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الكرملين :لقاء بوتين ومبعوثين
سوريين وسعوديين غير صحيح

اتهامات متبادلة وتخوين:
«أحرار الشام» و«النصرة» أمام منعطف
انشغلت أوساط
«الجهاديين» في األيام
األخيرة بلغط جديد محوره
هذه ّ
المرة ٌ «حركة أحرار
الشام» .لغط ال يبدو عابرًا
بالنظر إلى ثقل األسماء
ّ
«الجهادية» المنخرطة فيه،
«أحرار
لتبدو العالقة بين ّ
الشام» و«النصرة» مرشحة
من جديد للدخول في
نفق من االحتراب القائم
هذه ّ
المرة على أسس
ّ
«عقائدية»
صهيب عنجريني

م ــن الـشـهــر الـ ـج ــاري ،وثــانـيـهـمــا قبل
ّأيـ ــام ف ــي صـحـيـفــة «داي ـل ــي تـلـغــراف»
الـبــريـطــانـ ّـيــة .وفـيـمــا اقـتـصــرت ردود
الفعل الـتــي أثــارهــا املـقــال األول على
تـعـلـيـقــات عــابــرة ام ـتــدحــت الـخـطــوة،
وأخ ـ ـ ـ ــرى ان ـت ـق ــدت ـه ــا عـ ـب ــر ص ـف ـحــات
«ال ـج ـه ــادي ــن» ف ــي م ــواق ــع ال ـتــواصــل
ّ
االج ـت ـمــاعــي ،ف ــإن امل ـقــال الـثــانــي أثــار
ردودًا م ــن ال ـع ـي ــار ُ ال ـث ـق ـي ــل ،ب ـع ــد أن
ّ
دخــل على الـخــط املـنــظــر «الـجـهــادي»
املـ ـ ـع ـ ــروف أبـ ـ ــو ق ـ ـتـ ــادة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
(عـ ـم ــر م ـح ـم ــود عـ ـثـ ـم ــان ،أردنـ ـ ـ ــي مــن
أصـ ــل ف ـل ـس ـط ـي ـنــي) ،وهـ ــو أحـ ــد أب ــرز
ّ
ُمـنــظــري «ال ـقــاعــدة» ،وأك ـبــر املــؤثــريــن
ف ــي س ـي ــاس ــات وس ـل ــوك ـي ــات «جـبـهــة
ال ـن ـص ــرة» ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،إلــى
درجــة تأكيد بعض «الجهاديني» أنه
كــان وراء قــرار فصل صالح الحموي
ّ
ماريا
(«أس الـصــراع») ،وتجميد أبو
ّ
رسميًا،
القحطاني (وهو قرار لم ُيعلن
ّ
ول ـ ــم ي ــؤك ــد بـ ـع ــد) .ونـ ـش ــرت صـفـحــة
ً
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» م ـق ــاال
َ
خطابه
هــاجـ َـم فيه الـنـحــاس ،معتبرًا
ً
«خ ـط ــاب ــا ف ــاش ــا ل ــن ي ـح ـقــق ل ـق ـيــادة
األح ــرار مقاصدها ،ولكن سيجعلها

قـتــادة ّ
تعمد تضمني «مـقــالــه» أعــذارًا
ّ
ُي ـم ـك ــن ل ـ ـ ــ«أحـ ـ ــرار ال ـ ـشـ ــام» أن تــت ـكــئ
َ
عليها حــال رغبتها فــي التراجع عن
ّ ّ
ّ
التقرب من الغرب ،فرجح أن
محاوالت
ّ
«بعض الخبثاء ورطهم هذه الورطة
غير الحميدة أب ـدًا ،وسعى لتسويق
ّ ّ
هــذا الـخـطــاب» .وأك ــد أن هناك بعض
التسريبات التي يسوقها البعض عن
«الـحــركــة لـتــوريــط مستقبلي خبيث،
وه ــو أن ـه ــا م ـس ـت ـعــدة مل ـقــات ـلــة الـتـيــار
ّ
ال ـج ـه ــادي ك ــل ــه م ـقــابــل ق ـب ــول أوراق
(الغربي)» .ورأى أبو قتادة
االعتماد
ّ
ّأن ّ
النحاس «ملا لم يجد هجومًا قويًا
ع ـل ـيــه ب ـع ــد املـ ـق ــال األول ف ــي خ ـطــاب
اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ذه ـ ــب ل ــدوان ـن ــغ
س ـ ـتـ ــريـ ــت ،ب ـ ــل وخ ـ ــاط ـ ــب املـ ـع ــارض ــة
البريطانية ألنـهــا قــد تــرث حكمًا في
االنتخابات الجديدة».

ردود ّ
«نارية» لـ«الحركة»

أس ـ ـ ـ ـ ـ ــرع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردود عـ ـ ـل ـ ــى اتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات
الفلسطيني جــاء على لـســان «عضو
مـجـلــس ال ـش ــورى ف ــي أح ـ ــرار ال ـشــام»
أبـ ــو ع ـ ــزام األن ـ ـصـ ــاري .وات ـه ـم ــه عبر
سلسلة «ت ـغــريــدات» بــ«الـتـعــامــل مع
املـخــابــرات الـجــزائــريــة» ّإب ــان الـصــراع
ب ــن ال ـح ــوم ــة ال ـج ــزائ ــري ــة ومـسـلـحــي
«جيا» (الجماعة اإلسالمية املسلحة).
األنصاري وصف أبو قتادة بالكاذب،
ورأى أن «كالمه كاف عند أهل الغلو
لـلـتـكـفـيــر وس ـفــك الـ ــدم الـ ـح ــرام ،وكـنــا
ظننا الشيخ صحا من غفلة سنوات
ال ـجــزائــر الـقــاتـمــة عـنــدمــا ُس ـفــك ال ــدم
بـ ـسـ ـي ــف ال ـ ـط ـ ـغـ ــاة وال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاة» .ك ــذل ــك
تداولت أوساط «أحــرار الشام» كالمًا
صـ ـ ــادرًا ع ــن «ال ـق ـي ــادي ف ــي ال ـحــركــة»
ّ
الشعار)
أبــو الحسن التبوكي (إي ــاد
يـهــاجــم فـيــه أب ــو ق ـتــادة الفلسطيني،
ويتهمه بـ«املتاجرة في قضايا ّ
األمة».

مـ ــن جـ ــديـ ـ ٍـد ت ـ ـثـ ــار الـ ـتـ ـك ـ ّـهـ ـن ــات ح ــول
مستقبل الـعــاقــة بــن «حــركــة أح ــرار
ّ
اإلسالمية» و«جبهة النصرة».
الشام
وحـ ـت ــى وقـ ـ ــت ق ــري ــب كـ ـ ــان الـ ـط ــرف ــان
ّ
ّ
وعقائديًا» بتنظيم
«فكريًا
يرتبطان
«ال ـقــاعــدة» ،كــل منهما على طريقته.
ف ـف ـي ـمــا أع ـل ـن ــت «الـ ـنـ ـص ــرة» والء هـ ـ ــا،
وص ـ ـ ـ ـ ــارت مـ ـعـ ـتـ ـم ـ َـدة ك ـ ـفـ ــرع رس ـم ــي
ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم فـ ــي «ب ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـشـ ـ ــام» ،فـقــد
بـقـيــت «بـيـعــة األحـ ـ ــرار» س ـ ّ
ـري ــة .لـكــن،
ومنذ اغتيال مؤسس «أحــرار الشام»
حـســان عـ ّـبــود ومـعـظــم «ق ــادة الصف
ّ
األول» ف ـي ـهــاُ ،وضـ ـع ــت ال ـع ــاق ــة بني
«ال ـح ــرك ــة» و«ال ـن ـص ــرة» ع ـلــى امل ـحــك.
خــافــات كـثـيــرة نشبت بــن الطرفني
ت ـط ـ ّـور بـعـضـهــا إلـ ــى اش ـت ـبــاكــات في
ّ
بعض املــواقــع ،لـكــن جـهــود االحـتــواء
ك ــان ــت ت ـن ـجــح دائـ ـم ــا .رغـ ــم ذل ـ ــك ،ظل
العديد من كوادر «النصرة» ينظرون
إلى «األحرار» بعني الشك .اليوم باتت
ُ
«ال ـحــركــة» ال ـتــي تـعـتـبــر أق ــدم تنظيم
ّ
«جهادي» ســوري متهمة بـ«االرتماء
ف ـ ــي حـ ـض ــن ال ـ ـ ـغـ ـ ــرب» واالس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
لـ«مقاتلة التيار الـجـهــادي بأكمله».
«الحركة» كانت قد ّ
سجلت محاولتني
ل ـلــدخــول عـلــى خــط «مـخــاطـبــة ال ــرأي
العام الغربي» ،عبر مقالني لـ«مسؤول
ّ
الخارجية» لبيب النحاس،
ُالعالقات
نشر ّأولهما فــي صحيفة «واشنطن
ب ـ ــوس ـ ــت» األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ف ـ ــي الـ ـع ــاش ــر

ت ـع ــادي مـحـيـطـهــا اإلس ــام ــي الــداعــم
لـهــا ،وخــاصــة الـتـيــار الـجـهــادي الــذي
ه ــو ع ـصــب ال ـح ــرك ــة ال ـج ـه ــادي ــة بكل
ألــوان ـهــا وأط ـيــاف ـهــا» .وك ــان م ــن أب ــرز
املــآخــذ الـتــي طرحها الفلسطيني أن
النحاس «طرح القضية السورية من
خالل فصيله وتسويقه» ،األمــر الذي
يـحـمــل ف ــي ط ـيــاتــه ات ـهــامــا بـمـحــاولــة
اخ ـ ـت ـ ـصـ ــار ال ـ ـسـ ــاحـ ــة ب ـ ــ«ال ـ ـحـ ــركـ ــة».
وهــاجــم ّالفلسطيني «أح ــرار الـشــام»،
معتبرًا أنـهــا «جماعة ضعيفة الفكر
وال ـت ـق ـي ـي ــم» ،و«م ـس ـت ـع ــدة مل ـعــادات ـنــا
(امل ـق ـصــود م ـع ــاداة ال ـتـ ّـيــار الـقــاعــدي)
من أجل رضــاء الغرب ،بل وأخــاف أن
ّ
أق ــول أك ـثــر مــن هـ ــذا» .وي ـبــدو أن أبــو

بـ ـ ــدوره ،اك ـت ـفــى «ق ــائ ــد ال ـح ــرك ــة» أبــو
جابر الشيخ بامتداح مقال ّ
النحاس،
ّ
مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا أن ـ ـ ـ ــه «ارتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ب ــال ـخ ـط ــاب
ال ـت ـق ـل ـيــدي مل ـس ـتــوى الـ ـه ــدي ال ـن ـبــوي
فــي إي ـصــال مــا نــريــد عـلــى ق ــدر فهوم
اآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدراك م ـس ـت ـف ـي ــد مــن
ّ
تدافعهم البيني» .وأك ــد الشيخ عبر
ّ
صـفـحـتــه ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» أن «حــركــة
أحـ ــرارال ـ ـشـ ــام اإلس ــامـ ـي ــة :سـيــاسـيــا
حركة ،ودينيًا إسالمية .وبتالزمهما
صرنا أحرارًا».

ملـكـتــب االتـ ـص ــاالت أج ـه ــزة كمبيوتر
م ـ ـح ـ ـمـ ــولـ ــة .يـ ـ ـج ـ ــول ـ ــون ع ـ ـلـ ــى مـ ـح ــال
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،وي ـس ـت ـخ ــدم ــون ب ــرام ــج
ّ
تمكنهم من إيقاف ّ
أي رقم عن
معينة
الـعـمــل ،إذ معظم األرق ــام املستخدمة
تركية وعراقية مؤخرًا ،وفي مقدورهم
إيقاف خدمة «واتس آب» عن أي رقم،
واالطـ ــاع عـلــى امل ـحــادثــات ،ثــم إع ــادة
ت ـف ـع ـيــل خـ ــط املـ ـشـ ـت ــرك إن لـ ــم يـثـبــت
تورطه بعمل ضد التنظيم.
ي ـقــول عـبــد الـ ـ ــرزاق ،وه ــو م ــواط ــن من
ريـ ــف ال ــرق ــة ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»« :س ـب ــق أن
أوقفوا رقمي عن العمل أكثر من مرة.
اس ـت ــدع ــان ــي أم ـي ــر االت ـ ـصـ ــاالت ،وهــو
صديق قديم ،وأخبرني أنه من أوقف
رقمي للمراقبة ،ثم أعاد تفعيله»« .يا
عبد ال ــرزاق نحن نـعــرف كــل ش ــيء ،ال
يمكن أن تفعلوا شيئًا خ ــارج نطاق

عـلـمـنــا ومـعــرفـتـنــا ،لــذلــك انـتـبــه على
نفسك» ،قال له «األمير».
ت ـخ ـض ــع االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت األرض ـ ـي ـ ــة هــي
األخرى للمراقبة الدقيقة ،ويتم قطعها
في مناطق مختلفة بني فترة وأخــرى
دون إن ــذار مسبق .لــذا اعـتــاد األهــالــي
أن يـتـحــدثــوا بـلـغــة ال ــرم ــوز حـتــى قبل
سقوط الرقة ،فما زالــوا يذكرون قصة
الـ ـف ــاح ال ـ ــذي كـ ــان ي ـت ـح ــدث م ــع اب ـنــه
عـبــر الـهــاتــف ،يـســألــه عــن امل ـكــان الــذي
ً
«س ـي ـف ـجــره أوال ف ــي الـ ـج ــزء ال ـشــرقــي
أو الـغــربــي مــن األرض» ،وم ــع انتهاء
امل ـكــاملــة ت ــم تــوق ـي ـفــه ،وب ـعــد التحقيق
مـعــه ف ــي ف ــرع األم ــن الـعـسـكــري آن ــذاك
تــم إخ ــاء سبيله بـعــد الـتــأكــد مــن أنــه
يـتـحــدث عــن سـقــايــة األرض ،وتفجير
الرقية ّ
ّ
يعبر
األرض في اللهجة املحلية
عن سقايتها بطريقة معينة.

ت ـق ــول إحـ ـ ــدى األم ـ ـهـ ــات« :وقـ ـ ــت أري ــد
أحـ ـك ــي مـ ــع ب ـن ـت ــي امل ـق ـي ـم ــة فـ ــي ري ــف
م ـح ــاف ـظ ــة الـ ــرقـ ــة الـ ـش ــرق ــي ،أس ــأل ـه ــا:
شـلــون الـجــو عـنــدكــم ،إن شــاء الـلــه ما
فــي ع ـج ــاج» ،ه ــذا فــي فـصــل الصيف،
حيث يكثر الغبار الذي ُيعرف محليًا
ب ــ«ال ـع ـج ــاج» ،أم ــا ف ــي ف ـصــل الـشـتــاء
ف ـت ـســأل ـهــا «إن كـ ــان ه ـن ــاك أمـ ـط ــار أو
ال» .وهــذه الكنايات تأتي تعبيرًا عن
وجــود اشتباكات أو انتشار حواجز
واعـتـقــاالت .ال يستطيع الـنــاس حتى
الـ ـس ــؤال ع ــن املـعـتـقـلــن ل ــدى عـنــاصــر
ال ـت ـن ـظ ـيــم ،ف ـمــن أراد أن يـطـمـئــن عن
ق ــري ــب لـ ــه أو ص ــدي ــق ع ـب ــر ال ـحــديــث
الهاتفي مع أهله ،يسألهم« :رجــع من
السوق أو بعدو ما رجع».
تـ ـضـ ـي ــف ام ـ ـ ـ ـ ــرأة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى« :م ـ ـ ــا ن ـق ــدر
ن ــروح عـلــى مــراكــز اإلن ـتــرنــت التابعة

الشام» مستعدة
«أحرار
ّ
لمعاداة التيار القاعدي
من أجل إرضاء الغرب

نـفــى الـنــاطــق بــاســم الــرئــاســة الــروس ـيــة ،ديـمـتــري بـيـسـكــوف ،األن ـبــاء عن
إجراء الرئيس الروسي فالديمير بوتني اتصاالت مع ممثلني عن الرئيس
السوري بشار األسد وامللك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود
«بغرض تقريب املواقف بني دمشق والرياض في مجال مكافحة اإلرهاب».
وأضاف ّإن «األنباء عن حصول لقاءات مع ممثلني سوريني أو سعوديني
خاطئة وغير صحيحة» ،معتبرًا ّأن «موضوع مكافحة اإلرهاب والتعاون
مع جميع البلدان املهتمة في هذا املجال موجود دائمًا على جدول األعمال،
أما التفاصيل األخرى فال تتوافق تمامًا مع الواقع».
كالم بيسكوف جاء ردًا على تقريرين في الصحافة اللبنانية ،األول للزميل
ناهض حتر ،يوم الثالثاء املاضي ،عندما كتب في زاويته في «األخبار»
عــن «تجهيز موسكو عناصر امل ـبــادرة» ،بعد لقاء الرئيس بوتني وزيــر
الخارجية السوري وليد املعلم الذي عاد الى دمشق «وفي جعبته عرض
سعودي مضمون روسيًا ...ليحصل في  5تموز الجاري ،لقاء تفاوضي
بــن شخصية ســوريــة رفيعة املستوى ،مــن الصف األول فــي الــدولــة ،مع
محمد بن سلمان» .كذلك أفــادت الزميلة «السفير» في صفحتها األولى
أمــس عن «قناة اتصال سعودية مع سوريا عبر (الـلــواء علي) اململوك»،
وذلك بعد «طلب الرئيس الروسي من الجانبني السعودي والسوري إيفاد
مبعوثني يحمالن تكليفًا رسميًا مــن األســد ومــن امللك سلمان بــن عبد
العزيز ،لرفع طابع املفاوضات إلى أعلى مستوى ممكن».

المعلم لدي ميستورا:
إنهاء اإلرهاب ال يزال األولوية
أكــد وزيــر الخارجية الـســوري وليد املعلم أن بــاده «ال تــزال تعتبر إنهاء
اإلرهــاب وتجفيف مصادره وتمويله ودعمه األولوية األساسية» ،مؤكدًا
استمرار صمود الشعب والجيش في سوريا دفاعًا عن أمن واستقرار
سوريا واملنطقة.
ك ــام املـعـلــم ج ــاء خ ــال لـقــائــه املــوفــد األم ـمــي إل ــى ســوريــا سـتـيـفــان دي
ميستورا في دمشق أمس الذي
«ق ـ ّـدم عــرضــا عــن آخــر تـطــورات
الــوضــع فــي مــا يتعلق بمتابعة
املشاورات واللقاءات التي أجراها
فــي ع ــدة دول ح ــول إي ـجــاد حل
سياسي لألزمة السورية ،وذلك
ق ـبــل اإلح ــاط ــة ال ـت ــي سـيـقــدمـهــا
إلــى مجلس األمــن أواخــر الشهر
ال ـجــاري» ،حسب وكــالــة «ســانــا»
الرسمية.
(سانا)

ٌ
«هدي نبوي»!
«الشيخ» :المقال

ل ـلــدولــة ،مــا نــاخــذ راح ـت ـنــا ،يـكــون في
مسلحني كثير ،ويراقبون الناس إيش
تـحـكــي ،ون ـخــاف مــن قـصــف الـطـيــران
لتجمعاتهم ونـحـنــا بــاملــركــز ،وكلنا
أمرنا لله ،مو طالع بيدنا شي».

اتصاالت الرقة
بلغ عدد مشتركي الهاتف األرضي في
محافظة الــرقــة قبل سقوطها حوالى
 95768مشتركًا ،ووص ــل عــدد املــراكــز
اآلل ـي ــة ف ــي امل ـحــاف ـظــة إل ــى  31م ـ ّـرك ـزًا،
وكانت مؤسسة االتصاالت قد وقعت
عقودًا استثمارية مع شركة «سيمنز»
 Siemensاألملانية لتأمني ثالثة ماليني
خــط هــات ـفــي ،بينما ال ي ـت ـجــاوز عــدد
سكان محافظة الرقة مليون نسمة.
تـعــرضــت شـبـكــة االتـ ـص ــاالت م ــع بــدء
ال ـحــرب للعديد مــن األضـ ــرار ،وكــانــت

تنقطع االتصاالت األرضية والخلوية
واإلنـ ـت ــرن ــت ألشـ ـه ــر أحـ ـي ــان ــا ،ري ـث ـمــا
يـتــم إص ــاح األع ـطــال الـتــي كــانــت في
معظمها خــارج املحافظة .مع سقوط
الــرقــة ُســرقــت معظم تجهيزات أبــراج
شبكات االت ـصــاالتّ ،
ودم ــرت طائرات
«الـتـحــالــف ال ــدول ــي» ب ــرج االت ـصــاالت
الياباني الذي يؤمن خدمة االتصاالت
الـهــاتـفـيــة ملــراكــز ري ــف الــرقــة الـشــرقــي
والبالغ عددها  11مركزًا ،إضافة إلى
مــراكــز الــريــف الغربي وعــددهــا تسعة
م ــراك ــز ،وخ ـ ــروج مــركــزيــن ف ــي الــريــف
ّ
تضرر
الشمالي عن الخدمة وبالتالي
نحو  50ألف مواطنُ .يذكر أن موظفي
مــؤسـســة ات ـص ــاالت ال ــرق ــة ل ــم يـتــركــوا
مواقع عملهم ،بل كانوا يعملون تحت
القصف على إصالح األعطال لضمان
تأمني االتصاالت للمدنيني.

