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سلة «جهــا
«حركة حزم» ...البيض األميركي في ّ
ظهر اسم «حركة حزم»
ّ
الساحة السورية بعد نشر
على
ة
بقو
ُ
مقاطع مصورة تظهر صواريخ «تاو»
األميركية في حوزة مسلحيها .وبدأت
بتظهيرها
املاكينة اإلعالمية ً
ً
علمانيًا معتدال يستحق
«فصيال
ّ
الدعم» .لكن للحركة حكاية
طويلة ومختلفة عن املتداول،
تكشفها «األخبار»
حزم و«تاو»
واألصدقاء الدوليون
بات من املؤكد أن صواريخ «تاو»
ل��م ت �ص��ل إل ��ى «ح��رك��ة ح� ��زم» من
األم �ي��رك �ي�ي�ن م �ب ��اش ��رة ،ب ��ل «ع�ب��ر
ج�ه��ات ص��دي�ق��ة» ،وف�ق��ًا مل��ا أق��ر به
عبد الله ع��ودة (ال�ق��ائ��د العسكري
العام) ملراسلة صحيفة «واشنطن
ب��وس��ت» ل �ي��ز س�ل��اي ،ال �ت��ي زارت
ق� ��اع� ��دة أس ��اس� �ي ��ة ل � �ـ «ح � � ��زم» ف��ي
ري��ف إدل ��ب .ورف��ض ع��ودة كشف
امل��زي��د م��ن التفاصيل ع��ن مصدر
الصواريخ ،لكنه قال إن «املانحني
أوض � � �ح� � ��وا ل � ��ه أن ال� �ت� �س� �ل� �ي ��م ت��م
ب�م��واف�ق��ة أم�ي��رك�ي��ة» .وم��ن ُامل� ّ
�رج��ح
أن ت �ك��ون ال �ح �ك��وم��ة ال �ت��رك �ي��ة هي
ال �ج �ه��ة امل ��ان� �ح ��ة ،خ �ص��وص��ًا ف��ي
ض��وء ما يؤكده مصدر معارض
لـ«األخبار» من أن «حركة حزم هي
أحدث رهانات األت��راك والقطريني،
واإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين ،وق ��د دخ�ل��ت
في منافسة مع جبهة ثوار سوريا
(ج �م��ال م �ع��روف) ،ل�ل�ف��وز ب��ال��دع��م
األميركي» .ومن املعروف أن «ثوار
س��وري��ا» كانت امل��رش��ح السعودي
لنيل الدعم الغربي املعلن( .راج��ع
األخبار  /العدد )2258

صهيب عنجريني
منذ ظهور صواريخ «تاو» األميركية
ف����ي ح������وزة م��س��ل��ح��ي��ه��ا ،ت����ح ّ����ول اس���م
«حركة حزم» إلى واحد من أكثر أسماء
ً
املجموعات املسلحة تداوال .ويبدو أن
حملة تلميع كبيرة لها ،ستتوالى عبر
وس��ائ��ل االع�ل�ام ال��غ��رب��ي��ة .سيما بعد
ت��ق��ري��ر «اس��ت��رات��ي��ج��ي» ن��ش��ره «معهد
واش���ن���ط���ن» ،وح���م���ل ع���ن���وان «ال���ث���وار
ُ
الذين يستحقون الدعم» ،خلص إلى
أن ال��ح��رك��ة «ن���م���وذج ل��ل��ج��م��اع��ة ال��ت��ي
ي��م��ك��ن ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة وحلفائها
دع��م��ه��ا ب��م��س��اع��دات ع��س��ك��ري��ة كبيرة
تضم أسلحة فتاكة» .وذل��ك إستنادًا
إل���ى «م��ق ّ��وم��ات ك��ث��ي��رة» ،ع��ل��ى رأس��ه��ا
أنها «فصيل علماني معتدل ،وليست
جماعة جهادية متطرفة».
ّ
ل����ك����ن ال���ب���ح���ث ف����ي ح��ق��ي��ق��ة ال���ح���رك���ة،
وم���ق���وم���ات���ه���ا ،وأس����ب����اب ت��ش��ك��ي��ل��ه��ا،
ّ
س��ي��ق ُ
��ود إل��ى نتائج مخالفة ل��ك��ل ما
ُي ّ
ُ
�������روج ع��ن��ه��ا ،ب��م��ا ف���ي ذل����ك اس��م��ه��ا
وتاريخ تشكيلها.

«حركة زمن محمد»
ال���ح���ك���اي���ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ل���ح���رك���ة «ح�����زم»
ُ
تعود إل��ى ما قبل اإلع�لان عن تشكيل
«الجبهة اإلسالمية» .في تلك الفترة،
ت��ن��اف��س��ت م���ش���اري���ع ع ّ������دة ع���ل���ى ال���ف���وز
بدعم خارجي ُمطلق .وكان من بني تلك
املشاريع تشكيل «حركة زمن ّ
محمد»،
ت��ح��ت ش��ع��ار ُم��ج��ت��زأ م���ن آي����ة ق��رآن��ي��ة،
وه��ي «وق��ات��ل��وا املشركني ك��اف��ة» .وهو
م��ش��روع ق��وام��ه إع����ادة إن��ت��اج «كتائب
ال����ف����اروق» ب��ش��ك��ل وزع���ام���ة ج��دي��دي��ن،
وب��دع��م كبير ،يؤهلها الحقًا لتوحيد
ّ
«اإلسالمية» السورية.
كل املجموعات
وك��ان��ت حركة اإلخ���وان املسلمني في
سوريا تضع ثقلها الكامل في هذه
ّ
ال��ك��ف��ة .ل��ك��ن ال��ع��ائ��ق األك��ب��ر أم���ام ف��وز
هذا املشروع وقتها ،كان عدم وجود
اس��م ب��ارز على رأس��ه��ا .بعد أن تردد
عبد القادر الصالح في قبول الفكرة
ن��ت��ي��ج��ة ح���س���اب���ات ي��ص��ف��ه��ا م��ص��در
«ج�������ه�������ادي» ب�����ـ «االس����ت����رات����ي����ج����ي����ة».
القائد العسكري للواء
(الصالح هو
التوحيد ،وق��د ُق��ت��ل الح��ق��ًاُ ،
ويشتبه
ف���ي ض���ل���وع ال���س���ع���ودي���ة ب��ت��ص��ف��ي��ت��ه.
راجع «األخبار» ،العدد 2162
أفلح مشروع «الجبهة اإلسالمية» في
ت��ص ّ��در امل��ش��ه��د ،بجهود ح��س��ان عبود
(أب��و عبد الله الحموي) زعيم «حركة
أح����رار ال���ش���ام» ،وزه�����ران ع��ل��وش زعيم
«ج����ي����ش اإلس�����ل����ام» ،ف ُ����وض����ع م���ش���روع

ورد اسم الحركة على أنها من املجموعات التي شاركت في «تحرير الفوج  46من داعش» (أ ف ب)
ّ
محمد» ُعلى ال��رف .وبعد
«حركة زم��ن
ش���ه���ر ون���ص���ف ش���ه���ر أع����ي����د إح����ي����اؤه،
ب��ال��ت��زام��ن م��ع اق���ت���راب ال��س��اع��ة الصفر
ملحاربة تنظيم «الدولة اإلسالمية في
العراق والشام» .وكانت الفكرة تقضي
ّ
تتصدر الحركة الوليدة املشهد في
بأن
ّ
الشمال السوري .وبالفعل ،تم التوافق
ع��ل��ى ب��ي��ان ال��ت��ش��ك��ي��ل ،وع��ل��ى أن يكون
موقعًا باسم «قيادة مشتركة» من دون
ذكر أسماء.
ّ
تضم حينها ع��ددًا أكبر
كانت الحركة
م���ن امل���ج���م���وع���ات ،وم����ن ب��ي��ن��ه��ا «ل����واء
أم��ج��اد اإلس�ل�ام» و«كتائب ن��ور الدين
زن���ك���ي» .وي���وض���ح م���ص���در «ج���ه���ادي»
ل�����ـ«األخ�����ب�����ار» أن «ال����ج����ه����ات ال���داع���م���ة
ق����ررت ف��ي ال��ل��ح��ظ��ات األخ���ي���رة تأجيل
اإلعالن عن التشكيل .من دون توضيح
ً
األس���ب���اب .وع ّ��ج��ل��ت ب����دال م���ن ذل���ك في
اإلعالن عن تشكيل جيش املجاهدين»
ال���ذي ض ّ��م مجموعات ك��ان��ت أساسية

ف��ي «ح��رك��ة زم���ن م��ح��م��د» ،إض��اف��ة إل��ى
مجموعات أخرى صغيرة .على أن ّ
يتم
تعويض هذا الفراغ الحقًا ،وأن يشارك
م��س��ل��ح��و «ح���رك���ة زم���ن م��ح��م��د /ح���زم»
ف���ي م��ق��ات��ل��ة «داع������ش» م���ن دون إع�ل�ان
ذلك .وهو ما حصل بالفعل .وقد ورد
اسم الحركة على أنها من املجموعات

التي شاركت في «تحرير الفوج  46من
داع���ش» .وك��ان ذل��ك على لسان امل�لازم
أول عبد الله عودة قائد «كتائب فاروق
الشمال» ،خالل حديث هاتفي أدلى به
من الحدود التركية لقناة «العربية».
وتجدر اإلش��اة إل��ى أن معركة «الفوج
 »46حدثت في  17كانون الثاني (أي
قبل اإلعالن عن تشكيل حزم بحضور
سليم إدريس بعشرة أيام).

الشكل النهائي وإعالن التشكيل

كانت الفكرة تقضي
تتصدر الحركة
بأن
ّ
المشهد في الشمال

تشكيل الحركة،
أخيرًا ،تقرر
اإلعالن عن ُ
ول���ك���ن ف���ي ّ
زي ع��ل��م��ان��ي .أع���ي���د ص��وغ
ب��ي��ان تشكيلها ،وأخ��ل��ي م��ن املضمون
ال��ج��ه��ادي .أخ��ف��ي اسمها األص��ل��ي ،مع
اإلب���ق���اء ع��ل��ى اخ��ت��ص��اره «ح����زم» اسمًا
ُمعلنًا لها .كما ت ّ��م اس��ت��ب��دال شعارها
األساسي «وقاتلوا املشركني كافة» مع
ب��ق��اء اآلي���ة ف��ي م��ق��دم��ة ب��ي��ان التشكيل.
وبقي «لوغو» السيف حاضرًا كشعار

تفوق على «الجـ ـ
السوري»
«الجهاد
الدوحة»:
«بروكينغز
دراسة
ّ
ّ
«نفتش ع��ن مجموعة معتدلة بني
املقاتلني علىّ األرض السورية كي
ندعمها ونسلحها» ،هذا ما يردده
املسؤولون األميركيون في اإلعالم،
وه���������ذا م������ا ك�����������رروه ع����ل����ى م���س���ام���ع
م����س����ؤول����ي امل�����ع�����ارض�����ة ال����س����وري����ة
الخارجية أخيرًا .وفي هذا اإلط��ار،
أص��در «م��رك��ز بروكينغز ال��دوح��ة»
دراس���ة بعنوان« :األزم���ة املستمرة:
ت���ح���ل���ي���ل امل����ش����ه����د ال����ع����س����ك����ري ف��ي
س�����وري�����ا» ،وه�����ي ج������ردة س��ي��اس��ي��ة
وميدانية ح��ول مقاتلي املعارضة
وال���ج���ه���ادي�ي�ن وامل���ق���ات���ل�ي�ن امل���وال�ي�ن
للحكومة السورية.
أع ّ
�������د ال������دراس������ة ال����ب����اح����ث ت���ش���ارل���ز
ليستر ،وق��د استند في معلوماته
ال����ى م��ت��اب��ع��ت��ه ال���رص���دي���ة ال��دق��ي��ق��ة
ل��ل�أزم����ة ال����س����وري����ة م���ن���ذ ب���داي���ت���ه���ا،
ك��م��ا ت��ذك��ر ال���ه���وام���ش ،إض���اف���ة ال��ى
ت����ق����دي����رات أج����ه����زة االس���ت���خ���ب���ارات

وب����ي����ان����ات امل����ع����ارض����ة ال����س����وري����ة،
وخ��ص��وص��ًا ح���ول أع����داد املقاتلني
هناك.
و«م��رك��ز بروكينغز ال��دوح��ة» تابع
ل���ـ«م���ع���ه���د ب���روك���ي���ن���غ���ز» األم���ي���رك���ي
الذي ّ
يعد من أبرز املعاهد البحثية
ف���ي ال����والي����ات امل���ت���ح���دة وامل���ؤس���س
لـ«مركز سابان» املوالي إلسرائيل.
ل����ـ«ب����روك����ي����ن����غ����ز» ش���ب���ك���ة ت����واص����ل
واس���ع���ة ح��ك��وم��ي��ة وغ��ي��ر حكومية
ول���ع���ب ت���اري���خ���ي���ًا دورًا ف����ي وض���ع
ّ
ّ
«خطة مارشال» على سكة التنفيذ
عام .1948
ب���ص���م���ة «أص�������دق�������اء س������وري������ا» ف��ي
ال�����دراس�����ة واض����ح����ة .ف��ل�ا ت��ص��ن��ي��ف
ألي م��ج��م��وع��ة م��ق��ات��ل��ة ف��ي س��وري��ا
ع��ل��ى أن��ه��ا «إره��اب��ي��ة» وال توصف
عملياتها بـ«اإلرهابية» ،بل تكتفي
الدراسة بالحديث عن «مقاتلني من
غير السوريني» وعن «الديناميكية

الجهادية» .وفي مقطع آخر تشير
ّ
ال��ى أن��ه «ف��ي ح�ين يبدو أن اململكة
ّ
ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة ت����رك����ز ع��ل��ى
إع��ادة تنشيط الجماعات املسلحة
املعتدلة _ بما يتماشى مع مصالح
سياسة الواليات املتحدة األميركية
بشكل كبير _ ال تزال قطر ،وتركيا
إل���ى ح��د أق����ل ،ت��دع��م أك��ث��ر ال��ج��ه��ات
ال���ف���اع���ل���ة ف�����ي ف����ري����ق اإلس�ل�ام���ي�ي�ن
ال���س���ائ���د (ال�������ذي ي��خ��ت��ل��ف اخ��ت�لاف��ًا
واض���ح���ًا ع���ن ن����وع ال��ج��ه��ادي�ين من
تنظيم القاعدة)».
ف��ي امل��ق��دم��ة ،رأى م��ع ّ��د ال���دراس���ة أن
الصراع في سوريا أصبح «مسألة
غاية في التعقيد تتضمن رواي��ات
سياسية ودينية وطائفية وعرقية
ّ
وق��ب��ل��ي��ة م��ت��داخ��ل��ة» .ول���ع���ل أه ّ����م ما
ق���دم���ت���ه ال������دراس������ة ب���ع���ض األرق�������ام
ح����ول أع�����داد امل��ق��ات��ل�ين وم��ج��م��وع��ة
ال����ت����وص����ي����ات ال�����ت�����ي رف���ع���ت���ه���ا ف��ي

دخل ما ال يقل عن
مقاتال أجنبيًا من
11750
ً
 78دولة إلى سوريا

امل����ح ّ
����ص����ل����ة .وف�������ي األرق�����������ام ذك�����رت
ال������دراس������ة أن م���ق���ات���ل���ي امل���ع���ارض���ة
السورية في الوقت الحالي يتراوح
ع���دده���م ب�ي�ن  100000و– 120000
ب��ي��ن��ه��م  7000إل�����ى  10000م��ق��ات��ل
م��ن غير السوريني _ مقسمني إلى
أكثر م��ن  1000وح��دة مسلحة .أما

ال��ج��ي��ش ال����س����وري ،ف��ي��ض ّ��م حسب
ال���دراس���ة ح��وال��ى  125,000عنصر
و«ج��ي��ش ال��دف��اع ال��وط��ن��ي» حوالى
 100000ع��ن��ص��ر ،وح����زب ال��ل��ه بني
 3500و 7000عنصر.
ك���ذل���ك أش������ارت ال����دراس����ة إل����ى كسر
سوريا الرقم القياسي في استقدام
م���ق���ات���ل�ي�ن أج����ان����ب ل���ل���م���ش���ارك���ة ف��ي
امل�����ع�����ارك ض�����د ال����ن����ظ����ام ،وش���رح���ت
أن���ه خ�ل�ال ع��ام�ين ف��ق��ط (ب�ي�ن أواخ���ر
ال���ع���ام  2011وال���ف���ت���رة امل��م��ت��دة بني
أوائ���������ل ال�����ع�����ام  2013وش����ه����ر آذار
م���ن ال���ع���ام ع��ي��ن��ه) ،دخ���ل م���ا ال يقل
ً
ع��ن  11750م��ق��ات�لا أجنبيًا م��ن 78
دول�������ة إل������ى س�����وري�����ا .وه����ن����ا ت��ك��ون
ً
س����وري����ا ق����د ش���ه���دت «م�����ع ّ�����دال غ��ي��ر
م��س��ب��وق» ل��دخ��ول مقاتلني أجانب
ال��ى ال��ب�لاد ،متفوقة ب��ذل��ك على 12
عامًا من الحرب في أفغانستان .إذ
ت��راوح ع��دد املقاتلني الوافدين الى

