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أعرف ثّلة من شباب النصرة هم كالذهب اخلالص، من 
أصدق َمن عرفت من املجاهدين وأكثرهم إخالصًا فيما 
أحسب، واهلل حسيبهم، تعرفت عليهم بسبب كتابايت 
علّي  َرّدوا  فقد  هلا،  املتكررة  وانتقادايت  اجلبهة  عن 
الفئة  إال أهنم من  رّد وناقش غرُيهم،  وناقشوين كما 
وجيادلون  حبق  ينتقدون  الذين  أحبها،  اليت  األوىل 
الفئة  عاقل.  بكالم  العاقل  كالمهم  على  فأرّد  بأدب، 
الثانية هم امُلراؤون الذين جيادلون بال عقل، أخاطبهم 
من الشرق فريّدون من اجلنوب، وهؤالء ُأعرض عنهم 
وال أضيع وقيت معهم. أما أصحاب الفئة الثالثة فإنين 
الذين مل يهّذهبم  السفهاء  الفور، وهم  أحظرهم على 
الدين ومل ُيَربِّهم الوالدون يف طفولتهم واملعّلمون أياَم 
الطلب، فال خري ُيرجَتى منهم ال يف دنيا وال يف دين.

كتبت  فيما  ناقشوين  الصاحلون  املجاهدون  هؤالء 
وناقشتهم، وملست عند كثريين منهم إخالصًا وإنصافًا 
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وال  معهم.  التواصل  على  قليب وشجعين  إىل  حّببهم 
شك أنين مل أقنعهم يف كل ما قلت ومل يقنعوين يف 
كل ما قالوا، ولكين استفدت منهم وأرجو ان يكونوا 

قد استفادوا مين. 

وأرجو هلم  أحبهم  الذين  كأوالدي  وألنين تصورهتم 
اخلري والفالح يف الداَرين فقد كنت أكتفي بوعد وعهد 
آخذه منهم، سواء اقتنعوا بكل ما أقوله هلم أم مل يفعلوا: 
الشر  باب  تفتح  اليت  التكفري  هاوية  يتهوروا يف  أن ال 
الكبري وتقودهم إىل قتل أهل القبلة من املسلمني، وأن 
ال يستجيبوا ألمرائهم لو دفعوهم إىل قتال أي فصيل 
ثوري، إال إذا ثبت َبغُيه أو فساده وتعيََّن قتاُله حبكم 
قضائي يصدر عن جهة مستقلة حمايدة، وليس عن قيادة 
النصرة نفسها، ألن القاضي واجلالد ال جيتمعان يف 

كيان واحد إال يف أعراف الطغاة واملستبدين.

*   *   *

مؤخرًا  علّي  أحّلوا  األفاضل  األحبة  هؤالء  من  عدٌد 
بسؤال، أو طلب، قالوا: إنك ما تزال تنتقد جتاوزات 
هلا  خصمًا  الغريُب  لرياك  حىت  وأخطاءها  النصرة 
وعدوًا من ألّد األعداء، ولكنك تناقشنا فنلمس عندك 
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وتصحيح  مسارها  تصويب  على  وحرصًا  عليها  َغريًة 
مقالة  وكتبت  املتفرق  النقد  تركَت  فهاّل  أخطائها، 

جامعة فيما تأخذه على النصرة وما ترجوه منها؟

إن شاء اهلل. وهذا هو حتقيق  قلت: آن األوان؛ أفعلُ 
الوعد.

النصرة وحيتملين جماهدوها  على أن حتتملين جبهة 
والدبلوماسية  السياسة  لغة  آَلْف  مل  فإين  وأنصارها، 
اليت تزّين القبيَح وترفع الطريح، وما كنت ألجامل يف 
مصلحة األمة صغريًا وال كبريًا وال فردًا وال مجاعة. 
أُنصف  لن  فإنين  املقالة،  هذه  طول  أيضًا  واحتِملوا 
أين  على  بُكَليمات.  املراد  أحقق  ولن  اختصرت  إذا 
سأقسمها إىل أقسام فأنشرها جمزأة متفرقة حىت يسهل 

ابتالعها على اآلكلني.

*   *   *

أختم هذه املقدمة بكلمة أوّجهها لنفسي وللقراء الكرام: 
هذه السلسلة ستكون اختبارًا حقيقيًا للطرفني، يل وأنا 
أكتبها، وملجاهدي النصرة وأنصارها وهم يقرؤوهنا. 
فإن أخطأت فلريّدوا علّي خطئي، حّجًة حبّجٍة وفكرًة 
بفكرة وحقيقًة حبقيقة، وإن أصبت فليعودوا إىل احلق 
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وال يتعصبوا للباطل محّيًة وعصبّيًة، فإمنا هي من بقايا 
اجلاهلية اليت ذّمها اإلسالم.

*   *   *
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بعض  عن  بعدها-  واليت  احللقة  هذه  -يف  سأجيب 
األسئلة اليت وردتين ُفراَدى يف أوقات خمتلفة وأجبُت 
موقفي  توضح  وهي  مراسالت خاصة،  أصحاَبها يف 
منها  الفراغ  وبعد  العموم،  على  النصرة  جبهة  من 
سأنتقل إىل اجلزء األهم، فأكتب ما آخذه على جبهة 
النصرة وما أرجوه منها بالتفصيل، وسيكون ذلك هو 

لّب هذه احللقات وهو ما أنشأتُها أصاًل من أجله.

*   *   *

أعداء  من  عدوًا  النصرة  جبهَة  تصّنف  هل  سألوين: 
الثورة؟ قلت: معاذ اهلل، بل هي منا وحنن منها، ولو 
رأيُتها عدوًا لصّرحت كما صرحُت بعداوة داعش منذ 
فلماذا  قط،  أجاملها  ومل  داعش  أخَش  مل  إين  دهر. 

أخشى النصرة وأجاملها وأزعم فيها ما ال أراه فيها؟

*   *   *
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إليه؟  أو تدعو  النصرة  قتالَ  للفصائل  قالوا: هل جتيز 
احلرام.  الدم  يف  َلشريٌك  إذن  إين  اهلل،  معاذ  قلت: 
على  وتسليحها  يتوقُف متويُلها  الفصائل  بعض  ولعل 
رضاها بقتال النصرة، فأقول هلا: إياكم أن جيّركم إىل 
الدنيا  مالُ  الثمَن  كان  ولو  كان،  أيٌّ  املسلمني  قتال 
كلها، ولو قطعوا عنكم السالح وخرجتم من امليدان 

فإنه خري من توجيه السالح إىل صدور املسلمني.

*   *   *

اليت  قالوا: لكنك اختذت موقفًا صارمًا يف احلاالت 
إىل  ودعوَت  الفصائل  من  غرَيها  النصرُة  فيها  قاتَلْت 
فعلت،  نعم،  قلت:  بالقوة؟  ولو  ورّدها  التدخل 
سواء  احلوادث،  هذه  أمثالُ  تكررت  كلما  وسأفعل 
الفصائل  من  غرُيها  كان  أم  فيها  طرفًا  النصرة  أكانت 
هو الطرف، فالقاعدة اليت قررها الشرع )وليس أحٌد 
من اخللق، ال أنا وال غريي( أّن الباغي ُيقاَتل لرد بغيه 
وأن املعتدي ُيدَفع عدواُنه ولو كان الثمُن موَت أحد 
الداللة  القطعيُة  املحكمة  النصوص  ودّلت  الطرفني، 
والثبوت على أن املدافع عن حقه إذا مات فهو شهيد، 

وأن املعتدي إذا مات فهو يف النار.

*   *   *
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بالبغي  الطرفني  من  أي  لكن كيف حتكم على  قالوا: 
يف  لدينا  قلت:  حقه؟  يأخذ  أو  لنفسه  ينتقم  ولعله 
له  كان  فَمن  مستقلة،  شرعية  وحماكم  هيئات  سوريا 
أن  أما  طريقها،  عن  حقه  ويأخذ  إليها  فليتحاكم  حق 
فإنه  اجلالد  وهو  القاضي  هو  القوّي  الفصيل  يصبح 
َبْغٌي وعدوان ال يقبله عقل وال شرع وال قانون، ولو 
أحبنا ذلك السلوك لكل فصيل لصارت سوريا غابة من 

الوحوش.

*   *   *

امليدان؟  من  النصرة  خروج  إىل  تدعو  هل  قالوا: 
قلت: لن أدعو إىل خروج أي فصيل يقاتل النظام من 
النصرة وال غريها، ما مل يصبح وجوُده  امليدان، ال 
أكثَر ضررًا من عدمه. الثورة فيها فصائلُ كثريٌة خيتلط 
غلب  ما  هبا  ونتشّبث  حنتملها  فنحن  بشّرها،  خرُيها 
على  عنها  يصدر  الذي  الضّر  زاد  فإذا   ، الشرَّ اخلرُي 
امليدان  من  إخراُجها  صار  منها  ُيرَجى  الذي  اخلري 

واجبًا يفرضه العقل والشرع.

من أجل ذلك أضغط على النصرة وأستمر يف نقدها 
النقَد امُلّر، ألنين أدافع يومًا أخشاه وأرجو صادقًا أن 
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ثقيلًة  يصبح ضررها عظيمًا وضريبُتها  يومًا  نبلغه،  ال 
حبيث تفوق قدرَة سوريا وثورهتا على االحتمال. 

دعوة  ستقرؤون  املبلغ  هذا  النصرة  جبهُة  بلَغْت  لو 
صرحية أطالبها فيها باخلروج من امليدان، فال يعتَبْن 
العتب على  بل  إذا فعلت حبق،  فعلُت  لو  أحٌد علّي 
النصرة إذا مسحت بالوصول إىل تلك النهاية احلزينة.

*   *   *
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السؤال األهم الذي أمسعه على الدوام: ملاذا ال تنتقد 
إال النصرة؟ أليس غرُيها من الفصائل يرتكب ما ترتكبه 

هي من أخطاء؟ 

اجلواب من ثالثة أوجه.

أكون  أن  اهلل  )وأسأل  املنصف  املراقب  يالحظ  أواًل: 
منصفًا( أن األخطاء املختلفة تتفّرق يف الفصائل وجتتمع 
يف النصرة، ففي الفصائل َمن يعادي غرَيه، وقليلٌ جدًا 
منها، بل من أندر النادر، من يقاتل اآلخرين وَمن يستويل 
على أسلحة غريه من الفصائل، وفيها من يفّرق الصف 
ويتفرد باإلدارة والقضاء، ومن يعزل العلماء والدعاة 
ويالحق  يعتقل  ومن  منهجه،  خالفوا  إذا  ويطاردهم 
ويؤذي الناس بغري حق، أو يتسلط عليهم ويفرض عليهم 
فيه  اجتمعت  فصيل  يوجد  لكن ال  اخلاصة...  قوانينه 

هذه التجاوزات كلها وتكررت كثريًا إال النصرة.

*   *   *
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الوجه الثاين: إن حجم املخطئ أهّم من حجم خطئه، 
خطُره  يبلغ  ال  صغري  فصيل  يرتكبه  خطأ  أعظم  فإن 
اليت  األخطاء  أصغر  على  يترتب  الذي  اخلطر  معشاَر 

ترتكبها جبهة النصرة. 

لو أن كتيبًة عدُد مقاتليها مئٌة أو مئات بَغْت على كتيبة 
أخرى مثلها فإن الُقوى العسكرية الثورية الكبرية قادرٌة 
على احتواء املشكلة ونزع فتيل االختالف، ولكْن َمن 
يستطيع وقَف بغي النصرة إذا بغت، ومن سيمنعها من 
حيوان  اجُلَرذ  إن  العدوان؟  على  أقدمت  إذا  العدوان 
مؤذ كريه، ولكْن رمبا عاش بني الناس منه مئاٌت فلم 
احليوان  حديقة  من  َنِمٌر  أفلت  لو  أما  الناس،  يضّج 
فسوف ُتعَلن حالة الطوارئ وينتشر التحذير من اخلطر 

الكبري على كل لسان.

*   *   *

من  وازع  هلا  كلها  الثورية  القوى  إن  الثالث:  الوجه 
نفسها ومن غريها، فإهنا إذا أخطأت وُذكِّرت تذكرت 
فرجعت عن اخلطأ، وهي تتجاوب مع النصح وختضع 
للضغط الشعيب، ولنا جتارب كثرية مع أكثر الفصائل 
بني  مرات  اخلالف  وقع  فقد  امليدان،  يف  الكبرية 
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الشمال،  فصائل  بني  ومرات  الشرقية  الغوطة  فصائل 
املختلفون،  استجاب  حىت  العقالء  تدخل  إْن  فما 
فخضعوا خلطة اإلصالح ومل يشهر بعضهم يف وجه 

بعض السالح.

أما النصرة فإهنا ال ختضع ألحد وال تستجيب لناصح 
وال ترعوي عن قتال.

ولنا مثال يف محلتها على حزم ومعروف، فقد تدخل 
وتدخلت  احلالتني  يف  واملصلحون  والدعاة  العلماء 
الفصائلُ الكربى حلمل الطرفني على الصلح ودفعهما 
اآلخر وخضع خلطة  الطرف  فاستجاب  القضاء،  إىل 
الغاب:  شريعة  تطّبق  أن  إال  النصرة  وأَبت  الصلح، 

<القوي يأكل الضعيف>.

ولنا مثال يف اعتقال أيب عبد اهلل اخلويل، فإن كاتب 
هذه السطور مل يترك أحدًا يعرف أن له وجاهة وكلمة 
عند النصرة إال كّلَمه ووّسطه، والكل يعلم أن النصرة 
تعتقل الرجل ظلمًا بغري حق، والنصرة نفسها تعلم، 
يبدو  وال  تستجب،  ومل  تسمع  مل  فإهنا  ذلك  ورغم 
أهنا ستفعل، واهلل يعلم: أَما يزال حيًا أم فتكوا به؟ وله 

أمثال يصعب إحصاؤهم، يبلغون املئات.
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الضغط  من  مزيد  إىل  الناشطني  يدعو  سبٌب  وهذا 
النصرة إىل  َيِصلون مع  العلين، فهم يعلمون أهنم ال 

احلق بالطريق اليسري الذي يصلون إليه مع اآلخرين.

*   *   *
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املوضوع  ُصلب  يف  أدخل  السابقة  املقدمات  بعد 
الذي  وما  النصرة  جبهة  على  مآخذنا  هي  ما  وُلّبه: 
ُيتوقَّع  اليت  والصغائر  بالفروع  ننشغل  لن  منها؟  نطلبه 
صدوُرها عن أي فصيل، يكفي أن نركز على املسائل 
الكربى، وسوف أعرض واحدًة منها يف كل حلقة من 

هذه املقاالت.

أول ما نطلبه من جبهة النصرة هو أن تكّف عن تكفري 
وأن  ومجاعات-  وفصائل  وهيئات  -أفرادًا  األعيان 
تترك هذا املنهج يف التكفري فإنه مدّمر للجهاد، وهو 
مرة، وما سار  الذي دخلت منه داعش أولَ  املدخل 
يف هذا الطريق أحٌد إال انتهى إىل ما انتهت داعش إليه 

ال حمالة.

لقد مسعنا احلكم بتكفري هيئات ثورية يف كالم صريح 
هيئة  وكّفر  االئتالف  كّفر  الذي  النصرة  ألمري  واضح 
األركان، وما نزال نسمعه من كثري من عناصرها الذين 
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ومن  بل  احلر،  اجليش  من  كاملة  فصائل  يكّفرون 
الفصائل اإلسالمية األخرى )رغم كراهييت هلذا التفريق 
اليت  واحلّجة  عليه(  موافقيت  وعدم  املجاهدين  بني 
حيتّج املكّفرون هبا دائمًا هي االتصال بالدول وتلقي 
واملؤسسات  القانون  بدولة  القبول  أو  منها،  الدعم 

واالنتخابات والربملانات.

وكال األمرين مردود، فإن االتصال بالكافر ال يكّفر إال 
)القائمة على تعظيم كفر  إذا كان على سبيل املواالة 
للثورة  مكاسب  لتحقيق  االتصال  أما  ونصرته(  الكافر 
أو دفع مضاّر حمتَملة عليها فإنه من السياسة الشرعية 
الالزم  الدعم  تلّقي  الباب  املطلوبة، ويدخل يف هذا 
أكرُب  تلّقيه مفسدٌة  تترّتب على  النظام، ما مل  إلسقاط 
من مفسدة انتصار النظام... وال أدري كيف ميكن أن 

توجد مفسدٌة أكرُب من انتصار وبقاء النظام.

*   *   *

لدولة  النقيض  فإهنا  واملؤسسات  القانون  دولة  أما 
والفساد  والظلم  الشمويل  واحلكم  الواحد  احلزب 
وما  اإلسالم.  لدولة  نقيضًا  وليست  واالستبداد 
الربملاناُت واالنتخابات اليت ينكروهنا باملطلق إال أداٌة 
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من أدوات احلكم، واألدوات ليس هلا دين، فهي ال 
تكون مسلمة أو كافرة وال تكون صاحلة أو فاسدة إال 

مبا َينتج عنها من آثار.

إّن الربملانات اليت تساوي بني إرادة اخلالق واملخلوق 
مؤسسات  الشارع هي  رأي  على  العباد  رأَي  تقّدم  أو 
كفرية بالتأكيد، ولكْن ليس هذا مّما َيلزمها حتمًا يف كل 
حال، بل ميكن أن ُتضَبط بضابط دستوري أعلى مينع 
الفرائض وإباحَة املحرمات،  جتاوز الشريعة وتعطيلَ 
على  عدوانًا  الربملاين>  <النظام  يكون  لن  وعندئذ 
الشريعة، بل سيكون فقط نظامًا سياسيًا يوفر احلماية 
من الطغيان واالستبداد، وَمْن رفَضه وحاربه فإنه يدعم 

-شعَر أم مل يشعر- بقاَء وهيمنَة الطغيان واالستبداد.

*   *   *

على  النصرة  جبهُة  فتَحْته  كبري  شرٍّ  باُب  التكفري  إن 
كثري  تكفري  صار  الشامي، حىت  اجلهاد  وعلى  الثورة 
من الفصائل كلمًة دائرًة على ألسنة عناصرها بال أدىن 

رهبة وال تردد. 

الشيخ  العصر األخري،  لقد كان شيخ املجاهدين يف 
هلذا  عنيدًا  خصمًا  كان  اهلل،  رمحه  عزام  اهلل  عبد 
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يطرد  كان  أنه  تطبيقه  يف  صرامته  من  وبلغ  املنهج، 
كل َمن جيترئ على التكفري ومينعه من املشاركة يف 
القائد  سار  النهج  هذا  وعلى  اجلهادية،  معسكراته 
الذين  األعالم  هؤالء  باالقتداء:  أوىل  فَمن  خطاب، 
التكفرُي  الذين صار  الدواعش  أم  األمة،  شهدت هلم 

واستحالُل الدم عندهم أهوَن من شرب املاء؟ 

استسهال  هو  داعش  وبني  بيننا  احلقيقي  الفيصل  إّن 
األفراد  على  والصحوات  الردة  هتمة  وتوزيع  التكفري 
منهم  فهو  املنهج  هذا  تابعهم يف  فَمن  واجلماعات، 

ولو اختلفت األمساء والرايات.

*   *   *
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ال  أن  هو  النصرة  جبهة  من  نطلبه  الذي  الثاين  األمر 
فإهنا  َحقٌّ  كان هلا  وإذا  ذريعة،  بأي  أيَّ فصيل  تقاتل 
املستقل،  الشرعي  القضاء  طريق  عن  ها  حقَّ تستويف 
وإذا عجز القضاء عن استيفاء احلق فَلتناُزهلا عنه أهوُن 
من إراقة الدماء وقتل األبرياء، فما كان لقتاٍل عاّم أن 
ينتهي بتحصيل احلق املجرد، بل ال بد فيه من جتاوٍز 

بالباطل وهدٍر لدماء األبرياء.

وليس معىن هذا أّن قتاَل الفصائل ممنوٌع مطلقًا، فقد 
فصياًل  داعش  كانت  أن  منذ  داعش  قتال  إىل  دعونا 
زلنا  وما  الفصائل،  سائر  على  معتديًا  باغيًا  صغريًا 
ندعو إىل قتال داعش لياًل وهنارًا وسّرًا وجهارًا وإىل 
إىل  ودعونا  األرض.  من  اخلبيثة  شجرهتا  استئصال 
قتال فصيل شهداء الريموك الداعشي يف درعا وطالبنا 
إدلب،  يف  الداعشي  األقصى  جند  فصيل  بتفكيك 
مستحق  فصيل  كل  قتال  إىل  بالدعوة  نستمر  وسوف 
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للقتال حتقيقًا ملصلحة اجلهاد والعباد والبالد.

الكبرية  الفصائل  من  ومئات  مئاٌت  اليوم  سوريا  يف 
بعُضها  استغل  فرمبا  السالح،  حتمل  اليت  والصغرية 
القوَة اليت ميلكها فظَلَم وأفسد وطغى، أو اعتدى على 
غريه من الفصائل وبغى، فهل ُيتَرك أم يؤَخذ على يديه 

وُيمَنع من اإلفساد والطغيان والبغي والعدوان؟

*   *   *

إّن قتاَل الفصائل واجٌب يف حالتني: يف حالة االعتداء 
على املدنيني وقطع الطرق واخلطف والقتل واإلفساد، 
املفسدين املحاربني  ُيقاَتل قتالَ  فَمن صنع ذلك فإنه 
التوبة. هذه  ُقِدر عليه قبل  إذا  وُيقام عليه حّد احلرابة 
إذا بغى  البغي:  هي احلالة األوىل، والثانية هي حالة 
فصيلٌ على فصيٍل فاعتدى عليه بالسالح واحتل مقراته 
تستوجب  احلالة  هذه  مقاتليه.  وقاتل  أسلحته  وصادر 
القتال لرد البغي والعدوان بنص القرآن: }فقاتلوا اليت 

َتبغي حىت تفيء إىل أمر اهلل{.

هو  مهمًا،  السابقتني ضابطًا  احلالتني  للقتال يف  لكّن 
باتفاق  الباغي  الفصيل املفسد أو  أن يكون قراُر قتال 
يتحول  لكيال  املنطقة،  املعتبَرة يف  الكربى  الفصائل 
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البغي إىل عدوان وتصفية حسابات  رّد  بذريعة  القتال 
عن  احلكم  هذا  يصدر  وأن  النفوذ.  على  وصراع 
حمكمة شرعية حمايدة مستقلة مّتَفق عليها، وليس عن 
حمكمة الفصيل املقاتِل، فإن السلطة القضائية ال بد 
التنفيذية، وال يصّح أن  أن تكون مستقلة عن السلطة 

يكون القاضي هو اجلالد.

*   *   *

اجلماعة  يف  متحققٌة  واخلطأ  الظلم  من  العصمَة  إّن 
الصغرية  اجلماعاُت  أما  املسلمني(،  الكبرية )مجاعة 
والفصائل فال ميكن أن ختلو من هوًى وحتّزبٍ ومنافسة 
ستكون سببًا يف حتويل اجلهاد إىل غابةٍ لو غاَب هذا 
الضابط. من هذا الباب كان انتقادنا جلبهة النصرة حينما 
حاربت معروف وحزم وبقية الفصائل، وهو انتقاد مل 
الكبرية وضرره  أبعاَده  أدركوا  كثريون وال  مغزاه  يفَقْه 

اهلائل على جهاد الشام.

خالل عشرة أشهر قامت جبهة النصرة منفردًة بغزو اثَني 
عشر فصياًل وتفكيكها حبجة البغي والصحوات، ومل 
فهل جيوز شرعًا  داعش.  إال  غرَيها  أحٌد  ذلك  يصنع 
الذرائع  هذه  مبثل  فصيل  قتال  بقرار  فصيل  ينفرد  أن 
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نا تبارك وتعاىل بقتال البغاة بلفظ  املطاطة؟ لقد أمَر ربُّ
تفاسري  من  إليه  ما وصلُت  قرأت كل  وإين  <قاتلوا>، 
فما وجدت أحدًا من املفسرين يقول إن جبهة النصرة 
مجاعة  به  املقصود  بل  اخلطاب،  هبذا  امَلعنية  هي 

املسلمني، سواء أكان هلم إمام أم مل يكن هلم إمام.

السالح  بقوة  حساباهتا  تصّفي  أن  للنصرة  أجزنا  لو 
لوجب أن ُنجيز ذلك للفصائل مجيعًا، فبأّي حق مننح 
سلكت  ولو  اآلخرين؟  منه  وحنرم  احلق  هذا  النصرة 
الفصائل كلها املسلَك الذي سلكته النصرة )وما تزال 
تسلكه( لصارت سوريا نسخة من الصومال احلديث أو 

من جاهلية العرب القدمية: أشتاتًا متقاتلني.

*   *   *



25

-6-

األمر الثالث الذي نطلبه من جبهة النصرة هو االعتدال 
علينا  ترّد  اجلبهة  ولعل  الغلو.  من  والتربؤ  الدين  يف 
فتقول: أين حنن من الغلو؟ أال تالحظون الفرق بيننا 
تكن  فإن  درجات،  الغلو  أن  وجوابنا  داعش؟  وبني 
داعش بلغت به الغايَة فإن غريها قد يتلبّس به مبا هو 
دوَنها، والنصرة استَقْت من األصل الذي استقت منه 
داعش، فال غرابَة أن تتلبّس بشيء من الغلو املذموم.

من أعظم مظاهر الغلو اليت ننتقدها على النصرة التهاون 
يف التكفري، وحتويله من مسألة خيتص هبا كبار أهل 
العلم وخاصتهم إىل <ثقافة شعبية> تنتشر بني العناصر 

واألنصار ويلهو هبا الصبيان واألغرار.

*   *   *

فأما التهاون يف التكفري فقد أشرت إليه سابقًا يف حلقة 
بتكفري  عليه  واستدللت  احللقات،  هذه  من  مضت 
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أن  املعلوم  لالئتالف واألركان. ومن  نفسه  اجلوالين 
كثريًا من الفصائل ال تتفق مع االئتالف، بل رمبا وصل 
األمر ببعضها إىل ختوين بعض رجاالته، أما التكفري؟ 
ال، هذه جرأة ما رأيناها إال من داعش والنصرة وبنات 
القاعدة األخريات. وما نزال إىل اليوم نسمع ونقرأ من 
طوائف  على  والكفر  بالردة  اهتامات  النصرة  عناصر 
وهيئات  فصائل ومجاعات  وعلى  احلر،  اجليش  من 
محاس،  وحكومة  أردوغان  وعلى  ثورية،  سياسية 

وكل ذلك عندهم شائع متداَول معروف.

ومن هذا الباب َرْمُي بعض الفصائل بالرّدة أو اّتهاُمها 
بالصحوات لتربير قتاهلا، كما حصل مع حزم ومجال 
لكال  النصرة  قتال  أن  عندنا  املؤكد  ومن  معروف. 
الفصيلني هو قتال مصاحل ونفوذ وليس قتااًل شرعيًا، 
أنصار  من  كثريون  علّي  فهاج  يومها  ذلك  كتبُت  وقد 
النصرة، وما زلت أقوله إىل اليوم، وأرى أن مثل هذا 
بلباس  ُيلبَّس  عندما  ُحرمًة  يزداد  وأنه  حرام،  القتال 

الدين.

أما حتويل التكفري إىل <ثقافة شعبية> يتعامل هبا العوام 
والعناصر واألنصار فإهنا أّم الدواهي. فاألصل أن يقتصر 
املسلم على تكفري الطوائف واجلماعات اخلارجة عن 



27

واملجوس  والنصرييني  والنصارى  كاليهود  اإلسالم، 
أما  وأضراهبم،  والبهائيني  والقاديانيني  والبوذيني 
األعياُن فإّن احلكم عليهم بالردة والكفر ليس من شأن 
أهل العلم الشرعي باملطلق، فضاًل عن أن يكون من 
ألنه  القضاء،  اختصاص  من  هو  وإمنا  العامة،  شأن 

حكم شرعي قضائي تترتب عليه دماء وحقوق.

*   *   *

ومن مظاهر الغلو اليت نأخذها على جبهة النصرة تلك 
السّنة السيئة اليت َسنَّتْها، وهي تعليم نواقض اإلسالم 
قبل تعليم اإلسالم، فقد جاءت إىل جمتمع مغيَّب عن 
اليت  األعمالَ  بتعليمه  تبدأ  فلم  قرن  منذ نصف  الدين 
يكون هبا مسلمًا، بل عّلمته كيف حيكم على اآلخرين 

باخلروج من اإلسالم! 

مثُله  ُروي  الغرائب، وما  أغرب  إن هذا من  وَلعمري 
عن نبينا الكرمي عليه الصالة والسالم وال عن أحد من 
فيعّلمه ما  النيب  يأيت إىل  الرجل  العلم، بل كان  أهل 
يصري به مسلمًا، فإذا انصرف قائاًل: <ال أزيد عليها> 

قال صلى اهلل عليه وسلم: <أفلح إن صدق>.

ُيلِزمون طالَب العلم بالتدرج يف طلب  وكان علماؤنا 
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العلم، بدءًا مبا حيتاج إليه يف دينه من الطهارة والصالة 
القرآن  باب، ومعه جتويد  بعد  بابًا  العبادات،  وسائر 
الطالب  يصل  فال  احلديث،  من  وفهمه وحفظ شيء 
إىل مسائل التكفري إال بعد سنني، واليوم تقفز النصرة 
فورًا  لتصل  كله  ذلك  فوق  من  ودروسها  ِحَلقها  يف 

-بقفزة هبلوانية عجيبة- إىل نواقض اإلسالم! 

ما هكذا يا جبهَة النصرة يكون تعليم اإلسالم.

*   *   *
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إبعاد  هو  النصرة  جبهة  من  نطلبه  الذي  الرابع  األمر 
الغالة عن مفاصل اجلماعة ومراكز صنع القرار.

لقد راَقْبنا باهتمام شديد الصراَع الفكري الذي شهدته 
أروقُة النصرة خالل الشهور املاضية، والذي استبشرنا 
تغري  أنه سيتمخض عن  وظنّنا  األمر  أول  به خريًا يف 
جيعل النصرَة أقرَب إىل أهل الشام وإىل منهج التدّين 

الوسطّي السوّي الذي ارتضاه ألنفسهم أهُل الشام. 

ولكن النتائج كانت خمّيبًة لآلمال، فقد أصّرت قيادة 
النصرة على قطع الطريق على كل حماوالت اإلصالح 
وعلى إقصاء أصحاب املنهج اإلصالحي، وبداًل من 
وقف يف  من  أول  كان  )الذي  مارية  أيب  وتأييد  دعم 
وجه الغلو الداعشي وحارب داعش ودعا إىل إصالح 
على  النصرة  أقدمت  دعمه  من  بداًل  الداخلي(  البيت 
التنظيم  الغلو يف  رموز  أكرب  أحَد  به  واستبدلت  عزله 
أخريًا  أقدمت  مث  العام،  الشرعّي  منصب  يف  ليخلفه 
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لكل  واضحة  رسالة  يف  احلموي  صاحل  فصل  على 
إصالحيي اجلماعة: الصمت أو الفصل واإلقصاء.

األردن،  من  األجالد  الغالة  بأحد  جاءت  قبلُ  ومن 
سعد احلنيطي، وعينته قاضيًا عامًا، فلم يلبث إال قلياًل 

حىت انشق والتحق بداعش. 

وليس جلبهة النصرة عذر يف تعيني هذا الغايل الداعشي 
كان  غلّوه  فإن  الداعشية  ميوَله  أخفى  فلئن  قاضيًا، 
واضحًا لكل ذي عينني، ويكفي أنه صاحب التغريدة 
ُيحَصر اجلهاد  أن ال  فيها: "جيب  يقول  اليت  الشهرية 
اآلن يف العراق والشام، فال بّد من الدفع به عرب حدود 

اجلزيرة واألردن". 

نشَر هذه التغريدة قبل تعيينه قاضيًا عامًا ببضعة أسابيع، 
فهل يدّل تعييُنه يف أرفع منصب قضائي إال على موافقة 

قيادة النصرة له يف رأيه السقيم؟ 

النصرة ترى توجيَه  أال يعين تعينُي رجٍل هذا رأيُه أن 
لتصبح  والسعودية  األردن  باجتاه  السورية  الثورة 
فهل جيوز  هو جمنونًا  كان  إذا  للحدود؟  عابرة  ثورة 
فيضعوه يف ذلك  النصرة  قادُة  يشاركه يف اجلنون  أن 

املنصب اخلطري؟
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ه وداعشّيته، فسكتت  مث إن النصرة َتبّيَن هلا جهُله وغلوُّ
فارقها من  الذي  عنه وتركته يف منصبه حىت كان هو 
تلقاء نفسه وانصرف إىل داعش، فأي غلّو وأي جماملة 
يف دين اهلل؟! أليس هو القائل بعد القتال الذي نشب 
بني داعش والنصرة: "ال فرق يف األصول عندنا بني 
الطائفتني، فكلهم على أصول أهل السنة واجلماعة"؟ 

فّرق اهلل بني رأسه وبدنه! 

حىت حينما ارتكب كبرية من القول بقي قاضيًا عامًا، 
فلم  منه مجلة  القرآن وشطََب  فإنه جترأ على خمالفة 
"ما  قال:  يوم  وأنصارها،  النصرة  قادة  من  أحٌد  َيُلْمه 
الدولة والنصرة ال خيرج عن  حيصل بني اإلخوة يف 
قوله تعاىل: وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما. فالواجب هو العمل على اإلصالح فقط". فقط 

يا عدّو اهلل؟ وأين ذهبَت بتتّمة اآلية؟

*   *   *

كثري،  كثري  من  قليلٌ  قليلٌ  أعاله  اليت ضربتها  األمثلة 
فإن  جملدًا،  املقالة  لبلَغت  االستقصاء  أردت  ولو 
اجلبهة  ترى  ال  الذين  بالغالة  مسكونٌة  النصرة  جبهة 
وشرعييها  أمرائها  من  كثريًا  وإّن  بأسًا،  غلّوهم  يف 
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وعناصرها على بعد أمنلة من داعش، لو اهتزوا هزة 
خفيفة لوجدوا أنفسهم فيها. وما مقالة الغايل اخلارجي 
وال  ببعيد،  عنا  السورّي  فراس  أيب  اجَلْلد  التكفريي 
للبعيد  اتضح  الريموك، حني  فاجعَة خميم  بعُد  نسينا 
هي  وداعش  داعش  هي  املخيم  نصرة  أن  والقريب 
ويف  القتال  يف  واندجمتا  الفئتان  فتحالفت  النصرة، 
واعتدت  املخيم  نصرة  وبغت  واملقرات،  اجلبهات 
على كرام املجاهدين، فلم نسمع من قيادة النصرة إىل 

اليوم كلمة إنكار أو اعتذار.

*   *   *
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األمر اخلامس الذي نطلبه من جبهة النصرة هو التوقف 
غري  من  وقضاة  وشرعيني  عسكريني  قادة  تعيني  عن 
ضّيقة  وطنية  ونزعة  جاهلية  لعصبية  ليس  السوريني، 
ََّهم هبا بالباطل، ولكن ألن أهل البالد أدرى  ما نزال ُنت

بأحواهلا وأقدُر على سياسة وقيادة أبنائها.

واختياُر قادة القوم من القوم أنفسهم سّنٌة نبوية معروفة، 
فإننا نقرأ يف السرية أن جيش فتح مكة كان جمموعة 
والسالم  الصالة  عليه  النيب  شّكلها  اليت  األلوية  من 
َير جيوشًا، فجيش  تشكياًل قبليًا حبتًا )ومّساها أهلُ السِّ
ِكنانة وجيش ِغفار وجيش أسلم وجيش ُسَليم وجيش 

ُجهينة، إخل(. 

مث عّيَن -حبكمته وُبعد نظره- أمراءها وَحَملة ألويتها 
هذا  غريها.  من  أمريًا  قبيلة  أي  على  يؤّمر  فلم  منها، 
جيش ُسَليم على سبيل املثال: كان مقاتلوه سبعمئة، 
أّمر النيب عليهم ثالثَة قادة منهم وعقد لكل واحد راية: 
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َلمي وعباس بن مرداس السَلمي  احلّجاج بن عالط السُّ
مع  نفسه  املنهج  وتكرر  السَلمي،  ُندبة  بن  وخفاف 

سائر اجليوش. 

مث إننا نقرأ يف السرية يف أخبار <عام الوفود> أن النيب 
صلى اهلل عليه وسلم استقبل وفود القبائل، فعّلم كل 
مجاعة ما حيتاجون إليه من الدين مث عّين عليهم أمريًا 
من أنفسهم، فأّمر عثمان بن أيب العاص الثقفي على 
بن  وفروة  طيء،  على  الطائي  اخليل  وزيد  ثقيف، 
ُمَسيك املرادي على مراد، وُصَرد بن عبد اهلل األزدي 

على األزد... والقائمة تطول.

*   *   *

يف  عامة  قاعدة  صارت  احلكيمة  النبوية  السّنة  هذه 
العهد الراشدي والتزم هبا اخللفاء الراشدون، فشّكل 
الصّديُق جيوَش فتح العراق والشام على أساس قبلي 
وهذا  عمر،  ذلك  يف  تابعه  مث  منهم،  األمراء  وعّين 
ل يف كتب التاريخ. ولقد أدرك كبار  كله مبسوط مفصَّ
فلم  السّنة  هذه  احلاضر  العصر  يف  اجلهاد  مشايخ 
خيالفوها، وَمن تأّمل سرية الشيخ عبد اهلل عزام وسرية 

القائد خطاب وجد على ذلك الشاهد والدليل. 
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فلماذا خالفت جبهة النصرة هذا اهلدي النبوي العظيم؟ 
ملاذا تركت رجالَ سوريا وأعالَمها -وهم كثري- وأمَّرت 
على السوريني َمن ليس منهم، حىت صار تسعُة أعشار 
أمرائها وشرعّييها وقادهتا األمنيني والعسكريني من غري 

السوريني؟ 

إذا أحسّنا الظن نقول إن هذه املخالفة تدّل على جهل 
النصرة، ألن أهل األرض أعلُم  وِقَصر نظر من قيادة 
أكدته  أمر  وهو  خارجها،  من  أتى  مّمن  وبأهلها  هبا 
التجربة، حيث رأينا من القضاة والشرعيني والقادة غري 
السورين طواّم ومصائَب ال ُتحصى، بسبب تسلطهم 
وإدراك  فهمهم  عن  بعيدون  وهم  السوريني  على 

خصوصيات املجتمع السوري.

*   *   *

ببعضهم  بعضهم  ورفقًا  ترامحًا  أكثر  البلد  أهل  إن  مث 
إنسانية وطبع غالب، ولنا عربة يف قصة سعد  لفطرة 
عليه  النيب  رايَة  محل  مّلا  فإنه  الفتح،  يوم  ُعبادة  بن 
امللحمة،  يوم  "اليوم  مرَتِجزًا:  قال  والسالم  الصالة 
اليوم ُتستَحل احلرمة". فسمعه عمر بن اخلطاب فقال: 
يا رسول اهلل، امسع ما قال سعد! ما نأمن أن تكون 



36

له يف قريش َصْولة. فقال صلى اهلل عليه وسلم لعلي 
رضي اهلل عنه: أدركه فخذ الراية منه فكن أنت الذي 

تدخل هبا.

كيف  سعٌد  تصّور  فقد  واضح،  القصة  يف  والشاهد 
أخرج أهُل مكة رسولَ اهلل منها قبل سنوات، فأخذته 
اهلل عليه وسلم. وال  اهلل ولرسوله صلى  لدين  احلمّيُة 
لدينهم  احلمّية  من  املهاجرين  أنفس  يف  أن  ريب 
ولنبّيهم مثل ما يف أنفس األنصار، ولكْن تلجمها َرِحٌم 

وعاطفة جبّلية حيملها املرء ألهله وعشريته.

فهاّل اقتدت جبهة النصرة بفعل رسول اهلل عليه صالة 
اجلهاد  أئمة  من  به  اقتدى  من  بفعل  أو  وسالُمه  اهلل 
املعاصر، فأرسلت من يأخذ الرايات من أيدي األنصار 
لو  األنصار  هم  وإمنا  مهاجرين،  خطأً  ُدعوا  )الذين 
أيدي  يف  ويضعها  الشام(  أهل  لنصرة  حقًا  جاؤوا 

املجاهدين من أهل البالد؟

*   *   *
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أن  هو  النصرة  جبهة  من  نطلبه  الذي  السادس  األمر 
تكّف عن فرض سلطاهنا على الناس.

لقد مسعنا من أمريها اجلوالين يوم أعلن عن دخوهلا 
إىل امليدان أهنا جاءت لنصرة أهل الشام ال حلكمهم، 
غّيرت  فهل  النقيض،  هو  بعُد  من  رأيناه  الذي  ولكّن 
النصرُة رأيها بأَخَرة أم خادعت أهَل الشام عن أنفسهم 

ابتداًء حىت يفتحوا هلا الباب؟

اليت  واألرياف  املدن  بإدارة  النصرة  جبهة  استقّلت 
تسيطر عليها وأصدرت فيها القوانني وألزمت هبا الناس 
الزكاَة وطبقت احلدود، فكأهنا يف سباق مع  وَجَبْت 

داعش: أّيهما تستحق الفوز بلقب دولة اإلسالم! 

وحني شكلت الفصائلُ حماكَم وهيئات شرعية مشتَركة 
مث  أحكامها،  على  ومتردت  عليها  وتعالت  خالفتها 
أنشأت ملنافستها حماكَم ِضرار مّستها <دور القضاء>، 
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والتحقيق  االعتقال  فيها  متارس  سجونًا  وفتحت 
والتعذيب. 

فهل هذا حكم أم نصرة يا جبهة النصرة؟

*   *   *

نفسها  مع  تكون صادقة  بأن  النصرة  نطالب جبهة  إننا 
ومعنا ومع اهلل، وأن تلتزم بالوعد والعهد الذي قطعته 
على نفسها يوم قالت أهنا جاءت للنصرة ال للحكم، 
احلواجز  من  والطرَق  املقّرات  من  املدَن  فُتْخلي 

ويقتصر رباطها وجهادها على اجلبهات. 

الناس  على  قوانينها  فرض  عن  تتوقف  بأن  ونطالبها 
والتدخل يف تفاصيل حياهتم االجتماعية، وأن تتوقف 
الذي  الِكْبر  وعن  الشرعي  العلم  احتكار  عن  أيضًا 
يومهها بأن منهجها هو احلق املطلق وأن غريه باطل 
مردود، وهو التصور الذي محلها على مطاردة الدعاة 
واخلطباء وَمْنع كثريين منهم من اخلطابة والتدريس يف 

املناطق اليت تسيطر عليها يف الشمال. 

ممارساهتا  ووقف  سجوهنا  بإغالق  نطالبها  كما 
املستفّزة اليت ختالف فيها شرع اهلل وحتاكي هبا ظلم 
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النظام: االعتقال والتعذيب الذي وصل إىل املوت يف 
عدة حاالت.

*   *   *

لقد صار واضحًا بعد أربع سنوات من وصول تنظيم 
النصرة>،  القاعدة إىل سوريا، بامسه املحلي <جبهة 
أنه مل يكن وفيًا للوعد الذي قطعه على نفسه يوم قال: 
"ما جئنا لنحكمكم"، فإّما أّن <ما> يف اجلملة السابقة 

زائدة أو أن <إال> سقطت بني الكلمتني! 

فقد اتضح للسوريني الذين يعيشون يف مناطق سيطرة 
النصرة أهنا ما جاءت إال لتحكمهم، واكتشفوا أهنا ال 
تأجيل  تستطع  فلم  تطيق صربًا على مشروع احلكم، 
اليد  يف  عسكرية  قوة  كبري:  اإلغراء  ألن  فيه  الشروع 
منهج  تطبق  ال  فلماذا  األرض،  على  أعزل  وشعب 
لَ  <التغّلب> الذي يتيح هلا تأسيس اإلمارة )سواء ُعجِّ

ل( وحكَم الناس؟ إعالُنها أو أُجِّ

نعم، إن املشكلة الكربى ليست يف التطبيق بقدر ما هي 
يف املنهج، فإن جبهة النصرة حتمل فكر القاعدة الذي 
الدول،  ويراه طريقًا مشروعًا إلقامة  <التغلب>  يسّوغ 
غفر  واالستبداد.  الطغيان  يكرس  فاسد  أسلوب  وهو 
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اإلقرار  مع  أجازوه  الذين  املاضية  األزمنة  لفقهاء  اهلل 
كما  أكرب  لضرر  دفعًا  قبَله(  ال  وقوعه  )بعد  بفساده 
توّهموا، فكانت إجازُته هي الضرَر األكرب كما تشهد 

صحائف التاريخ احلزينة.

*   *   *
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األمر السابع الذي نطلبه من جبهة النصرة هو التوقف 
يصدم  وقد  قاٍس  التعبري  هذا  الثورية>.  <العربدة  عن 
كثريين، لكين مل أجد أفضَل منه لوصف املمارسات 
البشعة اليت متارسها النصرة حبق املدنيني والناشطني 
املناطق  يف  الصغرية  العسكرية  والفصائل  الثوريني 

املحررة اليت ختضع لسيطرهتا يف الشمال.

من أكرب مظاهر وجتّليات <العربدة الثورية> اليت نطالب 
على  اإلتاوات  فرُض  عنها  باإلقالع  النصرة  جبهَة 
لتلك  ما يصل  الضعيفة، فهي ترى  الصغرية  الفصائل 
هنُبه  جيوز  هلا  حالاًل  وذخرية  سالح  من  الفصائل 
أن  الدارجة  بالقوة، فصار من سّنتها  واالستيالء عليه 
وسبعني  باملئة  عشرين  بني  تتراوح  منه  نسبة  تصادر 
على  قدرة  وأقل  أضعَف  الفصيل  كان  فكلما  باملئة، 
الغاب  بقانون  عماًل  اإلتاوة،  زادت  نفسه  عن  الدفاع 
<القوي  لنفسها:  وأباحته  النصرة  جبهة  شرعته  الذي 

يأكل الضعيف>.
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ومن <العربدة الثورية> اليت نطالب جبهة النصرة باإلقالع 
ومصادرُة  العسكرية،  باألرتال  القرى  اقتحاُم  عنها 
النصرة  النظام مث حاربتهم  الذين حاربوا  الثوار  أمالك 
اآلمنة  البيوت  واقتحاُم  مرتدين،  أمالك  أهنا  حبجة 
حبجة اعتقال مطلوبني مع ما يصاحب هذا االقتحاَم من 
ترويع للنساء واألطفال وعدوان على األبرياء، واالعتقالُ 
العشوائي الذي يطال مدنيني وثوريني وإعالميني ودعاة 
املختلفة، حىت  الفصائل  وعناصر يف  وقادة  وخطباء 
صارت سجوهنا مألى باألبرياء الذين بلغ عددهم ألفًا 

إاّل مخسني، بينهم نساء وأطفال!

*   *   *

إن النصرة تتصرف يف املناطق املحررة وكأهنا جهاز 
أمين من أجهزة النظام األسدي، فتبيح لنفسها مالحقة 
كل من يعارض ممارساهتا وسياساهتا أو خيالف منهجها 
يف  واخلطباء  للدعاة  مالحقُتها  تسببت  وقد  الفكري. 
تفريغ املناطق اخلاضعة لسيطرهتا من أهل العلم الذين 
القاعدة  منهج  وفكرية ختالف  دعويًة  مناهَج  حيملون 
املعروف، ووقع كثري من األبرياء ضحيًة ملمارساٍت 
ظاملة قام هبا جهاُزها األمين خارج القضاء، وهو يشبه 
األجهزَة األمنية اليت عرفناها يف نظام األسد من حيث 
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االعتقال التعسفي والتحقيق والتعذيب الذي وصل إىل 
املوت يف بعض احلاالت.

بلغ درجة غريبة من  النصرة  إن اجلهاز األمين يف  بل 
ذاته  النصرة  بقضاء  االستهتار  إىل  به  وصلت  العربدة 
واالعتداء الصارخ على قراراته وأحكامه، وما قضية أيب 
حسني رحال عنا ببعيد، حيث صدر احلكم برباءته من 
النصرة  أمنيّي  قام أحد  للنصرة، مث  التابعة  القضاء  دار 
عائلية  العتبارات  حسني  أيب  واعتقال  احلكم  خبرق 
عصبية جاهلية، وسكتت قيادة النصرة عن احلق جماملًة 
فيهم  سرق  <إذا  شريعة  تطبق  ألهنا  الباغي،  ألمنّيها 
القوي تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه احلد>.

*   *   *

كنا نقول إن الداخل إىل سجون النظام مفقود واخلارج 
لة>  املسجَّ <العالمة  هذه  فإن  ولألسف  مولود،  منها 
النصرة  وجبهة  األسدي  النظام  بني  مشتَركة  صارت 
أيب  اعتقالُ  آخَرها  ليس  مؤملة،  كثرية  حوادث  بعد 
عبد اهلل اخلويل الذي يعلم الناس وتعلم جبهة النصرة 
أنه بريء، مث تصّر على تلفيق التهم الباطلة املضحكة 
حبقه لالستمرار يف اعتقاله، واهلل وحده يعلم إن كان 
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كما  وغدرًا  غيلة  قتلوه  أهنم  أم  األحياء  يف  يزال  ما 
صنعوا بغريه من األبرياء. 

لذلك مل يكن مستغربًا هتاف أهل األتارب الغاضبني 
ذات يوم: <النصرة صارت جوية>!

*   *   *

إننا نطالب النصرة بأن تتوقف عن كل املظاهر الظاملة 
اليت سردُتها آنفًا، اليت تكررت مئات املرات وَضّج 

منها الناس. 

نطالب النصرة بالتوقف عن مالحقة املعارضني لسلطاهنا 
نطالبها  لتجاوزاهتا يف املناطق املحررة،  واملنتقدين 
عن  والتوقف  السجون  من  األبرياء  سراح  بإطالق 
السجون،  الوحشي يف  العشوائي والتعذيب  االعتقال 
نطالبها بالكّف عن محاية املعتدين الذين ينتسبون إليها 

والتوقف عن محايتهم وهتريبهم من القضاء. 

إننا نطالب جبهة النصرة بأن تتوقف عن استغالل قوهتا 
يف الظلم والبغي والعدوان.

*   *   *
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ملحق

مناذج من <العربدة الثورية>

استعملتُه يف  الذي  الثورية>  <العربدة  تعبري  أن  علمت 
احللقة األخرية سيثري غضب أنصار النصرة، فاعتذرت 
سلفًا بأنين مل أقصد به التجريح، وإمنا أنا حقيقًة مل 
أجد أفضلَ منه لوصف املمارسات البشعة اليت تقوم 
ختضع  اليت  املحررة  املناطق  يف  النصرة  جبهة  هبا 

لسيطرهتا يف الشمال.

نعم، توقعت أن يغضبوا من الكلمة اليت استعملتها، 
ولكْن مل خيطر ببايل أن ينكروا تلك املمارسات وكأنين 
أن  يعلمون  إن كانوا ال  ما ذنيب  اخترعها من اخليال. 
النصرة تصادر دائمًا حصة كبرية من األسلحة والذخائر 
اليت تتلقاها الكتائُب الصغرية من الداعمني؟ ليسألوا إن 
كانوا ال يعلمون، أّما اإلنكار على من يعلم فإنه حجة 
إيصاالت  مين؟  تطلبونه  الذي  الدليل  وما  الضعفاء. 
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اسألوا كتائب اجليش  مثاًل عليها ختم وتوقيع؟  قبض 
احلر يف إدلب ومحاة تعرفوا اخلرب اليقني.

املدنيني  حبق  النصرة  جبهة  لتجاوزات  إنكارهم  أما 
فمن أعجب العجب، فقد سارت هبا الركبان وغّطت 
وجَه الشمس، فأنّى ميكن اإلنكار؟ فلما عجز بعضهم 
أمثال  ترتكب  الفصائل  كل  أليست  قال:  اإلنكار  عن 
تلك التجاوزات؟ أي أهنم اعترفوا هبا ولكنهم أنكروا 
إنكارنا هلا ألننا مل ننكر على الباقني. فماذا لو أخربناهم 
أمخاس  ثالثة  عن  مسؤولٌة  وحَدها  النصرة  جبهة  أن 
مجيع التجاوزات اليت ترتكبها كل الفصائل جمتمعة، 
ُعشر اجلسم  نصَف  يتجاوز  يكاد  أن حجمها ال  رغم 

اجلهادي يف سوريا!

*   *   *

قررت قبل تسعة أشهر إحصاء جتاوزات جبهة النصرة 
أنتقدها ظلمًا بغري حق، وبدأت فعاًل  ألين خفت أن 
أن  وتستحق  منها  حتققُت  اليت  احلوادث  بتسجيل 
يستحق  ال  وما  أخبار  من  يثبت  مل  ما  تاركًا  ُتروى، 
اجلميع،  من  تقع  اليت  اهلنات  من  ألنه  منها  الرواية 
فلم أكد أمّت ثالثة أسابيع حىت تركُت هذه املهمة ملاًل 
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واستثقااًل ألهنا حتتاج إىل فريق من املتفّرغني. وإليكم 
القائمة اليت سّجلتها يف تلك الفترة القصرية:

محلة تفتيش واعتقاالت يف معرة النعمان طالت مدنيني 
تظاهروا ضد جبهة النصرة )1/23(. اعتقال وضرب 
ضد  التظاهر  بسبب  الزاوية  جببل  البارة  يف  مدنيني 
جبهة النصرة )1/27(. استشهاد الشاب صفوان بوابة 
حتت التعذيب يف سجن جبهة النصرة يف معرة مصرين 
بريف إدلب، وقد أشرف على تعذيبه أمرُي النصرة يف 
البلدة خالد أبو قدور )1/29(، وقد اعترَفت النصرة 
قلياًل  "بالغوا  السّجانني  بأن  معتذرة  مبقتله يف سجنها 
جائز  املعتقلني  تعذيب  أن  )أي  التعذيب"  درجة  يف 
عندهم ولكْن ليس لدرجة املوت، بل قريبًا منه فقط(. 
اعتقال مدين يف قرية جوزف جببل الزاوية، مث اعتقال 
 12 اعتقال   .)1/31( عنه  السؤال  حاول  الذي  أخيه 
الثالثة  يف  طفل  بينهم  الزاوية،  البارة جببل  يف  مدنيًا 
كفرنبل،  يف  مدنيني  مخسة  اعتقال   .)2/3( عشرة 
رهن  اثنان  وبقي  التايل  اليوم  يف  ثالثة  منهم  أُطلق 
مدامهات   .)2/11( األسباب  معرفة  دون  االعتقال 
واعتقاالت طالت عددًا من املدنيني يف ترمال جببل 
وإصابات  واعتقاالت  مدامهات   .)2/12( شحشبو 
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محود  مصطفى  ُقتل  وقد   ،)2/14( حرمة  معّرة  يف 
زريق يف سجن النصرة بعد اعتقاله. اعتقال إعالميَّني 
يف قرية عني الروز )2/16(. استشهاد مضر أيوب يف 
سجن النصرة خبان شيخون بعد أسبوعني من االعتقال 

.)2/16(

كانت  مباشرة  وقبلها  فقط،  أسابيع  ثالثة  كله يف  هذا 
السّنة(  )املسلمني  األكراد  املدنيني  حافلة  فضيحة 
اليت أوقفتها جبهة النصرة على حاجز اإليكاردا -على 
ركاهبا ملدة  واحتجزت  الدويل-  دمشق  طريق حلب 
أسبوعني، وفيهم سّت فتيات تعرضَن للتعذيب مع بقية 

الركاب يف معتقل النصرة يف الزربة.

*   *   *

أتابع  -وأنا  الفترة  تلك  يف  أحزنين  ما  أكثر  وكان 
سلوك  مبحاكاة  بدأت  أهنا  النصرة-  جبهة  جتاوزات 
فعندما  األسدي،  االحتالل  نظام  األمنية يف  األجهزة 
تعجز عن اعتقال أحد املطلوبني تقوم باعتقال بعض 

أقربائه للضغط عليه ودفعه إىل تسليم نفسه! 

صنَعت ذلك يف ترمال جببل شحشبو يف املدامهات 
أحد  اعتقال  حاولت  حيث   )2/12( آنفًا  املذكورة 
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الرجال بتهمة كتابة شعارات معادية للنصرة على جدران 
باعتقال  قامت  اعتقاله  عن  عجزت  وحينما  القرية، 
اعتقلت حممد  كما  نفسه.  تسليم  إىل  فاضطر  أوالده 
ناصر زريق يف معرة حرمة )2/14( للضغط على أخيه 
الذي فشلت يف اعتقاله، وهو قائد يف ألوية األنصار 
اليت قاتلتها جبهة النصرة يف ريف إدلب اجلنويب يف 
بعد  اإليكاردا  حافلة  أسرى  شهد  كما  سابق.  وقت 
حتريرهم بوجود نسوة مسلمات سّنيات حمتَجزات يف 
سجن جبهة النصرة يف الزربة، ال هتمَة هلّن سوى أن 

أبناءهن مطلوبون وهاربون.

أمثاَلها(  أكثَر  )وما  وأمثاهلا  اخلطرية  التجاوزات  هذه 
هي اليت دفعتين إىل استعمال ذلك التعبري الذي أنكره 
علّي أنصار جبهة النصرة، فهل استعملته ظلمًا أم أنه 

وصف ُمْنصف صريح صحيح؟

*   *   *
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األمر الثامن الذي نطلبه من جبهة النصرة هو التواضع 
ولني اجلانب وخفض اجلناح، وترك التكبّر والُعْجب 

والعلّو على عباد اهلل.

أقسَم يل أحد املجاهدين أن شابًا صغريًا من أقاربه كان 
جاهاًل بعيدًا عن الدين ال يكاد يعرف املسائل األولية 
يف الطهارة والصالة، مث انضّم إىل جبهة النصرة وشارك 
يف دورة شرعية مدهتا ثالثة أسابيع، فلما خرج منها 
بدأ يوزع االهتامات على املجاهدين، فهؤالء يعانون 
من خلل يف العقيدة وأولئك من أخطاء يف املنهج، 
وهذا مرتّد وذاك عميل. قال: وكانت الصفة الغالبة عليه 
وعلى أكثر أصحابنا -الذين كانوا معنا يف الفصيل مث 
تركونا وانضموا إىل النصرة- هي الِكْبر والُعجب اللذان 
ألسنة احلال واملقال،  العيون وتنطق هبما  يشّعان من 

وبعضهم يكاد ال يسّلم وال يرّد السالم.

*   *   *
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إذا كانت قيادة جبهة النصرة حتمل وزر األخطاء اليت 
وصفُتها يف املقاالت السابقة فإن هذه الكبرية حيمل 
بالتأكيد،  مجيعًا  أقصدهم  ال  النصرة.  عناصُر  ِوزَرها 
معاذ اهلل، وقد سبق أن وصفت بعض َمن أعرف من 
شباب النصرة بأهنم من أفضل املجاهدين ُخُلقًا ودينًا 
وجهادًا، ولكْن يوجد يف مقابلهم عدٌد كبري جدًا مّمن 
تلبّسوا بكبرية الِكْبر من عناصر النصرة؛ حيسبون أهنم 
أهنم  ويرون  ُحثالة،  املجاهدين  وسائر  الصفوة  هم 
َحَملة املنهج القومي وغريهم يف ضاللة، بل يكادون 
الوحيدون  املسلمون  هم  بأهنم  الناس  عاّمَة  ُيشِعرون 

الذين حيملون رسالة اإلسالم يف هذا الزمان!

هذا التعايل صنَع بني النصرة وعاّمة الناس يف مناطق 
يوم،  بعد  يومًا  تتسع  تزال  ما  كبريًة  جفوًة  سيطرهتا 
استكربت  النصرة  وحماكم  قيادات  أّن  سوءًا  وزادها 
على اخللق ورأت نفَسها من معدن خمتلف ال ُيقاس 
عليه الناس، فلم ُتْنصفهم من نفسها وطّبَقت قاعدتني 

يف التحاكم: قاعدة هلا وقاعدة لبقية الناس. 

فأما القاعدة اليت هلا فإهنا قاعدة <إذا سرق فيهم القوي 
<إذا  قاعدة  فهي  للناس  اليت  القاعدة  وأما  تركوه>، 
سرق الضعيف أقاموا عليه احلد>. لذلك جتّبر أمنّيوها 
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وشرعّيوها وأكلوا حقوق العباد، ومل ُيسَمع أن النصرة 
عاقبت مسيئًا أو معتديًا من عناصرها أو أهنا أنصفت 
عاّميًا من العامة من شرعّي أو أميّن أو أمري، فعلمنا أن 
عناصر وقيادات النصرة وأمنيّيها مالئكة ال خيطئون، 

أو أهنم خيطئون ولكنهم فوق احلساب والعقاب.

*   *   *

ومن مظاهر هذا الكرب واالستعالء أن النصرة ترى َمن 
أعلَم مّمن  الفقه  أربع ورقات يف كتاب من كتب  قرأ 
صّرم شطَر عمره يف طلب العلم، إذا كان األول منها 
يف  الناس  على  نصبت  أن  فكان  غريها.  من  والثاين 
املناطق اليت تسيطر عليها شرعيني وقضاًة كثرٌي منهم 
أعرف  إنين  حىت  العلم.  إىل  منهم  اجلهل  إىل  أقرُب 
املرحلة  ُيتِّم  مل  إدلب  النصرة يف  شرعيي  من  شرعيًا 
لنفسه أن  تاجر سالح سابق، ويبيح  اإلعدادية، وهو 
يصدر أحكامًا بتكفري فصائل برّمتها، بل إنه ُنقل عنه 

تكفري قرى كاملة يف ريف إدلب!

ون  ُيسمَّ الذين  من  والشرعيني  القضاة  هؤالء  وأكثُر 
وا أنصارًا إن كان وال بد،  مهاجرين )واأَلوىل أن ُيَسمَّ
ألهنم جاؤوا إىل الشام نصرًة ألهل الشام كما يقولون( 
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يف  الشائع  الفقهي  املذهَب  أكثُرهم  جيهل  وهؤالء 
وهم  مكابرة،  أو  جهاًل  أو  عمدًا  وخيالفونه  سوريا 
مييلون غالبًا إىل الشدة والقسوة والتسلط على الناس، 
وإىل التدخل يف خاصة شأهنم فضاًل عن الشأن العام.

*   *   *

الفصائل  ختوين  واالستعالء  الِكرب  مظاهر  أسوأ  ومن 
نفسه يف  اجلوالين  من  أمر مسعناه  وهو  املجاهدة، 
مقالة  يف  مضاعفًا  قرأناه  مث  اجلزيرة،  قناة  مع  لقائه 
مل  اليت  السوري،  فراس  أيب  التكفريي  اخلارجّي 
تتملص منها جبهة النصرة ومل يصدر عنها أي استنكار 

ملا ورد فيها من كوارث وطاّمات.

*   *   *
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األمر التاسع الذي نطلبه من جبهة النصرة هو املشاركة 
واقتحامًا  ودفاعًا  هجومًا  كاماًل،  احلرب  عبء  يف 
ورباطًا، والتوقف عن سرقة االنتصارات وعن التهويل 
اإلعالمي الذي اشُتهرت به داعش والذي تسري النصرة 

على أثره.

قليلون جدًا من قّراء هذه املقالة يعلمون أن أربعة أمخاس 
اجلهاد يف سوريا هو رباٌط على اجلبهات، واخُلمس 
وال  واالقتحامات.  االشتباكات  هو  وحَده  اخلامس 
يعلمون أيضًا أن الزنيف األكرب للفصائل -يف األفراد 
هجمات  ميتّص  الذي  الرباط  بسبب  هو  والذخرية- 
هبدف  يوم  بعد  يومًا  اجلبهات  على  املتكررة  العدو 

اختراقها وإعادة احتالل املناطق املحررة. 

وأقل القليل من هؤالء القليل َمن يعلم أن النصرة تعتمد 
سياسة عامة تطبقها يف كل املناطق مع استثناءات قليلة، 
قليلة جدًا، وهي رفض املشاركة يف الرباط واالقتصاُر 
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الرباط  كلفة  ملاذا؟ ألن  واالقتحامات.  املعارك  على 
مربح  فإنه  اهلجوم  أما  مفيد،  مردود  هلا  ليس  العالية 
االستشهاديني  من  مبجموعة  التضحية  فمقابل  جدًا، 
)تقّبَلهم اهلل( حتصل جبهة النصرة على حصة كبرية من 

الغنائم! 

وقد صار مألوفًا للفصائل كلها أن النصرة تصّر -قبل 
اختيار  على  معركة-  أي  يف  الدخول  على  املوافقة 
املحور الذي يضمن أكرب قدر من الغنائم، وما قصة 
فاسألوا  ببعيد،  عنا  الضيف  ووادي  احلامدية  معركة 
أحرار  حركة  من  فيها  شاركوا  الذين  املجاهدين 
وخيربوكم  العجيبة،  التفاصيل  على  ُيطْلعوكم  الشام 
قانون  وال  شرع  ال جتوز يف  وأالعيب  مناورات  عن 
لالستئثار بأكرب قدر من الغنائم. ويف غري احلامدية من 

القصص ما يسّود عشرات الصفحات.

على  الرباط  يف  تشارك  بأن  النصرة  جبهة  نطالب  إننا 
اجلبهات وال ُتلقي هذا العبء امُلستزِنف الثقيل على 
الفصائل األخرى، ونعيد تذكري جبهة النصرة )اليت ما 
جاءت إال لنصرتنا( بأّن من أهم مظاهر النصرة احلقيقية 
املقّرات.  من  املدن  وإخالء  اجلبهات  على  الرباط 
ومدينة  قرية  كل  يف  مقراهتا  زرعت  قد  للنصرة  فما 
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ونشرت حواجزها على مداخل املدن وخمارجها كما 
املحررة  املناطق  باحتالل  بدأت  يوم  داعش  صنعت 
ثقلها احلقيقي من املدن إىل  نقلت  قبل سنتني؟ هاّل 

اجلبهات وتركت احلكم وانشغلت بالقتال؟

*   *   *

يشكو  مزمنة  حالة  فقد صارت  االنتصارات  أما سرقة 
املعركة  أن  سلفًا  تعلم  الفصائل  فإن  اجلميع،  منها 
اليت تشارك فيها النصرة سُتجيَّر إعالميًا لصاحل النصرة 

وسُيمحى أي ذكر لغريها. 

االنتصارات  على  بالسطو  اكتفت  النصرة  جبهة  وليت 
اليت شاركت يف صنعها مع غريها، بل إهنا جتاوزهتا 
إىل سرقة انتصارات مل يكن هلا فيها سهم ومل تطلق 
يوَم  املشهورة،  نصيب  معرب  كحادثة  رصاصة،  فيها 
يف  يشاركوا  مل  )الذي  املعرب  النصرة  مسّلحو  اقتحم 
السالح  بقوة  اقتحموه  واحدة(  بطلقة  وال  حتريره 
النصرة  ُتظهر عناصر  استعراضية  ليحصلوا على صور 
وراياهتا، حىت ظن كثري من أنصار النصرة أهنا هي اليت 

قادت املعركة وحققت النصر!

ولو أن األمر وقف عند سرقة االنتصارات هلان اخلطب، 
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ولكّنا وجدنا أن جبهة النصرة تسرق التحالفات وغرف 
جيش  مع  صنعت  كما  إليها،  تنضم  اليت  العلميات 

الفتح. 

بني  احتادًا  وليس  عمليات  غرفة  األصل  يف  وهو 
الفصائل، ولكن االسم أوحى للعامة بأنه تكتل عسكري 
د، واستغلت جبهة النصرة وجوَدها فيه فنّشطت  موحَّ
حىت  والفسبوكية  التويترية  واحلسابات  املعّرفات 
جبهة  هو  الفتح  جيش  أن  الناس  أذهان  يف  كّرست 
النصرة، فال يكاد أحٌد يتذكر اليوَم أن النصرة واحدٌة 
عدد  وأن  الكيان،  هذا  تشكل  جمموعات  سبع  من 

مقاتليها فيه يتراوح بني ربع وُخمس عدد مقاتليه.

الكبري  اجلسم  هذا  من  جزءًا  النصرة  جبهة  كانت  إذا 
فكانت  السوداء،  بأعالمها  إدلب  غّطت مساَء  فلماذا 
تلك رسالًة أرسلتها للعامل بأهنا هي جيش الفتح وأهنا 

الطرف املسيطر على املدينة وأهنا صانعة االنتصار؟

*   *   *
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النصرة هو حسم  به جبهة  نطالب  الذي  العاشر  األمر 
موقفها من عدّو الثورة الكبري، نطالبها مبوقف واضح 

مّطرد ثابت من عصابة داعش.

يف  الدواعَش  مارية  أبو  قاتل  لقد  أحد:  لنا  َيُقْل  وال 
شهداء  لواَء  حوران  يف  النصرُة  وقاتلت  الشرقية، 
الدواعش  على  اجلوالين  وأطلق  الداعشي،  الريموك 
لقب <اخلوارج> يف لقائه مع اجلزيرة. لدفع هذا اللبس 
طالبُت بثبات املوقف واّطراده، فإن الشواهد ناطقات، 
وهي تقول أن النصرة قاتلت داعش يف بعض املناطق 
وامتنعت عن قتاهلا يف مناطق أخرى وقاتلت معها يف 
ت الطرَف عن جرائمها أحيانًا  مناطق ثالثة، وأهنا غضَّ
وتعاونت معها يف بعض األحيان، وما جرميُة خميم 
منها  تتربأ  مل  كربى  طاّمة  وهي  ببعيد،  عنا  الريموك 

النصرة إىل اليوم.

لذلك نقول: من حقنا أن خناف من النصرة ألننا نرى 
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أن موقفها من داعش متذبذب وأن منهجها أقرب إىل 
الفصائلُ  منهج داعش من سائر املناهج اليت حتملها 
والقوى الثورية. وليس هذا كالمنا، بل هو كالم شرعيي 
النصرة، ومنه ما ثبت عن أيب خدجية األردين شرعي 
الغوطة السابق الذي قال: حنن والدولة اإلسالمية )!( 
عقيدتنا واحدة ومنهجنا واحد، ويقتصر خالفنا معهم 

على التطبيق والسياسة الشرعية!

*   *   *

من حقنا أن خناف من النصرة ألن أمريها اعترب ذات 
يوم أن خالفها مع داعش هو خالف "يقع بني اإلخوة 
يف البيت الواحد" )هذه كلماته حبذافريها(، وألنه رّد 
املديح  من  بكثري  الدولة  إعالن  غداَة  البغدادي  على 
والتمّلق ُمِقّرًا -بال أي َلْبس- بأن جبهة النصرة هي فرع 
من دولة العراق. وألنه قال -حسب الشهادة املسجلة 
أليب عبد العزيز القطري رمحه اهلل- إنه سينضوي حتت 
راية البغدادي إذا أمره بذلك شيُخه الظواهري، وألنه 
ركب سيارته أكثر من مرة وَهمَّ بالذهاب إىل البغدادي 
ملبايعته كما شهد بذلك بعض رفاقه يف اجلبهة، ولوال 
أهنم منعوه وَرّدوه لكانت النصرة اليوم جزءًا من داعش 

كما يقولون!
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ببيعته  اعترف  اجلوالين  ألن  خناف  أن  حقنا  من 
والتعليمات.  األوامر  منه  يتلقى  بأنه  وأقّر  للظواهري 
والظواهري ما زال يرى داعش مجاعة جماهدة، حىت 
بأنه لو كان يف سوريا  أقل من شهرين  إنه صّرح قبل 
أو العراق لتعاون مع داعش ضد التحالف، ودعا قبل 
أيام إىل التعاون والوحدة بني القاعدة وداعش ملحاربة 
املدعو  اخلاص>  <مبعوثه  أرسل  مث  وأمريكا،  روسيا 

سيف العدل إلجراء املصاحلة بني اجلماعتني.

من  السوريني  عامة  خيّوف  ال  العجيب  التذبذب  هذا 
عناصر  أيضًا  يربك  إنه  بل  فحسب،  النصرة  جبهة 
ُيْمسون  باتوا  الذين  أنصارها،  وحيرج  نفسها  النصرة 
يد  على  وُيْصبحون  داعش  مع  النصرة  خصومة  على 

الظواهري املمدودة هلا بالصلح والتعاون!

*   *   *

من حقنا أن نطالب جبهة النصرة بإعالن موقف واضح 
حاسم من تذبذب القاعدة مع داعش، موقف مبدئي 
يوضح ألهل الشام: هل الفريقان <مجاعة واحدة> كما 
قال الظواهري يف كلمته املشهورة اليت أذاعها أوائل 
أيار 2014؟ هل توافق جبهُة النصرة الظواهريَّ )الذي 
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تدين له بالوالء( على أن داعش مجاعة جهادية ينبغي 
نطالب  أن  حقنا  من  هبا؟  االحتاد  بل  معها،  التعاون 
امَسها  الذي حيمل  الفصيل  من  بالترّبؤ  النصرة  جبهة 
يف جنوب دمشق، ونطالبها بدعوة الفصائل إىل قتاله 
كل  يف  شرها  وكّف  داعش  بقتال  أسوًة  شره  وكّف 

مكان.

جبهة  نطالب  أن  حقنا  من  سبق:  ما  كل  من  واألهم 
لن  بأهنا  فيه،  َلْبس  ال  صريح  واضح  بإعالٍن  النصرة 
تسلك مسلك داعش ولن تؤّسس إمارة على األرض 

السورية يف أي حال من األحوال.

*   *   *
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جبهة  من  نطلبه  ما  وأخطر  أهّم  إىل  أخريًا  وصلنا 
من  أنواع  عشرة  عليه  وقدمت  أّخرته  وقد  النصرة، 
التجاوزات طالبُت النصرة بالتربؤ منها واإلقالع عنها، 
ألين أردت أن أختم باملشكلة اليت هي أّم املشكالت 

وهي جذر اخلالف بيننا وبينها.

مشروعها  عن  تتخلى  بأن  النصرة  جبهة  نطالب  إننا 
الساعي  الشامي  القاعدي وتندمج يف مشروع اجلهاد 
إىل إنشاء الدولة السورية احلرة املستقلة. نطالبها بفّك 
ارتباطها بتنظيم القاعدة والتوقف عن تلقي األوامر من 
الذي  السبب  أجل  من  فقط  ليس  الظواهري،  شيخها 
ُيساق دومًا يف هذا املقام، بل من أجل ما هو أخطر 
بكثري: خوفًا من مشروع اإلمارة القاعدية الذي تسعى 

جبهة النصرة إىل إقامته على أرض الشام.

إن ارتباط النصرة بالقاعدة ما يزال يورد على أهل الشام 
يقل  وال  يطيقون.  ال  ما  العبء  من  وحيّملهم  األذى 
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أحد إن عداء العامل للقاعدة كعدائه ألي فصيل جماهد 
وأعلنت  باالستعداء  سبقت  القاعدة  فإن  سوريا،  يف 
احلرب على العامل شرقه وغربه وعلى األنظمة احلاكمة 
يف بلدان العرب واملسلمني، ومل يكد يسلم منها أحد 
إال إيران، فكيف ال يبادهلا العامل حربًا حبرب وعداء 

بعداء؟

القاعدة  يشاركوا  أن  قطعًا  يريدون  ال  الشام  أهل  إن 
الثقيل،  يتحملوا عبئها  أن  العامل وال  يف معركتها مع 
لكن األهم بكثري هو أهنم ال يريدون أبدًا أن يستبدلوا 
القاعدة  مشروَع  أجله  من  ثاروا  الذي  مبشروعهم 
الذي رأينا صورًا معّبرة عنه يف العراق واليمن ومايل 

والصومال.

*   *   *

وحنن  سوريا  أرَض  النصرة  جبهة  وطئت  أن  منذ 
متخوفون من مشروعها اخلاص، فكل فرع من فروع 
ومشروع  مشروعها،  حيمل  أن  بد  ال  القاعدة  تنظيم 
القاعدة هو مشروع حكم ودولة. وقد علَمت النصرة 
أن أهل الشام سيخافون من ارتباطها بالقاعدة فأخفته 
أولَ األمر، ومل تكشفه حىت كان البغداديُّ هو الذي 
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فتحّسر   ،2013 نيسان  الشهري يف  تسجيله  كشفه يف 
اجلوالين ألنه كان يريد االستمرار يف االستتار وقال: 
"ما كنا نريد االستعجال باإلعالن عن أمر لنا فيه أناة".

تعليماته  وّجه  حينما  حذرًا  أكثر  فكان  الظواهري  أما 
إىل جبهة النصرة يف أيار 2014 طالبًا "عدم إعالن أية 
رأينا حتديد  فلّما  املرحلة".  هذه  الشام يف  يف  إمارة 
النهي عن إعالن اإلمارة مبرحلة حمددة صار من حقنا 

أن نسأل: وماذا بعدها؟

فما انقضى شهران حىت جاء اجلواب بصوت اجلوالين 
بتاريخ 2014/7/11، وفيه  ب  نفسه يف تسجيل ُسرِّ
وعٌد بإعالن اإلمارة خالل أيام. كانت تلك هي املرة 
ويربط  حذره  عن  اجلوالين  فيها  يتخلى  اليت  األوىل 
مشروع النصرة مبشروع القاعدة، بل وأكثر من ذلك، 
مبشروع مجاعة اجلهاد اليت كان الظواهري أحد قادهتا 

يف مصر يف السبعينيات.

قال خماطبًا أتباعه: "حان الوقت لتقطفوا مثار جهادكم 
الذي مضى منه ثالث سنوات على أرض الشام وأكثر 
من أربعني سنة من جهاد تنظيم القاعدة يف شىت بالد 
األرض. آن األوان ألن نقيم إمارة إسالمية على أرض 
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الشام تطبق حدود اهلل وشرعه دون هتاون أو مواربة أو 
مداراة". ففهمنا أن مشروع النصرة هو مشروع القاعدة 
األربعون  السنوات  جاءت  أين  من  فّكرنا:  مث  ذاته. 
أنه  فعلمنا  الثمانينيات؟  أواخر  إال  تولد  مل  والقاعدة 
يربط مشروع إمارته يف الشام ببدايات املشروع الذي 

محله الظواهري من مصر إىل أفغانستان.

*   *   *

باستنكار  وقوبل  هائلة  ضجة  ب  املسرَّ اإلعالن  أثار 
ورفض قاطع من الفصائل كلها. فوجئ اجلوالين بذلك 
فأصدرت  الوراء،  إىل  خطوة  وتراجع  العنيف  الرد 
النصرة بيانًا قالت فيه: "إننا نسعى إلقامة إمارة إسالمية 
وفق السنن الشرعية املعتربة ومل نعلن عن إقامتها بعد، 
الصادقون  املجاهدون  فيه  يوافقنا  الذي  اليوم  ويف 

والعلماء الربانيون سنعلن عنها بإذن اهلل".

مل َيْنِف هذا البيان اخلوف ألنه مل يتربأ من املشروع، 
بل ربطه فقط مبوافقة <املجاهدين الصادقني والعلماء 
الربانيني>. فأما املجاهدون الصادقون فال ُيستَبعد أن 
يكونوا جند األقصى، وأما العلماء الربانيون فقد علمنا 
من متابعة النصرة زمانًا أن علماءها غري علمائنا، فلم 
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يزدنا إعالُنها إال خوفًا فوق اخلوف األول.

أما  فحسب،  لفظيًا  كان  واالعتذار  التراجع  أن  على 
املشروع فبقي هو هو، فلّما بسطت النصرة سلطاهنا 
على رقعة من األرض رفعت راياهتا وأقامت منشآت 
وال  ضجيج  بال  السلطان  مبمارسة  وبدأت  احلكم 
لقائه مع  اعترف يف  نفسه  إعالن، حىت إن اجلوالين 
اجلزيرة بأنه أنشأ إمارة بال إعالن فقال: "إن مهام الدولة 
األماكن املحررة، وقضّية  قدم وساق يف  قائمة على 

اإلعالن مل تكن حمّل اهتمام طاملا ُوجد اجلوهر".

*   *   *

إننا حنتمل أي أذى من أي كان إال  النصرة:  يا جبهة 
مشروٌع  شهدائنا  جثث  على  س  ليؤسَّ ثورتنا  ُتسَرق 
به  أتت  الذي  البالء  يكفينا  أما  والسلطان.  للحكم 
داعش؟ وهل رفضنا داعش وقاتلناها إال ألهنا انتزعت 

منا األرض لتقيم عليها مشروَعها اخلاص؟

*   *   *
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اخلامتة

سُأغضب  أنين  احللقات  هذه  بنشر  بدأت  مّلا  علمُت 
اهلل  غضب  يف  رضاهم  بني  فاضلت  وإين  كثريين، 
وغضبهم يف رضاه، فاخترت أن أرضي اهلل ولو غضب 

الناس. 

للمرة الثانية يف هذه الثورة يطلب مين بعض الصاحلني 
املجاهدين  خلواطر  مراعاة  الظلم  عن  أسكت  أن 
مة. صنعوا ذلك  وحرصًا على مصلحة اجلهاد املتوهَّ
مع داعش قبل سنتني مث ظهرت هلم احلقيقة متأخرين، 

وها هم يصنعونه اليوم من جديد. 

نطَقت  وكما  ناطق،  خملوق  األيام  أن  اهلل  فضل  من 
اليوم  ذلك  يف  أحدًا  أظلم  مل  أنين  لألّولني  فكشفت 
فعسى أن يرجع الالئمون اجلدد بعد عام قائلني: لقد 

كنَت على صواب.
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أما الذين بالغوا يف اهلجاء وجّرموين وخّونوين بسبب 
نقدي القاسي للنصرة فأقول هلم: لقد وصلتم متأخرين 
فدخلتم إىل املسرح يف هناية املسرحية، مث حكمتم 
عليها كلها مّما شاهدمتوه يف الربع األخري من الفصل 
املبكرة ملا صدر عنكم  تابعتم فصوهلا  ولو  األخري، 

هذا احلكم اجلائر.

لقد بدأُت بالكتابة عن النصرة منذ أن صّنفها املجتمُع 
الدويل يف قائمة اإلرهاب قبل ثالث سنني، فكان أول 

ما كتبُته انتصارًا هلا ودفاعًا عنها، مث غّيَرت فغّيرُت. 

وبقيُت  خفّي،  بنصح  فبدأُت  والظلم  بالتجاوز  بدَأْت 
عليه زمانًا، مث انتقلت إىل النصح اجللّي وثابرت عليه 
النقد  الرقيق، وأخريًا إىل  الرفيق  النقد  أيضًا، مث إىل 

القاسي الذي أخذمتوه علّي بأَخرة. 

ْت َلِلْنُت وكَفْفت،  ولو زادت لزدت، ولو أصلَحت وكفَّ
فليس أحٌد فوق احلق وال فوق النقد، وال أحَد أهم 
من الثورة اليت قامت إلسقاط الظلم والبغي والطغيان، 
فمن ظلم وبغى وطغى ثرنا عليه كما ثرنا على النظام.

*   *   *



71

أما الذين طالبوين بالنصيحة السرية وترك النقد العلين 
فأقول هلم: كان هذا ممكنًا لو كان لقادة النصرة أمساء 
وعناوين كما لقادة الفصائل األخرى يف سوريا أمساء 
وعناوين، ولو أهنم كانوا يستمعون لنصح الناصحني 
إىل  اضطَرونا  ملا  الوسطاء  لوساطات  ويستجيبون 

خماطبتهم عرب القنوات العامة. 

احلموي،  صاحل  عجز  إذا  أمثايل  يصنع  ماذا  ولكن 
وهو من مؤسسي جبهة النصرة، عن إيصال النصيحة 
الكتابة  إىل  فاضطر  بطائل  منها  خيرج  ومل  اخلاصة 
النصح  من  يأسي  "بعد  كتب:  ما  قرأمت  أما  العلنية؟ 
السري املتكرر قلت هلم: كل خطأ على العلن سأنقده 
على العلن. فقد قّدمُت ورقات عمل ووثائق إصالح 

يف كل صغرية وكبرية ومل تأت بنتيجة"؟

*   *   *

من شاء أن يسكت عن احلق وهو يعلمه فإنه شيطان 
أخرس، فمن حيب أن يكون شيطانًا أخرس؟ َمن علم 
احلق فشهد خبالفه فهو شاهد زور، فَمن يرضى أن 
يكون شاهد زور؟ من جاءه العلم ووصله احلق فرّده 
عصبيًة وهوًى فقد ختلق ببعض أخالق اجلاهلية؟ َمن 
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يقبل أن تكون فيه خصلة من جاهلية؟ أّما َمن نسي هذه 
اآليَة العظيمة يف كتاب اهلل فليقرأها اليوم من جديد: 
}يا أيها الذين آمنوا كونوا قّوامني بالقسط شهداء هلل{، 
وليست  اهلل  شرع  واجبة يف  واحلق  بالقسط  فالشهادة 

على التخيري.

*   *   *

هلا؛  أعداء  لسنا  أننا  النصرة  جبهة  لتعلم  أخريًا 
يا  تذكروا  الضعفاء.  على  وبغيها  ظلمها  هو  عدوها 
والقّوة ال  قادة النصرة وجنود النصرة: إن األيام ُدَولٌ 
اجلماعات  وميسح  الدول  يهدم  الظلم  وإن  تدوم، 
من الوجود، وإنه -لو علمتم- وصمُة عار يف سجّل 
النصرة ال يكاد ميحوه جهادها، فما كان اجلهاد يومًا 
ليربر الظلم والعدوان على األبرياء. وكيف يربره ودفُع 
الظلم عن املستضَعفني من األسباب اليت ُشرع اجلهاد 
اهلل  سبيل  تقاتلون يف  ال  لكم  }ما  ابتداء:  أجلها  من 

واملستضَعفني{؟

*   *   *

كلمة اخلتام ألنصار النصرة ولعامة املسلمني يف الشام 
بني  والزناع  اخلالف  حيب  أحد  ال  الشام:  غري  ويف 
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الفصائل اليت تقاتل النظام، هذه القاعدة حمل إمجاع 
بني العقالء، فليس ما كتبته يف هذه السلسلة استثارة 
لفتنة نائمة، بل هو دفع لفتنة قائمة. إمنا نكتب وننتقد 
األخطاء بقسوة -أنا وغريي- لندرأ بقسوة اللسان َحّر 

السنان وندفع النصرة إىل اإلصالح قبل االنفجار.

اليت  داعش  مأساة  بتكرار  سوريا  يف  أحد  يرضى  لن 
بدت إىل اآلن منها بداياٌت كثرية من ِقبَل النصرة، وما 
مل جيأر املظلومون بالشكوى من الظلم وجيهر بإنكاره 
سيأكل  فإنه  منعه  على  يقدر  من  ومينعه  به  علم  َمن 
الثورَة كما تأكل احلطَب النار، فما كان اهلل لينصر ثورة 
الظلم  أهلها  يرى  ثورة  قوّيها،  من  ضعيُفها  ُيجار  ال 
عن  يسكتون  مث  إنكاره  على  قادرون  وهم  والعدوان 

اإلنكار.

*   *   *

ْت كتابُة كلمة اخلتام  ومتَّ
يف الثالث من صفر 1437
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