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رسالة حول

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

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

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
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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

