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حوار «النصرة» و«الدولة» مع «جيش اإلسالم» :اتفــاق
ّ
تتحكم الهواجس
والشكوك بعالقة
تنظيمي «جبهة
النصرة» و«الدولة
اإلسالمية في العراق
والشام» بـ«لواء جيش
اإلسالم»ُ .يطلق عليه
عناصر من التنظيمني
اإلسالميني لقب ّ
«جيش األفالم» تهكمًا.
ّ
ويردون التسمية
إلى «خذالنه» لهم
في أكثر من واقعة.
فيما يكشف قياديون
في «النصرة» عن
قائد
اجتماعات مع ّ
«اللواء» زهران علوش
معالم
«لالتفاق على ّ
مرحلة ما بعد بشار
األسد»

رضوان مرتضى
ال ي �ش �ب��ه م �ق��ات �ل��و «ج� �ب� �ه ��ة ال� �ن� �ص ��رة»
و«ال � � ��دول � � ��ة اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة» غ� �ي ��ره ��م م��ن
ّ
م �س��ل �ح��ي امل �ع��ارض��ة ال �س ��وري ��ةُ .ي �ع��رف
ه � ��ؤالء م ��ن ه�ي�ئ�ت�ه��م ال �خ��ارج �ي��ة :ل�ح��ىً
ٌ
وشعر طويل
مرخية وشوارب محفوفة
ي�لام��س ال�ك�ت�ف�ين .أش�ك��ال�ه��م ال�خ��ارج�ي��ة
ُ
�ام
ت�ظ�ه��ره��م أق ��رب إل ��ى م�م�ث�ل�ين ف��ي أف�ل ٍ
ت ��اري �خ �ي ��ة .ع �ن��اص��ر ال �ت �ن �ظ �ي �م�ين أك �ث��ر
ً
ال� �ت ��زام ��ًا دي �ن �ي��ًا وان� � �ع � ��زاال ع ��ن غ �ي��ره��م
م��ن ع �ن��اص��ر ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات األخ � ��رى ،وال
ي � ّح� ّ�ب��ون وس ��ائ ��ل اإلع �ل ��ام ،وم �ع��روف��ون
بأنهم ً«األكثر إقدامًا في مواجهة املوت»
ّ
مقارنة بباقي كتائب املعارضة املسلحة.
ّ
يتميز «الدولة» عن «النصرة» بحرص
مسلحي التنظيم على اللباس األس��ود
ُ
امل� ّ
�وح��د واألق�ن�ع��ة ال�ت��ي تخفي ال��وج��وه.
ُع� ��دا ذل � ��ك ،ف� ��إن م ��ا ي �ج �م��ع ال�ت�ن�ظ�ي�م�ين
املتشددين أكثر مما ُي ّ
فرقهما .قيادات
التنظيمني نجحت ف��ي حصر الخالف
بني أميريهما ،أب��و بكر البغدادي وأبو
محمد الجوالني ،على مستوى القيادة
وال �ح��ؤول دون وص��ول��ه ال��ى العناصر.
ل � ��ذل � ��ك ي� �ن� �ش ��ط ع � �ن� ��اص� ��ر «ال� � �ن� � �ص � ��رة»
و«ال��دول ��ة» جنبًا ال��ى ج�ن��ب ف��ي منطقة
ج�ب��ال ال�ق�ل�م��ون .وت �ق��ول م �ص��ادر قريبة
من التنظيمني ل�ـ«األخ�ب��ار»« :ال ُت ّ
صدق
ّ
أن ال�خ�لاف ب�ين ال��دول��ة والجبهة كبير.
ليست سوى خالفات بسيطة ال تستحق
أن ُيخاض فيها» .فيما يشير مقاتلون
ّ
«الدولة أكثر تشددًا
من النصرة الى أن ً
ّ
منا .لكن ذلك ليس خطأ أيضًا».
ٌ
ّ
ملاذا ال يتوحد التنظيمان إذًا؟ سؤال ال
إجابة شافية عنه.
هذا ما بني «تنظيم القاعدة» وشقيقته
«الدولة اإلسالمية في العراق والشام».
ول� �ك ��ن م� ��ا ب �ي �ن �ه �م��ا ،ال ي �ن �س �ح��ب ع�ل��ى

عالقتهما م��ع بقية الكتائب ،وال سيما
تلك التي تدور في فلك «الجيش السوري
ال � �ح � � ّ�ر»« .ص� ��وف� ��ة» األخ � �ي� ��ر ،ف ��ي ع �ي��ون
ع�ن��اص��ر التنظيمني اإلس�لام �ي�ين ،أكثر
ُ
م��ن ح�م��راء .يعتبرون «ع�ن��اص��ره ت� ّ�ج��ارًا
لاّ
وع �م�ل�اء ول �ص��وص��ًا ...إ م��ا ن� ��در» .أم��ا
التنظيمات اإلسالمية األخ��رى ،كـ«لواء
جيش اإلس�ل�ام» و«ح��رك��ة أح��رار الشام»
و«ص � �ق � ��ور ال � �ع� ��ز» و«ب� �ش ��ائ ��ر ال �ن �ص��ر»
وغ � �ي� ��ره� ��ا ،ف�ل��ا ن � �ظ ��رة م� ��وح� ��دة إل �ي �ه��ا.
ينطلق عناصر التنظيمني الجهاديني
م��ن ُح�ك��م أن ُ
«ح �س��ن ال�ظ��ن ال ُي�ج�ي��ز لنا
ّ
ال� �ق ��ول س� ��وى أن �ه��م م �ج ��اه ��دون ث��ب�ت�ه��م
ال �ل��ه» .ي�ح��رص التنظيمان ع�ل��ى إ ّظ�ه��ار
ه��ذه ال �ص��ورة وتسويقها .ورغ��م أنهما
أح �ي��ان��ًا ي �خ��وض��ان ع �م �ل �ي��ات م�ش�ت��رك��ة
م��ع «أح� � ��رار ال� �ش ��ام» ال �ت��ي ان �ض��وت في
لاّ
ائتالف «الجبهة اإلسالمية» ،إ أنهما
يمتنعان نهائيًا ع��ن خ��وض أي عملية
مشتركة مع «جيش اإلسالم» الذي ُي ّ
عد
أس��اس «الجبهة اإلس�لام�ي��ة» .ه��ذا على
مستوى القيادة .أم��ا في امل�ي��دان ،وسط
ال �ع �ن��ا ّص��ر امل �ق��ات �ل��ة ،ف �ي �ت�لاش��ى م��وج��ب
ال �ت �ح��ف��ظُ .ي �ع � ّ�دد ه ��ؤالء «خ �ي��ان��ة جيش
األف�ل��ام» ،وي�س�ت�ن�ك��رون إط�ل�اق «تسمية

يقول المقاتلون ّإن
«الكل يعلم أن جيش
علوش ال ُيشارك بطلقة»
ّ

مقدسة على فصيل بعيد كل البعد عن
صفاتها».
ّ
�ون إن ع�ن��اص��ر «ال��دول��ة»
�
ل
�
ت
�ا
�
ق
وي �ق��ول امل�
ّ
و«ال �ن �ص��رة» ي�ن��ف��ذون معظم العمليات
ف � ��ي ال � �ق � �ل � �م ��ون وال� � �غ � ��وط � ��ة ب �م �س ��اع ��دة
بعض الكتائب «املخلصة» كـ«الكتيبة
ال �خ �ض��راء» و«أح � ��رار ال �ش��ام» ،مشيرين
ّ
ال� ��ى أن «ال� �ك ��ل ي �ع �ل��م أن ج �ي��ش ع��ل��وش
ال ُي� �ش ��ارك ب �ط �ل �ق��ة» .وي �ض �ي �ف��ون« :ه ��ذا

ال�ت�ن�ظ�ي��م ت �ق��وده امل �خ��اب��رات ال�س�ع��ودي��ة
ب ��إم ��رة ب �ن��در ب ��ن س �ل �ط��ان» .وب��ال �ت��ال��ي،
«ل ��ن ي �ت �ح� ّ�رك ع �ن��اص��ره م��ن دون إش ��ارة
ّ
من هناك .وطبعًا ال يخفى على أحد أن
ألميركا ي�دًا ف��ي امل�خ��اب��رات السعودية».
ُ
تهم العمالة تقذف في اتجاه «الجيش».
ّ
ي �ن �ق��ل امل �ق ��ات �ل ��ون أن «ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة
ت�لاح��ق اث �ن�ين م��ن ق ��ادة ج�ي��ش اإلس�ل�ام
ب�س�ب��ب ان�س�ح��اب�ه�م��ا م��ن ب �ل��دة ق ��ارة من

يحرر النبك :طريــ
الجيش ّ

في ظل ّ
التقدم الذي
يحرزه على جبهات عدة في
ريف دمشق ،أحكم الجيش
السوري أمس سيطرته
الكاملة على بلدة النبك
في القلمون ،فيما ّ
تقدم
في الغوطة الشرقية بعد
سيطرته على كل من بلدات
قيسا والعبادة وتل غريف

س�ي�ط��ر ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري ب�ن�ح��و ك��ام��ل
على مدينة النبك في القلمون في ريف
دم�ش��ق ،بعد اشتباكات استمرت ألكثر
من  15يومًا ،في الوقت الذي أصبح فيه
طريق حمص ــ دمشق الدولية آمنًا.
ون� �ق ��ل ال �ت �ل �ف��زي��ون ال ��رس� �م ��ي ال� �س ��وري
ّ
ع� ��ن م� �ص ��در ع� �س� �ك ��ري ق ��ول ��ه إن ق� ��وات
الجيش «بسطت سيطرتها على كامل
م��دي �ن��ة ال �ن �ب��ك ( )...وم� ��ا زال � ��ت ت�لاح��ق
فلول التنظيمات اإلره��اب�ي��ة ف��ي امل��زارع
امل �ح �ي �ط��ة» .م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ن �ق �ل��ت وك��ال��ة
«ف��ران��س ب��رس» ع��ن م�ص��در عسكري أن
«ق��راب��ة مئتي إره��اب��ي ب�ق��وا متحصنني
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة واح� � ��دة غ� ��رب ال �ن �ب��ك وق�ت��ل
أغ�ل�ب�ه��م ب �ع��د ث�ل�اث��ة أي� ��ام م ��ن امل��واج �ه��ة
مع الجيش ال�س��وري ،في حني استسلم
اآلخ � � � ��رون .وب� �ع ��د دخ� � ��ول ال �ج �ي��ش إل��ى
تلك املنطقة ت�ب�ّي�نّ أن اإلره��اب�ي�ين كانوا
ي� �ح� �م ��ون أح� � ��د أك � �ب ��ر م � �خ� ��ازن ال� �س�ل�اح
والذخيرة في القلمون ومشفى ميدانيًا،
وك ��ام ��ل م �ح �ت��وي��ات امل� �خ ��زن ب��ات ��ت ب�ي��د
الجيش».
ك ��ذل ��ك واص � � ��ل ال� �ج� �ي ��ش ه� �ج ��وم ��ه ع�ل��ى

ي�ب��رود ،كبرى ق��رى القلمون ،ال��ذي ب��دأه
منذ يومني.
ف��ي م � ��وازاة ذل ��ك ،وب �ع��د م ��رور أك �ث��ر من
 20ي��وم��ًا على م�ع��ارك ال�غ��وط��ة الشرقية
ف��ي ري��ف دم �ش��ق ،أح ��رز ال�ج�ي��ش ت�ق� ّ�دم��ًا
ميدانيًا أم��س ،حيث اس�ت�ع��اد سيطرته
على بلدات قيسا والعبادة وت��ل غريف
ال�ت��ي خ�س��ر ال�س�ي�ط��رة عليها ف��ي ب��داي��ة
امل�ع��ارك االخ �ي��رة .واستمر ف��ي مهاجمة
ّ
امل �س �ل �ح�ي�ن ف� ��ي ك � ��ل م� ��ن دي � ��ر ال �س �ل �م��ان
واملليحة.
على صعيد آخر ،أفاد مصدر عسكري في
ّ
قيادة الشرطة لوكالة «سانا» ،أن قذيفة
ه��اون سقطت وس��ط س��وق الصالحية،
م��ا أدى إل��ى إص��اب��ة  7م��واط�ن�ين ،بينهم
ام� ��رأة .ك��ذل��ك سقطت ق��ذي�ف�ت��ا ه ��اون في
ح� ّ�ي امل��ال�ك��ي ،وأخ��رى على ح� ّ�ي امل��زة 86
من دون وقوع إصابات.
وفي حلب (شمال سوريا) ،أعلن تنظيم
«ال��دول��ة االسالمية في ال�ع��راق والشام»
بدء «عملية الفاتح» بقيادة «األمير» عمر
ال�ش�ي�ش��ان��ي ،ال �ق��ائ��د ال�ع�س�ك��ري ال�ح��ال��ي
لـ«الدولة» في املنطقة الشمالية و«أمير
جيش املهاجرين واألنصار» سابقًا .في
امل�ق��اب��ل ،ارت�ف�ع��ت ح��دة االش�ت�ب��اك��ات بني
الجماعات املسلحة ف��ي حلب ،إذ قتلت
ح��رك��ة «أح� ��رار ال �ش��ام اإلس�لام �ي��ة» ستة
عناصر من «الدولة االسالمية» في ريف
حلب ،ونشرت مواقع تابعة للمعارضة
ص��ور القتلى .وأف ��ادت ق�ن��اة «امل�ي��ادي��ن»
ّ
أم� ��س أن «ج �ب �ه��ة ال� �ن� �ص ��رة» أع ��دم ��ت 6
م��ن قياديي «ل��واء ع�ن��دان» (ري��ف حلب)
ب�ت�ه�م��ة ال �ت �ع��ام��ل م��ع ال �ن �ظ��ام ال �س��وري.
ك��ذل��ك ش �ه��دت م��دي�ن��ة م�س�ك�ن��ة ف��ي ري��ف
ح�ل��ب اس �ت �ن �ف��ارًا أم�ن�ي��ًا ب�ع��د اش�ت�ب��اك��ات
جرت بني «الدولة االسالمية» و«الجبهة
االسالمية».
من جهة ثانية ،لم تتوقف االشتباكات

