ،وال ي�صولون �إال على مهي�ضي اجلناح،
و�أهل ال�سنة -يف معظمهم -يدركون خطر ه�ؤالء القوم ،ويحذرون جانبهم ،ويتخوفون
عواقب التمكني لهم ،ولوال املخذلون من م�شايخ الت�صوف(((.
وي�ستطرد الزرقاوي :فاحلل -واهلل تعالى �أعلم -الذي نراه �أن نقوم بك�شف
الراف�ضة وا�ستنها�ض همم �أهل ال�سنة لقتالهم و�صدهم لأ�سباب عدة وهي � :أنها «�أي
الراف�ضة» قد �أعلنت احلرب املبطنة على �أهل الإ�سالم ،و�أنها العدو اخلطري لأهل
ال�سنة ،و�إن كان الأمريكان هم �أي�ض ًا عدو ًا رئي�س ًا ،لكن الراف�ضة خطرهم �أعظم،
و�ضررهم �أ�شد ،و�أفتك على الأمة من الأمريكان ،الذين جتد �شبه �إجماع على قتالهم
لأنهم عدو �صائل� ..إن قتالنا للرواف�ض هو ال�سبيل ال�ستنفار وا�ستنها�ض همم الأمة
للمعركة� .سعي ًا حثيث ًا ورك�ض ًا م�سابق ًا للزمن لتكوين �سرايا جماهدة ت�صطاد العدو يف
الطريقات والدروب من الأمريكان وال�شرط واجلنود ،ونحن ما�ضون يف تدريب ه�ؤالء
وتكثريهم� ،أما (الرواف�ض) ف�ستكون النكاية فيهم ب�إذن اهلل بعمليات ا�ست�شهادية
و�سيارات مفخخة(((.

((( من ر�سالة �سرية بعث بها �أبو م�صعب الزرقاوي البن الدن قبل مبايعة تنظيمه للقاعدة ،وكان مما جاء فيها «ف�إين �أظن -واهلل �أعلم-
ب�أنه ال يحول احلول �إال و�أغلب اجليو�ش الأمريكية يف اخلطوط اخللفية ،يقاتل عنه بالوكالة اجلي�ش الراف�ضي ال�سري وفيالقهم الع�سكرية،
وهم يت�سللون كالأفاعي ليت�سلطوا على جهازي اجلي�ش وال�شرطة ،القوة ال�ضاربة والقب�ضة احلديدية يف العامل الثالث ،مع ال�سيطرة على
االقت�صاد متام ًا ك�أوليائهم اليهود ،و�آمالهم تعظم مع الأيام يف �أن يقيموا دولة الرف�ض لتمتد من �إيران مرور ًا بالعراق و�سوريا ولبنان وانتهاء
مبملكة اخلليج»« .مبتد�أ» ينفرد بن�شر �أخطر ر�سالة جهادية من الزرقاوى �إلى بن الدن 31 ،يوليو (متوز)  ،2015على الرابط التايل:
http://www.mobtada.com/print.php?ID=363945

((( امل�صدر نف�سه.
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مالمح خطاب تنظيم الدولة في مواجهة الشيعة

(((

هناك مالمح عامة ت�سود �أدبيات تنظيم الدولة فيما يتعلق بامل�س�ألة ال�شيعية،
وفيما يلي �أبرزها:
�أو ًال :الرف�ض دين يختلف متام ًا عن الإ�سالم الذي جاء به النبي وال ميكن �أن
يلتقي معه يف كثري من الفروع والأ�صول ،فكبار �آياتهم وعلمائهم قد قعدوا لهم قاعدة
يف الرتجيح بني الأدلة �إذا اختلفوا عندهم �أو تعار�ضت ،تق�ضي ب�أن ما خالف قول �أهل
ال�سنة هو القول الأقرب لل�صواب؛ م�ستندين على روايات مكذوبة عليهم ك�أ�صل لهذه
القاعدة ،التي تدل على خمالفة دينهم �أ�صو ًال وفروع ًا لدين الإ�سالم من حيث منهج
احلق ،كما �أنه يقوم على الإ�شراك باهلل.
ثانياً� :إن دين الرف�ض مل يقم �أ�سا�س ًا ومنذ بداية ظهوره ،وعلى مر الأزمان
وحتى �أيامنا هذه� ،إال لغر�ض هدم الإ�سالم ،وبث الفتنة والفرقة بني امل�سلمني وتقوي�ض
دولة الإ�سالم.
ثالثاً� :إن جمهرة من علماء ال�سلف ب َّينوا القول الف�صل يف حكم ال�شرع على
الراف�ضة ،وهو القول بكفرهم ووجوب قتال من �أظهر بدعته منهم ،خ�صو�ص ًا و�إن كان
بطائفة ممتنعة منهم ،ويف تكفريهم ووجوب قتالهم �أدلة من الكتاب وال�سنة.
رابعاً :جرائم الراف�ضة وخياناتهم عرب التاريخ ،فهناك جرائم دينية حم�ضة
تتعلق بجانب العبادات ،و�شعائر لهدم الدين �أو حتريفه ،وهناك جرائم �سيا�سية من
خالل الغدر واالغتياالت وامل�ؤامرة مع العدو من اخلارج لزعزعة الدولة الإ�سالمية،
وهناك جرائم اجتماعية و�أخالقية لن�شر الرذيلة لتفكيك الأ�سرة امل�سلمة ،وتفكيك
البنية التحتية للأمة الإ�سالمية.
خام�ساً :ر�صد التاريخ منذ بداية عهد اخلالفة الرا�شدة ،مرور ًا بالعهد الأموي
((( ت�ستند هذه القراءة ملا جاء يف عدد من ر�سائل ومقاالت وت�سجيالت �صوتية لقادة تنظيم الدولة منذ ن�ش�أته وحتى الآن .منها( :هل �أتاك
حديث الراف�ضة) و(وعاد �أحفاد ابن العلقمي) لأبي م�صعب الزرقاوي و(يا �أهل ال�سنة العراق العراق) لأبي حممد العدناين.
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والعبا�سي والعثماين وحتى هذا الع�صر ،كما هائ ًال من خيانات احلقوها به�ؤالء.
�ساد�ساً :تكرار كلمة خونة وغادرين يف اخلطاب ب�شكل ي�صعب ح�صره ،و�إ�سقاط
وقائع التاريخ البعيد على احلا�ضر القريب ،وخا�صة يف ممار�سات امليلي�شيات ال�شيعية
يف العراق وربطها ب�أحداث تاريخية.
�سابعاً :الرتكيز على ب�شاعة اجلرائم التي ارتكبها ال�شيعة بحق ال�سنة عرب
التاريخ ،و�شرحها مف�صلة و�إخراج امل�شاهد الأب�شع وتف�صيلها.
ثامناً :التربير ملا يقوم به التنظيم �ضد الطائفة ال�شيعية يف العراق ،مبا كان
يفعله ملوك و�سالطني ورموز للمقاومة عرب التاريخ الإ�سالمي ،من قمع وتنكيل لتلك
الطائفة لدحر �شرها وانتقام ًا منها ملا فعلته من خيانات مزعومة.
تا�سعاً :م�ساواة ال�شيعة باليهود ،بل واعتبارهم �أ�سو�أ من اليهود يف عقائدهم
و�أ�ساليبهم يف العمل الباطني ال�سري �ضد الأمة!
عا�شراً :ت�أكيد �أن مقاومة عدد من ميلي�شيات ال�شيعية للعدو الأمريكي
وال�صهيوين حم�ض خدعة كربى ،فحزب اهلل يف لبنان يحمي حدود ال�صهاينة من
�أهل ال�سنة ،ورفع �شعار املقاومة من تلك امليلي�شيات يهدف �إلى ا�ستجالب تعاطف �أهل
ال�سنة وت�شييعهم فيما بعد.
حادي ع�شر :التحذير من دعوات التقارب بني ال�سنة وال�شيعة ،فال ميكن �أن
يلتقي مذهب احلق مع الباطل.
الظواهري وخصوصية الحالة الجهادية المصرية

لأمين الظواهري و�أقرانه امل�صريني يف القاعدة خ�صو�صية ،كونهم �أبناء الرتبة
اجلهادية امل�صرية التي ت�شكلت يف �سبعينيات القرن املا�ضي ،وهي البيئة التي مل
حت�ضر فيها الطائفة ال�شيعية كعدو قريب ،كما �أن هذه التنظيمات نهلت من الأفكار
الأ�سا�سية ل�سيد قطب ،والتي حلقت بعيد ًا عن املناهج ال�سلفية احلادة ،حتى �إن
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تلك التنظيمات -وخ�صو�ص ًا تنظيمي اجلماعة الإ�سالمية واجلهاد� -أبدت �إعجابها
بالثورة اخلمينية يف �إيران بعد اندالعها ،باعتبارها ثورة �إ�سالمية ا�شرتكت معهم يف
عداوة نظام الرئي�س امل�صري الراحل حممد �أنور ال�سادات ،الذي �أ�صر على ا�ستقبال
�شاه �إيران ،مما كان له انعكا�سه فيما بعد باحتفاء النظام الإيراين اجلديد بقاتله،
مطلق ًا ا�سم «خالد الإ�سالمبويل» على �أحد �شوارع طهران الرئي�سة.
لكنْ للظواهري الذي انخرط يف ت�شكيل القاعدة مبزيجه اجلديد حديث قدمي
يعود �إلى عام  ،1994عندما �سئل عن اتهام و�سائل الإعالم للحركات الإ�سالمية ب�أنها
تتلقى دعم ًا وتوجيه ًا من �إيران ،ومن ذلك تهمة و�سائل الإعالم امل�صرية للتنظيمات
التي قامت بعمليات م�سلحة على �أرا�ضيها يف هذا الوقت بالتبعية لل�شيعة ،حيث قال:
اتهام و�سائل الإعالم لنا بتلقي الدعم من �إيران هو من باب االفرتاء املح�ض ،ف�إن لنا
موقفنا الوا�ضح من �إيران الذي ينبني على احلقائق العقدية والعلمية.
و�إلى هنا ي�ؤكد�« :إننا نلتزم مذهب �أهل ال�سنة واجلماعة ،ولذا ف�إن بيننا وبني
ال�شيعة الإثني ع�شرية فروق ًا وا�ضحة يف العقيدة ،وال�شيعة الإثنا ع�شرية عندنا هم
�إحدى الفرق املبتدعة ،الذين �أحدثوا يف الدين بدع ًا عقائدية و�صلت بهم �إلى �سب �أبي
بكر وعمر و�أمهات امل�ؤمنني وجمهور ال�صحابة والتابعني ،ويرون كفرهم ويجاهرون
بلعنهم ،والقول بتحريف القر�آن كما يعتقد �أغلب �أئمتهم وحمققيهم ،فيما �أربعة
من �أئمتهم هم ابن بابويه القمي ،وال�سيد املرت�ضى ،و�أبو جعفر الطو�سي ،و�أبو علي
الطرب�سي ،وحتى ه�ؤالء الأئمة ذكر حمققهم نعمة اهلل اجلزائري �أن هذا القول مل
ي�صدر منهم �إال ل�سد باب الطعن عليهم� ،إلى غري ذلك من الأقوال املبتدعة كادعاء
ع�صمة الأئمة الإثني ع�شرية ،و�أنهم بلغوا ما مل يبلغه نبي مر�سل وال ملك مقرب.
ويخل�ص الظواهري -الذي مل ي�ستخدم م�صطلح الرواف�ض �إال نق ًال� -إلى �أن
هذه العقائد من اعتقدها بعد �إقامة احلجة عليه ،ي�صري مرتد ًا عن دين الإ�سالم،
ومن كان جاه ًال واعتقد هذه الأ�صول الفا�سدة بناء على �أحاديث ظنها �صحيحة ،ومل
يبلغه احلق فيها� ،أو كان عامي ًا جاه ًال فهو معذور بجهله على التف�صيل املعروف يف
كتب الأ�صول.
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وهو ما يعني �أن الظواهري كفر ال�شيعة الإثني ع�شرية ب�أئمتهم وعمومهم حكم ًا
فقط ،ومل ي�سقط حكم التكفري العيني على الطائفة يف جملتها؛ �إذ �إنه ا�شرتط �إقامة
احلجة �أو ًال على من يعتقدها من علمائهم� ،أو من العامة الذين يظنون يف �أ�صولهم
ال�صدق ومل يبلغهم احلق� ،أو كان جاه ًال فه�ؤالء جميع ًا معذورون بجهلهم(((.
ولذا ،فقد كان مطلب الداع�شي العدناين من الظواهري وا�ضح ًا حيث قال
َ
«ندعوك ثاني ًا لت�صحيح منهجك ب�أن ت�صد َع بتكفري الرواف�ض
يف نهاية ر�سالته له:
امل�شركني الأجنا�س» ،وهو الأمر الذي مل ي�ستجب له الظواهري فيما بعد ،فظهر �أن
اخلالفات بينه وبينهم منهجية حتى لو كانت الأ�سباب التي فجرت اخلالفات الكامنة
حتت ال�سطح تنظيمية وبراغماتية(((.
لكن الر�سالة الثانية الأهم يف هذ ال�ش�أن ،كانت ر�سالة الظواهري �إلى الزرقاوي،
والتي تلت ر�سالة الأخري البن الدن ،وهي تبد�أ بالود والرتحيب ثم التهنئة با�ستطاعة
الزرقاوي �أن يقيم �إمارة يف بالد الرافدين ،مع �إ�شارة الظواهري املهمة يف �أن املنطقة
امل�ستهدفة للتنظيم هي �أر�ض املالحم يف ال�شام ،و�أن بالد الرافدين ت�أتي كظهري
و�سند للجماعات التي �ستغزو ال�شام (يف�سر هذا ال�صراع املحموم على منطقة ال�شام
بني �أبي بكر البغدادي والظواهري الذي كان م�صرا على خروج جماعة البغدادي من
نطاق الأرا�ضي ال�شامية)(((.
و�أخذ الظواهري يف حتديد �أولوية ا�سرتاتيجيته يف العراق على نحو مغاير
ال�سرتاتيجية الزرقاوي على النحو التايل:
((( اعرتف الظواهري يف هذه امل�س�ألة بقوله�« :إن �أئمة الثورة الإيرانية بعد ثورتهم على ال�شاه التي قاموا بها النحرافه عن الإ�سالم ،ادعوا
�أن ثورتهم �إ�سالمية ولي�ست �شيعية ،و�أنهم يقفون مع امل�سلمني يف كل مكان ي�ضطهدون فيه ،دون تفرقة بني �سني و�شيعي ،وقد لقي هذا الكالم
قبو ًال لدى كثري من ال�شباب امل�سلم ،لكن احلقائق تك�شف يوما بعد يوم� ،أن هذا الكالم من قبيل الدعاية ،و�أن احلكومة الإيرانية تتخذ موقف ًا
�صلب ًا من �أي ق�ضية طاملا كان املت�ضرر فيها من ال�شيعة� ،أو كان لل�شيعة م�صلحة يف هذا املوقف».
َ
اخلالف بني الدولة الإ�سالمية وبني قيادة تنظيم
((( يف ر�سالته ال�صوتية (عذرا �أمري القاعدة) قال العدناين�« :إنّ خال�ص َة الأمر �أنّ
ٌ
منهجي كما َ
ولي�س بي َع ُة َمنْ لمِ َنْ ومرجع ّية َمن َملنْ ،
خالف
القاعدة
قال �أم ُري التنظيم يف لقائه الأخري مع م�ؤ�س�سة ال�سحاب ،هذه هي الق�ض ّية َ
ّ
نف�س ُه لإثباتِها ولمَ ُيث ِبتْها ،و َلن ُيث ِبتَها».
القاعدة
تنظيم
ري
أم
�
والتي �أجهدَ ُ
َ
((( يقول الظواهري يف ر�سالته للزرقاوي« :كانت عقيدتي دائم ًا �أن انت�صار الإ�سالم يف هذا الع�صر لن يتحقق �إال ب�إقامة دولة م�سلمة على
منهاج النبوة يف قلب العامل الإ�سالمي ،وبالتحديد يف منطقة ال�شام وم�صر ،وما جاورها من اجلزيرة والعراق ،ولكن مركزها يكون يف
ال�شام وم�صر ،وهذا ر�أي ال �أدعي ع�صمته ،ولكن تك ّون عندي من مراجعة الأحداث التاريخية ومن �سلوك �أعداء الإ�سالم �أنف�سهم ،فهم ما
�أقاموا �إ�سرائيل يف هذا املثلث احلاجز بني م�صر وال�شام ،واملطل على احلجاز �إال لأمر يف �أنف�سهم».
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املرحلة الأوىل� :إخراج الأمريكان من العراق.
املرحلة الثانية� :إقامة �سلطة �أو �إمارة �إ�سالمية -ثم تطويرها وتدعيمها حتى
تبلغ مرتبة اخلالفة -على �أكرب جزء ت�ستطيع �أن تب�سط �سلطانها عليه من العراق،
وبالذات يف مناطق �أهل ال�سنة العرب حتى متلأ الفراغ النا�شئ عن خروج الأمريكان
فور خروجهم ،قبل �أن حتاول ملء هذا الفراغ قوى غري �إ�سالمية� ،سواء من �سيرتكهم
الأمريكان خلفهم� ،أو من ي�سعي للقفز على ال�سلطة من القوى غري الإ�سالمية.
املرحلة الثالثة :مد املوجة اجلهادية �إلى ما جاور العراق من دول علمانية.
املرحلة الرابعة :قد تتزامن مع ما قبلها ،ال�صدام مع �إ�سرائيل ،لأن �إ�سرائيل
عنده -ما �أن�شئت �إال للت�صدي لأي كيان �إ�سالمي وليد.تال يف الأهمية
�أما العن�صر الطائفي والتع�صبي كما يقول الظواهري ،فهو ٍ
للغزو اخلارجي.
ولذا -والكالم ما زال للظواهري -ف�إن على احلركة املجاهدة �أن تتجنب �أي
ت�صرف ال تفهمه �أو ت�ست�سيغه اجلماهري ،ما مل يكن يف هذا التجنب خمالفة �شرعية،
وطاملا كانت هناك بدائل �أخرى ميكن اللجوء �إليها ،مبعنى �أننا ال يجب �أن نلقي
باجلماهري -قليلة العلم -يف البحر قبل �أن نعلمها ال�سباحة ،م�سرت�شدين يف ذلك
بقول النبي (�ص) لعمر بن اخلطاب (�ض) :دعه ،ال يتحـدث النا�س �أن حممد ًا يقتل
�أ�صحابه.
�إلى هنا يدخل الظواهري يف قلب الق�ضية التي قدم لها كثري ًا ،وهي املوقف
من ال�شيعة فيقول:
هذا املو�ضوع معقد وفيه تف�صيل ،و�أوردته هنا يف جمال عدم خماطبة العامة
مبا ال يعرفون ،ولكن �أرجو ال�سماح يل بالتف�صيل فيه:
�أ� -أكرر �أنني �أرى ال�صورة من بعد ،و�أكرر �أنك ترى ما ال نرى ،وال �شك �أن لك
احلق يف الدفاع عن نف�سك وعن املجاهدين وامل�سلمني ،عوامهم وخوا�صهم� ،ضد �أي
المسبــار
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عدوان �أو تهديد بعدوان.
ب -و�أ�ؤكد هنا �أن �أي عاقل يدرك ب�سهولة �أن ال�شيعة تعاونوا مع الأمريكان على
غزو �أفغان�ستان ،وهو ما اعرتف به رف�سنجاين نف�سه ،وتعاونوا معهم على �إ�سقاط
�صدام واحتالل العراق يف مقابل ت�سلم ال�شيعة للحكم ،وغ�ضهم الطرف عن الوجود
الع�سكري الأمريكي يف العراق ،هذا �أمر وا�ضح لكل ذي عينني.
ج -و�أهل الب�صرية والعلم من امل�سلمني يعلمون مدى خطورة مذهب الراف�ضة
االثني ع�شرية على الإ�سالم ،فهو مذهب قائم على الغلو والكذب ،م�ؤداه تكفري
ال�صحابة ،حملة الإ�سالم ،حتى يخلو اجلو ملجموعة من مدعي التحدث با�سم املهدي.
د -وال�صدام بني �أية دولة تقوم على منهاج النبوة وبني ال�شيعة� ،أمر واقع ال
حمالة عاج ًال �أو �آج ًال ،فهذا هو حكم التاريخ ،وهذه هي الثمرة املتوقعة من مذهب
ال�شيعة الراف�ضة ور�أيهم يف �أهل ال�سنة.
النصرة والطوائف ...عدو مركزي وأسلوب مختلف

مع �أن امل�س�ألة ال�شيعية كانت �إحدى اخلالفات التي طفت على ال�سطح بني
(قاعدة الظواهري) و(تنظيم البغدادي) والتي كان تنظيم (جبهة الن�صرة) املنحاز
للقاعدة ال�سبب الرئي�س يف تفجره ،مما خدع كثري ًا من املتابعني يف اعتبار (الن�صرة)
متماهية مع الظواهري يف موقفه من ال�شيعة� ،إال �أن املدقق يف طبيعة اخلالفات يجد
�أن ال�شيعة والطائفة العلوية عدو مركزي �أويل للن�صرة كما لتنظيم الدولة ،فالعدو
الأول للن�صرة يف ال�شام هو الطائفتان ال�شيعية والعلوية ،املتحالفتان مع ًا ملنا�صرة
النظام ال�سوري ،و�إن التزمت الن�صرة بتوجيهات الظواهري يف عدم ا�ستهداف عموم
الطوائف من غري املقاتلني.
كما نالحظ �أن الظواهري واملقد�سي اللذين منعا ا�ستهداف عموم ال�شيعة يف
العراق ،مل يتعر�ضا مل�س�ألة ا�ستهداف عموم الطائفة العلوية يف �سوريا حتديد ًا ،والذي
بات معروف ًا ب�أن الن�صرة مل حترم ا�ستهدافها باعتبارها طائفة مقاتلة.
12

المسبــار

نسح نيدلا حالص

واملدقق يف خطاب الن�صرة منذ ظهورها ،يجد اقرتاب ًا �شديد ًا بني خطابها
وخطاب (داع�ش) يف امل�س�ألة حمل الدرا�سة� ،سوى فروقات عملية على الأر�ض ،تبعد
فيها الن�صرة عن ا�ستهداف عموم الطائفة ال�شيعية والعلوية من غري املقاتلني� ،إال
�أن احلكم عليهما هو الكفر البني ،ويظل احلكم العيني غام�ض ًا يف خطاب الن�صرة
ال�شرعي.
فالعدو املركزي عند اجلوالين هو الإمرباطورية الفار�سية التي ت�سعى لل�سيطرة
على املنطقة منذ �آالف ال�سنني .ويعود يف قراءته التاريخية �إلى ما قبل ميالد امل�سيح
(عليه ال�سالم) وغزو الفر�س لبالد ال�شام واجتياحهم لفل�سطني ،ثم �صراعهم مع
الروم� ،إلى �أن ق�ضى امل�سلمون بقيادة عمر بن اخلطاب على كلتا القوتني حل�ساب
اخلالفة الإ�سالمية ..ومن يومها والفر�س يكرهون عمر (ر�ضي اهلل عنه) ويعملون يف
حماولة �إعادة �إمرباطوريتهم القدمية على ح�ساب الأمة الإ�سالمية.
وبالتايل املطامع التي يريدون �إعادتها مل تبد�أ عام  1979بعد الثورة اخلمينية،
بل بد�أت ُ
منذ �أن قتل عمر (ر�ضي اهلل عنه) على يد �أبي ل�ؤل�ؤة املجو�سي ،واخلالف
الذي جرى بني علي ومعاوية (ر�ضي اهلل عنهما) ا�ستغله كثري من الفر�س يف ذلك
الوقت.
ومل يطعن اجلوالين وال �أي من قادة الن�صرة يف منهجية تنظيم الدولة
الإ�سالمية فيما يتعلق بامل�س�ألة ال�شيعية ،رمبا لأنهم �أبناء الرتبة ذاتها ،والتي قاتلوا
فيها منذ دخول القوات الأمريكية للعراق حتت قيادة الزرقاوي ،ومن بعده �أبو عمر
البغدادي ،و�أبو بكر البغدادي ،فعندما حتدث اجلوالين عن �أبي م�صعب الزرقاوي
قال« :هو الذي فتح حرب �إيران احلقيقية وك�شفها ،وهو الذي �أطلق �أول ر�صا�صة يف
هذا االجتاه فف�ضحها ،فهذا الذي يجري الآن يف ال�ساحة ابتد�أ به ال�شيخ �أبو م�صعب
تقبله اهلل).
ومع �أنه حتدث عن �أخطاء وقعت فيها جتربة تنظيم الدولة يف العراق ،ف�إنه
وافقها �ضمني ًا يف اتخاذها من ال�شيعة و�إيران عدوين لهما �أولوية يف القتال ،فعند
تعر�ضه للتجربة العراقية قال� :أمريكا �أتت واحتلت العراق ولي�ست �إيران التي احتلتها،
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ثم �سلمتها �إلى �إيران على طبق من ذهب ،ثم دربت جي�ش ًا كام ًال من التابعني لها،
ودربتهم ب�شكل كامل وحمتهم و�أعطتهم ال�سالح الذي كانت تقاتلنا به ..وكل هذا على
ح�ساب �أهل ال�سنة يف العراق».
وي�ضيف يف مو�ضع �آخر �« :صفاء الأمر للراف�ضة يف العراق ،وترك �أهل ال�سنة
يواجهون م�صريهم هناك وحدهم؛ دفع الراف�ضة للنظر ملا هو �أبعد من العراق� :إلى
ال�شام واليمن ،فمن ي�أمن بعد ال�شام على جزيرة حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم)؟!».
ويرى اجلوالين �أن «�أ�صل ال�صراع طائفي ،لكن يف حرب العراق و�سوريا
ات�ضحت معامل ال�صراع ب�شكل جلي ،مع �أنه كان من زمن �صراع ًا طائفي ًا ،بل وفطري ًا
�أي�ض ًا جبل اهلل النا�س عليه وتدافعوا بني احلق والباطل».
وعند تعر�ضه للأقليات يف �سوريا يف ظل النظام الإ�سالمي ،يرمي الإ�شكالية
على ما ي�سميه «جمل�س احلل والعقد» «فهناك واجبات وحقوق يجب �أن ت�ؤدى �إلى
هذه الأقليات ،وهناك بع�ض الفرو�ض يجب �أن ت�ؤديها تلك الأقليات ،وبعد �أن يعقد
جمل�س احلل والعقد ،تعر�ض كل طائفة على حدة عليه ،فهناك نظام عام وفق الكتاب
وال�سنة ،ف�أين �سيكون حمل هذه الطائفة من الكتاب وال�سنة �سن�ؤدي كامل واجباتهم
التي ترتتب علينا».
وي�سرت�سل :ف�إن اجلهاد يف ال�شام اليوم يقف يف وجه (الراف�ضة) عن املنطقة
الراف�ضي كاملاً ،
عموما؛ فاحلرب تع ّدت مواجهة نظام ب�شار �إلى الت�صدي للم�شروع
ً
ّ
و�إن واجب الن�صرة اليوم من ال�شعوب امل�سلمة يطلب من كل م�سلم �أن يقوم بدوره،
ال�شرعي عنه بالنف�س واملال والولد(((.
وي�سقط هذا الفر�ض
ّ
((( يف خطابة املعنون ب ــ(هذا ما وعدنا اهلل ور�سوله) ا�ستخدم �أبو حممد اجلوالين لغة ح�شدية قائ ًال :ف�إن �أهل ال�شام ي�ستن�صرونكم
الراف�ضي الأفغاين �أقرب �إليهم منكم .قال ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم)« :ما من امرئ يخذل امر�أً م�سل ًما
فال تخذلوهم! وال يكن
ّ
يف موطن تُنتهك فيه حرمته ،و ُينتق�ص فيه من عر�ضه� ،إال خذله اهلل يف موطن يحب فيه ن�صرته» .ويف حواره مع ف�ضائية اجلزيرة اعترب
اجلوالين �أن الفر�س يتخذون الت�شيع مطية للو�صول �إلى �إعادة �أجماد �إمرباطوريتهم؛ لأنهم ال ي�ستطيعون دخول املنطقة با�سم الفر�س ،فهذا
غري ممكن بالن�سبة لهم ال عق ًال وال واقع ًا وال ع�سكري ًا وال �سيا�سي ًا وال �أي �شيء ،فهم يدخلونها با�سم الت�شيع ويبذلون لهذا ال�سنوات الطوال
جي ًال بعد جيل ي�سلم الراية من �أحد �إلى الآخر ،فلذلك هم احتذوا الت�شيع مطية للو�صول �إلى هذه الأهواء ،ولديهم يف ذلك م�سالك ،يعني
ال ي�أتون مبا�شرة با�سم الت�شيع ،بل ي�أتون �إلى مناطق فيها �شيعة –مثال -فيحاولون �أن يقربوهم �إليهم ويبثوا لهم �أفكارهم حتى ي�صبح
ال�شيعة املوجودون –مث ًال -يف العراق تابعني لإيران ،وبذلك ي�صبح لهم قوة �سيا�سية وقوة ع�سكرية ميدونهم باخلربات ،وهكذا ي�صبحون
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وت�أتي نربة الن�صرة يف مواجهة �إيران �أعلى منها عند تنظيم الدولة ،فطاملا
حتدث اجلوالين عن الدور الإمرباطوري ال�سري الذي حتاول �إيران ا�ستعادته يف
املنطقة ،فالإيرانيون يعتربون �أر�ض ال�شام والعراق اغت�صبت من قبل العرب ،ومن
حقهم ا�سرتجاعها ،ولذلك فهم يكيلون حقد ًا كبري ًا لعمر بن اخلطاب؛ لأنه �سلب
منهم �إمرباطوريتهم و�أخذ منهم كبارهم �أ�سرى».
و�إذا كان موقف تنظيم الدولة من الطوائف اخلارجة عن الدين وا�ضح ًا،
وهو قتلهم وقتالهم و�سبي ن�سائهم �إذا مل يعلنوا الدخول يف الإ�سالم ،ف�إن موقف
الن�صرة جاء من الناحية ال�شرعية ملتب�س ًا ،ومن الناحية العملية براغماتيا م�صلحي ًا،
فالن�صرة التي مل تقرتب حتى اللحظة من قتال الطائفة العلوية من غري املقاتلني،
دعت على ل�سان �سامي العريدي (مفتيها ال�شرعي) لقتال الطائفة العلوية يف �سوريا،
دون تف�صيل عما �إن كانت تق�صد املقاتلني منهم فقط� ،أم املقاتلني واملدنيني .وقال
العريدي« :الإمام الغزايل قال عنهم� :إن الواجب �أن ُي�سلك فيهم م�سلك املرتدين،
والواجب تطهري الأر�ض منهم».
وتابع :وقال ابن تيمية« :ه�ؤالء القوم امل�سمون بالن�صريية هم و�سائر �أ�صناف
القرامطة الباطنية �أكفر من اليهود والن�صارى ،بل و�أكفر من كثري من امل�شركني،
و�ضررهم على �أمة حممد �أعظم من �ضرر الكفار املحاربني».
ويف كلمته التي حملت عنوان «�إذا ف�سد �أهل ال�شام فال خري فيكم» ،قال
العريدي� :إن «االنتقال من مرحلة �إلى �أخرى ،ومن حالة �إلى حالة ،ال يكون �سه ًال
طبيعي ًا» و�أ�ضاف« :بل يتخلله الكثري من الفنت واملالحم والقتل والقتال؛ لتتمايز
ال�صفوف وتخترب القلوب ويظهر �أهل احلق من �أدعيائه» ،ودعا العريدي علماء الأمة
الإ�سالمية �إلى امل�شاركة يف قتال العلويني ،وا�صف ًا �إياهم بـ«الفئة اخلبيثة».
وي�أتي خطاب اجلوالين مرة �أخرى وك�أنه يحاول �أن يوازن بني تيارين يف جبهته،
�أحدهما مييل للت�شدد الفقهي ،والآخر معتدل ،فمرة يتحدث عن تركهم املقاتلني
جنود ًا من �أهل املنطقة.
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الذين �سلموا �سالحهم من الطائفة العلوية ،ومرة �أخرى ي�ؤكد �أن ذلك م�شروط
بتوبتهم والرتاجع عن معتقدهم ،ومرة ثالثة يتحدث عن �أمر تلك الطائفة ب�أنه مركون
�إلى �أهل احلل والعقد عند �إقامة الدولة الإ�سالمية.
ويتحدث اجلوالين عن �أن ال�سنة لهم ث�أر عند الن�صريية بارتكابهم املجازر
الب�شعة �ضد �أهل ال�سنة يف �سوريا ،منذ �أن قفز حافظ الأ�سد �إلى �سدة احلكم منذ
عاما ،فتلك الطائفة كانت مادته التي اعتمد عليها يف قمع ال�سنة،
�أكرث من (ً )40
منذ �أحداث حماة حتى �إلقاء الرباميل املتفجرة على �أبرياء مدنيني يف حلب وحم�ص
وبقية حمافظاتهم ،فه�ؤالء هم من يعذبون يف ال�سجون ويغت�صبون الن�ساء ،ويعذبون
الأطفال وي�شردون ماليني الب�شر يف �أ�صقاع الأر�ض ،ومنهم من غرق يف قاع البحار
ومن ي�س�أل النا�س �إحلاف ًا ،فرتكوا يف وجدان �أهل ال�سنة جراح ًا غائرة ،وكانوا عون ًا
وع�صبة للطاغية الأ�سد.
ما �سبق وحده ي�ضع الطائفة العلوية -ح�سب �أدبيات التيار اجلهادي -يف خانة
الطائفة املمتنعة ب�شوكة وال�صائلة على امل�سلمني� ،إال �أن تلك الطائفة حتديد ًا تلقي ما
ي�ؤهلها للقتال حتى بدون �أن تكون كذلك ،وهو ما يو�ضحه اجلوالين بقوله« :هم لي�سوا
طائفة من �أهل الإ�سالم ،بل هم خارجون عن دين اهلل عز وجل وعن الإ�سالم».
ولأن تنظيم الن�صرة يعترب نف�سه يف مرحلة دفع ال�صائل ،وهي مرحلة لي�ست
لإقامة الدولة الإ�سالمية ،بل دفع �شر الكفار ،فيقول�« :أما نحن ،فال نقاتل اليوم �إال
من يرفع علينا ال�سالح .نحن نقاتل من يقاتلنا فقط .ففي هذا الوقت ال نقاتل من ال
يقاتلنا ،فهناك قرى درزية مل ت�ساند ب�شار الأ�سد ومل تقاتل ،وهي موجودة يف املناطق
املحررة مل تتعر�ض للأذى».
ويعرج اجلوالين على الطائفة الدرزية التي هي خارجة عن الإ�سالم فيقول:
«هم حمل دعوتنا ونحن �أر�سلنا �إليهم الكثري من الدعاة ،و�أبلغوهم الأخطاء العقدية
التي هم كانوا قد وقعوا فيها و�أظهروا لنا تراجعهم عنها» .ومن ذلك ميكن �أن ن�ستنتج
�أن قبول الطوائف اخلارجة عن الدين لن تلقى قبو ًال يف جمتمع الن�صرة وفق فهمهم
لل�شريعة ،دون دعوة ينتج عنها ت�صحيح لتلك املفاهيم ،ومل يو�ضح اجلوالين �إذا مل
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تكن لت�ستجيب الطائفة لت�صحيح املفاهيم تلك ،ماذا كان رد فعلهم عليهم حينها؟.
وبعد �أن نفى تعر�ض الدروز القتحام قراهم وتدمري منازلهم ،ف�إنه عندما
حتدث عن املعابد قال« :بالن�سبة للمعابد� ،إن كان هناك �شيء يخرج عن ال�شريعة،
فنحن نتعامل معه وفق ال�شريعة ،فهم عندهم قبور تزار فهذا نعتربه �شرك ًا باهلل فهذا
جنبناهم �إياه».
ويعود مرة �أخرى �إلى تفعيل اخلطاب الدعوي يف مواجهة الطائفة فيقول« :كنا
�أر�سلنا �إليهم من ي�صحح لهم عقائدهم ،وينهاهم عن الأ�شياء التي خرجوا ب�سببها
عن الدين� .أما بالن�سبة لالعتداء عليهم ،فهذا مل يحدث لأن ديننا دين رحمة ،ونحن
ل�سنا جمرمني قتلة ،نحن نقاتل من يقاتلنا».
ونالحظ �أن الدروز ي�أتون يف مرتبة �أقل يف �أولوية العداء من الطائفة العلوية،
مع �أن الطائفة الدرزية خارجة �أي�ض ًا عن نطاق الدين الإ�سالمي؛ لأن العدو العلوي هو
العدو الأ�سا�سي يف معادلة ال�صراع ال�سورية.
وعندما ي�أتي اجلوالين لي�ؤكد �أن �شرطهم للكف عنهم هو تراجعهم عن دينهم
«حتى العلويون� ،إن بينا لهم �أ�سباب �أخطائهم وخروجهم عن دينهم وتراجعوا عن
هذا الأمر و�ألقوا ال�سالح وترب�ؤوا من �أفعال ب�شار الأ�سد ،فهم �إن فعلوا هذا لن يكونوا
فقط يف م�أمن منا ،بل نحن من �سيتولى حمايتهم ونتولى الدفاع عنهم؛ لأنهم يف هذه
احلالة �سيكونون عادوا �إلى دينهم وترب�ؤوا من الطاغية ب�شار الأ�سد ،ويكونون �إخوة لنا
و�سنحميهم مما نحمي منه �أنف�سنا».
ويخل�ص اجلوالين �إلى الكف عن الن�صريية يف الرتاجع عن الأ�شياء العقدية
التي �أخرجتهم من دينهم ،ويعودون �إلى ح�ضن الإ�سالم ويترب�ؤون من ب�شار الأ�سد،
ومينعون رجالهم من القتال يف �صفوف ب�شار الأ�سد ،فبهذا ي�صبحون �إخواننا ويعودون
�إلى ح�ضن الإ�سالم.
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ويف نقطة �أخرى يتحدث اجلوالين عمن يلقي �سالحه من اجلنود العلويني:
«نحنُ الآن مث ًال لدينا جنود ُيقاتلون مع النظام طيلة (� )4سنوات ،وبالت�أكيد قتلوا
ال�سنة وقتلواُ ،ثم بع�ض الأحيان ُنحا�صر منطقة ُمعينة فيخرج هذا ا ُ
جلندي
من �أهل ُ
فيقول �أنا �أُ�س ِّلم نف�سي ،يقول �أنا �أُ�س ِّلم نف�سي الآن ...ليذهب �إلى �أهل ِه �آمن ًا ُمطمئن ًا
رجل».
فقط� ،إن ُه يترب�أ مما كانَ يفعل ُه ولو كانَ قات ًال منا (ُ )1000
وحتدث اجلوالين عن ال ُقرى ال�شيعية التي تخ�ضع حل�صار الن�صرة يف ريف
�إدلب فيقول« :هذ ِه كانت ثكنات ع�سكرية للنظام وما زالت ،هي ُقرى محُ اربة للإ�سالم
ال�سنة من ال ُقرى املُجاورة لهم ،كان النظام ينطلق
واملُ�سلمني ،ه�ؤالء يخطفون من �أهل ُ
منهم بالقذائف واملدفعية �إلى ُكل املناطق املُحيطة بهم ،فهذ ِه ُقرى محُ اربة ب�شكل
حتت احل�صار».
كامل ،وهي محُ ا�صرة الآن َ
خرج النظام من �إدلب ،هي َ
بعد �أن َ
وذهب االجتاه الأغلب يف جبهة الن�صرة �إلى اعتبار الطائفة العلوية طائفة
مرتدة حماربة للدين على املجمل� ،إال �أن تعلن توبتها مما اقرتفت يداها ،ومن
�أفكارها املنحرفة وال�ضالة� ،إال �أن عبداهلل املحي�سني ،الذي يلقى ت�أييد ًا من غالبية
الف�صائل ال�سورية وخا�صة الن�صرة� ،أفتى بتحرمي قتل ن�ساء و�أطفال العلويني ،م�ضمنا
فتواه ردا على املعرت�ضني عليها(((.
وبعد اقتنا�ص تنظيم الدولة فرع ًا له يف اليمن ،اعترب احلوثيني طائفة كفر
وردة ،ت�أخذ حكم الطائفة اجلعفرية االثني ع�شرية يف جواز ا�ستهداف عمومها
دون تفريق ،وهو ما بد�أ تنفيذه عمليا با�ستهداف عموم احلوثيني يف م�ساجدهم
وجتمعاتهم ،حماو ًال ا�ستن�ساخ جتربته يف العراق.
((( كان املحي�سني رئي�س مركز دعاة اجلهاد يف �سوريا ،قد ن�شر عرب ح�سابه على تويرت تغريدات بعنوان« :حكم ن�ساء و�أطفال العلوية»،
خل�ص فيها �إلى «حرمة قتل ن�ساء و�أطفال العلويني».
ً
ً
و�أ�شار املحي�سني �إلى �أن هذه امل�س�ألة مهمة «حلاجة املجاهدين لها ،خ�صو�صا يف هذه املرحلة اجلهادية املتقدمة يف �أر�ض ال�شام» ،الفتا �إلى
�أن «املعارك القادمة �ستكون ب�إذن اهلل يف قلب معاقل النظام ،يف القرى العلوية ،وهو حت ّول جديد يف ال�ساحة اجلهادية ال�شامية» ،ووفق ًا
للمحي�سني ويف مناق�شته اال�ستباقية العرتا�ضات املعرت�ضني على فتواه� ،أجاب املحي�سني عنها بقوله« :قد يتعلل البع�ض بجواز قتل ن�ساء
و�أطفال الكفار بالآية« :فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم» ،وبح�سب املحي�سني ف�إن «املماثلة يف العقوبة يف قوله (مبثل
ما اعتدى عليكم) خم�صو�ص مبا لي�س مبحرم» ،م�ضيفا �أنه« :ال ي�صح مثال �أن تزين بقريبة �أحد زنى بقريبتك بحجة املعاملة باملثل.»...
وخ�صه باحلرمة لذاته ،ومنع
وخل�ص املحي�سني �إلى القول« :فال يجوز العمل بالآية على �إطالقها من دون النظر �إلى ما ا�ستثناه ال�شارع ّ
املقابلة فيه باملثل ،فال يجوز مقابلة الغدر بغدر ،واملع�صية ال تُقابل مبع�صية.»...
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كان الفت ًا نفي تنظيم القاعدة يف �شبه جزيرة العرب �أية عالقة له بتفجريات
�صنعاء التي وقعت يف  20مار�س (�آذار)  ،2015وا�ستهدفت م�سجدين يف العا�صمة
اليمنية ،يرتادهما «�أن�صار اهلل» (احلوثيون) وغريهم من امل�صلني� ،إذ �أعلن التنظيم
يف بيان له جاء فيه« :ننفي عالقتنا بالتفجريات التي ا�ستهدفت م�ساجد احلوثيني،
ون�ؤكد التزامنا بتوجيهات الدكتور �أمين الظواهري بعدم التفجري داخل امل�ساجد
والأ�سواق والأماكن املختلطة ً
حفاظا على دماء الأبرياء ،وتغلي ًبا للم�صلحة العامة».
بينما �سارع تنظيم الدولة الإ�سالمية (داع�ش) –والية اليمن� ،إلى تبني هذه
التفجريات التي �أ�سفرت عن مقتل (� )140شخ�ص ًا وجرح ( ،)345بينهم الكثري
من الأطفال .ودار ما ي�شبه احلرب الإعالمية بني تنظيمي القاعدة و«داع�ش» بعد
وقوع تفجريات يف العا�صمة اليمنية �صنعاء ،اتهم خاللها �أن�صار القاعدة منفذي
التفجريات من «داع�ش» بالت�ساهل يف �سفك الدماء.
وجاء يف بيان «داع�ش»�« :ضمن �سل�سلة املالحم التي ي�سطرها جنود دولة
اخلالفة يف كل يوم �ضد �أعداء اهلل ودينه و�أوليائه ،انطلق خم�سة من فر�سان ال�شهادة
ملتحفني �أحزمتهم النا�سفة يف عملية مباركة ،ي�سر اهلل لها �أ�سباب التنفيذ ،لينغم�س
�أربعة منهم و�سط �أوكار الراف�ضة احلوثية يف والية �صنعاء ،ويفجروا مقرات �شركهم
يف بدر وح�شو�ش ،ولينطلق خام�س �إلى وكر �آخر لهم يف �صعدة حا�صدين ر�ؤو�س �أئمة
ال�شرك.»...
فجر مو�ضوع التفجريات يف �صنعاء �سجا ًال بني القاعدة و«داع�ش» .وقال
وقد ّ
�أبو مارية القحطاين (امل�س�ؤول ال�شرعي يف جبهة الن�صرة -فرع القاعدة يف �سوريا):
«�إن اخلالف مع تنظيم الدولة (داع�ش) لي�س �سيا�سي ًا �أو على �أمور �إدارية» ،م�ؤكد ًا �أن
اخلالف بينهم «منهجي» مثلما �أكد زعيم تنظيم القاعدة �أمين الظواهري ذلك يف
وقت �سابق.
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ونفى القحطاين((( يف تعقيبه على تفجري تنظيم «داع�ش» مل�ساجد احلوثيني
يف �صنعاء �أي م�س�ؤولية للقاعدة عنها قائال� :إن «ترب�ؤ �أن�صار ال�شريعة من تفجريات
امل�ساجد يعد خطوة جريئة ور�سالة �شرعية عملية لكل من يحمل الدع�شنة بر�أ�سه».
وتابع« :يبينّ لنا �أن الإخوة املجاهدين يتورعون ويتحرزون يف الدماء ،ونتمنى من
الإخوة الرباءة من �أي عمل يخالف ال�شرع واالعرتاف باخلط�أ واالعتذار فهو ف�ضيلة».
و�أ�ضاف« :لو ترب�أ املجاهدون من كل م�س�ألة ال يقبلها ال�شرع ،وب ّينوا احلكم
ال�شرعي فيها ،ما �أ�صبحت الأعمال الإجرامية الداع�شية دين ًا يتقربون �إلى اهلل به،
ويفجرون بالأ�سواق ،فلم
حيث م�ضى عقد كامل والدواع�ش يكفرون تكفري ًا �سيا�سي ًا ّ
يتم الإنكار عليهم علن ًا ،واقت�صر الأمر على منا�صحات �سرية».
الخاتمة

تنتج البيئة املحيطة باجلهاديني عدوها املفرت�ض الذي مينحها املربر ال�سائغ
لقتاله� ،إال �أن ذاك العدو ميكن �أن يتغري ،فيتحول �سالحهم �إلى عدو جديد .فتنظيم
�أن�صار بيت املقد�س يف �سيناء �أعلن عن نف�سه بعد اخلام�س والع�شرين من يناير
(كانون الثاين)  2011حمددا �إ�سرائيل كعدو �أ�سا�سي �أن�شئ التنظيم من �أجله� ،إ ّال
�أنه ما لبث �أن ترك العدو احلقيقي وحتول يف مواجهة الدولة امل�صرية ،بحجة �أن
تلك الدولة هي من حالت بينه وبني ا�ستهداف عدوه املركزي ،وهو الأمر الذي كذبه
الواقع؛ حيث حول التنظيم وجهته نحو الدولة امل�صرية مبجرد �أن الح يف الأفق �سقوط
نظام حممد مر�سي ،فر�أى �أن حتوله يف اجتاه النظام اجلديد �سيمنح له دعم ًا كبري ًا
وتعاطف ًا من جمهور الإ�سالميني احلانقني من زوال حكم الإخوان امل�سلمني.
ولو كان �أبو م�صعب الزرقاوي حمقا يف ا�ستهداف عموم الطائفة ال�شيعية دون
تفريق ،ملا ك�شف يف ر�سالته البن الدن عن �أن ال�شيعة هم مفتاح التغيري عرب ا�ستهدافهم
يف اجلملة ،مما يدفعهم للتخلي عن بع�ض املوازنات ال�سيا�سية التي يتخفون وراءها،
مما يعطي للزرقاوي وجماعته ر�شفة من ماء احلياة ،يجددون بها دماءهم ال�ستكمال
((( تغريدات ن�شرها �أبو مارية القحطاين ،القيادي يف جبهة الن�صرة ،على ح�سابه ال�شخ�صي على موقع تويرت.
20

المسبــار

نسح نيدلا حالص

بناء �إمارتهم على �أ�شالء القتلى ودماء ال�ضحايا.
وما ي�ؤكد تهافت نظرية الزرقاوي ،هو ان�سالخ (ال�سنة) يف العراق من م�شروعه،
بل وحتديه يف �شكل ت�شكيل ميلي�شيات �سنية (ال�صحوات) قامت للت�صدي مل�شروعه،
حتى كادت �أن تف�شله لتتحول ال�صحوات يف ا�سرتاتيجية �أمراء التنظيم من بعده لعدو
مركزي �آخر ،احتل يف وقت من الأوقات الرقم الأول يف قائمة الأعداء.
وهذا قد ال ينفي �أن تيارا من القاعدة ظل مم�سك ًا باعتقاداته الأ�صلية -رمبا
لأنه ظل بعيدا عن البيئة الطائفية -فيما يتعلق بامل�س�ألة ال�شيعية وغريها ،ورف�ض
الفتاوى التي تعطي احلق يف ا�ستهداف عموم الفرق التي تن�سب نف�سها �إلى القبلة،
وامتلك هذا التيار ح�سا بامل�ستقبل بحكم خربتهم بتيارات التكفري التي �إن تو�سعت يف
مفهومه فلن يقف عند حد تكفريها هي بالتبعية ،ومثل هذا التيار �أبو حممد املقد�سي
الذي �آثر االبتعاد عن حمل ال�سالح ،وظل بعيد ًا عن البيئة القتالية ،و�إن كان هو نف�سه
�أحد املنظرين الذين ت�سببوا يف تد�شني فقه التكفري.
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