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 تقديم

لعل من أكثر الحركات الجهادية غموضا وسرية حركة أحرار الشام. وقد دفعت ثمن باطنيتها عملية قضت على 
حسان عبود )أبو عبد هللا الحموي(. يمكن القول أن حسان عبود المتفاني أهم كوادرها ومؤسسيها بمن فيهم أميرها 

صيدنايا أثناء االعتقال. ووفق شهادة سجين حركيا والزاهد ماليا كان يحمل فكرة متميزة عن نظرائه في سجن 
شاطره االعتقال وتواصل معه حتى قبيل العملية التي كان من قتالها: "يجمع أبو عبد هللا بين الثقافة السلفية 
الجهادية والعقل التنظيمي، لذا كان يشعر بتفوق طبيعي على إخوانه يسمح له بأن يكون المرشد لهذا التيار 

والمنظم لعملياته العسكرية. وال أنسى تعليقه على عالقة األحرار بالنصرة والبغدادي والجيش  والمحدد لسياساته
الحر: "تنظمنا قبل ما يسمى بالجيش الحر، وجاهدنا قبل القاعدة، الجيش الحر كان بأمرة غرفتي عمليات دولية 

قليمية، والنصرة نشأت بتكليف من البغدادي ثم انشقت عنه وبايعت الظواهر  ي. أما بيعتنا فجاءت لنا من أهل وا 
 الشام ومن يناصرهم من مسلمي األرض، وال نحتاج مظلة من أحد".

هذا التصور لتنظيم يتعامل بندية مع اآلخرين جعل القاعدة تحرص على وجود عدد من كوادرها في حركة أحرار 
أبو يزن  ا حسان عبود مع قضى فيهالتي  2014سبتمبر  9الشام مبكرا. وقد نجحت في ذلك. ورغم أن عملية 

الشامي، أبو طلحة المخزومي، أبو عبد الملك الشرعي، أبو أيمن رام حمدان القائد العسكري، محي الدين الشامي 
نائب حسن عبود، أبو حمزة، أبو أيمن الحماوي، أبو سارية الشامي، أبو يوسف بنش، طالل األحمد تمام وأبو 

قد سمحت لمجموعات إسالمية إخوانية وأخرى محسوبة على تركيا بالدخول بقوة في الهيكل  .الزبير الحماوي 
القيادي والصف الثاني فإن هذا لم يغير في عالقة الحركة بغير السوريين. فالتقديرات الداخلية تقول بأن عدد 

تراجع العدد اللتحاق سعودي قبل أن تختطف النصرة وداعش األضواء وي 800السعوديين بلغ في أعلى مراحله 
 قرابة النصف بالتنظيمين أو بالدار اآلخرة.

من أوائل الفصائل التي استقبلت مقاتلين أجانب منذ األشهر األولى الندالع األزمة السورية، « أحرار الشام»تعد 
لين المقات»وتجدر اإلشارة إلى أن تواجد السعوديين أو غيرهم من «. داعش»و « جبهة النصرة»وقبل ظهور 

في صفوف الحركة يتسم بسرية عالية جدًا، ويحاط هؤالء بإجراءات تضمن عدم انكشاف هوياتهم « األجانب
وال يقتصر عمل  ال ُيعرفون إال بعد مقتلهم.« أحرار الشام»وجنسياتهم. وقد بات معروفًا أن األجانب في 

ادة الحركة ويتولون مناصب عالية فيها السعوديين على التدريب والتوجيه كما يعتقد البعض، بل هم يتصدرون قي
سواء بجناحها العسكري أو الشرعي أو القضائي، كما ُيعتمد عليهم لتنفيذ العمليات الهجومية االنغماسية أو 

وانشقوا عنها الشيخ عثمان النازح، الذي بايع « أحرار الشام»ومن أشهر السعوديين الذين انضموا إلى . االنتحارية
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ومن هؤالء القادة نذكر على  .لى فيه رئاسة ديوان التعليم قبل مقتله في معركة عين العرب.وتو « داعش»تنظيم 
في مدينة أعزاز شمال حلب، وأبو « األمير الشرعي»سبيل المثال أبو محمود الجزراوي الذي يتولى منصب 

النجدي منصبًا شرعيًا منصور الجزراوي الذي يتولى منصبًا عسكريًا في حندرات شمال حلب. كما يتولي عبدهللا 
من أشهر قادة الحركة على موقع التواصل االجتماعي « البتار النجدي»مهمًا. فيما يعتبر السعودي الملقب بـ 

وا عالمية. « شرعية»كما يعتبر السعودي أبو عبيدة الجزراوي من القيادات الكبيرة التي تتولى مهام عدة «. تويتر»
برغم أنه يقدم نفسه كشيخ مستقل « أحرار الشام»لعلياني من المقربين من وكذلك ُيعّد الشيخ السعودي مصلح ا

قبل « أحرار الشام»غير منتم ألي فصيل، وقد ظهر في ريف الالذقية عبر مقطع فيديو وهو يحرض مقاتلين من 
 قيامهم بقصف المدنيين في مدينة الالذقية بقذائف صاروخية.

في ريف حمص « عاقدي العزم»المقاتلين السعوديين، معسكر من أهم المعسكرات التي يجري فيها تدريب 
مطابقة لتلك التي تجري في معسكرات « شرعية»الشمالي الذي يتضمن برامج تدريب عسكرية ودورات إعداد 

كما يجري فرز عدد من المقاتلين األجانب الذين يتدربون في المعسكرات التي «. داعش»و « جبهة النصرة»
و « البتار»و « الفاروق »وأهم هذه المعسكرات « أحرار الشام»دي عبدهللا المحيسني، إلى أقامها الشيخ السعو 

 «.الغرباء»

بخصوص ألقاب المقاتلين السعوديين « القاعدة»العرف الذي ابتدعته تنظيمات « حركة أحرار الشام» تقرّ 
والذي يراد منه التعبير عن عدم للداللة على المقاتل السعودي، « النجدي»أو « الجزراوي »واستخدام مصطلح 

 االعتراف بشرعية حكم آل سعود، وعدم الرضى عن تسمية الدولة باسم العائلة الحاكمة.
، العشرات خالل العام الحالي وحده. «أحرار الشام»وقد ُقتل من هؤالء السعوديين، الذين يقاتلون ضمن صفوف 

لواء »قطاع العسكري في ريف إدلب وقائد عسكري في ومن أبرز القتلى نذكر: محمد التويجري وكان مسؤول ال
براهيم اليحيى الملقب «أحفاد علي ، وعبد الرحمن الخضير الملقب بأبي بدر النجدي، قتل في معركة الفوعة، وا 

وقتل في جنوب إدلب، وأبو مصعب « لواء أحفاد علي»بأبي صالح النجدي وهو من القيادات الشرعية في 
لبارقي وقد قتل بتنفيذه عملية انتحارية على أحد حواجز السرمانية، وأبو حمزة النجدي الجزراوي واسمه خالد ا

جبهة »، وأبو أسيد الجزراوي الذي قتل على يد «كتيبة الفرقان»واسمه هاني عبد الكريم الالحم وكان من قادة 
 لذكرهم.في ريف إدلب نتيجة خالف على أحد الحواجز، وعشرات غيرهم ال يتسع المجال « النصرة

تقوم بتجهيز االنتحاريين السعوديين حتى لو كانوا ينتمون إلى « حركة أحرار الشام»وليس هذا فحسب بل إن 
، لكن «جبهة النصرة»فصيل غيرها، كما حصل مع عيد العتيبي الملقب بأبي سالم الروقي الذي ينتمي إلى 
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يفها ليفّجر نفسه في سهل الغاب بريف حماه هي من تكفلت بتجهيز عربته المفخخة وتحملت تكال« أحرار الشام»
 في نيسان الماضي.

أكد عضو مجلس الشورى أبو عزام « حركة أحرار الشام»وفي تأكيد على أهمية العنصر األجنبي ضمن 
 األنصاري أن الحركة تخطط لتجنيس هؤالء ومنع محاكمتهم في أي دولة أخرى.

 مالحظات حول الجبهة اإلسالمية في سورية
روبرت فورد السفير السابق للواليات المتحدة في دمشق ومسئول الملف السوري في الخارجية األمريكية  توجه

بعد أيام فقط من تشكيلها. وقد كان االجتماع مع ” الجبهة أإلسالمية“من اسطنبول إلى أنطاكيا لالجتماع مع 
ستمر لساعات. قد يكون أحد أهم األسباب وا“  الجبهة”قيادات منها باسم تنظيماتها تمهيدا الجتماع رسمي باسم 

التي جعلت هذه الجبهة الوليدة محط اهتمام إعالمي وسياسي لم يسبق أن حظي بمثله تنظيم في سوريا منذ بدء 
، الذي ُبذلت جهود إقليمية ودولية ”الجيش الحر“األزمة، ال سيما أن والدة الجبهة ترافقت مع تراجع بريق وقوة 

ألزمة لمحاولة تعويمه وجعله الممثل والقائد الرئيس للعمل المسلح ضد النظام السوري. لكن كبيرة طوال سنوات ا
، ولم تكن تسيطر عمليا على سير ”أصدقاء الشعب السوري “قيادة األركان التي تحدثت بخطاب يعجب دول 

النصرة والدولة العمليات وخطتها بقدر ما كانت توضع تحت األمر الواقع بعد عدة عمليات مشتركة مع جبهة 
اإلسالمية في العراق والشام )داعش( واكتفت بتسريب السالح بشكل مباشر أو غير مباشر للمتطرفين عبر 
دلب والجزيرة ودير الزور والرقة وريف حماه وريف  تكوينات عضو في قيادة األركان كما حدث في حلب وا 

تصمد طوياًل أمام تصاعد موجة التنظيمات اإلسالمية  الالذقية الشمالي ومنطقة القلمون، لم تستطع هذه القيادة أن
في صلب تكوين الجيش الحر. فلم يكن من المخابرات  ؛بتعبيريها السلفي واألخواني ؛المختلفة التي كانت أساسا

السعودية والقطرية إال أن نظمت ثالث عملية تنسيق بين القوى السلفية الجهادية، بعد فشل تجربتين توحيديتين 
جبهة ”و، ”أنصار الشام”و” لواء الحق”و” أحرار الشام“التي ضمت  ”الجبهة اإلسالمية السورية”سابقتين: 

 ”.صقور الشام”و” جيش اإلسالم”و” لواء التوحيد“، التي ضمت ”إلسالميةتحرير سوريا ا

، من اتفاق فصائل يسودها الطابع اإلسالمي، أهمها 2013تشرين الثاني 22في ” الجبهة اإلسالمية“تشكلت  
 الجبهة”، و”أنصار الشام“، ”لواء الحق“، ”صقور الشام“، ”لواء التوحيد“، ”جيش اإلسالم“، ”أحرار الشام“

 ”.حركة الفجر اإلسالمية”و” لواء اإليمان”و” اإلسالمية الكردية
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ولسنا في حاجة إلى بذل جهد كبير كي نكتشف أن عملية اجتماع الجبهتين أظهرت بشكل واضح للعيان مدى 
” الجبهة اإلسالمية“، بحيث خرجت ”جبهة تحرير سوريا اإلسالمية“على ” الجبهة اإلسالمية السورية“طغيان 
 أقرب ما تكون إلى األولى، سواء من حيث الشكل أو المضمون. الوليدة

 22، التي تأسست في ”الجبهة اإلسالمية السورية“هي العمود الفقري والعقل المدبر لتأسيس ” أحرار الشام“
الوليدة حملت نفس االسم لكن مع ” الجبهة اإلسالمية“. ويالحظ من حيث الشكل أن 2012كانون األول العام 

، وهذا له مدلوالت ال تخفى لجهة الطموح اإلقليمي وربما العالمي لـ ”السورية“نتماء الوطني عنه، أي كلمة رفع اال
الجبهة “بتحقيق هدف الخالفة اإلسالمية ومحاربة الطواغيت أينما كانوا. كما أن شعار ” الجبهة اإلسالمية“

 ”.حركة أحرار الشام“ذي هو بدوره نفس شعار ، ال”الجبهة اإلسالمية السورية“حافظ على نفس شعار ” اإلسالمية

لم تكتف بمنصب رئيس المكتب السياسي ” حركة أحرار الشام“أما من جهة المضمون فيكفي اإلشارة إلى أن 
نما حظيت بمنصب ” أميرها“، والذي شغله ”الجبهة اإلسالمية“في  مفتي “حسان عبود )أبو عبد هللا الحموي(، وا 
، أبو العباس ”الجبهة اإلسالمية السورية”و” المفتي العام نفسه لحركة أحرار الشام“له هذه الجبهة الذي شغ” عام

 .2014حتى أيلول  الشامي

منهجًا للتغيير ” الجهاد“الذي يتبنى ” السلفية الجهادية“انتماءها إلى تيار ” حركة أحرار الشام“ال تخفي  
وتحكيم الشريعة اإلسالمية، ورفض جميع القوانين الوضعية وأنظمتها، بما فيها الديمقراطية واالنتخابات 

يدة سوف يؤطر عمل هذه الجبهة بمفاهيم السلفية الول” المفتي العام للجبهة اإلسالمية“والبرلمانات. ما يعني أن 
نص بوضوح على رفضه للديمقراطية والمدنية والعلمانية، كما ” الجبهة اإلسالمية“، خاصة أن ميثاق ”الجهادية“

 التي تحكم وفق الشريعة هدفًا أسمى للجبهة.” الدولة اإلسالمية“وضع إقامة 

ليس لديها منهج واضح وثابت مثل ” الجبهة اإلسالمية“كيل ويعزز ذلك أن الفصائل األخرى المشاركة في تش
، بل هي تنتقل من منهج إلى آخر، ومن هدف إلى هدف، بحسب الظروف المحيطة. فعلى سبيل ”أحرار الشام“

، ”تجمع أنصار اإلسالم“زهران علوش وافق في آب العام الماضي على ميثاق ” قائد جيش اإلسالم“المثال، فإن 
 الخالفة اإلسالمية الراشدة.“يثاقه أن الغاية من التجمع هي إقامة الذي أكد في م

الخالفة أإلسالمية أو كتمه. “العمود الفقري لهذا التجمع، ثم تراجع علوش عن مطلب ” لواء اإلسالم“وكان  
 اكتفى بالقول إنه يريد تأسيس دولة العدل وحسب، بينما كان في أوقات” جيش اإلسالم“حتى أنه عقب تأسيس 

 أخرى يتحدث عن مطلب الدولة اإلسالمية مع تمييزها عن الخالفة. 
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أحمد أبو عيسى الشيخ فقد كان في بداية األزمة السورية يبشر بالدولة المدنية، ” قائد ألوية صقور الشام“أما 
رد في فيديو التي تحمل مبادئ الديمقراطية والمساواة، ولم يكن لديه مانع من تولي نصراني منصبًا وزاريًا، كما و 

تراجع عن هذه األقوال جملة ” الجبهة اإلسالمية“جرى تسريبه ألحد مجالس أبو عيسى الشيخ، لكنه بعد تأسيس 
بالنسبة للفيديو الذي تاجر به أصحاب “وتفصياًل، بل إنه برر هذا التراجع بطريقة غريبة، حيث قال في تغريدة له 

وانتهى  ”!م أن يعوا المراحل، فقد نقول القول اليوم ونرجع عنه غداً الفتن بعد عامين من ظهوره على اإلعالم فعليه
 األمر بضم فصيله ألحرار الشام.

، فطالما ”جبهة تحرير سوريا اإلسالمية“وهو الفصيل الثالث من فصائل ” لواء التوحيد“وكذلك األمر بالنسبة لـ  
غلب على خطابها النََّفس الثوري، حتى أن كثيرين تتحدث عن الديمقراطية والدولة المدنية وي” اللواء“كانت قيادة 

في سوريا، ولكن تبّين بعد ذلك أن ” األخوان المسلمين“هو الذراع العسكرية لجماعة ” لواء التوحيد“كانوا يعتبرون 
لم يكن له انتماء محدد كسابقيه ولو أنه ضم ما ضم من األخوان المسلمين والسلفيين، وقد يكون مما ” اللواء“هذا 

أن ” تويتر“أبا ماريا القحطاني أقسم باهلل ثالثًا في تغريدة له على ” المسؤول الشرعي لجبهة النصرة“له داللته أن 
، بينما لم يكن ”الخالفة النبوية الراشدة“عبد القادر صالح قال له قبل مقتله إن هدف اللواء هو ” قائد لواء التوحيد“

 ل.سبق لصالح أن أظهر مثل هذا الكالم من قب

 ميثاق الجبهة: الحاكمية هلل
حسمت قضية االنتماء، هو أن ميثاقها في مادته األولى أكد، بما ال يدع مجااًل ” الجبهة اإلسالمية“ما يؤكد أن 

، عندما نص على أن ”حاكمية هللا“، وهو مبدأ ”الجهادية“للشك، تبنيها ألهم مبدأ من مبادئ أدبيات السلفية 
شرع هللا عزَّ وجل وحده مرجعًا وحاكمًا وموجهًا وناظمًا بناء دولة إسالمية تكون السيادة فيها ل“الجبهة تهدف إلى 

، الذي ”الوالء والبراء“ثم تعززت صحة هذا االنتماء عبر تبني الميثاق لمبدأ ”. لتصرفات الفرد والمجتمع والدولة
 يعني أن تكون الدولة قائمة على أساس إسالمي ديني، وليس شعبوي قومي، والؤها لإلسالم والمسلمين ومعادية
للشرك والمشركين، دولة تتبنى اإلسالم في سياستها الداخلية ليصبح المسلمون في موضع عزة وتحكم في مفاصل 

قامة دولة إسالمية عالمية قوية، دولة معادية “الدولة األساس. وفي السياسة الخارجية هدفها  إعالء كلمة هللا وا 
النظر الفقهية السلفية إما أن تكون الدولة: إسالمية  لألنظمة المحاربة وغير الشرعية )والنظام الشرعي من وجهة

، وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة من الميثاق التي جاء فيها ”تحكم بالشريعة أو ذمية تدفع الجزية أو معاهدة(,
ة أبناء الجبهة مسلمون، والؤهم لدين هللا، جمعهم الجهاد في سبيل هللا ورفض الظلم والطغيان، هدفهم إقام“إن 

التي نصت  14، وكذلك المادة ”شرع هللا، يعتّزون بانتمائهم لألمة اإلسالمية ويعتبرون أنفسهم جزءًا ال يتجزأ منها
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تتمتع الجبهة بعالقات دولية جيدة مع جميع الدول التي ال تناصبها العداء، وبما يحقق المصلحة وفق “على أن 
المنوه عنه آنفًا. وفي هذه النقطة ” الوالء والبراء“هي ضابط  ، والضوابط الشرعية المقصودة هنا”الضوابط الشرعية

إستراتيجية “تعترف بأهمية العامل الخارجي، كما تقول الورقة البحثية بعنوان التي ” القاعدة“نالحظ التالقي مع 
 يراعي الدائرة فأيُّ لعب محلِّي ال“، والتي لقيت اهتماًما الفًتا، حيث جاء فيها: ”الحرب اإلقليمية على أرض الشام

ق الجهود، بموجب ذلك فلن يفلح في تحريك شيء إال أن يشاء هللا وتقوم هذه ”. األعم، ويفهم كيف يسايرها، وينسِّّ
أي قوة جهادية تريد العمل على “اإلستراتيجية المفصلة في تلك الورقة على محور مهم هو المرونة. جاء فيها: 

كثر بمستوى عنف أكبر، وبعدد العبين أكثر يجب أن ترتكز على الساحة الشامية التي تموج، وسوف تموج أ
 ”.إستراتيجية مرنة لتحرك وفق أي نشاط في الساحة، أو ضد أي أوضاع تفرضها القوى العظمى

لم يصرح بشكل واضح أنه يسعى إلى إقامة دولة الخالفة العالمية، بل ” الجبهة اإلسالمية“ورغم أن ميثاق 
إلى أنه يسعى إلى بناء الدولة اإلسالمية ضمن حدود الدولة السورية المتعارف عليها  على العكس قد يكون ألمح

فقط، إال أن عدة أسباب تدفع إلى االعتقاد أن ميثاق الجبهة لجأ إلى التقية والتمويه، في التعبير عن المآرب 
 الحقيقية التي يراد الوصول إليها.

الجبهة “، وهذا إيحاء صريح بأن ”مشروع أمة“فسه عنوان أول هذه األسباب أن ميثاق الجبهة أطلق على ن
ترى في نفسها حاماًل شرعيًا لمشروع األمة اإلسالمية الذي ليس له سوى اسم واحد، هو مشروع ” اإلسالمية

بحسب تعبير أبو عيسى الشيخ، ولم يريدوا ” المراحل“، ولكن قد يكون واضعو الميثاق راعوا ”الخالفة اإلسالمية“
وا كل ما في سلتهم دفعة واحدة، بل اعتمدوا سياسة التدريج التي كانت من السياسات المعتمدة في ميثاق أن يظهر 

 اإلسالمية.” حركة أحرار الشام“

 13في ” الجزيرة“حسان عبود قال، في حديث له مع قناة ” حركة أحرار الشام“وسبب آخر هو أن أمير 
بيكو التي فرضوها علينا. هي اآلن  -نهدم بأيدينا أسوار سايكس نحن نتوق إلى ذلك اليوم الذي “، 2013حزيران 

 ”.واقع، ونحن ال نتجاوز الواقع بمعطياته، ولكن ما نروم له ونأمل بأن نرى هذه األمة كيانًا واحدًا مرة أخرى 

 

 الجبهة اإلسالمية والتحالفات:
والتسليح واحتياجات الجهاد. فقد بنت من الواضح تقاسم الوالءات في الجبهة اإلسالمية وفق مصادر التمويل 

فصائل أساسية في الجبهة عالقات وثيقة مع الثالثي الغربي المتابع للملف السوري )بريطانيا، فرنسا، الواليات 
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المتحدة(. وعالقة ثالثة من تكويناتها قديمة جدا بالسفير روبرت فورد. ورغم كونها تستفيد من الممولين السلفيين 
أن بعضها اعتمد أكثر على المساعدات القطرية وبعضها اآلخر كان المستفيد األكبر من في الخليج إال 

المساعدات والدعم السعودي الجبهة اإلسالمية والقاعدة إضافة إلى كل ما سبق، ثمة دالئل ومؤشرات تؤكد وجود 
ة في سورية كنهج جرى اتباعه الوليدة وبين فرعي تنظيم القاعد” الجبهة اإلسالمية“روابط مباشرة وغير مباشرة بين 

في العديد من التجارب. إال أن التحالفات والصراعات في الميدان لم تحل دون وجود خالفات يجري التعبير عنها 
بعدة أساليب. فبعد عمليات إطالق سراح معتقلي داعش في السجون العراقية كتب أبو العباس الشامي على 

(. فردت عليه المواقع 2013/ 07/ 22”)رتابا من تحرير سجون العراقما أدري ما الذي يجعل قلبي م“تويتر: 
خراج األسرى... ولكن “المقربة من داعش يومها:  المفروض في أبو العباس أن يحمد هللا على قهر الروافض وا 

)موقع أنا المسلم(. ويبدو أحيانا ” ماذا نفعل في من هو شديد التعصب لحزبه بل وصل لمرحلة الغلو في حزبه
الخالف في قضايا التمويل ففي حين نجد مدحا وتقريظا بشافي العجمي الكويتي )حامل هم المشروع اإلسالمي 
في بالد الشام وفق أبو العباس الشامي( لما يقدمه من عون مالي لحركة أحرار الشام ال يتورع أنصار داعش 

. ويدخل زهران علوش في هذا ”الدنيا قبل اآلخرة الخبيث الفتان الهماز اللماز شافي الكويتي أخزاه هللا في“بتسميته 
أخي الحبيب لم يصلنا من حملة الشيخ شافي شيء حتى اآلن. علما “النقاش أيضا ولكن من منطلق المال فيقول: 

 (؟.2013/ 06/ 25” )أن الشيخ شافي لم يدعم لواء اإلسالم وال بدينار واحد حتى اليوم

إنهم أخوة ناصرونا “يقاتلون في سوريا. وقال عنهم ” مهاجرين“بوجود ” الجبهة اإلسالمية“لقد أقّر ميثاق 
ولكن الحقائق التي تتكشف يومًا بعد يوم  ”.في الجهاد وجهادهم مقدر ومشكور... لهم ما لنا وعليهم ما علينا

 مناصرين يرضيهم التقدير والشكر.” مهاجرين“تشير إلى أن األمر ال يقتصر على وجود 

، قد بدأ العمل على ”الجبهة اإلسالمية“، وهو التنظيم المحوري في ”أحرار الشام“أن تنظيم  فاألدلة تشير إلى
بعد اإلفراج عن أعداد من المعتقلين من  2011تشكيله منذ بداية األزمة السورية، وتسارعت الوتيرة في أيار العام 

بود، وقد كان العمل في تلك اآلونة التنظيم حسان ع” أمير“سجن صيدنايا، إثر صدور مرسوم عفو عام من بينهم 
هو ” تنظيم أحرار الشام“سريًا ومحاطًا بكتمان شديد، ولكن بعد مرور عامين ونصف العام أصبح من المؤكد أن 

من الدول األخرى. ورغم عدم توفر معلومات عن أعداد ” جهاديين مهاجرين“أول تنظيم سوري استقبل 
بعد اإلعالن عن تأسيسها ” جبهة النصرة“معظم هؤالء بدؤوا باالنتقال إلى  الذي انضموا إليه، إال أن” المهاجرين“

” الجهاديين“، وشهدت أوساط ”النصرة”و” األحرار“، وهو ما أدى في وقته إلى تنافر بين 2011في أواخر العام 
 سجاالت حامية حول العالقة المتوترة بين هذين الفصيلين.
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في العالم، كان أول من شكك ” الجهاد“بصير الطرطوسي، أحد أشهر منظري وقد يكون كافيًا أن نشير إلى أن أبا 
واستمر لعدة أشهر وهو يكيل لها االتهامات، ولم يستبعد أن تكون صنيعة النظام. علمًا أن ” جبهة النصرة“بـ 

ات هذا وقد كان من تداعي”. المرجعيات الشرعية األساسية في حركة أحرار الشام اإلسالمية“الطرطوسي هو من 
أحرار “وكانت ”. الصحوات“أننا سمعنا للمرة األولى في سوريا عن حديث ” األحرار”و” النصرة“الخالف بين 

حقبة العمل المشترك بين )ينبغي األخذ باالعتبار ” جبهة النصرة“أول حركة في سوريا تتهم من قبل ” الشام
 ضد المجاهدين.” الصحوات“بأنها مشروع ” النصرة(,البغدادي و 

سابقون وحاليون في تنظيم ” مجاهدون “، ”أحرار الشام“، الذين انضموا إلى ”المهاجرين“وقد كان من بين 
ذا كان وجود قيادات من ”القاعدة“ من غير السوريين في ” القاعدة“، بل كان بينهم أيضًا بعض القيادات. وا 

سورية أصبح أمرًا ثابتًا، ومن أشهر هؤالء  تكوينات للجبهة اإلسالمية أمرًا غير مثبت حتى اآلن، فإن وجود قيادات
 وأكثرهم غموضًا أبو خالد السوري.

بكثير من السرية  أحيطشغل فيها منصبًا قياديًا و ” أحرار الشام“لذي هو من مؤسسي وأبو خالد السوري، ا
ينسق مع صحفي المقربين من زعيمها الراحل أسامة بن الدن و ” القاعدة“في الوقت ذاته من قيادات  كانوالتكتم، 

كما أوكل إليه مهمة اإلشراف ” خير من خبرنا وعرفنا“الجزيرة تيسير علوني، وقد وصفه أيمن الظواهري بأنه من 
على حل الخالف بين أبو محمد الجوالني وأبو بكر البغدادي. وعندما أرسل رسالة الحكم في الخالف كان أبو 

 ل من الجوالني والبغدادي أصحاب العالقة.خالد ثالث شخص يستلم نسخة عن هذه الرسالة بعد ك

ضافة إلى أبي خالد السوري وأبي بصير الطرطوسي، برز اسم أبو ماريا الفلسطيني، الذي اعتقلته السلطات  وا 
بعد حادثة مسكنة في  أبو محمد الفرنسيكما برز اسم ”. أحرار الشام“في  قياديًا شرعياً األردنية وتبين أنه كان 

 ”. أحرار الشام“التابع الى ” المفتي العام للواء مصعب بن عمير“ريف حلب، الذي تبين أنه يشغل منصب 

كتيبة “بالجهاد العالمي هو ” الجبهة اإلسالمية“وبالتالي ” أحرار الشام“ولكن يبقى الدليل األهم على ارتباط 
 من مختلف دول العالم.” اديون مهاجرون جه“التي تتشكل من عناصر جميعهم ” الفرقان

، بعضه ينتمي تنظيميًا وبعضه ”القاعدة“تنطوي على تيار مهم داخلها ينتمي إلى ” أحرار الشام“من المؤكد أن 
من حيث النهج. وقد يكون هذا التيار هو الذي استطاع مؤخرًا أن يهيمن على القرار في الحركة وبالتالي على 

. وما التحالف تقاسم النفوذ والقيادة في جيش الفتح باستقالل عن مكونات الجبهة اإلسالمية ثم ”الجبهة اإلسالمية“
، كما ”أحرار الشام“من جهة أخرى سوى مؤشر على ذلك، ألن ” جبهة النصرة“الوطيد بين الجبهة من جهة وبين 
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اهري، ورأت فيها خدمة للنظام غالبية الفصائل المسلحة، أخذت في البداية موقفًا منتقدًا لبيعة الجوالني للظو 
ـ لم تجد غضاضة في التحالف مع من ” داعش”و” النصرة“السوري، لكنها بعد ذلك ـ تحديدًا بعد الخالف بين 

كانت تتهمها بخدمة النظام. جانحة للتمييز بين غلو )داعش( وتفّهم )النصرة( ألوضاع سورية. وفي حين تقدم 
حركة إسالمية شاملة تعمل على تحرير األرض ورقي اإلنسان وبناء مجتمع “حركة أحرار الشام نفسها باعتبارها 

فهي في خطابها وعلى موقعها االلكتروني تستعمل تعبير الميليشيات الشيعية لوصف ”. إسالمي راشد في سوريا
الكردية. ” وحدات حماية الشعب“الجيش السوري ومن يقاتل معه وتعبير عصابات أو ميليشيات في وصف 

ث بأريحية عن الصراع ضد الشيعة والرافضة والنصيرية والمجوس في األفالم التي توزعها لعملياتها. األمر وتتحد
سيعود “ما يلي: يقول فيه لزهران علوش  مسجال اتصوير  شهدناحيث  "لواء اإلسالم" فيالذي نجده واضحا أيضا 

جس الرافضة والرافضية من الشام، مجد بني أمية إلى دمشق والشام رغم أنوفكم وسيغسل مجاهدو الشام ر 
يحاصر “ويمضي قائال ”. سيغسلونه إلى األبد ان شاء هللا حتى يطهروا ربوع بالد الشام من رجس المجوس

ني أبشركم أيها الرافضة األنجاس بأنه كما حطم بنو أمية رؤوسكم  المجوس من الرافضة والنصيرية الغوطة وا 
ؤوسكم الحقًا. سيذيقونكم سوء العذاب في الدنيا قبل أن يذيقكم هللا سوء سابقا سيحطم أهل الغوطة وأهل الشام ر 

أما عن العالقة بالقاعدة فيقول علوش ”. العذاب يوم القيامة. أيها الرافضة األنجاس ستلقون ما ال تحسبون حسابه
رين الثاني/ نوفمبر تش 21رئيس الهيئة العسكرية في الجبهة وقائد جيش اإلسالم لصحيفة الحياة اللندنية بتاريخ 

إن جبهة النصرة فصيل إسالمي مقاتل منتشر في سورية، وهم أخوة ذوو بأس شديد ونكاية في “يقول:  2013
األعداء، واشتركنا معهم في كثير من المعارك ورأينا منهم اإلقدام والجهاد الطيب، وأنا شخصيا اجتمعت بشرعي 

رعي( وما وجدت فرقا بين شرعيي جبهة النصرة وشرعيي جيش جبهة النصرة ابو ماريا القحطاني )المسئول الش
وأضاف قائاًل أنه يثني على أبو ” اإلسالم وقلت لو أننا كنا فصياًل واحدًا لكان أبو ماريا هو شرعي جيش اإلسالم

من خالل اجتماع جمعني به قديما )منذ حوالي عامين( لمست “محمد الجوالني الفاتح )قائد جبهة النصرة( الذي 
 ”.فيه الحرص على مستقبل األمة

تدل العمليات العسكرية المشتركة وتكوين القيادات ميدانيا كما في القلمون وعرسال مثاًل وعملية سجن حلب 
، على مدى التداخل والتعاون بل والتنافس وعمليات القنيطرة المركزي المشتركة بين الجبهة اإلسالمية والنصرة

عدد كبير من كتائب ” النصرة“أي المقاتلين األجانب. وتتزعم عناصر من ” المهاجرين“على تنظيم وكسب 
في مناطق التنسيق المشترك ناهيكم عن التداخل والتوافق في األسلوب والنهج والشحن ” الجبهة اإلسالمية“

بهة والخطف والقتل المذهبي. من هنا تعتبر المنظمات الحقوقية أن ال فرق في النظرية والممارسة يذكر بين ج
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النصرة وحركة أحرار الشام اإلسالمية التي انضم لها صقور الشام وغرباء الشام. فالتنسيق قائم على قدم وساق 
من مجموع العمليات التي يقوم بها كال الطرفين ويبقى فارق واحد أن نسبة % 80العمليات المشتركة تتجاوز و

تقيم شبكة عالقات جيدة مع ” حركة أحرار الشام“وأن  المقاتلين األجانب في أحرار الشام أقل منها في القاعدة.
المخابرات البريطانية والفرنسية واألمريكية والقطرية وسعت لعالقة مع السعودية منذ وفاة الملك عبد هللا. األمر 
الذي يمنحها حصانة وحماية ويسمح لها مع باقي مكونات الجبهة اإلسالمية على الحصول على حصة األسد من 

 دات الحكومية الخليجية والغربية. المساع

 فكرة عن حلقة الوصل األولى بين القاعدة وأحرار الشام

 أبو خالد السوري 
( بالطليعة المقاتلة لإلخوان المسلمين ولم يبلغ السادسة 2014-1963)التحق طالب الثانوية الحلبي محمد بهايا 

تذكر، انتقل بهايا إلى تركيا بعد مجزرة حماة في عشرة من عمره، ورغم أنه لم يشارك في عمليات ذات أهمية 
لى داخل األراضي السورية. وقد نجا من  1982شباط  بصفته مسئول دعم لوجستي وتهريب المقاتلين من وا 

اعتقال كان سيودى بحياته عندما ُكسرت رجله في اليوم الذي خطط فيه لدخول األراضي السورية مع زعيم التنظيم 
الذي اختفى أثره منذ ذلك الوقت، حيث تبين أن جميع من دخلوا األراضي السورية وقعوا في  (4) عدنان عقلة

قرر االلتحاق بالجهاد في أفغانستان مع أحد أبرز رموزه، الشيخ عبد هللا  1987كمين لقوات األمن. في نهاية 
ندس مروان حديد(. كان عزام عزام، )الذي يؤكد أكثر من مسئول في الطليعة عضويته في التنظيم وعالقته بالمه

فالتحق به محمد بهايا بمجرد وصوله إلى هناك واختار اسمه « بيت األنصار»قد أسس في باكستان ما سّمي بـ 
 وأصبح بهايا مدربًا للمقاتلين فيه.« بيت قاعدة الجهاد»الحركي "أبو خالد". تحول بيت األنصار إلى 
 وزميله في تنظيم الطليعة أبو مصعب السوري. هناك التقى أبو خالد من جديد بصديق طفولته

 أبو مصعب السوري 

الطليعة المقاتلة ”بتنظيم في مدينة حلب أيضا وقد التحق مبكرا  1958مصطفى ست مريم الرفاعي في ولد 
وقد تحدث في كتبه عن تلك المرحلة والرحلة حيث تلقى عددًا من الدورات العسكرية بإشراف “ لإلخوان المسلمين

فارين من الجيش السوري في األردن وضباط من الجيش العراقي والمصري في بغداد والقاهرة. تخصص ضباط 
في علم هندسة المتفجرات وحرب عصابات المدن والعمليات الخاصة وعمل مدربًا في قواعد الجهاز العسكري 

ته قيادة التنظيم عضوًا في لتنظيم اإلخوان المسلمين في األردن وفي معسكراته ببغداد. أثناء معارك حماة عين
القيادة العسكرية العليا بإمارة الشيخ سعيد حوى مسئول التنظيم العسكري في تنظيم اإلخوان المسلمين ونائبًا 
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للمسئول عن منطقة شمال غرب سوريا. تلك الحقبة انتهت بمجزرة حماه وانهيار برنامج المواجهة مع النظام. 
مع األحزاب ” التحالف الوطني“اإلخوان المسلمين احتجاجًا على "إبرامهم  فأعلن أبو مصعب انفصاله عن تنظيم

العلمانية والشيوعية والفرع العراقي لحزب البعث". لينتقل إلى ما يسميه مرحلة إحياء العمل الجهادي في بالد 
 الشام. 

ف ضمن تجمع هللا عزام فاصط إحياء العمل الجهادي نقله إلى باكستان حيث تعرف في بيشاور إلى عبد
 المجاهدين العرب ودّرب العديد منهم على فنون المتفجرات وغيرها من الخبرات العسكرية مع صديقه أبو خالد.

القادر بن عبد  تزاوجت الخبرة العسكرية والقتالية والتنظيمية عند أبي مصعب مع المنهج الفقهي في كتابات عبد
البيان األول لدعوة ”و” التجربة السورية“از له نشر كتابه الذي أج ″الجامع”و” العمدة“العزيز صاحب كتابي 

العزيز بل درس  وأجاز ما في األخير من فتاوى. لم يقف أبو مصعب عند ابن عبد” المقاومة اإلسالمية العالمية
 زام.خالل فترته الجهادية في باكستان وأفغانستان كتب ابن تيمية وابن القيم الجوزية وأعمال سيد قطب وعبد هللا ع

خالل حرب الخليج كان في بيشاور  1990عام “يصف أبو مصعب مؤثرات تكوينه اإليديولوجية الجديدة بالقول: 
كل الطيف اإلسالمي من الصحوة إلى التيارات الجهادية. وجاءت مواقف الحكومات العربية والمشايخ والشعوب 

ام العالمي الجديد تبين أن ما طرحته الصحوة تجاه تلك الحرب فأحدثت ما يشبه الزلزال بيننا. ومع قيام النظ
اإلسالمية قد أفلس وال بد من طريقة جديدة تقارن طريقة النظام الجديد في مواجهتنا. وعندها كتبت بيانا من أجل 
قيام المقاومة اإلسالمية العالمية. وُرمز لهذه الدعوة بالمقدسات الثالث أي الكعبة واألقصى والمسجد النبوي قابعة 

ف رماح تحمل صلبانًا ونجومًا سداسية بإشارة إلى احتالل الصليبيين واليهود لهذه المقدسات الثالث إما بشكل خل
عامًا، وحمل البيان دعوة صريحة لإلرهاب في بقاع األرض ضد  60إلى  50مباشر أو غير مباشر من حوالي 

 ”.هذا النظام الجديد

الجهادية أهمها "مالحظات حول التجربة الجهادية السورية" و ترك أبو مصعب السوري كتابات أساسية للتجربة 
"أهل الشام في مواجهة النصيرية والصليبية واليهود" و "دعوة المقاومة اإلسالمية". ويلخص أبو مصعب تصوره 

رها في إن على كل جيل جهادي أن يولد نظريته العملية، من خالل التجربة الذاتية، وأن يطو " للتنظيم الجهادي بالقول:
إن النظرية الجهادية العملية ال تولد في رؤوس المؤلفين والمفكرين فوق المكاتب األنيقة.  .ضوء حصاد التجارب السابقة

بل تولد في خنادق القتال  ..وال تنزل على أصحابها من قمة الهرم التنظيمي لحركتهم. وال من خالل حياة الدعة المريحة
نظرية تكلف أصحابها العناء، وتجعلهم يدفعون ثمن كل خطأ وتجربة من  .أتونهاوساحات اإلعداد، ومسار المحنة و 

إن التجارب الفاشلة باهظة  .دمائهم ومعاناتهم، حتى يتلمس الالحقون ما يناسب كل مرحلة قادمة من الخطوات الصائبة
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فإذا ما قيض له  . ة إلى المجربإذ يجمع التجرب .الثمن، ولكن الفشل في كثير من األحيان أكثر إثراء للمسار من النصر
 . الثبات والعزم على المسير، فإنه يشكل له أرضية االنتصار الحاسم القادم بإذن هللا

 لتحقيق الخالفة اإلسالمية". عليكم بترك الديمقراطية الكفرية واالنضمام إلى ركب الجهاد 

الجهاد األفغاني الالحقة، وبشكل خاص االقتتال مع سقوط حكومة نجيب هللا الموالية لالتحاد السوفيتي وتطورات 
، حيث أمضى بضعة أشهر، لينتقل 1992بين أمراء الحرب، عاد أبو خالد السوري إلى تركيا في أواسط عام 

حيث عاد إلى تركيا، فيما  1994بعدها إلى إسبانيا حيث رفيق دربه أبو مصعب. مكث هناك حتى منتصف عام 
نشرة »التي كانت تصدر عة لمجمووهي ا، «دن الجزائريةلنخلية »لندن للعمل مع  انتقل أبو مصعب السوري إلى

 الداعمة للجماعة اإلسالمية المسلحة في الجزائر.« األنصار
بقي أبو خالد في إسبانيا أكثر من سنتين كان يشارك فيها آراء وأفكار أبو مصعب كاملة ثم عاد إلى تركيا ثانية، 

عب وظل يتنقل بين لندن واسطنبول، مما ساعده على االطالع المتواصل وظل على صلة وثيقة بأبي مص
والمفصل على مجريات األحداث في الجزائر إلى حين الطالق العقائدي مع التجربة الجزائرية والمناظرات بينهما 

 التي وصلت إلى التكفير.
بعد استيالء طالبان على الحكم في  1997عاد أبو مصعب وأبو خالد كالهما إلى أفغانستان في أواخر عام 

أفغانستان بسنة. كان أبو خالد السوري وأبو مصعب قد ربطتهما عالقة وثيقة بأسامة بن الدن سابقًا، وأصبح أبو 
لتهما باإلعالم الغربي، فاستفادا من ذلك لترتيب خالد لفترة ما مرافقًا شخصيًا له، وأثناء عمله في لندن وّثقا ص

. وقد فتحا الباب عبر زميل دراسة لهما )تيسير علوني( 1997األميركية نهاية  CNNمقابلة تلفزيونية لشبكة 
والجزيرة على ترخيص بالعمل في كابول.  CNNللعمل في أفغانستان كصحفي قبل أن يساهما في تحصيل قناة 

نستان يعمالن في التدريب العسكري والديني وغيره حتى إعالن الواليات المتحدة وحلفائها بقي االثنان في أفغا
 حيث انسحبا إلى باكستان. 2001الحرب على طالبان في تشرين األول )أكتوبر( 

 3، واعتقل رفيقه أبو خالد  في 2005أيار )مايو(  5في باكستان اعتقلت القوات األميركية أبو مصعب في 
أيضًا في باكستان. وسجنا في سجون باكستانية بغرض تحصيل معلومات مهمة  2005اني )نوفمبر( تشرين الث

م إلى ديغيو غارسيا )تحت 2006بداية عن القاعدة، مكث أبو مصعب في السجون الباكستانية سنة لينقل 
ية ضمن التنسيق األمني السيطرة البريطانية( قبل تسليمه للسلطات السورية في حين ّسلم أبو خالد للسلطات السور 

في أحد فروع المخابرات في دمشق وحلب إلى حين انقطعت أية أخبار عنه، في وقت وقتئذ. مكث أبو مصعب 
سنوات. اسُتدعي األخير  7كان أبو خالد السوري قابعا في سجن صيدنايا العسكري حيث أمضى مدة تزيد عن 

اب إلى تنظيم القاعدة. وفيما نفى ارتباطه بالتنظيم، اعترف بتهمة االنتس 2011للمحاكمة في نهاية تشرين الثاني 
في المقابل بعالقته بتنظيم طالبان الذي قاتل في بعض األحيان فصائل من األفغان العرب. حكم عليه سبع 
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سنوات )كان قد أمضاها بطبيعة الحال( فأفرجت السلطات السورية عنه بعد أن كان قرار اإلفراج عن التيارات 
بعد عفو رئاسي خرج بموجبه أهم معتقلي التيار من  2011الجهادية قد اتخذ منذ شهر أيار/مايو  السلفية

السجون. ورغم إعالن اإلفراج عن أبي مصعب السوري في نفس التاريخ لم نحصل على أية شهادة تؤكد الخبر. 
التي بحوزتنا تؤكد أنه مازال إال أن الشهادات  2012ثم أعلنت وسائل اإلعالم الخارجية اإلفراج عنه مرتين في 

 قابعا في أحد فروع المخابرات السورية في قطيعة عن العالم منذ ثالث سنوات. 
، فباشر التواصل مع "مجموعة صيدنايا" التي وجد فيها 2011كانون األول  17أطلق سراح أبو خالد السوري في 

العمل االجتماعي والشرعي. وقد قدم خبراته الطرف األكثر قدرة على االستقطاب الجامع بين العمل الجهادي و 
لحركة أحرار الشام وكان بمثابة نقطة الوصل النظرية والتنظيمية بين الحركة وتنظيم "القاعدة". وقد ضمن للحركة 
دعما ماليا وا عالميا وا غاثيا جيدا من شبكة عالقاته بالجهادية السلفية في الخليج ناهيكم عن استقطاب عدد كبير 

نب الوافدين إلى سورية. تواصل مع تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش(، وسعى جهده من األجا
لمنع المواجهة بين الفصائل التي يعتبرها ذات مرجعية واحدة. وقد كلفه أيمن الظواهري بالوساطة بين الطرفين. 

وركز جهوده في تعزيز قوة "حركة أحرار  وابتعد عن تنظيم داعش« جبهة النصرة»باعتباره لم يقبل االنضمام إلى 
. بدأ بتدريب مقاتليه في مراكز 2012الشام اإلسالمية" التي انضم رسميا لها حسب أحد قيادييها في نهاية عام 
الذي اختاره وفاء « أبو عمير الشامي»التدريب في ريف حلب الغربي، حيث بدأ يتداول اسمه الحركي الجديد 

تولى مهمة أمير "حركة أحرار   2013عه في فترات المالحقة. وبدءًا من مطلع لشيخ سلفي من قطر وقف م
 الشام اإلسالمية" في حلب.

 إياد الشعار() أبو الحسن التبوكي  

 !: شقيق قائد عملية مسرح موسكووجسر الشغور قائد )أحرار الشام( في الساحل السوري

بها بعض الفصائل المتشددة في ريف الالذقية الشمالي،  تتكشف المزيد من الحقائق حول العملية التي قامت
 وبعدها في إدلب وجسر الشغور تحديدا. وتحديدًا في كسب ومحيطها

أبو موسى الشيشاني، أول من كشف حقيقة أن "األمير العام" لهذه العملية هو  اللبنانية "السفير" صحيفة وكانت
ليتبين الحقًا أن العنصر الشيشاني هو العمود الفقري لهذا الهجوم، القائد العسكري العام لـ"كتائب أنصار الشام"، 

ال سيما بعد مشاركة كل من القيادي الشهير مسلم الشيشاني )أبو الوليد( "أمير" جماعة "جنود الشام" في ريف 
 .45الالذقية ونائبه أبو تراب الشيشاني، اللذين كانا وما زاال المشرفين على الهجوم على نقطة المرصد 

هو انتماء جميع قادته  2014في  أن أحد القواسم المشتركة للهجوم على ريف الالذقية كان من الواضح
العسكريين إلى الشيشان، أو إلى المعادين لروسيا خاصة، ومن شأن ذلك توفير المزيد من اإلثبات على أن قادة 

ي تجمعها مع الحركات اإلسالمية في الهجوم على كسب جميعهم من ذوي االرتباط باالستخبارات التركية الت
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الشيشان مصالح وتاريخ طويل من العالقات المستمرة حتى اآلن. فقد شارك كل من مسلم الشيشاني وأبو موسى 
الشيشاني في العديد من العمليات اإلرهابية ضد القوات الروسية في تسعينيات القرن الماضي كان أبرزها عملية 

فالقائد العسكري لحركة "أحرار الشام" في ريف الالذقية هو أبو الحسن التبوكي  "خير هللا". وليس هذا فحسب،
)رغم أنه سوري وليس سعوديا(، تمتد أيضًا بينه وبين روسيا عداوة ال تقل عن عداوة الشيشان، وهو من القادة 

 . فمن هو؟2015وجسر الشغور  2014 الميدانيين الكبار لعملية الهجوم على كسب

عاما، مع عائلته إلى السعودية حيث عمل والده  11وعمره  1978لشعار مدينته جسر الشغور عام غادر إياد ا
المعروف عنه أنه صاحب تاريخ سابق في القتال في أفغانستان، فهو في تبوك. وقد تأثر بالسلفية الوهابية مبكرا و 

  .المتأخرين والمقاتلين في صفوف القاعدة مع شقيقه ياسر من األفغان العرب

 2015عاما من مغادرتها مع جيش الفتح ضمن فصيل أحرار الشام في  37عاد إلى جسر الشغور مدينته بعد 
 وكان مصابا وظهرت شائعات عن وضعه الصحي على الشبكة االجتماعية.

، واسمه ياسر الشعار، وهو العربي الوحيد الذي شارك في العملية "ياسر السوري "هو شقيق إذن الحسن  وأب
عامًا. وثمة معلومات تؤكد أن السوري كان من القادة الذين  12اإلرهابية التي استهدفت أحد مسارح روسيا قبل 

 .خططوا ونفذوا هذه العملية، وليس مجرد عنصر عادي

بطلب من تنظيمه ومع اندالع األزمة السورية عاد أبو الحسن إلى سوريا حيث انضم إلى "حركة أحرار الشام" 
"القاعدة"، سواء من حيث العقيدة أو السلوك، أو من حيث نوعية القيادات  ال يختلف عنتنظيم  حرارباعتبار األ

التي تتحكم بأهم مفاصله. وبرز من هذه القيادات كل من أبو خالد السوري وأبو مريم الفلسطيني وأبو محمد 
"القاعدة" العالمي أو بـ"الجهاد" في  الفرنسي وغيرهم كثير، وجميع هؤالء كانوا على عالقة تنظيمية سابقة بتنظيم

 .أفغانستان

العالقة الوطيدة بين "حركة أحرار الشام" واالستخبارات التركية، خصوصًا عن طريق  لقد تناولنا في غير تقرير
بعض قياداتها، ونذكر منهم هنا أبو الحسن التبوكي الذي كانت تربطه مع شقيقه ياسر السوري عالقات قوية مع 

 كانستخبارات التركية، وكذلك األمر بالنسبة إلى أيمن أبو التوت، الملقب بـ"أبو العباس الشامي" و أجهزة اال
كان أبو التوت مقيمًا في تركيا لعدة سنوات، بمعرفة أجهزة األمن . قبل مقتله "المفتي العام للجبهة اإلسالمية"

إلرهابية، وذلك قبل أن يعتقل من قبل التركية التي غضت النظر عن عالقاته الكثيرة مع بعض التنظيمات ا
 .2011ويفرج عنه بعفو رئاسي في أيار  .السلطات السورية، ويزج به في سجن صيدنايا
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شيشانيًا متطرفًا، من بينهم ياسر  50يشار إلى أن عملية مسرح موسكو قامت بها مجموعة مكونة من حوالي 
تشرين  23يادة موفسار باراييف، مسرحا في موسكو في السوري وينتمون إلى جمهورية الشيشان، حيث هاجموا، بق

نهاء الحرب  ، واحتجزوا مئات الرهائن،2002االول العام  مطالبين آنذاك بانسحاب القوات الروسية من الشيشان وا 
الشيشانية الثانية. وبعد يومين ونصف من الحصار، ضخت القوات الخاصة الروسية غاًزا كيميائًيا في فتحات 

من المهاجمين، من بينهم ياسر السوري على أيدي  39ي المبنى، ثم اقتحمته. وقتل بسبب هذه العملية التهوئة ف
 .من الرهائن 129القوات الروسية، وما ال يقل عن 

 )تقرير من إعداد فريق البحث في المعهد العامل حول اإلرهاب وحقوق اإلنسان(
 

 

 

 


