صحيفة أسبوعية تهتم بالقضايا اإلسالمية

فرنسا تعلن إغالق عشرين
مسجدا وقاعة صـــالة في
مختـــــــــــلفمــــدنها
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في ظل صمت إثيوبي وتـــواطؤ
أمريكي ..مصر تكتشف صدفة أن
بناء سد النهــــضة قد اكتــــمل
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تهجير إجباري لمــــئات
األلوف من سكان المناطق
الحـــــدوديــة مع اليمن

ليبيا :بعد تنصيب الغرب
لحكـــومة السراج  ،تبدأ
بتنفيذ المــــــــــــهمة
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جبهة النصرة تفك ارتباطها بالقاعدة والعالم يتفاعل
ومطالبات بفك ارتباط بعض الفصائل بـ «الموك»

عادل األحمد  -المسرى

�أعلن �أمري جبهة الن�صرة ال�شيخ �أبي
حممد اجلوالين وقف العمل با�سم جبهة
الن�صرة ،وت�شكيل جماعة جديدة
با�سم جبهة فتح ال�شام ،وفك ارتباطها
معلنا بذلك فك ارتباط اجلماعة بقاعدة
اجلهاد ..الإعالن �صدر مبا�شرة بعد
�إعالن نائب �أمري تنظيم القاعدة
تفوي�ضها للجبهة بحرية اتخاذ القرار يف
ق�ضية فك االرتباط.
وبثت اجلزيرة وقناة �أورينت م�ساء
اخلمي�س ت�سجيال م�صورا ظهر فيه
ال�شيخ اجلوالين للمرة الأوىل للنا�س ،قال
فيه �أنه ي�شكر قادة تنظيم القاعدة على
تفهمهم �ضرورات فك االرتباط ،م�ضيفا
�أن فك االرتباط جاء تلبية لرغبة �أهل
ال�شام يف دفع ذرائع املجتمع الدويل.
ويف خطابه حدد اجلوالين خم�سة �أهداف

من فك االرتباط ،هي :العمل
�إ�شارة �إىل فك االرتباط
على �إقامة دين اهلل وحتكيم
بني اجلماعتني.
�شرعه وحتقيق العدل بني
وقد �أو�ضح ال�شيخ �أبو
كل النا�س ،والتوحد مع
اخلري ب�أن قرار االنف�صال
الف�صائل املعار�ضة لر�ص
جاء بعد درا�سة و�ضع
�صفوف املجاهدين ولتحرير
ال�شامية"
"ال�ساحة
�أر�ض ال�شام والق�ضاء على
ع�سكريا و�سيا�سيا وما
النظام و�أعوانه ،وحماية
فيه من حتديات ومعاناة
اجلهاد ال�شامي واال�ستمرار
يعي�شها املدنيون قتال
فيه واعتماد كافة الو�سائل
وق�صفا وت�شريدا ،مو�ضحا
ال�شرعية املعينة على ذلك،
�أنه تقرر بذل الأ�سباب
ال�سعي خلدمة امل�سلمني
املمكنة للحفاظ على
والوقوف على �ش�ؤونهم
"اجلهاد ال�شامي" را�شدا
وتخفيف معاناتهم ،وحتقيق
من اليمين :الشيخ أبو عبد اهلل الشامي الشيخ الجوالني الشيخ أبو الفرج المصري قويا و�سحب "الذرائع
الأمن والأمان واال�ستقرار
الواهية التي ي�ضعها
نائب ال�شيخ �أمين الظواهري �أمري قاعدة
واحلياة الكرمية لعامة النا�س.
اجلهاد ،وطالب النائب جبهة الن�صرة العدو لف�صل املجاهدين عن حا�ضنتهم"،
تفوي�ض قيادة قاعدة اجلهاد جلبهة بامل�ضي قدما مبا يحفظ م�صلحة الإ�سالم يف �إ�شارة �إىل ال�شعب ال�سوري.
وبي النائب �أن "املرحلة احلالية �شهدت
ّ
الن�صرة يف تقرير م�صري الإرتباط ،جاء وامل�سلمني ،قائال" :نحثهم على اتخاذ
يف كلمة �صوتية لل�شيخ �أحمد �أبو اخلري اخلطوات املنا�سبة جتاه هذا الأمر" ،يف انت�شار اجلهاد وانتقاله من مفهوم جهاد

5

يكتب لكم في هذا
العـــــــــــــــــدد

الشيخ عبد اهلل المحيسني

نخبة �إىل جهاد �أمة ،وهو ما يعني �أنه ال
ينبغي �أن يقاد بعقلية اجلماعة والتنظيم
بل يجب �أن تكون التنظيمات عامل ح�شد
ال تفريق".
وقد �أكدت قيادة "جبهة الن�صرة" �أن
موقفها مع ق�ضية املهاجرين واملنهج
الذي تتبعه الن�صرة وتبعات فك
االرتباط هو الأ�شد و�ضوحاً ،والأكرث
ثباتاً بني جميع الق�ضايا الأخرى .و
تُ�صر اجلبهة على �أن التنازل بالرتا�ضي
عن البيعة لقاعدة اجلهاد وتغيري
ا�سم اجلبهة لن مي�س ب�أي حال منهج
التنظيم ،القائم على رف�ض امل�شاريع
الوطنية ،والتم�سك بامل�شروع الإ�سالمي
العابر للحدود .أ
وقد رافق الإعالن �ضجة �إعالمية يف
الأو�ساط املحلية والدولية ،حيث علق
املحلل الع�سكري العقيد فايز الأ�سمر ب�أن
تتمة صـ2
هذا االنف�صال مطلب ثوري

«دعوها فإنها مأمورة»
معركة حلب الكبرى
أنموذجًا

عبد العزيز األسلمي

في ذكرى العظماء

الشهيد عبد السميع الحداء

-الجزء األخير-

أسـامة بن صــــالح

رسالة حول

فك النصرة ارتباطها بالقاعدة

مقتل وجرح  12أمريكي في مواجهات بوالية ننجرهار بعد جريمة التحالف باستهداف منازل األهالي بأبين
ومقتل العشرات في هجوم على مجمع للمحتلين في كابل أنصار الشريعة يستهدفون معسكرا للتحالف بالحبيلين
رحيم عبد اهلل -أفغانسان

قاد �أربعة من فر�سان اال�ست�شهاد
يف الإمارة الإ�سالمية هجوماً
انغما�سياً على دار ال�ضيافة
الذي يعد مركز ًا لوج�ستياً
وا�ستخباراتيا مهماً للمحتلني،
ويتواجد فيه �أكرث من 400
�شخ�ص بينهم جنود �أمريكيون
و�أع�ضاء من اال�ستخبارات
الأجنبية واملحلية ،يف منطقة بل
ت�شرخي بالعا�صمة كابول.
و�أفادت م�صادر يف الإمارة
الإ�سالمية –طالبان� -أن العملية
النوعية التي هزت العا�صمة
كابل ا�ستطاعت جتاوز الأجهزة
الأمنية ب�أطنان من املتفجرات

مما ي�ؤكد ف�شل الأجهزة العميلة،
وت�أتي العملية يف �سل�سلة عمليات
عمرية التي �أطلقتها الإمارة
الإ�سالمية بداية العام اجلاري.
ووفقاً للم�صادر بد�أ الهجوم
ب�شاحنة مفخخة حيث متكن
�سائق ال�شاحنة املفخخة ب�إي�صال
�شاحنته �إىل بوابة املجمع
بنجاح ،وعند و�صوله مبا�شرة
فجر �شاحنته و�أزال بذلك جميع
املوانع الأمنية عن الطريق،
وانهيار بع�ض املباين ،وغرف
النوم ،واملطعم ،وم�ستودعات
النفط واملواد الغذائية ،وقاعدة
امل�ؤمترات ،وبذلك �أ�صبح عدد
كبري من املحتلني حتت الأنقا�ض.
تتمة صـ2
بعد االنفجار

أحمد مشهور  -اليمن

مقاتلون من اإلمارة اإلسالمية في أفغانستان

قتل و�أ�صيب الع�شرات من اجلنود
يف عمليتني ا�ست�شهاديتني ب�سيارتني
مفخختني م�ساء الثالثاء ا�ستهدفتا
مع�سكرا تابعا للتحالف يف منطقة
«احلبيلني» بوالية حلج ،وعرب
ح�ساب �أن�صار ال�شريعة �أعلن
احل�ساب تبني �أن�صار ال�شريعة
للهجوم ،و�أ�ضاف احل�ساب �أن
الهجوم جاء ردا على جرائم
التحالف يف حلج و�أبني.
وكانت غارة جوية نفذها الطريان
التابع لقوات التحالف دمرت م�ساء
االثنني منزال لأحد �أهايل منطقة
«الو�ضيع» يف والية �أبني جنوبي
اليمن.
تتمة صـ2

طائرة إماراتية تلقي بقذيفة متفجرة  -أرشيف

معركة حلب الكبرى تفك الحصار عن حلب
الحكومة اإليرانية تنفذ إعدامًا جماعيًا
بحق  21سجينًا من أهل السنة
والمجاهدون يتقدمون وروسيا وأمريكا تحاول إنقاذ النظام بهدنة في حلب

المسرى  -متابعات

نقلت م�صادر �إعالمية �أن
ال�سلطات الإيرانية �أقدمت
الثالثاء املا�ضي على �إعدام 21
�سجينا �سيا�سيا من �أهل ال�سنة
ب�شكل جماعي بينهم الداعية
�شهرام �أحمدي.
وح�سب و�سائل الإعالم ف�إن
ال�سلطات الإيرانية نفذت
عمليات الإعدام يف �سجن
رجائي �شهر يف منطقة جوهر
د�شت ،مبقاطعة كرج جنوب
غرب طهران و اليزال 17
�سجينا �سنيا �آخرين ينتظرون
نف�س امل�صري.

ونقل �أحد معار�ضي النظام
الإيراين �أن ال�سلطات الق�ضائية
ات�صلت بذوي املعدومني
و�أبلغتهم باحل�ضور �إىل �إدارة
ال�سجن يف متام ال�ساعة 15:00
من يوم الثالثاء ،لكنهم فوجئوا
عند املراجعة ب�إبالغ �سلطات
ال�سجن لهم بخرب تنفيذ الإعدام
ب�أبنائهم.
وقامت ال�سلطات بنقل ال�سجناء
ال�سنة الآخرين من املحكوم
عليهم بالإعدام اىل مكان جمهول
وهناك خ�شية من تنفيذ الإعدام
بحق � 17سجينا �آخرين.
وكانت منظمة حقوقية يف �إيران

حذرت من مغبة �إعدام ال�سجناء
ال�سنة الآخرين يف �سجن رجائي
�شهر يف منطقة كرج ،وطالبت
بالوقف الفوري لهذه الإعدامات
و�إلغاء الأحكام ال�صادرة
و�إعادة حماكمة نزيهة وعادلة
�ضد ه�ؤالء املتهمني ح�سب
ت�صريح تلك املنظمة.
وبح�سب مراقبني ف�إن اجلرمية
الإيرانية نفذت بحق ال�سجناء
من �أهل ال�سنة دون �أي تنديد
�أو اثارة ردود فعل من خمتلف
الدول ،على خالف ما لو كانت
اجلرمية �ضد �أي طائفة �أخرى
غري �أهل ال�سنة.

حارث النقيب  -سوريا

بعد معارك �شر�سة ا�ستطاع
املجاهدون فك احل�صار عن
مدينة حلب حيث و�أعلنت
غرفة "فتح حلب" عن اكتمال
عملية التحرير و�سقوط
�أعداد كبرية من القوات
وامللي�شيات
الن�صريية
ي�أتي ذلك بعد �أيام من
املعارك �سقط خاللها �أكرث
من  200من قوات النظام
وامللي�شيات
الن�صريي
الإيرانية وال�شيعية يف
معركة حلب الكربى التي
�أطلقها املجاهدون من
ف�صائل خمتلفة بينها جي�ش

�صحيفة  -ا�سبوعية  -تهتم بالق�ضايا الإ�سالمية

الفتح؛ لفك احل�صار الذي
فر�ضه النظام الن�صريي
على �أهل ال�سنة يف مدينة
حلب ال�سورية ،و�أحرز
املجاهدون تقدماً يف مناطق
خمتلفة ومتكنوا من
حترير ثكنات كان يتح�صن
بها النظام الن�صريي
وامللي�شيات املوالية له،
ومتكنت جبهة فتح ال�شام
الن�صرة �سابقاً -منحترير مدر�سة احلكمة
اال�سرتاتيجية بعد تنفيذ
عمليتني ا�ست�شهاديتني،
�سقط خاللها ع�شرات القتلى
واجلرحى من النظام
تتمة صـ2

اللون األزرق يوضح المناطق المحررة التي فكت الحصار عن حلب
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جبهة النصرة تفك ارتباطها
بالقاعدة

وجماهريي منذ فرتة طويلة ،وجاء
بهدف "�سحب الذريعة من رو�سيا
وغريها يف ق�صف الف�صائل الثورية"،
معتربا �أن ذلك "�سيعود باخلرية على
الثورة ال�سورية" و�سي�ساعد على توحيد
ف�صائل املعار�ضة.
ويف �أول رد من الواليات املتحدة� ،أعلن
البيت الأبي�ض �أن تقييمه جلبهة الن�صرة
مل يتغري ،و�أنه ما زالت لديه خماوف
متزايدة من قدرتها املتنامية على �شن
عمليات خارجية قد تهدد الواليات
املتحدة و�أوروبا ،كما �أكدت اخلارجية
الأمريكية �أن جبهة الن�صرة ما زالت
هدفا للطائرات الأمريكية والرو�سية
يف �سوريا و�إن فكت الإرتباط وغريت
امل�سمى.
واتفق �أغلب املحللني الغربيني على
�أن فك االرتباط �إمنا هو ا�سرتاتيجية
جديدة للقاعدة ،ولي�س فكا لالرتباط
باملعنى احلقيقي.
من جهتها رحبت كل من �أحرار ال�شام
و�أن�صار الدين ،وجند الأق�صى و�أجناد
ال�شام بقرار فك االرتباط و�أعربت عن
�أملها يف �أن يكون فر�صة جديدة لوحدة
ال�صفوف ون�صرة ال�شعب ال�سوري.
وقد اعترب القائد العام لـ"�أجناد ال�شام"
فك ارتباط "جبهة الن�صرة" عن
قاعدة اجلهاد ،ب�أنه لـ"م�صلحة الثورة
ال�سورية" ،معرباً عن دعمهم "القوي"
لهذه اخلطوة ،وجاهزيتهم لـ"التوحد" مع
"جبهة فتح ال�شام".
ورغم ترحيب "جي�ش الإ�سالم" ،بفك
االرتباط �إال �أنه و�صفها ب�أنها "خطوة
غري كافية".وقال املتحدث الر�سمي با�سم
"جي�ش الإ�سالم" �إن "اخلطوة ت�صب يف
م�صلحة ال�سوريني لكنها غري كافية،
لأن املدر�سة الع�سكرية املتبعة من قبل
اجلبهة لن تت�أثر" ،م�شري ًا �إىل معوقات
كثرية داخلية وخارجية تعوق فكرة
توحد الف�صائل التي طرحتها اجلبهة.
ال�شيخ �أبي حممد املقد�سي �أكد م�شروعية
مثل هذا القرار "طاملا �أن فيها م�صلحة
اجلهاد" ،واعترب �أن "التخلي عن ا�سم
القاعدة لي�س جرمية �أو ردة" .و�أعلن
ب�إنه "يحرتم اجتهاد املجاهدين فيما
يرون فيه م�صلحة اجلهاد ون�صرة
الإ�سالم و�أهله ،وننا�صحهم" .ورحب
بجبهة فتح ال�شام.
يف حني �أعلن الدكتور طارق عبد احلليم،
وال�شيخ هاين ال�سباعي� ،أن فك االرتباط
بر�ضا القيادة العليا يف القاعدة �أمر
مقبول ولكنه لن يغري �شيئا يف واقع
ال�ساحة.
وقد �أيد جتمع �أهل ال�شام هذه
اخلطوة و�أ�صدرا بيانا يبارك فيه فك
االرتباط ،كذلك �أيده ال�شيخ "�أبو ب�صري
الطرطو�سي" .حيث قال الطرطو�سي
يف موقعه على �شبكة االنرتنت �إن "فك
االرتباط خطوة يف االجتاه ال�صحيح،
نباركها ون�ؤيدها" ،و�أ�ضاف" :وندعو
جميع الف�صائل ،والهيئات ال�شامية ب�أن
يتفاعلوا معها بطريقة �إيجابية ،تخدم
الثورة ال�شامية و�أهدافها".
ال�شيخ عبد اهلل املحي�سني كان من �أوائل
املباركني لقرار فك االرتباط وقد �شن
حملة من التحري�ض لتوحيد ال�صفوف
بني اجلماعات املقاتلة .م�شددا على �أن ال
عذر لديهم بعد اليوم.
الكاتب واملحلل ال�سيا�سي الفل�سطيني
يا�سر الزعاترة ،ر�أى هو الآخر يف فك
االرتباط" �أمر ًا �إيجابياً ،وقال يف ح�سابه

إبراهيم أبو الفتوح  -ليبيا

على موقع "تويرت"� ،إن "�إعالن اجلوالين
ي�ستحق الرتحيب ،مهما قيل يف ت�أخره.
الأرجح �أن مناه�ضي الثورة ال�سورية
لن ي�ستجيبوا ،لكن ذلك ال يقلل من
�أهمية املوقف".وعلى نف�س الوترية كانت
ترحيبات الدكتور �أحمد زيدان وبقية
ال�صحفيني املواكبني لأحداث ال�ساحة
ال�شامية عن قرب.
وعموما فقد �أعلنت �شخ�صيات جهادية
و�أخرى متابعة حلركات الف�صائل
املقاتلة يف �سورية ت�أييدها خلطوة فك
االرتباط وطالب �آخرون بفك ارتباط
بع�ض الف�صائل بغرفة املوك التابعة
للمخابرات الأردنية والأمريكية.
ويف اجلهة املقابلة فقد �سخرت بع�ض
ال�شخ�صيات املعادية جلبهة الن�صرة من
قرار فك االرتباط واعتربته فا�شال �إن مل
ي�ؤدي بعده للتخلي عن منهج اجلماعة
وتقدمي التنازالت املطلوبة مل�شاريعهم
يف ثورة ال�شام والتي هي غالبا مرتبطة
بالأنظمة الوظيفية وم�ؤمنة بعلمانية
تركيا واملجتمع الدويل ،ارتباط يتنافى
وثواب جبهة الن�صرة وهذا ما يف�سر
�سل�سلة احلمالت والت�شويهات التي
تعر�ضت لها اجلماعة ورجاالتها يف �سبيل
�إق�صائها من ال�ساحة ال�سورية.

مقتل وجرح  12أمريكي في
ننجرهار

بعد االنفجار مبا�شرة دخل املجاهدون
اال�ست�شهاديون الثالثة املدججني
بالأ�سلحة اخلفيفة والثقيلة ،والقنابل
اليدوية ،والأحزمة النا�سفة �إىل
داخل املجمع وحت�صنوا فيه ،وبد�أوا
با�ستهداف م�ساكن املحتلني.
وح�سب امل�صادر ف�إن الهجوم ا�ستمر
ل�سبع �ساعات وال يحتمل بقاء �أحد يف
املجمع �إال بني قتيل وجريح ويف نهاية
الهجوم متكن االنغما�سيون من اخلروج
من املجمع بعد الق�ضاء على من بداخله،
و�شنوا هجمات م�سلحة على اجلنود
املحتلني والعمالء وعنا�صر ال�شرطة
امللتفون حول املجمع ،و�أوقع قتلى
وجرحى يف �صفوف العدو ،حيث مت
نقلهم بوا�سطة �سيارات الإ�سعاف من
موقع احلادث.
وكالعادة حاولت احلكومة الأفغانية
الت�سرت على نتائج العملية �إال �أن
العمليات البطولية �أ�سفرت عن مقتل
ع�شرات املحتلني ،حيث تفيد املعلومات
اال�ستخباراتية للإمارة الإ�سالمية
بتواجد ع�شرات املحتلني يف هذا املجمع،
ويرجح مقتل �أغلبهم و�إ�صابة عدد �آخر،
وعالوة على القتلى واجلرحى فقد
انهارت �أجزاء كبرية من املجمع ،ودمرت
جتهيزات كثرية ،وحلق العدو خ�سائر
مالية فادحة �أي�ضا.
وتعليقاً على العملية �أكد الناطق با�سم
الإمارة الإ�سالمية "ذبيح اهلل جماهد"
�إن �أمريكا التي احتلت �أفغان�ستان لأجل
�أهداف م�ش�ؤومة قد تيقنت الآن ب�أنها
لن حتقق غاياتها عن طريق االحتالل،
لكنها تريد �إطالة احتاللها لأفغان�ستان
لكي حتفظ ماء وجه �أمريكا �أمام العامل،
وتنجيها من العار واالعرتاف املبا�شر
باخل�سارة ،حتى ال تت�ضرر مكانتها
املنهارة �أكرث �أمام العامل ح�سب و�صفه.
و�أ�ضاف "�إن عمليات كابل اليوم كانت
حتمل يف طياتها ر�سالة وا�ضحة ب�أن
الأفغان مل يتعبوا من املقاومة اجلهادية،
ومل ميلوا من تقدمي الت�ضحيات ،ومل
ت�ضعف خططهم وال خارت عزائمهم ،بل
ازدادوا قوة وب�أ�ساً ،فيحررون املديريات
واملراكز ،وي�صفون املناطق من تواجد
العدو القذر ،كما يهمهم �أوكار املحتلني

و�أماكن �إقامتهم،
بهجماتهم القوية".

و�سي�ستهدفونها

�صفعة �أخرى ومقتل و جرح � 12أمريكيا
يف ننجرهار
على ذات ال�سياق قالت م�صادر يف الإمارة
الإ�سالمية �أن  7جنود �أمريكيون قتلوا
فيما �أ�صيب � 5آخرون يف ا�شتباكات مع
جماهدي الإمارة الإ�سالمية يف قرية
تركو مبديرية ت�شربهار التابعة لوالية
ننجرهار ،بعد حماولة القوات الأمريكية
تنفيذ مداهمة ملنازل �أهايل املنقطة بعدها
حدثت اال�شتباكات و�ضمن القتلى جنود
من اجلي�ش الأفغاين العميل ،فيما قام
اجلي�ش الأمريكي ب�أ�سر ثالثة من �أهايل
القرية.
من جانب �آخر قتل قائد ع�سكري و�أ�صيب
�أربعة �أخرين يف انفجار لغم زرعه
جماهدو الإمارة الإ�سالمية ا�ستهدف
اجتماع لقادة امللي�شيات يف منطقة
"اخربك" التابعة ملديرية ك�شنده بوالية
بلخ.
و�شهدت والية هلمند انت�صارات
وفتوحات جديدة جلنود الإمارة
الإ�سالمية ،وا�ست�سالم جنود و�شرطة
من اجلي�ش الأفغاين ،حيث ا�ست�سلم 46
�شرطياً وجندياً يف مديرية ناد علي بعد
ح�صار فر�ضه املجاهدون عليهم ،وحرر
املجاهدون قاعدة ع�سكرية ،و ثالثة نقاط
�أمنية.
ويف مديرية جرم�سري من نف�س الوالية،
�شن املجاهدون عدة عمليات على املراكز
الع�سكرية والنقاط الأمنية يف املديرية
ومتكن املجاهدون من حترير �إدارة
ع�سكرية ونقطة �أمنية للجي�ش العميل،
وغنم املجاهدون � 3سيارات كروال ،و 3
دراجات نارية ،و  5ر�شا�شات �أمريكية،
و  3كال�شينكوفات ،و � 25صاروخاً ،و
 8000ر�صا�صة.
وحقق املجاهدون تقدماً و�سيطروا
على مركز مديرية خان�شني ،و جميع
النقاط الأمنية ،واملراكز الع�سكرية
واال�ستخباراتية يف املديرية املذكورة،
وقتل يف اال�شتباكات رئي�س اال�ستخبارات
باملديرية ،و ع�شرات اجلنود ،و �أ�صيب
عدد كبري �آخر ،بينما دمرت � 3آليات
ع�سكرية ،و غنم املجاهدون �آلية ع�سكرية
و جتهيزات ع�سكرية �أخرى.
وحتدثت م�صادر �أن مدير ق�سم التفتي�ش
"ن�سيم خان" ،لقى م�صرعه يف هجوم
مباغت للمجاهدين مبنطقة خيابان
مبدينة قندوز.
وتتابعت �أخبار االنت�صارات وتكبيد
اجلي�ش الأفغاين خ�سائر يف العتاد
والأرواح حيث قتل  12جندياً و�أ�صيب
� 33أخرون بينما متكن املجاهدون من
�أ�سر  7جنود يف ا�شتباكات ا�ستمرت لـ5
�أيام يف مديرية بكوا التابعة لوالية فراه.
ويف والية روزجان قتل  23جندياً من
القوات اخلا�صة حيث مت ا�ستهدافهم
من قبل املجاهدين بعد نزولهم من
املروحيات حماولني فك احل�صار الذي
فر�ضه املجاهدون على مقر ع�سكري
وحواجز �أمنية للعدو يف منطقة جتو
مبديرية دهراود بوالية روزجان.
وال زال املجاهدون يحا�صرون مقر
العدو واحلواجز الأمنية يف املنطقة
ب�شكل كامل.
وقتل املجاهدون قائد �شرطة مديرية
خواجه �سبز بو�ش (�سخي بابا عثماين)
و�أحد مرافقيه بتفجري مدرعته بعبوة
نا�سفة.

أنصار الشريعة يستهدفون
التحالف في الحبيلين

و�أكدت م�صادر متطابقة ملرا�سل �أن�صار
ال�شريعة �أن �صاحب البيت امل�ستهدف ال
ينت�سب لأي جماعة جهادية.
وت�أتي هذه اجلرمية تكرارا جلرائم
�سابقة للتحالف بق�صف منازل الأهايل
الآمنني يف مناطق زجنبار ووقار واملحفد
وحلج �سقط �إثرها عدد من الن�ساء
والأطفال قتلى وجرحى.
من جانب �آخر ا�ستهدف جماهدو �أن�صار
ال�شريعة موكب «�أحمد �سيف اليافعي»
قائد املنطقة الع�سكرية الرابعة قرب
منزله يف مدينة عدن بتفجري عبوة
نا�سفة.
ويف ذات ال�سياق ا�ستهدف املجاهدون
خالل الأيام املا�ضية اللواء اخلام�س
يف والية حلج بثالثة �صواريخ غراد
وتناقلت و�سائل اعالم وقوع قتلى
وجرحى جراء اال�ستهداف �إال �أننا مل
ن�ستطع الت�أكد من �صحة تلك الأنباء.
ويف جنوب �شرق اليمن متكن جماهدو
�أن�صار ال�شريعة من ت�صفية ال�ضابط
«�صالح عو�ض بن عك�ضه يف منطقة
«�شبام» بوادي ح�ضرموت.
ومن اجلنوب �إىل ال�شمال حيث �سقط
قتلى وجرحى من احلوثيني �إثر اقتحام
جماهدي �أن�صار ال�شريعة ملوقع «تبة
�ضفر» يف قرية «�صباح» مبنطقة «ذي
ناعم» يف والية البي�ضاء ،ويف منطقة
الزاهر من الوالية ذاتها ق�صف املجاهدون
بقذائف (يب  )10مواقع احلوثيني يف تبة
«�ضحوة» �صباح يوم الأحد.
ونقل مرا�سل �أن�صار ال�شريعة �أن  4من
احلوثيني قتلوا فيما جرح � 3أخرين �إثر
تفجري عبوة نا�سفة يف نقطة تفتي�ش تابعة
للحوثيني يف منطقة «دمت» بوالية �إب ،و
قتل القيادي املتحوث «مراد عو�ض»
و�أحد مرافقيه �إثر تفجري عبوة ال�صقة يف
املدينة نف�سها.

انطالق معركة حلب الكبرى

وامللي�شيات و�شهدت املنطقة فرار
امللي�شيات ال�شيعية وجنود النظام
الن�صريي ،فيما عر�ضت جبهة فتح ال�شام
جثث قالت �أنها جلنود النظام الن�صريي
وامللي�شيات ال�شيعية قتلوا يف املنطقة.
وحقق املجاهدون تقدماً منذ انطالق
معركة فك احل�صار عن حلب ومتكنوا
يف اليوم الأول من املعركة من ال�سيطرة
على تالل م�ؤتة واملحبة واجلمعيات
و�أحد وكتيبة ال�صواريخ ومدر�سة
احلكمة وعدة نقاط يف املنطقة و�سط
ق�صف عنيف من قبل الطائرات احلربية
التابعة للنظام الن�صريي ،كما �سيطروا
على تلة ال�سريياتل اال�سرتاتيجية وقرية
العامرية.
من جانب �أخر �أعلن الناطق الر�سمي
با�سم حركة �أحرار ال�شام عن "�أ�سر
جمموعة كاملة من امليلي�شيات الإيرانية
بعتادهم الكامل بكمني حمكم بريف حلب
اجلنوبي".
و�أ�ضاف �أن املجاهدين متكنوا من قتل
� 3ضباط من احلر�س الثوري الإيراين
و 9حلزب اهلل يف الرا�شدين" ،بالإ�ضافة
�إىل "ال�سيطرة على م�شروع � 3000شقة
بحلب".
وح�سب م�صادر متكن املجاهدون فجر
االثنني من ال�سيطرة على  3نقاط هامة
بني ال�شرفة وتلة املحروقات جنوبي
حلب ،بالتزامن مع ق�صف عنيف من قبل
الطريان الرو�سي على نقاط اال�شتباكات.
وبعد انتهاء املرحلة الأوىل وبد�أ املرحلة
الثانية من معركة فك ح�صار حلب �أعلن
الناطق الر�سمي با�سم جي�ش الفتح
عن حترير م�شروع " "1070يف منطقة

احلمدانية ب�شكل كامل ،و�سط هروب
جماعي من امليلي�شيات ال�شيعية التي
تركت �سالحها دون قتال.
و�أفادت و�سائل �إعالم حملية ب�أن
املجاهدين متكنوا من حترير نقاط بني
ال�شرفة وتلة املحروقات وهي معمل
الزيت ومبنى القو�س و املبنى الأحمر
بريف حلب اجلنوبي ،يف حني نفذ الطريان
الرو�سي �ﺳﻠ�ﺴﻠﺔ من الغارات اجلوية التي
�ضربت نقاط ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﺠﻨﻮﺏ ﻭﻏﺮبي ﺣﻠﺐ.
وقال �أبو يو�سف املهاجر الناطق الع�سكري
با�سم حركة �أحرار ال�شام �-إحدى ف�صائل
جي�ش الفتح -يف ت�سجيل م�صور� ،إنه
بد�أ الإعداد خلطة فك احل�صار عن حلب
منذ ع�شرين يوماً .و�أ�ضاف "قد ا�ستكملت
جميع مراحل الإعداد ،و�سيتم العمل على
مراحل اخلطة بدءا من اليوم".
و�أ�ضاف الناطق الع�سكري �أن خط
املعركة وفقا للخطة ميتد لنحو ع�شرين
كلم ويبد�أ من �سواتر ال�سابقية جنوب
مدينة حلب وينتهي مبدر�سة احلكمة
وت�شرتك جميع ف�صائل جي�ش الفتح يف
هذه املعركة مبا فيها جبهة فتح ال�شام.
و�سائال �إعالم �إيرانية تنعي قتالها يف
معارك حلب
وقد �أقرت و�سائل �إعالم �إيرانية ،مبقتل
"فريد كاوياين" �أحد �ضباط ميلي�شيا
التعبئة ،املعروفة با�سم "البا�سيج"،
التابعة مليلي�شيا احلر�س الثوري ،خالل
معارك يف مدينة حلب.
وجاء ذلك يف �أعقاب ت�أكيد و�سائل �إعالم
�إيرانية مقتل �ضابطني اثنني يف حلب،
وهما النقيب "حممد مرادي" ( 30عام)،
والذي و�صل �إىل �سوريا قبل  42يوماً،
و�آخر برتبة مالزم يف اجلي�ش الإيراين.
كما �أكد ن�شطاء �سوريون الثالثاء مقتل
املدعو �سامر ال�سليمان املر ،امللقب
بـ"�أبو مقداد" قائد �شبيحة الزارة والتابع
للحر�س الثوري الإيراين بالإ�ضافة �إىل عدد
من مرافقيه.

رو�سيا و�أمريكا وحماولة �إنقاذ نظام
الأ�سد بهدنة يف حلب!..
وبعد تعر�ض النظام الن�صريي ورو�سيا
وامللي�شيات ال�شيعية �إىل انتكا�سة وهزائم
يف معركة فك ح�صار حلب ،حتاول �أمريكا
ورو�سيا �إنقاذ النظام الن�صريي باحلديث
عن هدنة يف حلب.
حيث نقلت و�سائل �إعالم عن م�صادر
�سيا�سية فرن�سية قولها �أن رو�سيا
والواليات املتحدة اقرتبت من التو�صل
�إىل هدنة �شاملة يف حلب ،ترتاوح
مدتها بني خم�سة �إىل �سبعة �أيام ،وذلك
على �ضوء االنت�صارات التي يحققها
املجاهدون بهدف فك احل�صار عن
الأحياء ال�شرقية ملدينة حلب.
ونقلت �صحيفة "ال�شرق الأو�سط"
اللندنية عن م�صادر فرن�سية ت�أكيدها "�أن
فريقاً من اخلرباء الأمريكيني موجود يف
مو�سكو للتفاو�ض من �أجل التو�صل لهدنة
يف حلب ،م�شرية �إىل �أن وزير اخلارجية
الأمريكي ،جون كريي� ،أبلغ نظريه
الفرن�سي ،جان مارك �أيرولت ،بوجود
الوفد الأمريكي يف رو�سيا.
وت�أتي امل�شاورات "الأمريكية الرو�سية"
للو�صول �إىل تهدئة يف حلب ،بعد �إطالق
"جي�ش الفتح" و"غرفة عمليات فتح
حلب" عملية ع�سكرية كبرية بهدف فك
احل�صار عن الأحياء ال�شرقية �ضمن
معركة "ملحمة حلب الكربى" ،حيث
متكن املجاهدون من الو�صول �إىل "كلية
املدفعية" يف منطقة الرامو�سة ،وذلك بعد
ال�سيطرة على قرية ال�شرقة على املحور
اجلنوبي ملدينة حلب.
وكان وزير اخلارجية الأمريكي جون
كريي قد طالب يوم �أم�س االثنني،

رو�سيا وقوات الأ�سد بـ"االمتناع عن
تنفيذ عمليات هجومية يف �سوريا" ،حيث
قال "من ال�ضروري على نحو وا�ضح �أن
متنع رو�سيا نف�سها ونظام الأ�سد من تنفيذ
عمليات هجومية مثلما هي م�س�ؤوليتنا
�أن مننع املعار�ضة من الدخول يف تلك
العمليات.
احلديث عن هدنة قوبل بالرف�ض من قبل
املجاهدين و�أعلنوا ا�ستمرار املعارك
حتى يتم فك احل�صار عن حلب ال�شرقية
وحترير حلب الغربية ،معتربين القبول
بالهدنة خيانة لل�شعب ال�سوري املحا�صر،
م�ؤكدين �أن الهدنة ال ت�أتي �إن كانت الكفة
متيل ل�صالح النظام الن�صريي و�إمنا
يف حال تعر�ض النظام لهزائم متتالية،
وفر�ض الهدنة ي�أتي لإنقاذ الأ�سد واعطائه
فر�صة لإعادة ترتيب �صفوفه من جديد.
التاميز :معركة حلب حتدد م�صري الأ�سد
وقالت �صحيفة “التاميز” الربيطانية
الثالثاء �إن معركة حلب “م�صريية” لنظام
الأ�سد ،م�شريا �إىل �أن نتائجها �ستحدد
قدرة النظام على البقاء �أو ال�سقوط.
وقالت “التاميز” يف تقرير لها �إن الثوار
ال�سوريني ح�شدوا كل ما لديهم يف الهجوم
الذي ي�سعى لك�سر احل�صار عن املدينة،
يف حلظة و�صفتها بـ"املحورية".
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن م�صري ثاين �أكرب
مدينة يف �سوريا "عاطفي جدا وم�صريي"
ال�ستمرار املعار�ضة ،فبدون حلب
�ستخ�سر املعار�ضة كل مواقعها املدنية
الأ�سا�سية ،و�ست�صبح حركة ريفية،
م�ضيفة �أن “هذا �سي�ضعف موقفها يف �أي
مبادرات �سالم م�ستقبلية ،و�سط ادعاءات
الأ�سد �أنه ي�سيطر على كل املواقع
الأ�سا�سية" ح�سب تعبري ال�صحيفة.
و�أ�ضافت ال�صحيفة "�إذا �سقطت حلب،
ف�سيتبعها حملة ممنهجة لإعادة احتالل
احلدود الرتكية ،كما ح�صلت احلملة
امل�شابهة خالل �أعوام سابقة لقطع حركة
التمرد غرب البالد ،عرب جتويعهم".
و�أ�شارت "التاميز" �إىل �أن النظام
ال�سوري ا�ستغرق ثالث �سنوات حل�صار
حلب ،حتى متكن �أخريا من قطع طريق
"الكا�ستيلو" الرئي�سي ،وبدء الثوار
ملحاوالت ا�ستعادته.
ويف تعليقها حول التحول الذي �شهدته
جبهة فتح ال�شام �أعربت التاميز قولها
�أن حتويل "جبهة الن�صرة" ا�سمها �إىل
"جبهة فتح ال�شام" ،وانف�صالها عن
"تنظيم القاعدة" ،يف حركة "تعني للغرب
�أقل بكثري مما تعني للثوار" ،بح�سب
"التاميز" التي قالت �إن هناك الكثري من
الأ�سباب التي تدفع لل�شك ب�أن الن�صرة
فكت اعتقادها ب�أفكار القاعدة ،رغم �سعيها
لالندماج داخل الثورة كـ"�أبناء �سوريا".
وتظل اجلبهة القوة الع�سكرية الأكرب
�ضمن الثوار ،حيث يقود انغما�سيوها
الهجوم على مواقع النظام حول حلب.
وقال الباحث ت�شارلز لي�سرت ،املخت�ص
بال�ش�ؤون اجلهادية� ،إن �إعالن الأ�سبوع
املا�ضي من جبهة الن�صرة فك ارتباطها
بالقاعدة قد يعني تكامال �آخر �أكرب مع
تنظيمات �إ�سالمية و�صفها بالـ "مت�شددة"،
مو�ضحا �أن "الأمر �سيتطلب بع�ض الوقت
ليبدو ب�شكل عام ،و�سيكون حمدودا
بوحدة احلركات اجلهادية ال�صرفة قبل
االندماج بالف�صائل الأخرى".
و�أو�ضح جو�شوا النديز ،الأكادميي يف
جامعة �أوكالهوما� ،أن "الثوار لي�س لديهم
خيار �سوى العمل معا" ،متابعا بقوله �إن
"ما ر�أيناه العام املا�ضي هو �أن امل�سلحني
بد�أوا بالتعاون مع الن�صرة ،وهو ما
�سيزداد الآن ،و�سط تراجع الكثري من
داعمي الثوار" ح�سب قوله.

 28قتي ًال وأكثر من 70جريح من جنود حفتر بعملية استشهادية لمجلس ثوار بنغازي
وغارات أمريكية في سرت وطيران حفتر يستهدف حيًا سكنيًا في مدينة درنة

�سقط قرابة  100بني قتيل وجريح من قوات
حفرت ،يف عملية ا�ست�شهادية نفذها �أحد مقاتلي
جمل�س �شورى ثوار بنغازي م�ساء الثالثاء املا�ضي
ا�ستهدفت جتمعاً لكتيبتي ال�صاعقة والكتيبة 146
م�شاة التابعة للواء خليفة حفرت يف حمور القوار�شة
غرب بنغازي.
ونقلت م�صادر �إعالمية �أن  28من قوات حفرت قتلوا
يف الهجوم ،بينما �أ�صيب �أكرث من  70جندي.
وكان "جمل�س �شورى ثوار بنغازي" الذي ي�ضم

عدد ًا من اجلماعات الإ�سالمية بينها "�أن�صار
ال�شريعة"� ،أعلن تبنيه للهجوم.
وح�سب وكالة ب�شرى الإعالمية ف�إن العملية
النوعية ا�ستهدفت جتمعاً لقرابة � 30سيارة
م�سلحة.
وقال مركز ال�سرايا للإعالم اجلناح الإعالمي
للمجل�س يف تغريدة على موقع "تويرت" "عملية
فدائية لأحد �أبطال �شورى الثوار بنغازي تدك
جتمعاً لقوات العميل حفرت مبحور القوار�شة".
وكانت القوات التي يقودها حفرت �أعلنت اخلمي�س

املا�ضي �أنها ا�ستعادت بعد معارك ا�ستمرت
لثالثة �أيام حي القوار�شة � ،إال �أن م�صادر �أكدت
�أن جماهدي جمل�س �شورى ثوار بنغازي متكنوا
من �صد هجوم عنيف مللي�شيات حفرت مبحور
القوار�شة.
و�أو�ضح امل�صدر �أن مقاتلي املجل�س ر�صدوا
جتمعات وا�ستعدادات بالقرب من حموري �شارع
ال�شجر وجزيرة الأنابيب باملنطقة قبل بدء الهجوم،
قبل �أن يتمكنوا من ا�ستهداف نقطة جتمع ملي�شيات
حفرت دون حتديد حجم اخل�سائر الب�شرية.
و�أ�ضاف امل�صدر �إىل �أنهم �أعطبوا �سيارة ع�سكرية

�صحيفة  -ا�سبوعية  -تهتم بالق�ضايا الإ�سالمية

وحاملة جنود باملدفعية الثقيلة.
وت�شهد بنغازي منذ �أكرث من عامني معارك يومية
بني قوات حفرت واملجاهدين يف "جمل�س �شورى ثوار
بنغازي".
من جانب �آخر �أعلنت �أمريكا عن تواجدها يف ليبيا
من خالل تنفيذها  5غارات قالت �أنها ا�ستهدفت
تنظيم الدولة يف مدينة �سرت الليبية.
تلك الغارات �أتت بعد يوم من �إعالن وزارة الدفاع
الأمريكية �أنها نفذت �ضربات جوية "حمددة" �ضد
�أهداف لـ"تنظيم الدولة" يف مدينة �سرت "بناء على
طلب من حكومة الوفاق الوطني" برئا�سة ال�سراج،
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وهو ما �أكدته الأخرية يف وقت �سابق ،لتبقى ليبيا
بني �سباق فرن�سي و�أمريكي للتواجد يف ال�ساحة
الليبية.
ويف مدينة درنة قالت و�سائل �إعالم �أن �أربعة
�أ�شخا�ص بينهم امر�أة قتلوا جراء ق�صف طائرة
حربية تابعة ملا ت�سمى بعملية الكرامة بقيادة
اللواء خليفة حفرت بربميل متفجر ،حي ال�سيدة
خديجة باملدخل الغربي ملدينة درنة �شرق ليبيا.
احلمولة التي �أفرغها الطريان �أدت �إىل دمار يف
احلي ال�سكني وحلق امل�سجد الرئي�سي باحلي
واملدر�سة �أ�ضرار بالغة نتيجة ال�شظايا املتناثرة
ع ــدد تج ــريبي

أخبار ومتابعات
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أكثر من  50قتيل من الصليبيين بعمليتين استشهاديتين على قاعدة بمقديشو فرنسا تعلن إغالق عشرين مسجدا
وعشرات القتلى والجرحى في عملية على مقر إدارة التحقيق الجنائي في مقديشو وقاعة صالة في مختلف مدنها

صويلح أحمد  -الصومال

�سقط �أكرث من  50قتي ًال من القوات
ال�صليبية التابعة للأمم املتحدة ودول
�أفريقية ،يف عمليتني
ا�ست�شهاديتني نفذهما مقاتلون تابعون
حلركة ال�شباب املجاهدين على قاعدة
حلني �أكرب قاعدة للقوات الأجنبية يف
ال�صومال التي تقع بالقرب من مطار
مقدي�شو الدويل ،والتي ت�ضم عددا من
�سفارات الدول الغربية ومقرات للأمم
املتحدة و�شركات �أمنية.
و�أكدت م�صادر مقربة من حركة ال�شباب
�أن اال�ست�شهادي الأول ا�ستهدف ب�سيارته
املفخخة حاجزا م�شرتكا للقوات الأفريقية
وملي�شيات جهاز الأمن احلكومي حيث
فتح الطريق لال�ست�شهادي الثاين الذي
متكن من دخول القاعدة ب�شاحنته
املفخخة وتفجريها فيها.
و�أعلنت حركة ال�شباب م�س�ؤوليتها عن
الهجوم على ل�سان الناطق الع�سكري
ال�شيخ "عبد العزيز �أبو م�صعب" قائال:
متكن �أخوين من كتيبة اال�ست�شهاديني
تنفيذ عمليتني ا�ست�شهاديتني على قاعدة
حلني للقوات ال�صليبية يف مقدي�شو،
و�أدت العمليتني �إىل مقتل �أكرث من 50
جنديا من قوات احلر�س التابعة للأمم
املتحدة والقوات الأفريقية ،بالإ�ضافة �إىل
عدد من ملي�شيات حكومة الردة ،ح�سب
قوله.

مقاتلون من حركة الشباب المجاهدين  -أرشيف

اجلدير بالذكر �أن �أحد منفذي العملية
اال�ست�شهادية ويدعى "ال�شيخ �صالح نوح
�إ�سماعيل" كان نائباً يف الربملان ال�صومايل
قبل �أن يعلن توبته ويلتحق ب�صفوف
حركة ال�شباب املجاهدين ،ليتحول
من ع�ضو يف الربملان �إىل منفذ عملية
ا�ست�شهادية.
وتعترب قاعدة حلني من �أكرب املواقع
الع�سكرية حت�صينا يف ال�صومال ،وقد
�شهدت من قبل عمليات مماثلة لهذه
العمليتني �أدت �إىل مقتل قوات �أجنبية
�أمريكية و�إفريقية ،كما ت�شهد �أي�ضا ق�صفا
متكررا من قبل مقاتلي حركة ال�شباب
املجاهدين.
عملية �أخرى يف مقدي�شو وقطر ت�ستنكر
بعد �أيام من ا�ستهداف قاعدة حلني

الع�سكرية يف العا�صمة ال�صومالية
مقدي�شو ،عادت حركة ال�شباب لتنفيذ
هجوم �آخر ،وا�ستهدفت بعمليتني
ا�ست�شهاديتني مقر �إدارة التحقيق
اجلنائي يف مقدي�شو و�سقط �أكرث من 20
بني قتيل وجريح.
و�سارعت قطر للتعبري عن �إدانتها
لهذا الهجوم الذي ا�ستهدف مقر �إدارة
التحقيقات اجلنائية يف العا�صمة
ال�صومالية مقدي�شو ،وح�سب خرباء
حتاول قطر البحث عن موطئ قدم
يف ال�صومال من خالل دعم احلكومة
ال�صومالية العميلة ال �سيما وتركيا
احلليف اال�سرتاتيجي لقطر �أ�صبح
تواجدها وتوغلها يف ال�صومال ظاهر
ب�شكل ر�سمي.

من جانب �آخر متكن جماهدو حركة
ال�شباب من اغتيال العقيد "علي عدو"
من اجلي�ش ال�صومايل يف مديرية كاران
التابعة ملقدي�شو ،ويف مديرية دركينلي
�أ�صيب ال�ضابط يف وزارة دفاع احلكومة
ال�صومالية "ديري ح�سن" بجروح جراء
ا�ستهدافه على �أيدي مقاتلي حركة
ال�شباب املجاهدين.
على ذات ال�سياق نقلت م�صادر �أن 7
جنود من اجلي�ش ال�صومايل قتلوا بعد
تدمري �شاحنة ع�سكرية لهم بتفجري عبوة
زرعها مقاتلو حركة ال�شباب املجاهدين يف
مديرية هروا مبقدي�شو
وتوا�صلت عمليات املجاهدين يف عدد من
املناطق يف الأ�سبوع املا�ضي حيث قتل 4
جنود من اجلي�ش ال�صومايل فيما �أ�صيب
�أخرون يف هجوم ملقاتلي حركة ال�شباب
على نقطة تفتي�ش تابعة للجي�ش ال�صومايل
يف �ضواحي مدينة �أفجوي.
ويف والية �شبيلي ال�سفلى �شن جماهدو
احلركة هجوماً على قاعدة للقوات
الأفريقية يف مطار كيلومرت 50واحلقوا
بهم خ�سائر.
وتو�سعت ال�ضربات لت�ستهدف كينيا
حيث متكن املجاهدون من تدمري �شاحنة
ع�سكرية تابعة للقوات الكينية وقتل عدد
من اجلنود يف تفجري عبوة نا�سفة زرعها
املجاهدون يف قرية كيونغا مبقاطعة المو
التابعة لكينيا.

المفتي يدعو للتبرع للقوات المسلحة السعودية ومالمح أزمة مادية
المسرى  -متابعات

وجه املفتي العام لل�سعودية عبد العزيز بن
عبد اهلل �آل ال�شيخ نداء للم�ؤ�س�سات الأهلية
والبنوك و�أثرياء البالد للتربع من �أموالهم،
عرب �صندوق يدعم القوات امل�سلحة التي
تخو�ض املعارك يف احلد اجلنوبي ،النداء
�شمل دعوة ل�سد ديون اجلنود والتما�س
احتياجهم.
وقد �شدد املفتي العام م�ساء يوم الأربعاء،
عرب برناجمه الأ�سبوعي ينابيع الفتوى
الذي تبثه �إذاعة نداء الإ�سالم من مكة
املكرمة ،على �ضرورة م�ساعدة احلكومة يف
كفالة املقاتلني وعائالتهم معتربا ذلك واجبا
فرديا يف �سبيل العي�ش ب�أمن وا�ستقرار.
نداء طرح الت�ساءالت حول قدرة احلكومة
على تكفل القوات امل�سلحة وعائالتها،
و�ساهم يف تفنيد الأخبار التي تتحدث
عن �أزمة حقيقية يف خزينة الدولة نتيجة
خو�ض القوات امل�سلحة ال�سعودية احلرب
يف اليمن.
املفتي العام وجه �أي�ضا نداء �إىل اجلامعات
ال�سعودية لقبول �أبناء اجلنود الذين ق�ضوا
نحبهم يف القتال على احلد اجلنوبي على �أن
يكون بدون قيد �أو �شرط.
و�أكد املفتي على �أنه يجب على �أثرياء البالد
�أن يبذلوا من �أموالهم ما يعني اجلنود على
ال�صرب يف هذه امليادين.
ويجدر الإ�شارة �إىل �أن احلكومة ال�سعودية
قد ا�ستدانت قرو�ضا يف هذه ال�سنة لتغطية

قدس الماجد  -المسرى

رغم التطمينات التي قدمها
جمل�س الأمن لل�شعب ال�سوري
للتوقيع على اتفاقية الهدنة
بني اجلماعات املقاتلة والنظام
الن�صريي بحجة تهدئة الأو�ضاع
مرحليا يف �سوريا وتخفيف
معاناة املدنيني� ،إال �أن ح�صاد
اخل�سائر التي �أملّت باملدنيني
�أثناء الهدنة �أثبت عدم جدواها.
احل�صاد الذي �أجرته ال�شبكة
ال�سورية حلقوق الإن�سان
للخ�سائر يف �صفوف ال�شعب
ال�سوري ،ي�ؤكد ب�أن  5188مدنياً
قتلوا بينما اعتقل � 3631آخرون
وارتكبت  152جمزرة منذ �إعالن
الهدنة يف البالد قبل خم�سة �أ�شهر.
انتهاكات النظام ال�سوري

المفتى العام المعين من قبل الحكومة السعودية عبد العزيز آل الشيخ

تكاليف احلرب التي تخو�ضها على ر�أ�س
التحالف العربي والتي انطلقت منذ �أكرث
من عام ون�صف ومل حتقق �إىل الآن �أهدافها
يف �إزاحة احلوثيني من اليمن ،تكاليف
�أخرى ت�ستنزف خزانة ال�سعودية ت�شمل

تدخل ال�سعودية يف �ساحة �سوريا وليبيا
وال�صومال.
وت�أتي هذه التغيريات يف ا�سرتاتيجية
املواجهة ،بتدخل القوات العربية مبا�شرة
يف مراكز ال�صراع ،بعد �أن �أحجمت

الواليات املتحدة عن التدخل املبا�شر
بجيو�شها وحولت امل�س�ؤولية �إىل حلفائها
من احلكومات العربية يف حني اكتفت
هي باملراقبة والتوجيه وتقدمي الدعم
اال�ستخباراتي الالزم.
تغيري يف اال�سرتاتيجية ف�سره املراقبون
بحجم اخل�سائر التي منيت بها الواليات
املتحدة �إثر خو�ضها حربني قا�سيتني
يف �أفغان�ستان والعراق والتي مل تنتهي
ب�أي ح�سم �سريع كما كانت تنتظر .وكون
التوترات قد تو�سعت يف خريطة العامل،
فقد بات من ال�صعب على الواليات املتحدة
حتمل م�س�ؤولية املواجهة بجيو�شها
لوحدها مما جعلها تعتمد على قوات
جيو�ش الأنظمة العربية خلو�ض القتال
بالوكالة عنها.
ا�ستنزاف ال�سعودية كما يتوقع اخلرباء
�سي�ؤدي �إىل �أزمة �إقت�صادية حقيقية قد
جتلت بوادرها بالفتاوى ال�شرعية التي
تطالب ال�شعب ال�سعودي بامل�شاركة يف دفع
تكاليف هذه احلرب وبالديون التي بد�أت
ترتاكم على اخلزينة ال�سعودية.
فهل �سي�ستطيع ال�شعب ال�سعودي
اال�ستمرار يف دعم تكاليف احلروب التي
تخو�ضها حكومة ال�سعودية �أم �أنه �سيتجه
�إىل الثورة على النظام ليجربه على حتمل
م�س�ؤولية الإنفاق وتبعات احلروب .جواب
�سيح�سمه ال�صراع يف �ساحة اليمن وعواقب
التدخل الع�سكري.

قوات أمن فرنسية بجوار مسجد في فرنسا
المسرى  -متابعات

�أعلن وزير الداخلية الفرن�سي االثنني
املا�ضي �أن حوايل  20م�سجدا وقاعة
�صالة تعترب 'متطرفة' ،قد �أغلقت
منذ كانون الأول /دي�سمرب يف فرن�سا،
م�شريا �إىل �أن "م�ساجد �أخرى �ستغلق"،
و�إىل �أن دعاة متطرفون.
وكان برنار كازنوف يتحدث �أمام
ال�صحافة بعد لقاء مع رئي�س املجل�س
الفرن�سي للديانة الإ�سالمية �أنور
كبيبا�ش و�أمينه العام عبداهلل زكري.
و�أ�ضاف الوزير" :ال مكان يف فرن�سا
وقد قلنا ذلك -للذين يدعونيف قاعات �صالة �أو يف م�ساجد �إىل
الكراهية ويت�سببون بح�صولها ،وال
يحرتمون عددا من مبادئ اجلمهورية،
و�أفكر �أي�ضا يف امل�ساواة بني الن�ساء
والرجال|.
و�أ�ضاف" :هذا هو ال�سبب الذي دفعني
�إىل اتخاذ قرار �إغالق م�ساجد قبل
�أ�شهر� ،سواء يف �إطار حالة الطوارئ،
�أو من خالل ا�ستخدام كل و�سائل
القانون العام� ،أو عرب تدابري �إدارية.
و�أقفل حوايل 20م�سجدا �أو قاعة،
و�سيتم �إغالق م�ساجد �أخرى بالنظر �إىل
املعلومات املتوافرة لدينا’.
ويف فرن�سا حوايل  2500م�سجد وقاعة
�صالة ،يعترب حوايل  120منها �أنها تبث

تنظيم القاعدة في بالد المغرب
يتبني استهداف عميل لفرنسا
المسرى  -متابعات

ن�شرت م�ؤ�س�سة الأندل�س اجلناح
الإعالمي لتنظيم القاعدة يف املغرب
الإ�سالم بيان تبني ا�ستهداف العقيد
يف اجلي�ش املايل "حماتا �أغ �أوماال".
وجاء يف البيان "نزف �إىل �أمتنا امل�سلمة
احلبيبة ..نب�أ قطف ر�أ�س من ر�ؤو�س
الردة والعمالة ،من ع�ساكر اجلي�ش
املايل ،ممن ا�شتهروا بجرائمهم
الب�شعة يف حق �أهلنا و�إخواننا
امل�سلمني يف �أزواد ،وقد عُ رف هذا
املرتد اخلائن ـ وهو ع�سكري برتبة
عقيد يف اجلي�ش املايل ـ ،بتاريخه

مع الهدنة أو بدونها ،الخسائر ذاتها في سوريا

ورو�سيا للهدنة بلغت  %71من
جممل انتهاكات وقف �إطالق
النار.
احل�صاد �أجري بناء على
التوثيق اليومي للحوادث خالل
الفرتة املمتدة منذ توقيع بيان
الهدنة ووقف الأعمال العدائية
يوم  27فرباير�/شباط املا�ضي
وحتى  27يوليو/متوز اجلاري.
و�أكدت ال�شبكة �أن عدد القتلى
خالل هذه الفرتة بلغ 5188
مدنيا ،بينهم  1016طف ًال ،و694
�سيدة.
و�أكدت ال�شبكة �أن قوات النظام
قتلت  3055مدنياً ،بينهم 483
طف ًال و� 359سيدة.
يف حني قتلت القوات الرو�سية
 417مدنياً ،بينهم  113طف ًال
و� 63سيدة ،وي�أتي تنظيم الدولة

الإ�سالمية يف املرتبة الثالثة بقتله
 552مدنياً ،بينهم  98طف ًال و78
�سيدة.
�أما قوات التحالف الدويل فقد
ر�صدت ال�شبكة عدد القتلى على
�أيديها بـ  305مدين ،بينهم 130
طف ًال و� 53سيدة.
احل�صاد �أح�صى �أي�ضا عدد
ال�ضحايا الذين قتلوا على
يد "قوات الإدارة الذاتية
الكردية" -التي تو�صف ب�أنها
اجلناح ال�سوري حلزب العمال
الكرد�ستاين -وقد بلغ  184مدنياً،
بينهم  17طفال وثماين �سيدات.
�أما ال�ضحايا الذين قتلتهم
الف�صائل املقاتلة فبلغ عددهم
 392مدنياً ،بينهم  102طفل و92
�سيدة ،بينما ُ�س ّجل مقتل 266
�شخ�صا عرب جهات مل تتمكن

ال�شبكة من حتديدها ،بينهم 71
طف ًال و� 40سيدة.
جبهة الن�صرة التي مل ت�شملها
اتفاقية الهدنة �سجلت �أقل عدد
من القتلى يف �صفوف املدنيني
ح�سب ال�شبكة بوقوع  17مدنياً،
بينهم طفالن و�سيدة.
وي�ؤكد املراقبون �أن الهدنة مل
حتظ ب�أي احرتام من قبل النظام
الن�صريي والقوات الدولية
امل�ساندة له ،فرغم �أن حلب كانت
م�شمولة يف اتفاق الهدنة �إال �أنها
ظلت �ساحة قتال وهدفا للق�صف
ب�شكل م�ستمر.
احل�صاد �شمل �أي�ضا عدد
االعتقاالت التي بلغت ما ال يقل
عن� 3631شخ�صاً ،بينهم 113
طف ًال و� 135سيدة.
وقد اعتقلت قوات النظام 2517

�صحيفة  -ا�سبوعية  -تهتم بالق�ضايا الإ�سالمية

"الإيديولوجية ال�سلفية الأ�صولية"
ح�سب و�صفهم.
و�أو�ضح الوزير الفرن�سي" :لقد اتخذ
 80قرار �إبعاد" منذ  ،2012م�ضيفا:
"يجري البحث يف ع�شرات قرارات
الإبعاد ،و�س�أتابع بحزم هذه ال�سيا�سة".
وتناول اجتماع االثنني بني وزير
الداخلية وم�س�ؤويل املجل�س الفرن�سي
للديانة الإ�سالمية ،تنظيم ومتويل
الإ�سالم يف فرن�سا ،اللذين يتعر�ضان
النتقادات �شديدة من الطبقة
ال�سيا�سية ،وحتى من امل�سلمني ،بعد
عملية  14يوليو املا�ضي يف ني�س (84
قتيال و 435جريحا) ويف  26يوليو
املا�ضي يف كني�سة يف �سان اتيان دو
روفراي (�شمال غرب) ،التي �أ�سفرت
عن ذبح كاهن و�إ�صابة مواطن بجروح.
وخل�ص الوزير �إىل القول" :ثمة يف هذا
املجال عمل تقني �صعب ،ونقوم به
بطريقة منهجية �صارمة و�سيقودين
�إىل تقدمي مقرتحات �إ�ضافية �إىل رئي�س
الوزراء خالل ال�صيف ،بحيث نتمكن
من �أن نقرتح �إجراءات �شاملة متما�سكة
يف ت�شرين الأول� /أكتوبر"
ويرى مراقبون ب�أن هذه اخلطوة
ت�أتي يف �إطار الت�ضييق على امل�سلمني
وممار�سة �شعائرهم يف بلد يدعي
احلرية واحرتام �إرادة الأ�شخا�ص.

�شخ�صاً ،بينهم  83طف ًال و114
�سيدة ،يف حني اعتقل تنظيم
الدولة � 585شخ�صاً ،بينهم
�أربعة �أطفال وخم�س �سيدات.
"قوات الإدارة الذاتية" اعتقلت
� 168شخ�صاً ،بينهم  19طف ًال
و� 12سيدة ،بينما اعتقلت ف�صائل
املعار�ضة امل�سلحة � 264شخ�صاً،
بينهم �أربع �سيدات و�ستة �أطفال.
و�سجل جلبهة الن�صرة اعتقال
� 97شخ�صاً ،بينهم طفل واحد.
ويجدر الإ�شارة �إىل �أن القتال
يف املدن وامل�ساحات امل�أهولة
بال�سكان غالبا ما يقع فيه �ضحايا
من املدنيني وهذا ما يف�سر �سقوط
قتلى يف �صفوف املدنيني من
جانب اجلماعات امل�سلحة� ،أما
ق�ضية االعتقاالت فهي تتعلق
ب�إدارة املناطق وال�سيطرات

التي مل تنتظم بحكم العدد الكبري
للف�صائل املقاتلة يف �سوريا والتي
وحدها الهدف �إال �أنها ال
و�إن ّ
زالت مل تنجح يف حتقيق وحدة
عمل باتت �ضرورية على الأر�ض.
بينما ال�ضحايا الذين �سقطوا
ب�أ�سلحة النظام الن�صريي
والقوى الدولية امل�ساندة له،
فهي نتيجة القتل املتعمد الذي
تنتهجه هذه القوى لإخ�ضاع
ال�شعب ال�سوري ودعم النظام
الن�صريي.
لهذا كان ال�شعب ال�سوري
ح�سب ح�صاد ال�شبكة �ضحية
 152جمزرة خالل الفرتة التي
يغطيها ،منها  102جمزرة على
يد قوات النظام ،و 19جمزرة
على يد القوات الرو�سية ،و12
على يد تنظيم الدولة كما �سجل
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احلافل بحرب الإ�سالم وامل�سلمني،
وتت ّبع عورات املجاهدين ،ف�ضال عن
عالقته الوطيدة باملخابرات الفرن�س ّية
واملوريتان ّية .كما ت�س ّبب هذا اخلائن
لدينه ولأهله يف مقتل اثنني من
�إخواننا املجاهدين ظلما وعدوانا
وذلك مبدينة "تيمبكتو".
و�أ�ضاف البيان �أن املجاهدين يف
منطقة ال�صحراء الكربى ،متكنو
من اغتيال املرتد العميل "ح ّماتا
�أغ �أوماال" �أمام منزله و�سط مدينة
"تيمبكتو".
و�أكد البيان �أن املجاهدين لن يرتكوا
ه�ؤالء اخلونة ـ ب�إذن اهلل ع ّز وج ّل ـ ما
مل يتوبوا قبل القدرة عليهم.

التقرير ارتكاب قوات التحالف
�سبع جماوز ،بينما ارتكبت كل
من الف�صائل املقاتلة بوجهات مل
يتمكن التقرير من حتديدها� ،ست
جماز.
ويلخ�ص التقرير ف�شل الهدنة
التي كانت تهدف لوقف �أي
اعتداء خالل الفرتة املتفق
عليها ل�صالح املدنيني ،يف حني
نتائج هذه الهدنة ح�صدت �أرواح
املدنيني وفاقمت من معاناة
ال�شعب ال�سوري.
فهل �ستربم الف�صائل املقاتلة
معاهدات للهدنة مرة �أخرى بعد
هذا احل�صاد � .أم �أن ا�ستمرار
املقاومة هو اجلواب الأنكى
للنظام الن�صريي والقوى
الدولية امل�ساندة له.
ع ــدد تج ــريبي
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في ظل صمت إثيوبي وتواطؤ أمريكي  ..مصر تكتشف صدفة أن بناء سد
النهضة قد اكتمل
سبتمبر 2015

يونيو 2016

فبراير 2016

صور جوية تظهر تدرج بناء سد النهضة على مدى أكثر من ستة أشهر منذ سبتمبر  2015إلى يونيو 2016
كرم األحمدي  -المسرى

يف الوقت الذي �أحدث فيه الإعالن
عن انطالق م�شروع بناء �سد
النه�ضة على خط نهر النيل جدال
كبريا وتوترا مت�صاعدا بني كل
من �إثيوبيا وم�صر ،يرافق اليوم
االنتهاء من ت�شييد ال�سد �صمت
مطبق مل يخرتقه �إال �صور القمر
ال�صناعي غري املنتظرة والتي
�أكدت جاهزيته للعمل.
م�شروع �سد النه�ضة الذي تعدى
�صداه ال�ساحة الإفريقية لي�شغل
ال�ساحة العاملية منذرا بن�شوب
حرب بني البلدين ،مل يزل اخلطر
املحدق مب�صر رغم التطمينات
الإثيوبية بحفظ ح�صة م�صر من
الرثوة املائية التي تعترب ثروة
حياتية يرتبط مب�صريها املاليني
على �أر�ض م�صر.
ورغم التعقيدات التي عرفتها
املناق�شات حول تبعات امل�شروع،
والف�شل يف الو�صول حلل نهائي
ير�ضي الأطراف املتنازعة،
ك�شفت �صور حديثة عرب القمر
ال�صناعي �أن �إثيوبيا انتهت فعليا
من بناء �سد النه�ضة منذ �شهر،
ولكنها التزمت ال�صمت.
ال�سد الذي ب�سببه �سلطت
الأ�ضواء على ملف من �أ�سخن
امللفات يف �إفريقيا ،يتنازع فيه
البلدان ح�صتهما من املياه ،مت
الإنتهاء من ت�شييده دون �أن

ي�صدر �أي �إعالن ب�ش�أنه من قبل
ال�سلطات الإثيوبية ،ولوال ال�صور
التي التقطتها الأقمار ال�صناعية
لرمبا بقي خربه مكتوما.
ال�صور التي �أخذت ل�سد النه�ضة
الإثيوبي ت�ؤكد من �أن �أدي�س �أبابا
انتهت من بناء ال�سد بالكامل،
و�أكدت جاهزية البحرية.
م�ست�شار وكالة الف�ضاء الرو�سية
يف م�صر ،ورئي�س امل�ؤ�س�سة
امل�صرية الرو�سية للثقافة
والعلوم ،ح�سني ال�شافعي ،علق
على �صور الأقمار ال�صناعية
قائال� :أن "�صور الأقمار
ال�صناعية التي جرى التقاطها
وحتليلها بوا�سطة �أقمار �صناعية
تابعة لبيال رو�سيا وكازخ�ستان
ووكاالت ف�ضائية �أخرى ك�شفت
انتهاء �إثيوبيا من بناء ال�سد
بالكامل منذ يونيو املا�ضي" .
و�أو�ضح ال�شافعي ب�أنه "يتابع
بناء ال�سد بوا�سطة الأقمار
ال�صناعية منذ بداية عام ،2015
وير�سل ال�صور حمللة ملجل�س
الوزراء امل�صري ب�صفة دورية،
وكانت املفاج�أة يف ال�صور
الأخرية التي التقطتها الأقمار
يف يونيو املا�ضي ،حيث ك�شفت
انتهاء بناء ال�سد وجاهزية
البحرية للملء".
و�أكد ال�شافعي �أن ال�صور التي
التقطت ك�شفت �أن اخلزان املائي
وراء ال�سد ،الذي �سيخزن املياه

لتوليد الكهرباء ،تفوق �سعته
التخزينية الـ 90مليار مرت
مكعب ،ولي�س كما يرتدد ب�أنها ال
تتعدى الـ 70مليار مرت مكعب.

بناء ال�سد كانت م�ستمرة لأكرث
من عام ون�صف ،و�أ�شار قائ ًال :
"عملنا لأكرث من عام ون�صف على
ال�سد ،و�أعطينا احلكومة باملجان

ال�شافعي ب�أن القمر ال�صناعي
"�إيجبت �سات" بقي حتى فرباير
 2015يقدم �صورا عن ال�سد،
حتى فقد االت�صال به ،فلج�أت

حتتاجها بتحليلها� ،أو �أن ت�ؤخذ
حمللة جاهزة ...ف�إذا �أخذت
حمللة؛ تكون امل�س�ؤولية يف
�صحتها على من حللها ،وال�صور

صورة جوية تظهر موقع سد النهضة في أثيوبيا وتبين امتداد نهر النيل الذي يشق ثالث دول أفريقية

و�أ�ضاف" :ال�سد به  4بوابات
ت�ضم توربينات مائية لتوليد
الكهرباء".
وح�سب ال�شافعي ف�إن املراقبة
عرب القمر ال�صناعي لتفا�صيل

�صورا من م�صادرنا اخلا�صة ،مل
تتمكن هي من توفريها ،لكن مل
تكن هناك ا�ستجابة ،وال نعلم �أين
تذهب هذه ال�صور".
وعن مراحل املراقبة �أو�ضح

احلكومة للح�صول على ال�صور
من �أقمار �صناعية �أمريكية"،
وبي ال�شافعي �أن "ال�صور
ّ
الف�ضائية لها �شكالن� ،أن ت�ؤخذ
كمادة خام ،وتقوم الدولة التي

الأمريكية كانت حت�صل عليها
م�صر حمللة ،وهناك ت�شكك يف
مدى دقتها ،و�أمريكا كانت غري
�أمينة يف نقل �صور ال�سد مل�صر
و�ضللت القاهرة كثريا ،والتاريخ

احلوثيني و�صالح ،بحل �شامل
للأزمة اليمنية ي�شمل امللف
الأمني وال�سيا�سي ،وت�شكيل
حكومة وحدة وطنية يكونون
�شركاء فيها.
هجمات احلوثيني على احلدود
ال�سعودية ك ّلفت اجلي�ش
ال�سعودي خ�سائر ب�شرية ب�شكل
مت�صاعد ،كان �آخرها ما �أعلنه
التحالف العربي الذي تقوده
ال�سعودية ،عن مقتل �ضابط
و�ستة ع�سكريني �سعوديني ،خالل
�صد هجوم بري �شنه احلوثيون
على منطقة حدودية مع اليمن.
وقد �أعلن عبداهلل املعلمي
مندوب ال�سعودية يف الأمم
املتحدة يف جل�سة ملجل�س الأمن
ب�أن ميلي�شيات احلوثي قامت
ب�أكرث من  1700خرق للحدود
ال�سعودية وقتلت حوايل 500
مدين يف ال�سعودية.
وت�أتي هذه التطورات بعد عام
ون�صف من �إطالق ال�سعودية

عا�صفة احلزم التي كانت
�أعلنتها الجتثاث احلوثيني من
اليمن و�إعادة ما ت�سمية ب�شرعية
الرئي�س اليمني عبد ربه من�صور
هادي ،ورغم �شدة اخلطابات
املتوعدة التي �أطلقتها �آنذاك
ال�سعودية وت�أكيد متحدثيها
ب�أنها لن تقبل ب�أي مفاو�ضات
مع احلوثيني �إال �أنها ر�ضخت
يف الأخري وجل�ست وجها لوجه
مع الوفد احلوثي املفاو�ض على
طاولة واحدة.
تطور دفع املراقبني للحكم على
عملية احلزم بالف�شل ،ورفع
�سقف التوقعات باحتمالية بقاء
احلوثيني يف �أي حكومة �ستمثل
اليمن م�ستقبال وب�إقرار �سعودي.
وقد �سجل للحوثيني ت�صعيد
هجماتهم على �أرا�ضي ال�سعودية
ب�صورة مل ي�سبق لها مثيل،
وذهبوا نحو ت�شكيل جمل�س
�سيا�سي يتوىل �إدارة املناطق
اخلا�ضعة ل�سيطرتهم مبا فيها

العا�صمة ،وحل اللجنة الثورية
التي �شكلها احلوثيون لإدارة
البالد بعد ا�ستيالئهم على
ال�سلطة يف بداية عام .2015
ااملبعوث الأممي �إىل اليمن
�ضحايا مدنيني
�شهدت مواقع التوا�صل
الإجتماعي ا�ستنكارات وتنديدات
بالق�صف الذي يتعر�ض له
املدنيون على يد التحالف العربي
بقيادة ال�سعودية ،والذي ي�سقط
معه يف كل مرة  -جراء ال�ضربات
غري الدقيقة  -ن�ساء و�أطفال
ن�شرت �صورهم على العديد من
احل�سابات اليمنية.
ويبدو �أن التحالف العربي مل
يفلح يف احلد من اخل�سائر يف
�صفوف املدنيني ،ما يف�سر تلويح
الأمني العام للأمم املتحدة بان
كي مون بالقائمة ال�سوداء..
مطالبا الريا�ض بتفادي ق�صف
�أطفال اليمن.
ي�أتي هذا التهديد بعد تقدمي بان

كي مون منذ نحو �شهرين تقريرا
�إىل جمل�س الأمن حول قراره
املثري للجدل ب�شطب التحالف
م�ؤقتا من القائمة ال�سوداء التي
�أدرج فيها ..بانتظار مراجعته.
القرار بالرتاجع جاء بعد حملة
ال�ضغوطات الدولية والتعهدات
وكذا التهديدات ال�سعودية
ل�شطب التحالف من القائمة
ال�سوداء.
وقال بان كي مون �إن لديه
"خماوف عميقة جدا" ب�ش�أن
حماية الأطفال يف اليمن م�شريا
�إىل �إمكانية �إعادة �إدراج التحالف
التي تقوده ال�سعودية يف اليمن
على القائمة ال�سوداء اخلا�صة
باجلهات التي تنتهك حقوق
الأطفال.
ويذكر �أن ال�سعودية ا�ستنكرت
ب�شدة قرار �إدراج التحالف يف
حزيران/يونيو على القائمة
ال�سوداء بعد �أن �أظهر تقرير الأمم
املتحدة ب�أن التحالف م�س�ؤول عن

يذكر مواقف م�شابهة لها".
ويفند تعليقات ال�شافعي حقيقة
�أن �إثيوبيا تعترب احلليف
اال�سرتاتيجي الأول يف القارة
الإفريقية للواليات املتحدة،
وال�شك �أن هناك م�صالح تدفع
بالأخرية حلفظ �أ�سرار �إثيوبيا
وت�ضليل احلكومة امل�صرية
التي لديها مطالب و�شكاوى �ضد
حكومة �أدي�س �أبابا.
ويف انتظار رد فعل جدي من
احلكومة امل�صرية ف�إن ت�شغيل
�سد النه�ضة اجلديد ،قد يكون
له عواقب وخيمة على م�صر
واقت�صادها والقطاع الزراعي
ب�صفة �أ�شد ،عواقب بد�أت تظهر
�آثارها بنق�ص ملحوظ يف م�ستوى
املياه يف نهر النيل �أثار قلق
امل�صريني.
ولكن يخ�شى املراقبون �أنه ال
ميكن التعويل بجدية على رد فعل
احلكومة امل�صرية التي �أظهرت
�صمتا متعمدا على التقارير
التي كانت ت�صلها ومل تبدي
اهتماما ل�صور القمر ال�صناعي،
فهل �ست�شهد املرحلة القادمة
ت�صعيدا من ال�شارع امل�صري
كما �شهدته ق�ضية جزيرتي تريان
و�صنافري حلفظ ثروات م�صر من
اال�ستغالل �أو اجل�شع الإثيوبي؟!
وحدها الأيام املقبلة كفيلة بتقدمي
اجلواب.

تعثر المفاوضات مع الحوثي في الكويت ،والتحالف العربي مستمر في قصف
المدنيين في اليمن وبان كي مون يلوح بالقائمة السوداء
قدس الماجد  -المسرى

بعد جناح اللقاءات ال�سرية بني
احلوثيني واحلكومة ال�سعودية
قبل �أ�شهر يف "تهدئة" الو�ضع
الع�سكري ن�سبيا على احلدود
ال�سعودية اليمنية ،جتددت
املعارك بقوة بني الطرفني.
ت�صعيد دفع باحلكومة ال�سعودية
�إىل الدفع بلقاء عاجل مع الفريق
التفاو�ضي جلماعة احلوثيني
يف الكويت ،لبحث "التهدئة" من
جديد على احلدود بني البلدين
والذي �أوقع خ�سائر كبرية يف
اجلانب ال�سعودي.
اللقاء قاده ال�سفري ال�سعودي
لدى اليمن ،حممد �آل جابر ،برفقة
ع�سكريني �سعوديون ،مع وفد
جماعة احلوثيني يف الكويت،
وكان هدفه الو�صول �إىل حل لوقف
العمليات الع�سكرية اجلارية يف
ال�شريط احلدودي بني البلدين،
وجتديد اتفاق "التهدئة".

ومل حتقق امل�شاورات اليمنية
التي انطلقت يوم � 21أبريل/
ني�سان املا�ضي� ،أي جديد مع
رف�ض وفد احلوثيني وحزب
الرئي�س ال�سابق علي عبد اهلل
�صالح للورقة الأممية املقدمة
حلل النزاع.
م�صادر مينية حوثية �أكدت
�أن لهجة ال�سفري ال�سعودي يف
بداية اللقاء كانت "لهجة حادة"،
تدعوهم لوقف هجماتهم على
مناطق ال�سعودية احلدودية،
دون ربطها بجبهات القتال الدائر
مع القوات املوالية للرئي�س عبد
ربه من�صور هادي داخل اليمن.
لكن جانب احلوثيني ا�شرتط� ،أن
ت�سري التهدئة على احلدود ،على
اجلبهات التي ت�شهد مواجهات مع
قوات اجلي�ش واملقاومة ال�شعبية
امل�ؤيدة لهادي ،مما �أجه�ض جهود
املباحثات دون �إحراز �أي تقدم
بني اجلانبني.
من جهة �أخرى يتم�سك وفد

�صحيفة  -ا�سبوعية  -تهتم بالق�ضايا الإ�سالمية
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�سقوط  %60من �أعداد القتلى
الأطفال البالغ عددهم  785طفال
يف اليمن العام املا�ضي.
ورغم �إر�سال ال�سعودية ر�سالة
�سرية من � 13صفحة �إىل بان كي
مون تت�ضمن �سل�سلة اجراءات
يتخذها التحالف لتفادي �سقوط
قتلى بني املدنيني� ،إال �أن �أعداد
ال�ضحايا مل تزل يف ت�صاعد.
ويجدر الإ�شارة �إىل �أن الغارات
اجلوية للتحالف �أ�صابت
م�ست�شفيات ومنازل وحفل
زفاف و�أ�سواق �أدت �إىل �سقوط
�أعداد من املدنيني قابلتها حملة
غ�ضب من امل�ؤ�س�سات احلقوقية
الغربية.
وتبقى الأيام القليلة املقبلة
كفيلة بتحديد اجتاه الأو�ضاع يف
اليمن� :إما نحو ا�ستمرار ت�صعيد
املواجهات �أو نحو التو�صل �إىل
اتفاق ينهي عاما ون�صفا من
القتال والدمار البد �أن ال�سعودية
�سرت�ضخ فيه ملطالب احلوثيني.
ع ــدد تج ــريبي
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تهجير إجباري لمئات األلوف من سكان المناطق الحدودية مع اليمن
عادل األحمد  -المسرى

وتوغل الحوثيين داخل األراضي السعودية وصمت حكومي

تهجري ق�سري يتعر�ض له مئات الألوف
من �سكان املناطق املحاذية لليمن بعد
�إنذار من ال�سلطات ال�سعودية ب�إخالء
موطن �سكنهم خالل � 72ساعة دون
توفري �سكن بديل وال تعوي�ض مايل .
وقد ن�شر اخلرب بتفا�صيله احل�ساب
ال�شهري على تويرت با�سم "جمتهد" والذي
عرف بن�شرغ�سيل احلكومة ال�سعودية
يف كل مرة بب ّينات و�أدلة تثبت درجة
الف�ساد واال�ستبداد التي و�صلت �إليها
هذه احلكومة و�أفراد العائلة احلاكمة،
ح�ساب ي�ؤكد مراقبون �أنه على اطالع
وثيق بكوالي�س احلكومة ويح�صل على
الت�سريبات اخلطرية لأ�سرار الدولة
ورجاالتها.
وقد ن�شر جمتهد ر�سائل و�صلته من
القبائل القاطنة يف املناطق احلدودية
مبحاذاة اليمن جاء فيها " :اال�ستاذ
جمتهد �سالم اهلل عليكم ورحمته
وبركاته ...من متابعتنا لك مل�سنا
وطنيتك وحماربتك للف�ساد ،ونود �أن
نلفت عنايتك لق�ضيتنا يف بني مالك حيث
تنوي ال�سلطات املحلية الفا�سدة يف
الداير بدعم من �أمارة جيزان بتهجري
قبائل بني مالك من جبالهم التي
وهبها اهلل لآبائهم و�أجدادهم منذ �آالف
ال�سنني".
وجاء يف الر�سالة التي ن�شر جمتهد
ن�سخة منها على ح�سابه وتداولتها
بع�ض املواقع الإخبارية ":نحن بحاجة
لوقفة ووقفة الغيورين على حمارم اهلل
وحقوق النا�س و�صون ممتلكاتهم �أن
يتدخلوا ويدعموا ق�ضيتنا قبل �أن تقع
الف�أ�س يف الر�أ�س ،فنحن �إما نحيا يف
�أر�ضنا �أو منوت ولن ن�سلمها دون مربر
�إال على جثثنا .نهيب بك وبكل الوطنيني
يف �إ�سماع �صوتنا لل�شعب وللعامل".
وجاء فيها �أي�ضا �":سرنفق لك كافة
التفا�صيل املتعلقة بالق�ضية و�ستعلم
مدى املرارة التي يتجرعها �أبناء املنطقة
الذين قوبلت ت�ضحياتهم يف �سبيل الوطن
باحل�صار وم�ساعي التهجري دون �سبب
وجيه حيث �أن املنطقة لي�ست معر�ضة
لأية خماطر وبيننا وبني القبائل اليمنية
املجاورة اتفاقيات ومواثيق حفظت
ال�سلم بيننا ،كما �أن �أهل مكة �أدرى
ب�شعابها ،نحن الأقدر والأكف�أ حلماية
ديارنا من �أي غازي".
و�أ�شارت الر�سالة لالفرتاءات التي يدفع
ثمنها اليوم القبائل تهجريا ق�سريا من
موطنهم وموطن �أجدادهم ،حيث جاء
فيها�" :أ�سباب طلب الإخالء بزعم وجود
تلك املنطقه يف حرم احلدود ،وهذا خط�أ
لأن احلرم احلدود املحدد هو كيلو فقط،
واملنطقه التي طلبوا �إخالئها �آل زيدان
و�آل يحي م�ساحة كبريه تزيد عن حرم
احلدود نف�سه .و�أي�ضا قبائل �أخرى مثل

موقع ال�صرفح من قبيلة �آل �سعيد و�آل ال�سعودية واليمن وح�صل فيها م�شاكل وبرقية للجهات العليا با�سم القبيلة التهجري ب�أنها على ا�ستعداد للت�صدي
حممد من قبيلة �آل خالد وكلها بني مالك واختالفات خا�صة منا حنا قبائل بني وتكلمنا ودافعنا وحاولنا ولكن مل يتم لأي حماولة لتهجريهم واغت�صاب
وبقية املناطق كما تعرف واخلريطه مالك املت�ضررة �آل يحي �آل زيدان تعديل موا�ضعها حلد الآن وامل�شكلة �أرا�ضيهم ،التي يعتقدون �أنها قد حتول
تو�ضح بالن�سبه لآل زيدان و�آل يحي وال�صرفح من �آل �سعيد و�آل حممد من �آل �أنهم ح�سبوا كيلو احلرم من العالمات مل�شاريع �سياحية �أو ت�ؤول ل�شركات
وحر�س احلدود قد بد�أوا يف بناء �شبك خالد وال�سبب لأن جلنة التحديد حينها اجلديدة ولي�ست القدمية وهذا �ساهم يف تعدين لأبناء �أمري املنطقة الفا�سد ،كما
ح�صل يف اخل�شل التي بعد �أن هجر �أهلها
مو�ضح باللون الأحمر من خلف �آل و�ضعت العالمات يف غري موا�ضعها ت�أثرنا ب�شكل كبري".
وجدوا �شركة زراعية
يحي و�آل زيدان،
جمهولة تعمل يف
واملفرو�ض �أنه يكون
�أرا�ضيهم.
ويبنى جنب العالمات
وحني مل تالقي
احلدوديه مبا�شرة".
الأهايل
�شكاوى
وعن �سبب ا�ستنكار
�أي
وتنديداتهم
الأهايل
ورف�ض
جواب من احلكومة
لهذه املزاعم جاء يف
ال�سعودية ا�ضطروا
الر�سالة�":أوال� /أن
لتوجيه ا�ستغاثتهم
احلر�س جتاوزوا
للم�ؤ �س�سا ت
هم وجلنة احلدود
حيث
احلقوقية،
و�أمروا ب�إخالء منطقة
ن�شر جمتهد �صورة
كبرية �أكرب من احلرم
�شكوى
لوثيقة
نف�سه .ثانيا� /أنهم
املواطنني املهجرين
�أتوا بالأمر مفاج�أة
لهيئة حقوق الإن�سان
وقالوا الزم نطلع
لو�صل
و�صورة
من الديرة يف 72
ت�سليم الوثيقة.
وبيعطون
�ساعة
وقد ن�شر ح�ساب
معونة فقط وحنا
جمتهد �أي�ضا الأمر
وهم متفقني من يوم
حلر�س
الر�سمي
�سلمنا امللفات على
صورة تظهر تكدس مركبات النازحين المهجرين من القبائل القاطنة في الحدود السعودية اليمنية
احلدود بتاريخ 9
�أن وكما �أتى يف الأمر
�شوال  1437ب�إجبار
ال�سامي بتعوي�ض كل
املواطنني الواقعني يف احلرم الذي هو ال�صحيحة ،وت�ضررنا لأنه كان يوجد وت�ضيف الر�سالة� ":أن حر�س احلدود الأهايل مغادرة املنطقة خالل � 72ساعة،
كيلو بتعوي�ض كامل وجمزي على رغبة حدود قبلية بني قبايل �آل زيدان وبني ومن  1421هجرية يعاملوننا معاملة الأمر الذي �أثار موجة �سخط كبرية على
املواطن وبعدها يتم �إخالء الأر�ض ،ولكن خولني اليمنية وبقية قبائل بني مالك �سيئة يف جميع نقاطهم وخا�صة نقطة مواقع التوا�صل االجتماعي تندد بهذا
هذا مل يح�صل� ،أخلفوا ما مت من اتفاق والقبايل اليمنية ومتعارفني عليها قحدا وي�ضيقون على النا�س ومنعوا الظلم واال�ستهانة بحقوق املواطنني يف
املناطق احلدودية.
وماهو مقرر من الدولة بالتعوي�ض.
وت�ساءل الن�شطاء الذين فتحوا ها�شتاق
ثالثا /لأن هذي �أر�ضنا وعزنا ودافعنا
بعنوان " تهجري ق�صري لقبائل جيزان"
عنها وعن الوطن منها ولن نتخلى عنها
هل احلوثيون ير�سمون معامل جديدة
ونت�شرد وك�أننا مت�سولني وهي �آمنة
جلزيرة عربية خمتلفة ..؟!
�أ�سا�سا وقد حميناها".
يف حني ندد �آخرون بالتهديد ب�سحب
�أما عن اتفاقيات احلدود والتعوي�ضات
اجلن�سيات ملن ميتنع �أن يخرج من منزله
املتفق عليها فجاء يف الر�سالة ":بالن�سبة
بعد قرب املعارك �إىل مناطقهم .مت�سائلني
للإتفاقات بني الطرفني هي كما ذكرت
فما دور اجلي�ش ال�سعودي هل هو حماية
�سابقا و�أي�ضا بعد �صدور القرار بيوم
املواطنني �أو �سحب جن�سياتهم؟!
نزلوا �آل زيدان جمموعة كبرية مع
وا�ستنكر ن�شطاء ما �أ�سموه "رمي النا�س
ال�شيخ �إىل املحافظ و�سلموه ورقة
بال�شوارع وتهديدهم ب�سحب هوياتهم".
مو�ضح فيها ماعندهم � .أما التعوي�ضات
ومن بني التنديدات قال �أحد النا�شطني:
يف احلقيقه �آل زيدان معاد يبغون
"قبائل احلد اجلنوبي معروف تاريخها
يريدون التعوي�ض لأنه وعود فارغة،
البطويل ..ولي�سوا نعاج حتى ي�ساقون
يريدون البقاء يف ديرتهم ،وهذا الذي
صورة لشكوى تقدمت بها القبائل الحدودية لهيئة حقوق اإلنسان السعودية
�إىل حيث ت�شاء احلكومة".
قرروه مهما كلف الأمر ،طبعا بعد
بينما قال �أحدهم" :لنا �أكرث من
خيانة حر�س احلدود لالتفاق وعدم
مواد البناء ومنعوا الزيارات وح�ضور ع�شرين يوم تقريباً ونحن نتفاو�ض
تنفيذه وت�سلطهم� .أما بالن�سبة التفاقية ورا�ضني عليها كل الأطراف".
تر�سيم احلدود نعم هي �ضمن اتفاقية وتو�ضح الر�سالة":ولكن اللجنة ظلمتنا املنا�سبات عندنا ومنعوا الأ�صدقاء مع امل�س�ؤولني باملنطقة لثنيهم عن هذا
تر�سيم احلدود  .2001املنطقة كلها و�سمحوا للجنة اليمنية بالتحديد من زيارتنا ولك �أن تتخيل �أنهم كانوا القرار ولكن للأ�سف �أخذتهم العزة
فيها عالمات حدودية مرقمة مبنية وقاموا بتقدمي موا�ضع العالمات �إىل الي�سمحون باملواد الغذائية قليلها بالإثم".
من الإ�سمنت واحلديد ،وعليها �شعار داخل حدودنا �أي �إىل داخل احلدود وكثريها �إال بت�صريح من مركز �ضمد .فيما يرى بع�ض الن�شطاء �أن "قرار
ال�سعودية واليمن ،وبنيت قبل ع�شر ال�سعودية و�ضغطوا على امل�شايخ و�أتبعوها مبجموعة من الوثائق الهامة تهجري قبائل جيزان يقدم خدمة ذهبية
�سنوات تقريبا ،وقد ح�ضرنا بنف�سنا تلك بالتوقيع و�أقرب عالمة حطوها بالقرب منها الأمر ال�صادر حلر�س احلدود للحوثي ،لأنه �سيفجر الو�ضع مع
الأيام ،وكانت الهيليكوبرت التي تنقل من منازلنا وال تبعد �إال حوايل � 500أو �إ�ضافة ملرا�سالتهم مع اجلهات املعنية" .الأهايل" و�شددوا حمذرين ..":تداركوه
لهم مواد البناء .وكان هذا باالتفاق بني �أقل ميكن ،وت�أثر النا�س ورفعنا �شكوى وقد �أكدت القبائل املت�ضررة من قرار و�إال �سيحدث ما ال يحمد عقباه".

وعلق �أحد الن�شطاء قائال� " :إن التهجري
طال يف معظمه قبائل بني مالك الأبية
(قاتلة جبانها) التي رف�ضت حكم
عبدالعزيز يبدو �أن �آل �سعود مل ين�سوا
لها ذلك!"
وتواترت ال�شهادات من املناطق
احلدودية لتندد بتهديدات احلكومة
و�إجبارها الأهايل على الهجرة من
�أرا�ضيهم وم�ساكنهم ،وقد ن�شرت مقاطع
فيديو ك�شفت املمار�سات العنيفة التي
مار�ستها القوات ال�سعودية �ضد من
رف�ض قرار التهجري.
ويجدر الإ�شارة �إىل �أنه مل ي�صدر �أي
�إعالم ر�سمي عن قرار التهجري بل مت
تفي �صدور قرار بذلك من قبل احلكومة
ال�سعودية ،نفي كذبته �صورة للأمر
الر�سمي ال�صادر عن حر�س احلدود،
بتاريخ � 9شوال  ،1437ب�إجبار الأهايل
مغادرة املنطقة خالل � 72ساعة
واملمار�سات العنيفة التي وثقت بالفيديو
وال�صور والتي جاءت كلها لت�ؤكد
�شكاوى الأهايل.
و�أكد جمتهد �أن قوات احلوثي قد
توغلت �صباح الأربعاء � 3أغ�سط�س�/آب
 ،2016على م�سافة  10كيلومرتا ،داخل
الأرا�ضي ال�سعودية باجتاه جيزان.
و�أ�شار �إىل �أن ا�شتباكات تدور على
م�شارف منطقة �صامطة ال�سعودية ،التي
بد�أ نزوح من تبقى من �سكانها.
وتقود ال�سعودية يف اليمن حتالفا من
دول عربية ي�شن حملة ع�سكرية لطرد
احلوثيني من العا�صمة اليمنية �صنعاء.
حملة �أدت ملقتل املئات من املدنيني
واجلنود يف ا�شتباكات على طول حدود
البالد املمتدة مع اليمن ،مما دفع
اجلانب ال�سعودي لطلب املفاو�ضات
مع احلوثيني ولكن مل تف�ضي هذه
املفاو�ضات �إىل �أي تطور ملمو�س �أو
تهدئة.
تعليقا على اخلرائط:
 -1قام حر�س احلدود بتغيري م�سار
ال�شبك احلدودي من حماذاة احلدود
الدولية املو�ضحة باخلط الأ�صفر يف
اخلارطتان املرفقتان �إىل عمق الأرا�ضي
ال�سعودية.
 -2م�سافة ال�شبك احلدودي تبعد غربا
عن احلدود الدولية مب�سافة ترتاوح بني
7-3كم� .أي خلف ديار بني مالك.
 -3بناء على ذلك ُطلب من الأهايل
�إخالء املنطقة املعزولة واملحددة
باللون الأحمر والتي تتجاوز م�ساحتها
31مليون مرت مربع ،وبعد اخالئها
�ست�صل امل�ساحة املعزولة  51مليون
مرت مربع �إىل اخلط الأحمر املو�ضح
يف اخلارطة حيث �أن ال�شبك احلدودي
�سيبني يف �أ�سفل الوادي ولي�س على قمم
اجلبال املجاورة للمنطقة املعزولة.
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المسرى  -متابعات

بعد اجلهود الغربية لتن�صيب
حكومة الوفاق الوطني برئا�سة
فايز ال�سراج يف ليبيا ،ي�أتي اليوم
دور الأخرية يف تنفيذ املهام
املنوطة بها ب�إعطاء ال�صالحيات
القانونية للتدخل الغربي يف ليبيا
ب�شكل ر�سمي رغم املعار�ضة
الليبية للقرار.
فقد �أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية
(البنتاغون) �إنطالق حمالت
الواليات املتحدة للق�صف اجلوي
على مدينة �سرت والتي �أ�شارت �إىل
�أنها جاءت بناء على طلب ر�سمي
من حكومة الوفاق الوطني التي
طلبتها لدعم املقاتلني على الأر�ض.
املتحدث با�سم وزارة الدفاع
الأمريكية �أكد ب�أن هناك قوات
�أمريكية على الأر�ض تن�سق مع
اجلماعات التي حتارب اجلماعات
امل�سلحة يف �سرت لتحقق الغارات

�أهدافها.
هذا الإعالن ال�صريح عن تدخل
�أمريكي لطاملا كان حمل رف�ض يف
ال�شارع الليبي ،عرب عنه رئي�س
جمل�س النواب يف طربق بالرف�ض
معتربا �أنه لي�س من حق ال�سراج
وحكومته طلب التدخل الدويل
طاملا �أن احلكومة مل حتظى بثقة
الربملان .
رئي�س الربملان ال�شرعي يف طربق
�أكد �أنه يرف�ض "التدخل الأجنبي
يف ليبيا" ،خا�صة و�أن حكومة
الوفاق الوطني مل متثل �أمامه
بعد للح�صول على الثقة ـ وهو
بند �أ�سا�سي ال�ستكمال عملية الأمم
املتحدة ال�سيا�سية.
ويرى املراقبون �أن هناك عدة
تف�سريات وراء �إقدام الواليات
املتحدة ،والآن حتديدا ،على
التدخل اجلوي يف ليبيا �أولها
�أن �أمريكا تو�سع حملتها على

"الإرهاب" من العراق و�سوريا
�إىل ليبيا لتكبح تنامي القوى
الإ�سالمية اجلهادية يف املنطقة،
ثاينا �أن �أوباما على م�شارف نهاية
فرتته الرئا�سية مما يدفع بفريق
البيت الأبي�ض للم�سارعة بتحقيق
�إجنازات حقيقية على الأر�ض فيما
ي�سمى احلرب على الإرهاب تغطي
على �سجل االنتقادات والو�صم
بالف�شل الذي الزم فرتة �أوباما.
ف�شل اعرتف به �أوباما بنف�سه
معتربا �سيا�سته يف ليبيا �أكرب خط�أ
له يف تاريخ رئا�سته.
ويف املقابل يرى املجل�س الرئا�سي
وحكومة الأمم املتحدة يف طرابل�س
�أن ذلك "�شرعية دولية" لها� ،إذ بتلك
الغارات �ستعترب ع�ضوا جديدا يف
التحالف الدويل ملكافحة الإرهاب
بقيادة �أمريكية.
ومن جهة �أخرى يرى بع�ض
املراقبني �أن التدخل الع�سكري

الأمريكي قد يكون حمدود الفعالية
يف مكافحة ما ي�سمى بـ"الإرهاب" يف
ليبيا ،لكنه ي�ضفي بع�ض ال�شرعية
على ميلي�شيات وجماعات م�سلحة
كانت قد �صنفت من قبل على �أنها
"�إرهابية" و�إن مل يدعم بعد ب�شكل
كامل �شرعية املجل�س الرئا�سي
وحكومة الوفاق.
ويجدر الإ�شارة �إىل �أن الغارات
الأمريكية جاءت بعد �أيام قليلة
من ف�شل اتفاق حول ت�صدير النفط
الليبي حاول املبعوث الدويل �إىل
ليبيا مارتن كوبلر ترتيبه مع
قائد حر�س املن�ش�آت النفطية،
وهو معار�ض قوي للجي�ش الليبي
وقريب من امليلي�شيات.
ولي�ست املرة الأوىل التي تتعر�ض
فيها �سرت للق�صف من قبل
الطريان الغربي فقد كانت حتت
نريان طائرات حلف الناتو قبل
خم�س �سنوات ما �أدى �إىل تدمري

�صحيفة  -ا�سبوعية  -تهتم بالق�ضايا الإ�سالمية

كبري لبنيتها التحتية وتهجري
ل�سكانها.
اجلانب الع�سكري
ذكرت م�صادر ع�سكرية ليبية
�أن  15جنديا من القوات الليبية
املوالية للربملان املدعوم من
الغرب ،قتلوا يف عملية �إ�ست�شهادية
يف حمور القوار�شة غرب بنغازي.
وتبنى "جمل�س �شورى ثوار
بنغازي" الذي ي�ضم جماعات
جهادية من بينها تنظيم "�أن�صار
ال�شريعة" على تويرت هذا الهجوم.
وقال مركز ال�سرايا للإعالم اجلناح
الإعالمي للمجل�س يف تغريدة على
موقع تويرت "عملية فدائية لأحد
�أبطال �شورى الثوار بنغازي تدك
جتمعا لقوات العميل حفرت مبحور
القوار�شة".
و�أكد م�س�ؤول ع�سكري يف القوات
املوالية للربملان املدعوم من
الغرب مقتل  15جنديا يف هذا

الهجوم و�إ�صابة � 31آخرين
بجروح ،مو�ضحا �أن الهجوم
وقع بعدما فجر �إ�ست�شهادي يقود
�شاحنة مفخخة نف�سه قرب جتمع
لقواتهم يف القوار�شة.
نف�س احل�صيلة �أكدها حممد
العزومي املتحدث با�سم الكتيبة
 302يف القوات التي يقودها
اللواء خليفة حفرت لوكالة الأنباء
الفرن�سية حيث قال �أن هناك 15
قتيل و�أكرث من ثالثني جريحا يف
الهجوم على حمور القوار�شة
يف غرب بنغازي �ألف كلم �شرق
طرابل�س.
وكانت القوات التي يقودها حفرت
�أعلنت اخلمي�س املا�ضي �أنها
�سيطرت على حي القوار�شة بعد
معارك ا�ستمرت لثالثة �أيام.
وقد �سيطرت القوات التي يقودها
حفرت بدعم فرن�سي على مناطق
وا�سعة يف بنغازي كانت خا�ضعة
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للجماعات اجلهادية خالل الأ�شهر
املا�ضية� ،إال �أنها مل تتمكن من
ال�سيطرة على كامل املدينة �إىل
الآن.
وت�شهد بنغازي منذ �أكرث من عامني
معارك يومية بني القوات املدعومة
من الربملان املدعوم من الغرب
وجماعات جهادية �أبرزها "جمل�س
�شورى ثوار بنغازي".
ت�أتي هذه التطورات يف الوقت
الذي حذر فيه خبري ع�سكري من
الأجندة الفرن�سية الرامية �إىل
تق�سيم ليبيا بعد تو�سيع عملياتها
الع�سكرية على الأر�ض ،تدخل
فرن�سي مل تظهر بعد درجة تن�سيقه
مع التدخل الأمريكي �إال �أنه يك�شف
النقاب عن رغبة كال البلدين حفظ
م�صاحلهما وت�أمني �أطماعهما يف
البالد.

ع ــدد تج ــريبي
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فك النصرة ارتباطها بتنظيم القاعدة

للكاتب :أسامة بن صالح

الغاية من القتال؟!
يجب �أن يكون جهادنا يف �سبيل اهلل ،و�أن
امل�سميات هي و�سائل لتحقيق الغاية
العظمى وهو �إقامة الدين ،فمن اخلط�أ
�أن جنعل (الو�سيلة) مبكانة (الغاية)،
فيجب �أن ن�س�أل �أنف�سنا :هل نحن نقاتل
وجناهد لأننا قاعدة؟! �أم نقاتل لأننا
نريد حتكيم ال�شريعه؟! �إذا كنا نقاتل
الجل حتكيم ال�شريعة ،فلن يكون هنالك
�إ�شكالية �إذا كنا قاعدة �أو مل نكن .دام
الهدف الذي ن�سعه له هو نف�سه!
والهدف ذاته الذي كان موجود يف "جبهة
الن�صرة" هو ذاته موجود يف "جبهة
فتح ال�شام" فقد قال ال�شيخ �أبوحممد
اجلوالين( :وي�سعى هذا الت�شكيل اجلديد
لتحقيق الأهداف التاليةً � :
أول :العمل
على الإقامة دين اهلل عز وجل وحتكيم
�شرعه) .
ويقول ال�شيخ �أبو حممد املقد�سي يف
ر�سالة له قبل �سنتني:
(فالعربة باحلقائق واملعاين ولي�ست
بالأ�سامي ،والإهتمام والرتكيز ينبغي �أن
ين�صب على الغايات �أكرث من الو�سائل،
و�إذا كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حما
لقبا و�صفه اهلل تعاىل به ( حممد ر�سول
اهلل ) من وثيقة ال�صلح مع امل�شركني
مل�صلحة الإ�سالم وامل�سلمني فمن باب
�أوىل �أن نرتخ�ص و�أن ال نت�شدد يف حمو ما
دونه من الأ�سماء ،ف�إذا اقت�ضى التكتيك
التخلي عن �شيء من هذه الأ�سماء
مل�صلحة اجلهاد وا�ستبدالها ب�أ�سماء
جديدة ك�أن�صار الدين �أو �أن�صار اهلل �أو
حتى �أن�صار ال�شام �أو غري ذلك فال ينبغي
�أن يكون ذلك م�صدر حرج �أو اختالف
بني املجاهدين فلنا يف ر�سول اهلل �أ�سوة
ح�سنة وب�أ�صحابه الذين ا�ستعظموا
ذلك الأمر ابتداء ثم ان�شرحت �صدورهم
له وا�ستعملوه عند حاجتهم ملثله؛ لنا
فيهم قدوة طيبة ،وبناء عليه فن�صيحتي
لإخواين املجاهدين يف ال�شام بعدم
الت�شبث والت�شدد يف التم�سك مب�سميات
كجبهة الن�صرة �أو القاعدة �أو نحوها
من الأ�سماء العزيزة على املجاهدين
و�أن�صار الدين �إن كان ذلك �سي�ستغل �ضد
اجلهاد �أو ي�صبح حجر عرثة يف طريقهم
�أو �أنه �سي�صد النا�س وامل�ؤيدين عنهم �أو
�ستقيم حاجز ًا بينهم وبني عموم النا�س
من ال�شعب ال�سوري).
عدم الربوز
قيادات القاعدة انف�سهم مل يرت�ضوا
�أن يظهر لهم فرع يف ال�شام ،خو ًفا من
ا�ستغالل القوى الدولية له يف �صالح نظام
ب�شار و�ضد الثورة ال�سورية ،وحتيدًا
للأعداء ما �أمكن.
يقول ال�شيخ �أمين الظواهري:
ا�ستئذان بل
دول دون
(مثل �إعالن ٍ
ٍ
وال �إخطار ،حيث كانت التوجيه من
القيادة العامة �أن ال نعلن �أي وجو ٍد
علني للقاعدة يف ال�شام ،وكان هذا الأمر
حمل اتفاق حتى مع الإخوة يف العراق،
وفوجئنا بالإعالن الذي و َّفر للنظام
ال�سوري ولأمريكا فر�ص ًة كانوا يتمنونها،
ثم جعل عوام �أهل ال�شام يت�ساءلون:
مالهذه القاعدة جتلب الكوارث علينا؟
�أال يكفينا ب�شار؟ هل يريدون �أن يجلبوا
علينا �أمريكا � ً
أي�ضا؟) .
ويقول ال�شيخ �أبو يحيى الليبي يف ر�سالته
اىل القائد ماجد املاجد حول بدايات
العمل امل�سلح يف �سوريا( :وقد كتبتُ يف
ذلك للإخوة يف الدولة منذ مدة لي�ست
بالق�صرية فيها بع�ض اخلطوط العري�ضة
 ....ملخ�صها باخت�صار �شديد� :أال يكون
هناك �أي ظهور علني با�سم جماعة
جهادية ،وال �سيما امل�شهورة املعروفة
. )....
وكذلك �صنع ال�شيخ �أ�سامة مع حركة
ال�شباب املجاهدين �إذ قال:
(ويف م�س�ألة الوحدة ف�أرى �أن يتم هذا
الواجب ال�شرعي عرب ر�سائل �سرية
غري معلنة مع ن�شر هذا الأمر بني
ال�شعب ال�صومايل دون �أن تكون هناك

�أي ت�صريحات مل�سئولني من طرفنا �أو
من طرفكم ب�أن الوحدة قد متت ،ويبقى
حديث الإخوة من طرفكم �إن �سئلوا عن
�صلتهم بالقاعدة ب�أنهم تربطهم بالقاعدة
�أخوة الإ�سالم دون نفي �أو �إثبات.
ولهذا الأمر �سببان:
الأول� :سيزداد ا�ستنفار اخل�صوم عليكم
�إن مت الأمر عل ًنا كما ح�صل مع الإخوة يف
العراق �أو اجلزائر ،عل ًما ب�أن اخل�صوم
�سيعلمون وهو �أمر يتعذر �إخفا�ؤه �إذا
انت�شر بني ال�شعب ولكن يبقى االعرتاف
�سيد الأدلة ،ويبقى هناك جمال ملن يريد
تقدمي م�ساعدات �إغاثية للم�سلمني يف
ال�صومال ،ب�أن ينكر هذه احلقيقة حيث
�إنها لي�ست مبنية على �أدلة قاطعة مما
يقلل احل�صار على امل�سلمني يف مناطق
الإمارة وعلى مناطق الإمارة نف�سها.
الثاين� :أن بع�ض امل�سلمني يف ال�صومال
يعانون من الفقر ال�شديد و�سوء التغذية
نتيجة ال�ستمرار احلروب يف بالدهم،
ولدي عزم �أن �أحث يف �أحد خطاباتي
التجار يف دول اخلليج على م�شاريع
تنموية فعالة ومهمة ولي�ست كبرية
التكلفة �سبق �أن جربناها يف ال�سودان،
فبقاء املجاهدين غري متحدين مع القاعدة
عل ًنا يقوي موقف التجار الراغبني يف
م�ساعدة �إخوانهم يف ال�صومال وجناح
هذا امل�شروع يخفف الكرب عن املكروبني
من امل�سلمني يف ال�صومال ويحافظ على
بقاء النا�س مع املجاهدين فيها) .
وحماولة التحييد هذه من�سجمة مع
ال�سيا�سة ال�شرعية النبوية ،ففي غزوة
الأحزاب عر�ض النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم -ثلث ثمار املدينة على غطفان
رغم �أن اقت�صاد املدينة قائم على الثمار،
فهو �ضحى بثلث هذا االقت�صاد من �أجل
�أن يحيد غطفان عن بقية امل�شركني،
وقال لأ�صحابة الذين �أبدوا �شيء من
االعرتا�ض( :واهلل ما �أ�صنع ذلك �إال لأنني
ر�أيت العرب قد رمتكم عن قو�س واحدة ،
وكالبوكم من كل جانب  ،ف�أردت �أن �أك�سر
عنكم من �شوكتهم �إىل �أمر ما).
فالحظ �أن قيادات التنظيم مل يكونوا
متحم�سني يف �إعالن االرتباط بينهم
وبني بع�ض الأفرع ،حتييدًا للأعداء ما
�أمكن و�إتاحة هام�ش للتحرك و�سلب
احلجة وتفويت الفر�صة على الطواغيت
َّ
و�أذنابهم.
هل جاء فك االرتباط طلبًا لر�ضى
�أمريكا؟!
ويجب �أن ال نخلط بني حماولة حتيد
الأعداء ومابني ا�سرت�ضائهم.
فهذه اخلطوة لي�ست ا�سرت�ضاءًا لهم.
فالغايات التي �أُعلن عنها فك االرتباط
مل تكن وقف الق�صف الأمريكي �أو تعديل
الت�صنيف من قبل �أمم املتحدة� ،أو ر�ضى
الغرب ،بل لأ�سباب داخلية من �أهمها
تع َّرية هذه الدول ب�سحب الذريعة التي
حت�شر �أنفها يف ال�ش�أن ال�سوري ،وثانيها
للتقرب مع الف�صائل وال�شخ�صيات
الفاعلية وامل�ستقلة يف داخل ال�سورية
ال�سورية مبا ين�سجم مع �ضرورة
املرحلة.
يقول ح�سام �أبو ع ّمار املتحدث ب�أ�سم
تو�ضيحا ملنت بيان االنف�صال:
اجلبهة
ً
(ومل ي�أت هذا القرار لإر�ضاء �سيا�سات
الغرب �أو �أمريكا ،فنحن ال نع ّول على
�سيا�سة الأمريكان ،فهذا القرار جاء
لتغليب هذه امل�صلحة يف الدرجة الأوىل؛
فامل�سميات التي تريد �أمريكا �أن ت�سعى
�إليها وتتذرع بها لق�صف وتقوي�ض
هذه الثورة هي م�سميات كثرية :اليوم
قاعدة وغدًا غري قاعدة .لكننا نريد �أن
نبي للنا�س �أن هذا امل�س ّمى لن يوقف
ّ
�أمريكا عن ا�ستهداف هذه الثورة� ،أو
يوقف الق�صف الرو�سي عنهم ،ن�أمل من
�إخواننا يف الف�صائل املجاهدة وقد جاءت
هذه اخلطوة يف الدرجة الأوىل يعني
�إثبا ًتا للنا�س �أن "جبهة الن�صرة" تق ّدر
م�صاحلهم ،ومعاناتهم ،وبالدرجة الثانية
تقريبًا للم�سافات بيننا وبني الف�صائل،
و�إزال ًة للمخاوف التي يخافونها �أو

تُ�شاع حول هذا امل�سمى وتبعدهم عن
االجتماع وعن الوحدة ،فهذه اخلطوة
جاءت للحفاظ على الر�أ�س مال الداخلي،
ولي�ست �إر�ضا ًء لأي �سيا�سة خارجية ،وال
تع ّول عليها) .
وحتى كذلك ال�شيخ �أبو حممد اجلوالين مل
يذكر �أن فك الإرتباط كان لإر�ضاء �أمريكا
بل قال:
ً
(ونزول لرغبة �أهل ال�شام يف دفع الذرائع
التي يتذرع بها املجتمع الدويل) .
فا�ستهزاء البع�ض �أو حتى �سخريتهم،
�أن �أمريكا �سوف تُبقي اجلبهة يف قائمة
الإرهاب �أو �أنها راح تق�صفهم غدًا ،ثم
خروجه ويقول�( :أمل نقل لكم؟! وقد ذهب
انف�صالكم هباءًا منثورا) هو ا�ستهزاء
يف غري حملة! ف�أثبت العر�ش � ً
أول ثم
�أنق�ش .فلم ولن ت�ستطيع �أن تثبت �أن فك
االرتباط جاء لطلب الود الغربي بوجود
ن�صو�ص �صرحة تت�ضاد مع ما قررت!
ولن ت�ستطيع �أن تثبت �أن الن�صرة بفك
ارتباطها ظنت �أن الق�صف �سوف يتوقف؛
فعليه كيف نق�شت؟!
ذجا،
و قادة جبهة الن�صرة لي�سوا ُ�س ً
حيث يظنون �أن امريكا �سوف تر�ضى
عنهم مبجرد فك ارتباطهم بالقاعدة،

�ضرورة حتييد الأعداء القريبيني.
فقد جاء على ل�سان قيادة قاعدة املغرب
يف (وثيقة �أزواد):
(والفائدة الثالثة :تكمن يف التخفيف
علينا من ال�ضغوط اخلارجية والدولية.
الأمر الثاين :من املهم جدا �أن ننظر
مل�شروعنا الإ�سالمي يف �أزواد على �أنه
مولود �صغري �أمامه مراحل عديدة ال
بد �أن مير عليها كي يكرب ويبلغ �أ�شده..
فاملولود احلايل الزال يف �أيامه الأوىل
يحبو على ركبتيه ومل يقف على رجليه
بعد ،فهل من احلكمة �أن نبد�أ ومن الآن يف
حتميله الأثقال التي �ستحول قطعا دون
وقوفه على رجليه ،بل ورمبا �ست�ؤدي
خلنقه وكتم �أنفا�سه؟!!� ...إذا كنا حقا
نريد له الوقوف على رجليه يف هذا العامل
املليء بالأعداء الأ�شداء املرتب�صني،
فال بد من التخفيف عنه والأخذ بيده
وم�ساعدته و�إ�سناده �إىل �أن يقف ،وينبني
على هذا الت�صور �أن نتبنى فقه حتييد
اخل�صوم ،و�أن نتجنب �سيا�سة اال�ستفزاز
واال�ستعداء وتهييج الأعداء) .
فقاعدة املغرب جماعة (عاملية) لها
عمليات �ضد طواغيت الغرب والعرب وال
ت�ؤمن بحدود ،ومع ذلك تقول ب�ضرورة

شعار جبهة فتح الشام الرسمي

فهذه من امل�سلمات املتقررة لديهم �أن
�إ�شكالية �أمريكا من املنهج اجلهادي
وال�سعي احلثيث لإقامة ال�شريعة،
ف�إن كانوا مل ير�ضوا عن مر�سي وال عن
�أردوغان فكيف يظنون �أن �أمريكا �سوف
تر�ضى عنهم (مبجرد) فك االرتباط؟!
يقول ال�شيخ �أبو حممد اجلوالين يف
امل�ؤمتر ال�صحفي:
(ونحن ذكرنا فيما �سبق �أن الت�صنيف
الأمريكي والت�صنيف الدويل للجماعات
�أو الدول �أو ما �شابه ذلك لي�ست هي على
ارتباطها يف تنظيم القاعدة ،ذكرنا فيما
�سبق �أن �صدام ح�سني مل يكن تنظيم
قاعدة لأنه خرج عن الهيمنة الدولية.
كوريا ال�شمالية خرجت عن الهيمنة ،كوبا
خرجت عن الهيمنة الدولية فحوربت
وعودت و�صنفت وما �إىل ذلك وجرى
عليها ما جرى؛ فلذلك الق�ضية لي�س
لها �أي عالقة يف ق�ضية تنظيم القاعدة.
م�شكلة الغرب مع ت�صنيف الف�صائل هو
يف الفكر الذي يحمله .فنحن ال ميكن �أن
نتالقى مع الغرب ب�أي �شكل من الأ�شكال،
فنحن �سواء كنا مع تنظيم القاعدة �أو مل
نكن مع تنظيم القاعدة فنحن لن نتنازل
عن مبادئنا وثوابتنا .نحن �سنبقى نقول
نريد �أن نحكم ال�شريعة و�سن�سعى لذلك
و�سن�ستمر يف اجلهاد ولن نهادن �أو نوقف
معركة مع عدو �صائل علينا) .
واجلزئية الأخرية هي رد على من زعم
�أن الن�صرة مبجرد فك ارتباطها �سوف
تر�ضى باحلل ال�سيا�سي!!
هل �أ�صبحت اجلبهة جماعة وطنية؟!
تركيز جماعة نطاق �صراعها يف جغرافيا
معينة ال يعني بال�ضرورة �أنها وطنية!
ف�أي م�شروع يطمح اىل خالفة را�شدة =
ُيفهم �أنه م�ؤيد لهدم احلدود و�إقامتها على
طول امتداد الدول الإ�سالمية.
و�أن اخلطوة االوىل لتحقيق هذا
امل�شروع هو تطويع النطاق اجلغرايف
الذي يقاتلون فيه وال�سيطرة عليه ،مع
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التدرج وحتييد الأعداء .فهذه اخلطوات
لي�ست حك ًرا على اجلماعات الوطنية كما
يزعم �أو يدعي بع�ض اجلهال!!!
مع املفارقة امل�ضحكة� :أن الر�سالة هذه
�أُر�سلت اىل فئة قد �سيطرت على الإقليم
وب�سطت نفوذها عليه ،فكيف وحالنا
يف ال�شام الزالنا يف مرحلة كر وفر مع
النظام؟! فمن باب �أوىل �أن نهتم بهذا
اجلانب من �أ�صحاب الر�سالة.
فقول ال�شيخ �أبو حممد اجلوالين �أن
اجلبهة اجلديدة ت�سعى اىل �إ�سقاط
النظام ال�سوري ،ال يلزم منه قط ًعا �أننا
�سوف نتوقف بعد النظام ال�سوري.
فال�شيخ مل يتعهد لهم بذلك.
كما �أن امل�شروع الوطني ال يلتقي بحال
مع وجود وفرة كثرية من الأعجام يف
اجلماعة ،بل اجلماعة الوطنية غالبًا ما
تهم�ش الغري �سوريني وتبدهم عن دائرة
القرار ،بينما خطاب فك االرتباط كان
بجانب ال�شيخ �أبو حممد اجلوالين ال�شيخ
�أبو الفرج امل�صري.
فهل قل�صت جبهة الن�صرة وجود
املهاجرين؟! وهل غريت منا�صبهم
القيادية؟! وهل دعت اىل وقوف ا�ستقبال
املهاجرين ب�شتى جن�سياتهم و�أعراقهم؟!
وهل �ألزمت املهاجرين بعدم احلديث عن
ق�ضايا بلدانهم؟!
�إذا كان اجلواب :ال ،فكيف تكون �إذن هذه
جماعة وطنية؟!
و�أما تركيزها على النظام الن�صريي مع
عدم �شن هجمات خارج احلدود فهو
د�أبها حتى ملا كانت يف القاعدة!!! فكيف
�ساب ًقا مل تكن جماعة وطنية والأن
�أ�صبحت جماعة وطنية رغم �أن علة
الأمر واحدة؟!
البيعة
بخ�صو�ص ت�شغيبات �أتباع البغدادي �أن
اجلوالين �أعتاد الإن�شقاق!
ف� ً
أول :هل ُي�سمى رف�ض الإن�صياع
والإن�ضواء حتت راية دولة العراق
الإ�سالمية يف العراق وال�شام �إن�شقا ًقا؟!

اجلواب :ال ،لأن (جبهة الن�صرة) و
(دولة العراق الإ�سالمية) كالهما يتبع يف
الأ�صل اىل تنظيم القاعدة ،وبينهما بيعة.
[ف�أورد ال�شيخ د� .أمين الظواهري
ن�ص ر�سائل دولة العراق الإ�سالمية �إىل
القاعدة والتي جاء فيها:
(�أو�صى ّ
ال�ش ُ
يخ -حفظه اهللُ� -أن نطمئ َنكم
حت�س ٍن
يف
ر
أمو
ل
فا
هنا،
أو�ضاع
على ال
ُّ
ُ
ِ
هلل احلمدِ ،وهو ي�س� ُأل
وتط ّو ٍر
ومتا�سك و ِ
ٍ
إعالن
نا�سب من وجه ِة نظ ِركم عند � ِ
عن الـ ُم ِ
ري اجلدي ِد للتنظي ِم عندكم ،هل ُت ّد ُد
الأم ِ
ال ّدول ُة بيع َته ع َل ًنا �أم تكون �س ًّرا كما هو
معلو ٌم معمو ٌل به �ساب ًقا؟).
فت�أمل قوله (جتدد الدولة البيعة)؛ �أي
�أن هناك بيعة تربط الدولة بالقاعدة.
 ثم قال العدناين ردًا على �شهادةالدكتور ما ن�صه�( :إن كل ما ذكرتَ مِ ن
�شهادتك �صحيح)؛ وهو �إقرار ب�صحة
�شهادة الدكتور �أمين والتي �أورد فيها
ر�سالة الدولة للقاعدة وطلبها جتديد
البيعة!!
� ًإذا ن�ستنتج التايل:
 �أنَّ فِعل اجلوالين لي�س غد ًرا وال نك ًثاللبيعة؛ لأنه ات�صل بالأمري العام ً
بدل من
الأمري املبا�شر عليه] .
فلو رف�ض �أبو عبيدة اجلراح �أوامر خالد
بن الوليد وات�صل ب�شكل مبا�شر مع عمر
بن اخلطاب= ال ميكن �أن تُ�سمي �أبو
عبيدة من�ش ًقا �أو ناك ًثا !! النه الزال يف
نف�س الدائرة واجلماعة.
ثانيًا :فك االرتباط مل يكن من طرف واحد
(قيادة الن�صرة) بل كان بتمهيد من قيادة
القاعدة ،وتن�سيق وت�شاور بني الطرفني،
فقيادة القاعدة قد مهدت الطريق قبل �أن
تعلن الن�صرة الإن�شقاق خرجت كلمة
لنائب الدكتور �أمين الظواهري يقول
فيها:
(ف�إننا نوجه قيادة "جبهة الن�صرة" �إىل
املُ�ضي قدما مبا يحفظ م�صلحة الإ�سالم
وامل�سلمني ،ويحمي جهاد �أهل ال�شام،
ونحثهم على اتخاذ اخلطوات املنا�سبة
جتاه هذا الأمر) .
وهذه اخلطوة متت بتفاهم مع قيادة
القادة كما �أ�سلفنا بدليل قول ال�شيخ
اجلوالين:
(ن�شكر الإخوة امل�شايخ يف قيادة جماعة
ونخ�ص بال�شكر
قاعدة اجلهاد عامة،
ُ
ال�شيخ الدكتور� /أمين الظواهري
حفظه اهلل ،-ونائب ُه ال�شيخ �أحمدح�سن �أبو اخلري -حفظه اهلل ،-ن�شكر
لهم موقفهم يف تقدمي م�صلحة �أهل ال�شام
وجهادهم وثورتهم املباركة ،وتقديرهم
مل�صالح اجلهاد العامة هذا املوقف الذي
�سي�سطره التاريخ ب�أحرف من نور ،فقد
�ضربت هذه القيادة املباركة ب�إذن اهلل
والزالت �أروع الأمثلة يف تقدمي امل�صالح
العامة العليا للم�سلمني على امل�صالح
التنظيمية اخلا�صة) .
ففك االرتباط جاء مبوافقة القيادة ،لذلك
كان اجلوالين ُيثني على موقفها هنا.
فهو لي�س انف�صال من طرف واحد .كما
�صنع البغدادي مع �إمرائ ِه يف القاعدة.
فال ميكن �أن تكون ملكي �أكرث من امللك
نف�سه!
ثال ًثا :يقولون �أنهم �سحبوا بيعتهم
للطالبان دون �إذ ًنا منهم �أو حتى دون
بواحا ،فنقول :هم �أدعوا
�أن يروا كف ًرا ً
كذلك �أن ال�شيخ �أبو حمزة املهاجر قد فك
ارتباطه بالقاعدة والطالبان من طرف
واحد!
يقول ال�شيخ �أمين الظواهري:
َ
حمزة املهاج ِر رحمه
(ثم كذبوا على �أبي
اهللُ ،فزعموا �أنه نكث بيع َة القاعدةِ يف
ال�شيخ �أ�سام َة -رحمه اهللُ -من
وقت
ِ
ِ
طرف واحدٍ) .
ٍ
فحال اجلوالين كحال �أبو حمزة -كما
تدعون!-
فيما �إما �أن يكونوا االثنني ناكثني
غادريني� ،أو ال.
ً
ف�ضل �أن اجلوالين قد انف�صل بتن�سيق
مع قيادة ،و�أنتم تقولون �أن �أبو حمزة
�أنف�صل دون علم قيادته!!!
و�إن �شاء اهلل �أن ي�صدر تو�ضيح عنما
قريب يف َّوت فيه الفر�صة على ما ظن به

العدد (  4 )18ذو القعدة  1437هـ � 7 -أغ�سط�س 2016-

ه�ؤالء الغالة اجلهلة �أن ُه مم�سك لهم.
فوائد خمت�صر حول فك االرتباط:
تعرية الأمريكان وبيان
وجههم الكالح من دون مكياج (حجة
القاعدة) يف حماولة ا�صطفافهم مع ب�شار
وقتال من قاتله! فالكثري من الف�صائل
وال�شخ�صيات لفهمها القا�صر كانت تقول
�أنتم جلبتم الأمريكان ب�سبب ارتباطكم
بتنظيم يخو�ض حربًا مفتوحة مع �أمريكا،
دون �أن يعي ه�ؤالء �أن م�شكلة �أمريكا
لي�ست مع القاعدة و�إمنا مع الإ�سالم
وامل�سلمني ،فا�ستمرار ح�شر �أنف�سها
فر�صة لتب�صري ه�ؤالء النا�س .ومن
ثم اقتناعهم مب�شروعك وحتولهم من
خمالفني اىل حلفاء.
 تقل�ص اله َّوة التي حتول مابني توحداجلماعات �أو حتى �إ�شرتاكها م ًعا ،فالكثري
من اجلماعات تتحجج ب�أن االرتباط مع
القاعدة �سوف يجعلها من�صبة على �أنها
م�ؤيدة لكافة �أفعال القاعدة! و�أن لوازم
هذا التوحد هو حتمل هذه التبعات ،ففك
االرتباط �سوف ُي�سهم –لو كان ه�ؤالء
جادين -اىل �إيجاد �صيغة ممتازة للتوحد
�أو التوحد الع�سكري يف �أدنى درجاته،
ولكن �إن �أبوا ،فهذه ُح َّجة على جنودهم
الذين �سوف يعرفون متل�ص قياداتهم
مما �سوف يفقدون الثقة بهم مما ينتج
عنه �إن�ضمام الكثري من ال�صادقني من
�صفوفهم اىل �صفوف اجلبهة.
 لو تدخلت �أمريكا ب�شكل �أكرب و�أ�سفرالح ًقا وت�سبب هذا التدخل يف �إنح�سار
وهزمية الن�صرة ومن ثم ف�شل الثورة
ال�سورية والتي الن�صرة هي ر�أ�س
ردحا
احلربة فيها ،ف�سوف تبقى الأجيال ً
من الزمان وهي تلعن تنظيم القاعدة
الذي �أعطى �أمريكا احلجة يف التدخل،
وطب ًعا لن تت�صور عقولهم القا�صرة �أن
م�شكلة الأمريكان لي�ست مع التنظيمات
بل مع الإ�سالم ،ولكن �سوف ين�ساقون
مع احلجة الأمريكية تباعً ا ،مما �سوف
يجعل التنظيم ينح�سر و�سوف يق�ص
هذا من فر�ص تواجده الح ًقا ،وقد يجعل
�أي بقعة ح�صلت فيها نف�س الفر�صة
املوجودة يف الثورة ال�شامية �أن تلفظ
وجود تنظيم القاعدة مبك ًرا خو ًفا من
تكرار امل�صري ،فتتعاون وتتمالئ على
قتال التنظيم مبك ًرا ويكون هنالك اقتتال
داخلي مبكر قد ُيف�شل هذه الثورة
الوليدة .فالبد من نظرة بعيدة املدى من
خالل هذه اخلطوة.
 وقف لوم النا�س و�سخطهم علىالقاعدة التي يف ظنهم القا�صر هي
ال�سبب يف الق�صف الأمريكي �أو الرو�سي
العتمادهم على ت�صريحات الدولتني يف
تربيرهم لق�صفهم املدن والأحياء ال�سكنية
والأبرياء �أنه ا�ستهداف للقاعدة!
 �إظهار تعاطف بع�ض امل�ستقلني �أوحتى حتييدهم يف �أح�سن الأحوال ،ف�أبو
ب�صري الطرطو�سي ً
مثل قد �شن حروبًا
على الن�صرة ،ومبجرد فك ارتباطها
تغريت نربة كالمه! وكذلك احل�صم
وغريه ،فالكثري من ال�شخ�صيات
ال�صادقة حتى الغري �سورية تتحرج
من ذكر �أ�سم الن�صرة حتى ال ت�صنف
�أنها قاعدة ،ف�ساب ًقا بع�ض ال�شخ�صيات
�أُعتقلت مبجرد �إن�صافها للن�صرة
كالدكتور الإردين �أجمد قور�شة ولكن الأن
هذا العائق قد زال ،مما قد يعطي ال�ضوء
الأخ�ضر لبع�ض هذه ال�شخ�صيات للثناء
على اجلبهة اجلديدة ،ومن ثم �سوف
يكون ثنائهم هذا دعاية للجبهة اجلديدة
عند متابعيهم ،وقد ي�ستغل هذا الأمر
الح ًقا يف بع�ض الأمور الإيجابية.
فالرهان لي�س على الأنظمة وال على
املجتمع الدويل وال على �أحذية
الطواغيت ،و�إمنا على ال�صادقني من
الدعاة والداعمني والنا�س والف�صائل.
ولأجل ه�ؤالء قد متعت خطوة فك
االرتباط مبباركة قيادة القاعدة ،وهذا
ما تي�سر يل للإجابة على �أ�سئلة الأخ
احلبيب �أبو ( ).....الأوزبكي وجزاكم
خريًا.
ع ــدد تج ــريبي
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«دعوها فإنها مأمورة»
معركة حلب الكبرى أنموذجًا

للكاتب :الشيخ عبد اهلل المحيسني

�أمتنا احلبيبة� ..إخواننا يف العامل
الإ�سالمي �أجمع� ..أهل ال�سنة جميعاً
حياكم اهلل وحيا اهلل حمياكم حيا اهلل
وقفتكم وحيا اهلل ن�صرتكم وحيا اهلل
ت�أييدكم حيا اهلل م�ؤازرتكم وحيا اهلل
ثباتكم حيا اهلل وجوهكم النرية..
�أ�ستغل هذا املنرب �صحيفة امل�سرى يف
هذا الوقت العظيم من �أوقات امل�سلمني
يف هذه الأيام يف �أيام اهلل املباركة لأ�ضع
بني �أيديكم هذه ال�سطور علها �أن جتد يف
قلوبكم موقعاً ح�سنا..
�أقول �أيها الإخوة قبل النفري �إىل بالد
ال�شام مهاجر ًا ومنا�صر ًا �إخواين كنت
�أت�أمل قول النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم�( :-إن مالئكة الرحمن با�سطة
�أجنحتها على ال�شام) وحيث �أنني
كنت قبل النفري كثري التجوال وال�سفر
فقد زرت بالد ال�شام مرات عديدة
وبالتحديد زرت �سوريا فكنت �أوازن
و�أقارن بني حديث النبي �-صلى اهلل
عليه و�سلم -عن �أر�ض ال�شام وعن
ما �أراه بعني الواقع يف �سوريا ف�أقول
�صدق ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم -وكذبت عيني ..ولكن هذا الواقع
البد له �أن يتغري ،وبالفعل جاء التغري،
ولكن �أ�صدقكم القول مل �أكن �أظن �أن
يكون التغيري على يد �أطفال �صغار ال
ميلك �أحدهم �أن يحمل بندقية ،جاء هذا
التغيري واهتز عر�ش الطاغية وتخلخلت
جيو�شه ب�صرخات جلجلت من �أفواه
�أطفال �صغار و�أقول لعل من حكمة اهلل
�سبحانه وتعاىل �أن من �أطلق هذه الثورة
التي �ستغري خارطة امل�سلمني وخارطة
املنطقة هم أناس بسطاء بينهم �أطفال
�صغار ،وك�أنها ر�سالة من رب العاملني
�أن هذه الثورة هي ثورة متكفل بها..
�أن هذه الثورة هي ثورة البسطاء ثورة
فطرة ..فالأطفال ال ميثلون تيار ًا وال
حزباً ف�صي ًال لذلك ..كنت دائما والزلت
�أقول عند كل نازلة �أو كل حادثة تلم
بامل�سلمني وتق�ض م�ضاجعهم وتثري
�أحزانهم �أقول ال تخافوا "دعوها ف�إنها
م�أمورة" ..وكم ارتقيت منابر �سوريا
بعد الثورة واجلهاد �أخطبهم حول هذا
املو�ضوع "دعوها ف�إنها م�أمورة" ،من
�أول يوم كانت الثورة م�أمورة حينما
قامت على يد �أطفال فلم يخطط لها
ف�صيل ومل ين�شئها حزب ولقد كانت

للكاتب :عبد العزيز محمد األسلمي

ا�ستمر �شهيدنا يف العمل يف املجال الإعالمي
وانتقل من اجلانب ال�صحفي �إىل الإنتاج
املرئي وتدرب على ذلك ثم كانت باكورة
�أعماله املباركة فيلم "م�سرية جهاد" الذي
كان يتحدث عن �سرية ا�شيخ �أبو �سفيان
ال�شهري رحمه اهلل ف�شارك ب�شكل كبري
يف التخطيط والفكرة والتنفيذ و�أعمال
املونتاج ،وكان اجلهد الأكرب عليه يف جمع
املادة والتنقيب يف الإر�شيف الكبري عن
�أي لقطة �أو مقطع لل�شيخ �أبي �سفيان ،ثم
تابع كل الدورات واملحا�ضرات والدرو�س
التي قدمها ال�شيخ �أبو �سفيان -رحمه
اهلل -وكان من �أهم �أفكاره �أن ندعم الأفالم
بكلمات لل�شيخ عبد اهلل عزام -رحمه اهلل-
و�أذكر �أنه تفرغ قرابة ال�شهرين على الأقل
ليعيد م�شاهدة كل ال�صوتيات واملرئيات
لل�شيخ عبد اهلل عزام واختار منها مقاطع
يف غاية الروعة لتكون �ضمن الفيلم ،وملا
بد�أ مع الإخوة يف الفيلم كانت الفكرة �أن
يكون اجلزء الأول عن ت�شكل فكر وعقلية

م�أمورة �أن تخرج بحناجر فطرية م�ؤمنة
حتمل فطرة الإ�سالم وا�صله ،ثم تتابعت
الأحداث بعد ذلك يف كل مرة يقول النا�س
"هذه هذه" فنقول "دعوها ف�إنها م�أمورة"
حتى جاءت �أحداث اخلوارج التي كانت
من �أ�شد ما رزء به امل�سلمون يف ال�شام
كنا نقول ملن قال على املهاجرين �أن
يعودوا �إىل �أر�ضهم نقول بل عليهم �أن
يبقوا ويحافظوا على جهادهم ف�إن ثورة
ال�شام م�أمورة و�إنها مكفولة بكفالة
اهلل ،وبالفعل زالت تلك الفتنة واندثر
وخمدت نارها وخبا �أوارها وانطفئ
وهجها ،وبقي نور الإ�سالم ،ونور املنهج
ال�صايف الإ�سالمي ال�صحيح وتالحم
امل�سلمون وعظوا على �آالمهم ونه�ضوا
من جديد خبا نورة اخلوارج وبقي نور
ال�سنة..
مرت بعد ذلك �أحداث �شديدة منها
التدخل الرو�سي قبل �سنة ونيف ،فقال
النا�س "هذه هذه" فكنا نقول لهم دعوها
ف�إنها م�أمورة ،ها نحن اليوم نعي�ش
ف�ص ًال جديد ًا من ف�صول كفالة اهلل
لأهل ال�شام ،من كان يظن �أو ي�صدق
�أو يت�صور �أن جي�شاً م�سلماً م�شكل من
ف�صائل متناثرة متر ب�أ�ضعف حاالتها �إذ
�أن التفرق �ضعف والبد ،ومع ذلك يتدخل
الرو�س بجحافلهم وبجي�شهم اجلرار
الذي ي�شكل ثالث �أقوى جي�ش يف العامل

ويتدخل الإيرانيون بقوتهم وتر�سانتهم
الع�سكرية ويتدخل حزب الالت ب�صفوفه
املنظمة واملدربة ويتدخل النجباء
واحليدرون والفاطميون والزينبيون
ويقاتلون امل�سلمني وهذه الف�صائل
املتناثرة �سنة وزيادة من القتال ال�شر�س
ثم يظهر عليهم املجاهدون والثوار بعد
كل هذا القتال بقوة ت�ضاعفت مرتني عن
قوة هذه الدول الغازية قبل تدخلها� ،إنه
م�صداق قول اهلل( :وي�أبى اهلل �إال �أن يتم

الفاطميون لو كره العامل �أجمع ي�أبى اهلل
�إال �أن يتم نوره..
"�إنها م�أمورة" �إنها ر�سالة من اهلل
�سبحانه وتعاىل لهذا اجلهاد ال�شامي،
"�إن اهلل تكفل بال�شام و�أهلها" و�إننا
نتفي�أ ظالل هذه الكفالة املباركة من
رب العاملني ن�س�أل اهلل �سبحانه وتعاىل
�أن يتممها ،ولعل من �أبهى �صور
الكفالة الربانية �أننا قبل �شهر من بد�أ
ملحمة حلب الكربى التي نعي�شها هذه

بوابة كلية المدفعية التي حررها المجاهدون في عمليات «معركة حلب الكبرى»

نوره ولو كره الكافرون) لو كره الرو�س
لو كره الإيرانيون لو كره احليدريون لو
كره النجباء ،لو كره الزينبيون لو كره

الأيام ،اجتمع الع�سكريون وكنت �أحد
املجتمعني كطالب علم مع �إخواننا فكان
الإخوة يتناق�شون ويقولون �أمامنا عقبة

ك�أداء يف الهجوم على حلب لتحريرها �أال
وهو "معامل الدفاع" ولكن �صواريخنا
ال ت�ستطيع ا�سكات تلك النار ..وما كنا
نقدر على �إ�سكات نريان هذا املعمل
الذي هو تر�سانة ع�سكرية حقيقية تدفع
بحمم نارها على كل من يحاول التحرك
ل�ضرب قوات العدو يف حلب ،و�إذا بنا
قبل �أن تبد�أ املعركة بع�شرة �أيام نفاجئ
مب�آذن اجلوامع يف �سوريا جميعاً تكرب
واملرا�صد تن�شر خرب مفاده تدمرت
معامل الدفاع ودمر اهلل على �أ�صحابها
قوتهم (وكذلك �أخذ ربك �إذا �أخذ القرى
وهي ظاملة �إن �أخذه لأليم �شديد) فر�أى
النا�س �أثر التفجري على بعد ع�شرات
الكيلو مرتات والنريان ت�ضطرم لتحرق
قادتهم ونخبهم وم�صنعيهم وكوادرهم
متهيد من اهلل �سبحانه وتعاىل لهذه
امللحمة الكبرية ،نعم ال نعجب "�إنها
م�أمورة" مل ينته الأمر هنا ،بل ومع
بدء العمل الع�سكري يبد�أ الطريان
الرو�سي بالق�صف ال�شنيع على مواطن
املجاهدين ف�إذا باهلل �سبحانه وتعاىل
ي�سقط مروحية رو�سية على متنها
�ضباط وجنود لتكون ر�سالة من اهلل
�سبحانه وتعاىل �إىل املجاهدين �أن من
كان معه اهلل فلن ي�ضيعه اهلل ..مل تنتهي
الق�صة هنا بل اقتحم املجاهدون يف �سبيل
اهلل بكل قوتهم على مدر�سة احلكمة

أطفال حلب يلتقطون صورة ويظهر خلفهم النار والدخان بسبب إحراق اإلطارات للتعمية على الطائرات الروسية أثناء تحرك الفصائل لفك الحصار

في ذكرى العظماء

الشهيد اإلعالمي :عبد السميع بن ناصر الحداء  -رحمه اهلل( -الجزء األخير)

ال�شيخ �أبي �سفيان وما هي العوامل التي
�أثرت فيه ،ثم يكون اجلزء الثاين حكاية
عن جزء من تاريخ املجاهدين يف جزيرة
العرب ح�سب ما عاي�ش ال�شيخ �أبو �سفيان،
ثم ملا جاء اجلزء الثالث قال �شهيدنا عبد
ال�سميع" :نريد هذا اجلزء �أن يتحدث عن

الشيخ أبو فراس السوري -رحمه اهلل-

�أبي �سفيان الإن�سان" وقد جنح يف ذلك
رحمه اهلل ون�س�أل اهلل �أن يجعل ذلك يف
ميزان ح�سناته ،وقد ركز يف اجلزء الثالث
على معاجلة النفو�س واالهتمام باجلانب
الرتبوي للمجاهدين وانتقى لذلك �أف�ضل

ما يوجد يف �أر�شيف ال�شيخ �أبي �سفيان،
وكان يردد كلمة ال�شيخ عندما قال" :كثري
من م�شاكل اجلماعات الإ�سالمية �أ�صلها
نف�سي ولي�س خالفاً منهجياً �أو عقدياً" وكان
يقول يل" :هذا عني ما �سمعته من ال�شيخ
�أبي فرا�س ال�سوري -رحمه اهلل -حيث
كان يقول �أعرف من امل�شايخ من ي�صده عن
املجاهدين جمرد الكرب وي�أنف �أن يتفوق
عليه تالميذه" وقد كان ل�شهيدنا عالقة
وثيقة بال�شيخ �أبي فرا�س ال�سوري -رحمه
اهلل -عند �إقامته يف �صنعاء وكان يرتدد
عليه كثري ًا وكان �أثري ًا عنده بل وكان �أمني
�سره ،يقول دخلت على ال�شيخ يف مكتبته
وكانت متلء الأرجاء ،فده�شت لكمية
الكتب التي حتتويها مكتبته ثم ده�شت
مرة �أخرى ملو�سوعية ال�شيخ ومدى
اطالعه وفهمه وتبحره يف جماالت عدة،
فهو ع�سكري متمر�س متقن ،وطالب علم
قد ر�سخت �أقدامه ،و�صاحب فكر نا�ضج
واطالع وا�سع على التاريخ والتجارب،
وهو مع كل ذلك الأديب الأريب ال�شاعر،
يقول يوماً جئت �إليه يف مكتبه وكان يف

�صحيفة  -ا�سبوعية  -تهتم بالق�ضايا الإ�سالمية

غاية اال�ستغراب والده�شة وكان ذلك
وا�ضحاً على حمياه وكان مما قاله "يا
عبد ال�سميع انظر �إىل هذا الرف يف املكتبة
علم الطبوغرافيا الآن جاء القوقل �إيرث
واخت�صر امل�سافات" يقول ثم بد�أ ي�شرح
يل كم اخت�صر الكمبيوتر والأنرتنت من
م�سافات ال ي�شعر بها اجليل اجلديد ،ثم
�أ�سندت م�ؤ�س�سة املالحم �إىل الأخ عبد
ال�سميع عدد من الأفالم ف�أخرجها على
خري وجه كان مما �أتذكره منها "غزوة
الأ�سريات" ومنها كذلك "ردع العدوان
اجلزء الرابع" ،ثم اجته �إىل والية البي�ضاء
ليقوم بزيارة ميدانية ويجمع املادة لفيلم
يحكي �سرية ال�شيخ طارق وقائد الذهب
رحمهما اهلل ،-ومكث يف تلك املناطقفرتة من الزمن يتنقل بني النا�س ويدعو
�إىل اهلل وي�شارك مع الإخوة يف العمل
الإعالمي والع�سكري ،ثم التقيته يف �شهر
ذي القعدة من عام  1435هـ ومكثنا �سوياً
ال نفرتق حتى قتل -رحمه اهلل -وكان يف
تلك الفرتة من�شغ ًال ب�إخراج فيلم "ملحمة
ال�شريعة وت�ضحيات القادة" فقام عليه

لوحده هو املخرج وهو املونتري وهو
كاتب ال�سيناريو وهو كاتب الن�ص ،وكنا
يومها يف و�ضع �شديد وظروف متقلبة لكن
�إ�صراره كان �أعظم من كل ال�صعاب وجلده
كان �أ�شد من تلك املحن ،حتى جاء اليوم
الذي ا�صطفاه اهلل فيه وهو خارج يف عدة
مهام جمع مادة لفيلم "ال�شيخ ال�شهيد علي

عبد السميع الحداء  -رحمه اهلل-

بلكرع الكازمي" و ت�صوير و�صايا عدد من
اال�ست�شهاديني وامل�شاركة يف تدريب عدد
من الإعالميني امل�ستجدين ،ف�أجنز �أعماله
وعلى غري ميعاد ا�صطفاه اهلل �شهيد ًا مع
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التي ا�ستع�صت �أربع �سنوات وخا�ض
املجاهدون عليها هجمات متتالية
لتتحرر هذه املدر�سة يف ن�صف �ساعة
بف�ضل اهلل �سبحانه وتعاىل وبتوفيقه،
لذلك نقول "�إنها م�أمورة" نعم �إنها ثورة
مباركة �أعادت لأمتنا �أجمادها وعزها
ومل تنتهي حقيقة هذه امللحمة مازالت
ف�صولها ت�سطر ومازالت �أحداثها تكتب
بالذهب وباملاء املعطر ويخطها رجال
�صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه..
ختاماً ال بد هنا من ت�سجيل كلمة �شكر
لأمتنا التي �أفرحتنا مبوقفها العظيم
املنا�صر لهذه امللحمة ملحمة حلب
الكربى.
ال �أخفيكم� ..أنني �أحد النا�س الذين
فرحوا فرحاً �شديد ًا حينما �شاهد
م�شاهري الأمة ودعاتها وم�شايخها
على خمتلف توجهاتهم يتفاعلون
يف تويرت ويف الفي�س بوك ويف �سناب
�شات مع ملحمة حلب الكربى حتى
العبي كرة القدم واملمثلني وامل�شايخ
الذين عرف عنهم عدم اخلو�ض يف هذه
امل�سائل اجلهادية رمبا خوفاً �أو تذرعاً
بذرائع �أخرى كتبوا يف هذه امللحمة
وهذا م�ؤ�شر جميل جد ًا يف تفاعل الأمة
و�أح�س املجاهدون هنا ب�أن �أمتهم معهم
و�أح�سوا ب�إخوة الإميان ،مل يكن التفاعل
من امل�شايخ و�أعالم وم�شاهري الأمة فقط
بل �أطفال ال�شام تفاعلوا كذلك ..وهذا
احلقيقة من الأمور العجيبة يف هذه
امللحمة �أطفال ال�شام تفاعلوا تفاعل
عجيب جد ًا فخرجوا �أحرقوا الإطارات
بكل مكان ..بنف�سي عددت من مئتي
نقطة حرق �إطارات جعلت يف ال�شام
غمامة �سوداء حالت دون الطريان
و�أهدافه ..وك�أن �أطفال ال�شام يقولون
نحن الذين �أ�شعلنا الثورة بهتفاتنا
ونحن الذين �سن�ساهم يف ن�صرة هذه
امللحمة واخرتاع �سالح م�ضاد لطريانكم
�إن حجبتم عنا م�ضادات الطريان� ..إنها
ملحمة بحق �أ�سماها النا�س "ملحمة
حلب الكربى" وهي بحق ملحمة حلب
الكربى وما زلنا نطلب �أمتنا مزيد ًا من
التفاعل مع هذه امللحمة وهذه الغزوة
املباركة التي ن�س�أل اهلل �أن ال تتوقف
بفك احل�صار فح�سب بل بتحرير كامل
حلب ال�شهباء حلب �صالح الدين حلب
احلمدانيني .

ثلة من املجاهدين على ر�أ�سهم ال�شيخ
"حارث النظاري" -رحمهم اهلل جميعاً،-
و�إنه ال يعلم �إال رب ال�سموات والأر�ض
كيف فعل بي فراقهم ..وقد كتبت يومها
تعزية �إىل ال�شيخ �أبي ب�صري -رحمه اهلل-
يف هذه الكوكبة بثثت فيها لوعتي و�أحزاين
وكان مما ذكرته عن الأخ عبد ال�سميع�" :أما
عبد ال�سميع فقد كان �شعلة ال تخبو وطاقة
كبرية ال تفرت ..هلل هو كم يعجز الكالم عن
رثاءه واحلديث عن م�آثره ..ول�ست مبالغاً
�إذا قلت �أنه كان �شيخي و�أحد الذين تربيت
على �أيديهم وكان رحمه اهلل ين�صحني
ويعظني ..فمن يل مبثله� ..صديق �صدوق
ونا�صح م�شفق وقدوة ح�سنة ..و�أح�سبه
من �أولئك الذين ي�ستنزل بهم الن�صر
وت�ستدفع بهم املكاره ..و�أ�شهد باهلل �أين ما
ر�أيت يف مروءته وتفانيه �إال القليل ..وقد
كنت �أفكر كثري ًا كيف يل �أن �أعي�ش بعد فقده
فا�صطفاه اهلل وتخلفت يف ركاب املتخلفني
لذنوبي وتق�صريي ولأنني ال �أ�صلح �أن
�أكون مع ه�ؤالء الطاهرين كما نح�سبهم"
انتهى.
ع ــدد تج ــريبي

األخــــــيرة

رئيس التحرير

جابر عبدالغني

للتواصل
msr1437
msr1437@ tutanota.com

هذه الصحيفة تحتوي على آيات وأحاديث فيجب االهتمام بها وعدم رميها

وبقيت كلمة

صورة وتعليق

من السيرة نضرب المثل..
كيف يفلح التنظير
ثائر المقدسي
كثري من الكالم خط للتنظري فقط ..حتت �أنوار البحث
واملطالعة والتفكري ..خال�صته نظريات ثاقبة من وجهة
نظر �صاحبها لأنها �سطرت ب�سهر الليايل و�إرهاق املقل ورمبا
بزيادة ال�شيب يف ال�شعر!
ولكن �سرعان ما تتحطم تلك التنظريات بواقع احلقيقة
لتنقلب لهاج�س يفزع �صاحبها� ،إنه التطبيق الذي ميتحن
فيه ذلك التنظري "الفذ".
وحني نت�أمل �أهم الأ�سباب التي تدفع بالنظرية لل�سقوط
يف هاوية التطبيق ،جنده باملقام الأول البعد عن امليزان
ال�شرعي والتب�صر العلمي يف �سرية نبي العاملني حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم.-وللأ�سف ال زالت الأمة تعاين من ت�سلط الأهواء على الأفكار
فتحيد بها عن جادة الهدي النبوي ..فيبخ�س الكبار حق
ال�صغار يف االنطالق جلني الثمار والكدّ ..وحجتهم يف ذلك
ر�أي وتنظري بحت!
نقف اليوم وقفة لنقارن زماننا بزمان ُيقتدى ب�سري �أعالمه
اقتدا ًء ينجي �صاحبه يف احلياة واملمات ،كيف ال وهم
رجاالت �صدر الإ�سالم ،وبينهم نبي الرحمة و�سيد اخللق
�أجمعني وخامت النبيني.
�إننا ن�شهد ب�أ�سف بع�ض من �أوتي علما ومكانة بني النا�س
ي�ستنكر �أن يتقدم للمهمات ال�شاب املقبل �أو التائب املذنب
�أو القليل اخلربة! وقد د�أب على هذه احلال �أجيال
و�أجيال ،بل �أ�ضحت من م�سلمات الأمر!..
واملت�أمل يف �سرية ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم،-
ال يجد لهذا التنظري �أ�سا�سا ،بل على العك�س يحبطه فعل
ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم وتعامله مع ال�صحابة
ر�ضي اهلل عنهم وهم يف ذروة البذل لتمدد دولة الإ�سالم
وثبات �أركانها يف مرحلة ح�سا�سة ال ينتظر عاقل �أن يختار
فيها ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم� -أ�سامة بن زيد
على ر�أ�س جي�ش لقتال قوة كقوة الروم يف ذلك الع�صر ،يف
جي�ش يقف فيه كبار ال�صحابة و�أقربهم مكانة عند النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم -خلف ذلك القائد ال�شاب ،وكذلكفعل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حني �أر�سل عمر بن
العا�ص ر�ضي اهلل عنه �إىل معركة ذات ال�سال�سل ،فن�صب
عمرو �أمري ًا على �أبي بكر ال�صديق وعمر بن اخلطاب ر�ضي
اهلل عنهما بعد �أقل من عام على �إ�سالمه وهما من هما ..
�إن موقفا عظيما كهذا يلخ�ص لنا احلكمة النبوية يف اختيار
املرء للمهمات دون بخ�س لقدراته ب�سبب افتقاده الأقدمية
�أو الف�ضل.
بهذه املقارنة الهادفة ن�ستخل�ص �أن قاعدة اختيار الرجل
املنا�سب يف املكان املنا�سب قد خ�ضعت لتنظري الأهواء
والأعراف التي قد حتيد عن حكمة الإ�سالم ،ومن العالجات
لهذا الداء ،الرجوع لهدي احلبيب دون ترقيعات التنظري.

في اليمين طفل فلسطيني يتقدم بالحجارة لرشق اليهود المحتلين ..وفي اليسار
طفل سوري من حلب يشارك في حرق اإلطارات لحجب الرؤية عن الطائرات

غرفة الموك أسيرة الدعم الغربي لم تقدم شيئا لثورة سوريا
حارث النقيب  -سوريا

"املوك" ا�سم خمت�صر لـغرفة عمليات ع�سكرية لعدة
دول مقرها عمَان ت�صدر امل�شهد يف اجلبهة اجلنوبية
ال�سورية ،بعد ت�صريحات وزير الدفاع الأمريكي
�آ�شتون كارتر ب�إعادة فتح اجلبهة من جديد لي�س لأجل
�أهداف الثورة ال�سورية كما يقول مراقبون بل لأجل
�أهداف الدول الداعمة.
وتقدم الغرفة الدعم املايل والع�سكري واللوج�ستي
لبع�ض الف�صائل امل�صنفة "معتدلة" يف اجلنوب
ال�سوري منذ �سنوات.
كارتر ك�شف قبل �أ�سبوع� ،أن التحالف الدويل ي�سعى
لفتح جبهة جديدة �ضد تنظيم الدولة انطالقا من
جنوب �سوريا ،بالتزامن مع هجوم اجلبهة ال�شمالية يف
عملية منظمة الهدف منها �إنهاء �سيطرة التنظيم على
مدينة الرقة واملناطق التي ا�ستولت عليها يف �سوريا.
ورغم عالقة الأردن بالغرفة �إال �أنه مل ي�صدر �أي تعليق
ر�سمي �أردين حول ت�صريحات كارتر ،وعلى العك�س ال
زالت احلكومة الأردنية ت�صر يف �أكرث من �سياق؛ عدم
وجود ما يعرف بـ"غرفة املوك".
وت�شهد الغرفة يف هذه الأيام عمليات دمج للف�صائل
ال�صغرية �ضمن قوة �أو قوتني كبريتني ،م�ستخدمة
�سيا�سة الثواب والعقاب املايل ،بح�سب ت�صريحات
قادة ف�صائل يف اجلنوب ال�سوري.
�سيا�سة الثواب والعقاب املايل التي تنتهجها غرفة
املوك ،جترب الف�صائل املرتبطة بها للخ�ضوع لأوامرها
وتوجيهاتها ،وقد قال بع�ض القادة يف اجلنوب
ال�سوري �أن املوك قطعت التمويل املايل ،املتمثل
برواتب بع�ض الف�صائل ملدة ثالثة �أ�شهر؛ بهدف
�إجبارها على االندماج ،بينما حُ رمت ف�صائل �أخرى
من التمويل نهائيا.
وعن ت�شكيلة الف�صائل التي ا�شرتكت يف غرفة املوك
�أكد قائد لواء فر�سان حوران� ،أبو و�سيم احلوراين،
�أن "�أغلب الف�صائل املوجودة يف اجلبهة اجلنوبية

جندي أمريكي في مهمة تدريب إلحدى المليشيات في العالم العربي

املحاذية للحدود الأردنية؛ هي تابعة للجي�ش
احلر ،وتتبع يف الوقت ذاته لغرفة املوك املتواجدة
يف الأردن ،والتي يديرها دول ك�أمريكا وبريطانيا
وال�سعودية والإمارات والأردن ".و�أكد احلوراين �أن
هذه الغرفة "تدير ف�صائل اجلبهة اجلنوبية ،وتقدم لها
رواتب �شهرية ،وذخائر ،وطرودا �إغاثية".
العقيد خالد احلبو�س ،رئي�س املجل�س الع�سكري
لدم�شق وريفها واملنطقة اجلنوبية يف اجلي�ش احلر،
�أكد من جهته �أن عدد الف�صائل يف املنطقة اجلنوبية
يبلغ  120ف�صيال ،منها  20ف�صيال يتلقى الدعم،
وا�صفا املدعومني بـ"جمموعة فا�سدين؛ لي�س لديهم ال
قيادة ،وال تنظيم ،وال �إدارة ،وال مقدرة على ا�ستطالع
املعارك" .ووجه االتهام للأمريكيني الذين يعملون على
"دعم كل ف�صيل على حدة ،و�أي قائد قادر على توحيد
الثوار ف�إنهم ي�ستبعدونه ،ويختارون االنتهازيني
والو�صوليني فقط" .ويف الأخري ف�إن هذه الف�صائل
�أ�سرية الدعم الغربي مما يف�سر ظهورها واختفاءها مع
ظهور واختفاء الدعم الغربي.
ويبلغ عدد املقاتلني املوزعني بني الف�صائل اجلنوبية؛

ما يقارب الـ� 30ألف مقاتل؛ بح�سب تقديرات القادة
الع�سكريني ،ي�سيطرون على مناطق جنوب �سوريا،
مبا فيها ريف دم�شق ،ودرعا ،وحو�ض الريموك،
والقنيطرة ،وال�سويداء ،وبع�ض املناطق املحاذية
للحدود الأردنية ال�شرقية.
�أكرب هذه الف�صائل هو ف�صيل "جبهة ثوار �سوريا"
البالغ تعداده �سبعة �آالف مقاتل؛ ويعد الف�صيل من
�أكرب الف�صائل التي تتلقى دعما من غرفة "املوك" ،ي�أتي
بعده يف املرتبة الثانية "قوات �شباب ال�سنة" التي يبلغ
تعدادها �ستة �آالف مقاتل ،ثم "جي�ش الريموك" البالغ
تعداده ثالثة �آالف مقاتل ،وجميعها تتبع للجي�ش
ال�سوري احلر.
و�أبرز الف�صائل يف هذه املنطقة هي؛ جبهة ثوار
�سوريا ،وجبهة �أن�صار الإ�سالم ،و�ألوية �سيف ال�شام،
و�ألوية الفرقان ،وجميعها يتبع للمجل�س الع�سكري يف
القنيطرة ،وفرقة عامود حوران ،وفرقة �شباب ال�سنة،
وفرقة لواء فجر التوحيد ،وفرقة املعتز ،وفرقة
احلمزة.
ويجدر الإ�شارة �إىل �أن جبهة فتح ال�شام لديها قوة يف

املنطقة �إال �أن عدد جنودها ال يتجاوز � 150شخ�صا
ح�سب تقديرات القادة الع�سكريني هناك.
ف�صيل "جتمع احلق" ظهر م�ؤخرا نتيجة دمج لواء
احلرمني ال�شريفني ،ولواء عا�صفة اجلنوب ،ولواء
�شهداء احلارة ،والفرقة  99م�شاة ،بح�سب نا�شطني
�إعالميني يف اجلنوب ال�سوري؛
كذلك �أدى اندماج الفرقة  24م�شاة ،والفرقة  69قوات
خا�صة ،واللواء الأول مهام خا�صة ،يف ف�صيل واحد
حتت �إ�سم "الفرقة  46م�شاة بقيادة العقيد يو�سف
املرعي.
وقد ندد ن�شطاء على مواقع التوا�صل االجتماعي مبا
�سموه خيانة ف�صائل املوك للثورة ال�سورية والتزامهم
القعود يف حني يخو�ض جي�ش الفتح والف�صائل املقاتلة
معه معارك �شر�سة لفك احل�صار عن حلب والتقدم على
ح�ساب �سيطرات النظام الن�صريي رغم وط�أة الق�صف
الرو�سي ،ويف حني يرجع بع�ض الع�سكريني �أ�سباب
ف�شل التقدم على اجلبهة اجلنوبية �إىل �صعوبات
داخلية وخارجية ،منها عدم منا�سبة الدعم املقدم
للو�صول �إىل دم�شق ،كون ال�سالح املتوفر غري نوعي،
حيث تتلقى اجلبهة اجلنوبية ذخائر فقط بن�سبة
قليلة جدا ،مع وجود �أهداف ا�سرتاتيجية بحاجة
�إىل �سالح نوعي وثقيل ..يرى مراقبون �أن �أي حترك
للف�صائل البد �أن يوازيه ر�ضا الدول الداعمة على
ر�أ�سها الواليات املتحدة الأمريكية والتي ال ترى لهذه
الف�صائل من دور �إال قتال تنظيم الدولة الإ�سالمية.
ويجدر الإ�شارة �إىل �أن ال�شيخ الفاحت اجلوالين �أمري
جبهة فتح ال�شام كان قد حذر من الف�صائل التي
تتلقى دعما من اخلارج ّ ،
وبي �أنها خطر م�ؤكد على
�سري الثورة وتعطيل جهودها يف حتقيق تقدم على
الأر�ض للإطاحة بالنظام الن�صريي ،كون �أي حترك
لهذه الف�صائل م�شرتط بقبول الطرف الداعم والطرف
الداعم ال يهمه �إ�سقاط النظام بل يوظف هذه الف�صائل
يف حربه �ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية وهو ما يتعدى
�أهداف الثورة ال�سورية التي انطلقت �أ�سا�سا لإ�سقاط

أمريكا تدعم جيش إيران
بـ  400مليـــــــون دوالر

مقتل ضابط كبير بالجيش
األفغاني مع أربعة آخرين

إدلب :كشف خلية تابعة
لجماعة البغدادي

الشيخ الجوالني في رسالة له
يبارك انتصارات حلب األخيرة

ذكرت تقارير �أن مبلغ  400مليون دوالر املدفوع من
الواليات املتحدة لإيران قد �ضخ يف قطاع واحد هو
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الإيرانية ،وبح�سب مراقبني ف�إن
ميزانية طهران للعام القادم تبلغ مليار ًا و  700مليون
دوالر بزيادة  %90عن ميزانية العام احلايل.

فجر جماهدو الإمارة الإ�سالمية �سيارة قائد �أمن طريق
كابل ـ لوجر ال�سريع "�ستار ها�شمي" يف منطقة عمر خيل
التابعة ملديرية خاك جبار بوالية كابل عا�صمة البالد.
�أ�سفر االنفجار عن تدمري �سيارة العدو ومقتل ال�ضابط
املذكور مع � 4ضباط �آخرين.

قام اجلهاز الأمني جلبهة فتح ال�شام بالتعاون مع اللجنة
الأمنية بجي�ش الفتح مبداهمة �شقة امنية جلماعة البغدادي
يف حي الق�صور يف مدينة �إدلب كانت منطلق للتفجريات
والعمليات الإنتحارية يف املنطقة ،ومت �أ�سر ثالثة بينما فجر
اثنني نف�سيهما.

وجه ال�شيخ �أبو حممد اجلوالين �أمري جبهة فتح ال�شام ر�سالة
�صوتيه �إىل �أهل حلب هن�أهم باالنت�صارات ،و�أ�ضاف �أن نتائج
املعركة تتعدى فك احل�صار ،بل �ستقلب موازين ال�صراع يف
ال�ساحة ال�شامية ،وتقلب طاولة امل�ؤامرات الدولية على �أهل
ال�شام  ،وتر�سم مالمح مرحلة جديدة ل�سري املعركة يف ال�شام.

�صحيفة  -ا�سبوعية  -تهتم بالق�ضايا الإ�سالمية
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