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سوريا

«الفتنة»
استغالل
إلى
يسعى
الجوالني
ّ
«جند األقصى» في حضن «النصرة» مجددًا
دخلت «جبهة فتح الشام»
على خط الحرب المستعرة
بين ُ«أحرار الشام» وعدد
من ّكبريات المجموعات
المسلحة من جهة،
وتنظيم «جند األقصى»
جهة أخرى .وتسعى
من ّ
«فتح الشام» إلى تجيير
المجريات لمصلحتها عبر
كسب مقاتلي «الجند» في
صفوفها ،وإطاحة عدد
من «قادتهم»
صهيب عنجريني
ل ـ ــم ي ـ ـ ـتـ ـ ـ ّ
ـردد أب ـ ـ ــو مـ ـح ـ ّـم ــد الـ ـج ــوالن ــي
ّ
فـ ــي الـ ـ ــذهـ ـ ــاب إلـ ـ ــى «أق ـ ـص ـ ــى» حـ ــدود
الـ ّـدعــم املـمـكــن تقديمه لتنظيم «جند
األقـصــى» ،أحــدث الوافدين إلــى قوائم
اإلرهـ ـ ــاب األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ،وص ـن ــو تنظيم
ّ
«داع ـ ـ ـ ــش» ف ــي الـ ــت ـ ـطـ ـ ّـرف ،فـ ـب ــادر إل ــى
«اح ـت ـض ــان ــه» .امل ــوق ــف ال ـش ــائ ــك ال ــذي
أوقـ ـ ـ ــع «ج ـ ـنـ ــد األق ـ ـص ـ ــى» ن ـف ـس ــه فـيــه
ووض ـ ـع ـ ــه ف ـ ــي مـ ـه ــب ح ـ ـ ــرب ت ـص ـف ـيــة
شـّـامـلــة أعلنتها ض ـ ّـده «حــركــة أح ــرار
ّ
املجموعات
اإلسالمية»
الشام
ً
ومعظم ً
ّ
ّ
املسلحة الــوازنــة ،قــدم فــرصــة سانحة
ل ـل ـجــوالنــي لـيـعـيــد تــرم ـيــم «جـبـهـتــه».
ومــع تصاعد وطـيــس الـحــرب الــدائــرة
و«الجند» وجد األخير
بني «األحــرار»
ّ
ً
نفسه معزوال فطلب النجدة من «فتح
ّ
ّ
ّ
ال ــش ــام» ،لـكــن الـجــوالنــي رفــض مــد يد
العون من دون مقابل .ويؤكد مصدر
ّ
«قاعدي» كبير لـ«األخبار» أن «البيعة
كــانــت شــرطــا أســاسـ ّـيـ ّـا وضـعــه الشيخ
الـجــوالنــي مقابل تــدخـلــه فــي املسألة،

ولــه أسبابه فــي ذل ــك» .يـشــرح املصدر
ّ
أن «مبايعة الجند تأتي بمثابة خطوة
أولـ ــى إلع ـ ــادة تــوج ـيــه بــوصـلـتـهــم في
االتجاه الصحيح ،ونعتقد أن الفاتح
(لـقــب ال ـجــوالنــي) ق ـ ٌ
ـادر عـلــى أداء هــذا
الدور».
ويقول مصدر ســوري مرتبط بـ«فتح
ّ
ّ
الــشــام /النصرة» إن «املرحلة التالية
ّ
ستتضمن عرض النزاع بني اإلخوة في
ّ
شرعية
الجند واألحــرار على محكمة
يرتضيها الطرفان ،وننوي تقديم من
تدينه املحكمة إلى القصاص العادل».
ّ
وال ي ـ ّـرى امل ـصــدر أن «ق ـبــول الـبـيـعــة»
الجديد (املزعوم)
سيؤثر في «النهج
ّ
ّ
تخلينا
للجبهة ،فنحن لــم نقل إنـنــا
عــن منهج الـجـهــاد ،وكــل مــا فــي األمــر
ّ
ّ
التنظيمية ّ مــع "الـقــاعــدة"
أن الـعــاقــة
َ
قــد أل ـغــيــت» .وأمـ ــس ،دش ــن الـنــاطـقــان
و«األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار»
ب ــاسـ ـ ًم ــي «ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــرة»
ّ
مـقـ ّـدمــة لـحــرب كــامـ ّـيــة ُيـتــوقــع لها أن
ّ
رسمية»،
تتصاعد إلى حرب «بيانات
قبل أن «يجنح الطرفان إلــى السلم».
الشافعي الناطق
وفيما أعلن حسام
ّ
ّ
ال ــرسـ ـم ــي ب ــاس ــم «فـ ـت ــح الـ ـ ــشـ ـ ــام» أن
«ق ـبــول الـبـيـعــة» ج ــاء بـعــد «الـتــواصــل
والـتـشــاور مــع إخــوانـنــا فــي األح ــرار»،
ّ
رد أحمد قــره علي املتحدث ُالرسمي
باسم «األح ــرار» بالقول «لــم نستشر
بأي بيعة تخص جند األقصى ،وقرار
اسـتـئـصــالـهــم ات ـخــذتــه أح ـ ــرار ال ـشــام
باالشتراك مع باقي الفصائل الثورية،
ولن نتوقف عن واجب ابتدأناه معا».
ً
ـدو ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات كـ ـثـ ـي ــرة أمـ ــام
وال تـ ـب ـ ّ
«أحرار الشام» وحلفائها ،بل تقتصر
عـلــى اثـنــنّ :أولـهـمــا الــرضــوخ لألمر
الــواقــع وحــل املسألة بالطريقة التي
ي ـ ـحـ ــاول الـ ـج ــوالن ــي ف ــرضـ ـه ــا ،وه ــو
خ ـي ــار م ــن ش ــأن ــه أن ي ـع ـيــد تــرجـيــح
كفة «فتح الـشــام» فــي صــراع النفوذ
الخفي .وستحاول «أحرار الشام» في
هذه الحالة الحصول على أكبر قدر
مـمـكــن مــن امل ـكــاســب مـقــابــل املــوافـقــة
ع ـل ــى ق ـب ــول ال ـت ـح ـك ـيــمّ .أمـ ـ ــا ال ـخ ـيــار

ال ـث ــان ــي ،فــرفــض االعـ ـت ــراف بـخـطــوة
الجوالني ،واالستمرار في التصعيد
مع ما يعنيه هذا من ّ
توسع املعركة
لـتـشـمــل «ف ـتــح الـ ـش ــام» أي ـض ــا ،وهــي
ّ
خـ ـط ــوة ال تـ ـب ــدو الـ ـس ــاح ــة م ــؤه ـل ــة
ل ــإق ــدام عـلـيـهــا .وعـلــى الــرغــم مــن أن
معظم
املوقف املبدئي الذي صدر عن ّ
«ال ـق ــوى الـفــاعـلــة» يــوحــي بتشبثها
ب ـم ــواق ـف ـه ــا ال ــداعـ ـي ــة إل ـ ــى «تـصـفـيــة
الجند» ،املرجح أن خطوة الجوالني
س ـت ـث ـمــر ت ـح ـق ـيــق هـ ــذه «ال ـت ـص ـف ـيــة»
بـطــريـقــة ص ـ ّ
ـوري ــة عـبــر حــل التنظيم
كـمـسـ ّـمــى ،واإلف ـ ــادة مــن مقاتليه في
إعـ ـ ــادة ال ـ ـتـ ــوازن ل ــ«ال ـج ـب ـه ــة» ،الـتــي
نزفت عناصر «مهاجرة» كثيرة بعد
ّ
خ ـطــوة «ف ــك االرتـ ـب ــاط» .امل ـفــارقــة أن
شـقــة كــانــت قد
مـعـظــم الـعـنــاصــر املـنـ ً
اختارت «الجند» وجهة لها ،وكانت
ّ
املعطيات املتوافرة توحي بأن مزيدًا
من االنشقاقات في طريقها للوقوع

ليكون الحصاد من نصيب «الجند».
(األخبار العدد .)2967
وت ـت ــزاي ــد فـ ــرص م ـس ـعــى ال ـجــوالنــي
ف ــي ال ـن ـج ــاح ب ـف ـعــل «مـ ـب ــارك ــة» عــدد

ّ
تعد بيعة جند
األقصى بمثابة عودة
الفرع إلى األصل
مــن ق ــادة «تنظيم الـقــاعــدة» وبعض
ّ
ّ
الجهادية» لها .وال يقتصر
«الرموز
األم ــر على مساعي الـسـعــودي ،عبد
ال ـل ــه امل ـح ـي ـس ـنــي ،أحـ ــد أب ـ ــرز ع ـ ّـراب ــي
ّ
«الـجـهــاد فــي ســوريــا» .وأك ــد مصدر
ّ
«ق ــاع ـ ّ
ـدي» ل ــ«األخ ـبــار» أن «ع ــددًا من
امل ـشــايــخ ق ــد بــاشــر حـمـلــة ات ـصــاالت
م ـك ـث ـف ــة مـ ـ ــع اإلخ ـ ـ ـ ـ ــوة فـ ـ ــي األح ـ ـ ـ ــرار

قد تحاول «األحرار» الحصول على أكبر قدر من المكاسب مقابل القبول بالتحكيم (األناضول)

وبقية الفصائل لحملهم على قبول
الـ ـح ــل امل ـ ـط ـ ــروح ،ومـ ـخ ــاط ــر رف ـضــه
عـلــى الـســاحــة الـجـهـ ّ
ـاديــة بأكملها».
ّ
ـاديـ ــة»
وت ـ ـح ـ ـظـ ــى «الـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــوز ال ـ ـج ـ ـهـ ـ ّ
بـتــأثـيــر كـبـيــر ع ـلــى «أحـ ـ ــرار ال ــش ــام»
رغــم محاولة األخـيــرة التعمية على
ّ
املتأصل فيها.
الجوهر «الـجـهــادي»
يمكن عـ ّـد ّمسارعة زعيم «جبهة
وال ّ
فتح الشام /النصرة» بقبول «بيعة
ج ـنــد األقـ ـص ــى» حــدثــا م ـفــاج ـئــا ،وال
ّ
ّ
سيما أن األم ــر ُيـعـ ّـد بمثابة «عــودة
ال ـف ــرع إل ــى األصـ ـ ــل» .وم ــن امل ـع ــروف
ّ
أن «الـجـنــد» و«ال ـن ـصــرة» كــانــا حتى
ان ــدالع «ال ـحــرب األهـلـ ّـيــة الـجـهـ ّ
ـاديــة»
بجسد ّواحــد برأسنيّ :أولهما
أشبه
ٍ
الجوالني ،والثاني أبــو عبد العزيز
القطري مؤسس «الجند» ،والشريك
األسـ ــاسـ ـ ّـي ف ــي تـشـكـيــل «ال ـن ـص ــرة».
ومـ ــع ان ـ ــدالع الـ ـح ــرب ب ــن «داع ـ ــش»
و«الـ ـنـ ـص ــرة» ح ـ ــاول ال ـق ـط ــري «رأب
ّ
دون جدوى ،فآثر العمل
الصدع» من ّ
وف ــق م ـب ــدأ «ال ــن ــأي بــال ـن ـفــس» وآث ــر
االستقالل بشكل ّ
كلي عن «النصرة»
َ
ّ
رفقة حوالى ألف «جهادي» جلهم من
«املهاجرين»( .األخبار ،العدد .)2650
«داعش»
بعد هزيمة «النصرة» أمام
ّ
ّ
خفي من «حركة أحــرار الشام
بعون
ٍ
ّ
اإلس ـ ــام ـ ـ ّـي ـ ــة» اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت الـ ـع ــاق ــات
«الطيبة» بــن الجوالني و«الجند»،
كـمــا بــن األخ ـيــر و«داعـ ـ ــش» .الـفــارق
الوحيد في عالقة «الجند» بشريكيه
فـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـط ـ ـ ّـرف كـ ـ ـ ــان الـ ـعـ ـلـ ـن ـ ّـي ــة مــع
«ال ـن ـص ــرة» وال ـس ـ ّ
ـري ــة م ــع «داع ـ ــش».
ّ
وبـ ــرغـ ــم أن «حـ ــركـ ــة أح ـ ـ ـ ــرار الـ ـش ــام
اإلس ــام ـ ّـي ــة» ق ــد دخ ـل ــت ع ـلــى الـخــط
مـ ـ ـ ـ ـ ّـرات عـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ،ومـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة اج ـ ـتـ ــذاب
«ج ـ ـنـ ــد األق ـ ـ ـصـ ـ ــى» إل ـ ـ ــى ص ـف ــوف ـه ــا،
غ ـيـ َـر أن «ال ـن ـص ــرة» دائ ـم ــا م ــا كــانــت
تـك ـســب ال ــره ــان ملـصـلـحـتـهــا بفضل
عــوامــل عـ ّـدة على رأسـهــا مجاهرتها
بـ«النهج الجهادي» في مقابل ذهاب
ُ
ظاهره «ثوري»
«األحرار» نحو نهج
وباطنه سلفي «جهادي».

«جلسة حلب» :جبهة غربية لعزل موسكو
في ظل اإلصرار الروسي
على دعم دمشق
وحلفائها في الميدان
رغم التهديدات األميركية
ببحث خيارات عسكرية ضد
مواقع للقوات السورية،
تعمل واشنطن على تعزيز
جبهة دولية ضد موسكو
في مجلس األمن ،من
شأنها فرض «أغلبية» تؤطر
خطوات األخير وتفتح
الطريق أمام خيارات
«جديدة» خارج إطار قراراته
لـ ــم ي ـح ـم ــل اجـ ـتـ ـم ــاع م ـج ـل ــس األمـ ــن
الــذي عقد أول مــن أمــس ،للتصويت
على مـشــروعــي الـقــراريــن الفرنسي ـ
اإلسـبــانــي وال ــروس ــي ح ــول التهدئة
في حلب ،أي مفاجآت إضافية ،وذلك
في ضوء التكهنات والتأكيدات التي
سبقته بإعالن فشلهما .غير أن هذا
ّ
االج ـت ـم ــاع ق ــد ي ـشــكــل مـفـتــرقــا مـهـ ّـمــا
ضـمــن مـســار الـحــل ال ـس ــوري ،لكونه

ف ـ ّـوت فــرصــة ال ـعــودة إلــى املباحثات
ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة املـ ـتـ ـعـ ـث ــرة ،وأع ـ ــاد
وضــع واشنطن أمــام اختبار تنفيذ
خياراتها «الـجــديــدة» حــول سوريا.
وقــد يـكــون اإلص ــرار الـفــرنـســي ،ومن
خلفه األم ـيــركــي ،عـلــى عـقــد الجلسة
رغـ ـ ـ ــم امل ـ ـعـ ــرفـ ــة املـ ـسـ ـبـ ـق ــة ب ــال ـف ـي ـت ــو
ال ــروس ــي ،قــد حـقــق ج ــزءًا مــن هــدفــه،
ع ـب ــر إح ـ ـ ــراج روسـ ـي ــا وع ــزل ـه ــا عـلــى
منصة مجلس األمــن على اعتبارها
ّ
ع ــط ـل ــت قـ ـ ـ ــرارًا ي ـق ـت ــرح «هـ ــدنـ ــة» فــي
حلب .وهــو مــا استجلب ردًا روسيًا
بمشروع قرار يقترح بدوره «هدنة»
في املدينة ،مع ذكر «جبهة النصرة»
وضــرورة فصل «الفصائل املعتدلة»
عنها ،على أنها أولــويــة على طريق
التهدئة.
وتـ ـظـ ـه ــر ب ـ ــوض ـ ــوح م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت ع ــزل
روسيا في املجلس الذي ترأس دورته
الحالية ،في تفاصيل التصويت على
الـقــراريــن .ففي حني اعترضت روسيا
وف ـن ــزوي ــا ع ـلــى املـ ـش ــروع ال ـفــرن ـســي،
لقي املشروع الروسي رفض  9أعضاء،
بينهم بريطانيا وفــرنـســا والــواليــات
املتحدة ،بينما ّأيدته فنزويال ومصر
وال ـ ـصـ ــن .وكـ ـ ــان ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي
فرنسوا هوالند قد استبق االجتماع
بتحذيره «أي دولــة تستخدم الفيتو
ضد مشروع القرار» بأنها «ستخسر
مـصــداقـيـتـهــا أمـ ــام ال ـعــالــم ،وسـتـكــون

(أ ف ب)

م ـس ــؤولــة ع ــن اس ـت ـم ــرار ال ـف ـظــاعــات».
كــذلــك اتـ ّـهــم وزي ــر الــدفــاع البريطاني،
م ــاي ـك ــل فـ ــالـ ــون ،روسـ ـي ــا ب ــإط ــال ــة أم ــد
ال ـحــرب ،لكونها «اخ ـتــارت أن تصبح
منافسًا وليس شريكًا للغرب».
وف ــي انـتـظــار تـبـلــور خ ـيــارات املرحلة
ّ
الجديدة ،قد يشكل توحيد وتصعيد
الـ ـجـ ـه ــود ال ـس ـي ــاس ـي ــة ضـ ــد مــوس ـكــو
ّ
وتـصــويــرهــا كمعطل ألغلبية اإلرادة
الدولية ،أرضية يمكن االستناد إليها
كــذريـعــة ألي تــدخــل عـسـكــري مـحــدود
ف ــي سـ ــوريـ ــا ،خـ ـ ــارج نـ ـط ــاق ال ـق ــان ــون
الــدولــي وقـ ــرارات مجلس األم ــن ،وهو
ما سيعطي اإلدارة األميركية الجديدة

هــام ـشــا ج ــديـ ـدًا ل ـل ـم ـن ــاورة ف ــي املـلــف
السوري.
أمــا موسكو الـتــي تملك أفضلية عبر
وجودها العسكري القوي في امليدان،
ّ
فتصر على أولــويــة «فـصــل املعتدلني
عـ ــن اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن» ،م ـح ـ ّـم ـل ــة ان ـق ـس ــام
اإلدارة األميركية الداخلية مسؤولية
تعطيل املسار السياسي .وضمن هذا
اإلطار ،أشار وزير الخارجية الروسي،
س ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ـ ــروف ،إل ـ ــى أن ال ـج ــان ــب
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي م ـن ـق ـس ــم ب ـ ــن ال ــداعـ ـم ــن
للجهود الديبلوماسية والداعني إلى
حــل عـسـكــري ،مـشـيـرًا إل ــى أن األرك ــان
الــروس ـيــة تـفــاعـلــت بـشـكــل مـبــاشــر مع

الفروف :أوباما وكيري
ال ّ
يؤيدان الخيارات العسكرية
في سوريا
التسريبات األميركية التي تحدثت عن
احتمال استهداف املـطــارات السورية
بـصــواريــخ «ك ــروز» ملنع املـقــاتــات من
التحليق .وأوضح أن هذه التسريبات
تـ ـع ـ ّـد أالعـ ـي ــب خ ـط ـي ــرة ،بــال ـن ـظــر إل ــى
وجـ ــود ال ـق ــوات الــروس ـيــة ف ــي ســوريــا
ً
بناء على طلب الحكومة الشرعية ،في
قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس
البحرية ،وأنظمة الدفاع الجوي التي

تؤمن لها الحماية .ورأى أن األطــراف
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـقـ ـت ــرح خ ـ ـيـ ــارات
عـسـكــريــة ج ــدي ــدة عـلــى ط ــاول ــة البيت
األب ـي ــض« ،سـتـهــدأ بـعــد ف ـتــرة وتـعــود
إلــى الــواقــع» ،موضحًا أن مـصــادر في
واشنطن أشارت إلى أن «إدارة الرئيس
األم ـيــركــي بـ ــاراك أوب ــام ــا تـعـلــم بشكل
جيد أن أي غــارات على مواقع القوات
ّ
السورية تشكل خرقًا واضحًا للقانون
ّ
ال ــدول ــي» .وذك ــر بــال ـغــارات األمـيــركـيــة
ال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـه ــدف ــت م ـ ــواق ـ ــع ل ـل ـج ـيــش
ال ـ ـسـ ــوري ف ــي ديـ ــر الـ ـ ـ ــزور ،الفـ ـت ــا إل ــى
ّ
أنها تــدل بوضوح على أن جانبًا من
ّ
األميركيني مصر على إزاحــة الرئيس
السوري بشار األســد بالقوة ،ومعربًا
عن اعتقاده بأن وزير الخارجية جون
كيري والرئيس أوباما ال يؤيدان مثل
هذه التحركات» .وقال إن هناك «تغيرًا
جذريًا في ما يخص (الروسوفوبيا)
ال ـتــي تـسـتـنــد إلـيـهــا حــالـيــا الـسـيــاســة
األميركية» ،مشددًا على أن «الحديث ال
يدور عن تصريحات معادية لروسيا
ف ـقــط ،ب ــل ع ــن خ ـط ــوات عــدائ ـيــة تمس
بمصالحنا وت ـع ـ ّـرض أمـنـنــا الـقــومــي
لـلـخـطــر» .وعـلــى صعيد مـتـصــل ،رأى
املـ ـن ــدوب ال ــروس ــي ال ــدائ ــم ل ــدى األم ــم
املتحدة ،فيتالي تشوركني ،أن ما جرى
في مجلس األمن «ال يعني نهاية عمل
املجموعة الدولية لدعم سوريا».
(األخبار ،أ ف ب ،تاس)

