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سوريا

ّ
«الحرب األهلية الجهادية» الثانية في إدلب ...كلمة السر
الحدث

األعداء» في
حرب «اإلخوة
ّ
إدلب دخلت دائرة اللعودة.
وبدا أمس أن المعارك
العنيفة ستشهد تصعيدًا
متتاليًا يجعل األيام الماضية
أشبه بنزهة ،بعد أن أطلقت
أنقرة أمس «كلمة السر»
المنتظرة ،فيما ّ
تتهيأ «حركة
ّ
اإلسالمية لجني
أحرار الشام»
مزيد من المكاسب
صهيب عنجريني
رغ ــم املـ ـع ــارك ال ــدام ـي ــة ال ـت ــي انــدلـعــت
خ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة بـ ــن «ج ـب ـهــة
ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة /فـ ـت ــح ال ـ ـ ـشـ ـ ــام» م ـ ــن ج ـهــة
ومعظم املجموعات املنتشرة في إدلب
ّ
من جهة أخرى ،غير أن بعض األطراف
ّ
ّ
متمسكة بأمل ظهور مبادرة ما
ظلت
تساهم في عقلنة املحتربني ،وتسعى
ّ
إلى احتواء املوقف .لكن تطورات أمس
ّ
ّ
الشك باليقني ،وتقوض
جاءت لتقطع

أعلن «حزب االتحاد الديموقراطي»
الكردي السوري ،تلقيه دعوة للقاء
وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف في موسكو ،اليوم ،بعد غيابه
عن محادثات أستانة .وقال القيادي
في الحزب ،عبد السالم علي ،لوكالة
«نوفوستي» الروسية إن «ممثلنا
سيأتي من فرنسا» ،موضحًا أنه «قد
يشارك» شخصيًا أيضًا .وأضاف علي
إن النقاش سيتركز حول «املحادثات
التي جرت في أستانة ،ومشاركة
ممثلني لحزب االتحاد الديموقراطي في
جنيف» .وتستضيف موسكو لقاءات
مكثفة مع مختلف أطياف املعارضة
تحضيرًا ملحادثات جنيف املرتقبة في
 8شباط املقبل.
(أ ف ب)

ُ
ّ
فــرص الـعــودة إلــى ال ــوراء .املفارقة أن
مسرح تلك التطورات لم يكن امليدان
ال ـ ــذي ل ــم ت ـه ــدأ م ـع ــارك ــه ،ب ــل وســائــل
ّ
تركية
اإلعــام التي نقلت تصريحات
أش ـبــه بــ«كـلـمــة س ــر» مـ ّ
ـوج ـهــة ألع ــداء
«ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» الـ ـ ـج ـ ــدد« :حـ ــركـ ــة أح ـ ــرار
ّ
اإلسالمية» وحلفائها .ونقلت
الشام
ّ
إعالمية متطابقة عن مصدر
تقارير
ف ــي وزارة ال ـخــارج ـيــة ال ـتــرك ـيــة قــولــه
ًّ
ّ
إن «أنـ ـق ــرة تـعـتـبــر كـ ــا م ــن تنظيمي
«داعش» و«جبهة النصرة» (املعروف
بـ«جبهة فتح الشام» حاليًا) جماعتني
إرهـ ــاب ـ ـي ـ ـتـ ــن وت ـ ـت ـ ـصـ ــرف عـ ـل ــى ه ــذا
ّ
األساس» .وقال املصدر إن «الهجمات
(في إدلب) ربما تحركها رغبة «جبهة
ال ـن ـصــرة» فــي مـنــع الـتــوصــل إل ــى حل
س ـيــاســي ل ـل ـصــراع ال ـ ـسـ ــوري» .ورغ ــم
ع ـ ــدم ف ــاع ـل ـ ّـي ـت ــه وال امـ ـت ــاك ــه تــأث ـي ـرًا
ّ
م ـبــاش ـرًا عـلــى امل ـج ـمــوعــات املـســلـحــة،
ّ
«االئتالف السوري» املعارض
غير أن
ّ
ّ
لم يلبث أن تلقف كلمة السر التركية
وس ــارع إلــى إص ــدار بـيــان يـصــف فيه
أعـ ـم ــال «الـ ـنـ ـص ــرة» ب ــأن ـه ــا إره ــاب ـ ّـي ــة.
وأع ـ ــرب ال ـب ـيــان ع ــن «اإلدان ـ ـ ــة املطلقة
ألعـ ـم ــال االع ـ ـتـ ــداء وامل ـ ـ ـ ِّـس بــاملــدن ـيــن
وحـ ـق ــوقـ ـه ــم ،وال ـ ـت ـ ـعـ ــرض ل ـل ـح ــري ــات
الـ ـع ــام ــة ،وانـ ـتـ ـه ــاك حـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان
م ــن ق ـبــل تـنـظـيــم «ف ـت ــح الـ ـش ــام» ومــن
ّ
ي ـ ـسـ ــانـ ــدونـ ــه» ،كـ ــذلـ ــك أكـ ـ ـ ــد أن «ذلـ ــك
ج ــزء مــن منظومة اإلرهـ ــاب وسلوكه
املــرفــوض ،ويـصـ ُّـب فــي خــدمــة النظام
وحلفائه املحتلني»« .االئ ـتــاف» دعا
«الـفـصــائــل ال ـثــوريــة والـعـسـكــريــة إلــى
تبني امل ـشــروع الــوطـنــي الـجــامــع بكل
ما يمثله من قيم ومبادئ ،والتأسيس
لتشكيل جيش وطـنــي س ــوري يخدم
الثورة وأهدافها» ،كما دعا «لتحالف
دول ــي يــرفــض اإلرهـ ــاب بـكــل أشـكــالــه،
ال ـف ـكــريــة وال ـطــائ ـف ـيــة واالن ـف ـصــال ـيــة،
وي ـع ـم ــل ع ـل ــى ط ـ ــرد ك ــل ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
اإلرهابية من سوريا» .ومن شأن هذه
ّ
التطورات أن تدفع معظم املجموعات
ّ
امل ـســل ـحــة ف ــي ال ـش ـم ــال الـ ـس ــوري إلــى
الـقـطــع بشكل نـهــائــي مــع «الـنـصــرة»،
نظرًا إلــى النفوذ التركي الكبير على
ت ـلــك امل ـج ـم ــوع ــات ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ُي ـنــذر
ب ـت ـحــول إدل ـ ــب وري ـ ــف ح ـلــب ال ـغــربــي
(امل ـت ـصــل بــريــف إدلـ ــب ال ـش ــرق ــي) إلــى
م ـ ـيـ ــدان ل ـ ــ«ح ـ ــرب أهـ ـل ـ ّـي ــة جـ ـه ـ ّ
ـادي ــة»
ُ
تستحضر سيناريو «الحرب األولى»
ال ـتــي خــاضـتـهــا امل ـج ـمــوعــات (وع ـلــى
رأس ـ ـه ـ ــا «ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــرة») ض ـ ــد ت ـن ـظ ـيــم
«داعـ ــش» قـبــل حــوالــى ث ــاث سـنــوات.
ّ
التطور مفاجئًا ،بل هو
وال يبدو هذا
في واقع األمر ُمنتظر بعد أن استوفى
معظم أسبابه منذ ما يزيد على َعام،
ّ
لكن انتفاء مصلحة الداعمني حينها
أس ـه ــم ف ــي احـ ـت ــواء امل ــوق ــف وتــأج ـيــل
«الساعة الصفر» إلى الوقت املناسب.
(«األخـ ـب ــار» ،ال ـعــدد  .)2532وتختلف
«الـ ـح ــرب» الـثــانـيــة ع ــن ســابـقـتـهــا في
ّ
كثير من النقاط ،على رأسها أن رقعة
املـ ـع ــارك ض ــد «داع ـ ــش» ك ــان ــت أوس ــع
وش ـم ـلــت م ـحــاف ـظــات عـ ـ ـ ّـدة ،م ــا سمح

ّ
استمرت أمس عمليات االصطفاف والتموضع على وقع المعارك العنيفة (األناضول)

ل ــ«داعــش» باالبتعاد عــن ريفي حلب
وإدلب وإعادة انتشاره في دير الزور
ّ
وال ــرق ـ ّـة .ورغ ــم ض ــراوة تـلــك النسخة،
غـيــر أن ـهــا لــم تـنـتــهِ بـتـقــويــض وجــود
أح ــد أطــراف ـهــا بـشـكــل ن ـهــائــي ،بسبب
وج ـ ـ ــود فـ ـ ــرص ل ـت ـن ـف ـيــذ ان ـس ـح ــاب ــات
ورسم خطوط تماس أشبه بـ«حدود».
وال يـبــدو هــذا السيناريو متاحًا في
ّ
ّ
الحالية ،ألن معظم املحتربني
النسخة
يـ ـت ــوزع ــون ال ـس ـي ـط ــرة امل ـت ــداخ ـل ــة فــي
ّ
واستمرت أمس
نطاق جغرافي واحد.
عمليات االصطفاف والتموضع على
وقع املعارك العنيفة ،في ظل مؤشرات
ع ـل ــى ت ـ ـحـ ـ ّـول «حـ ــركـ ــة أحـ ـ ـ ــرار ال ـش ــام
ّ
اإلسالمية» إلى «الرابح األكبر» .وبعد
أن شهدت املرحلة السابقة انخفاضًا
في زخم ّ
قوة «الحركة» من ّ
جراء حركة
ان ـش ـقــاقــات مـتـتــالـيــة وضـعـتـهــا على
ّ
شفير التفكك ،تبدو أخيرًا على وشك
الظهور في مظهر «الفصيل الجامع»،
ب ـع ــد أن أع ـل ــن عـ ــدد م ــن امل ـج ـمــوعــات
انضمامه إليها خالل ّ
األيــام األخيرة.
وجـ ــاءت تـلــك االن ـض ـمــا ّمــات املتتالية
تحت «غـطــاء شــرعــي» وف ــره أكـثــر من

ً
عشرين «شــرعـ ّـيــا وداع ـيــة مــن مبادرة
أه ـ ــل ال ـع ـل ــم ف ــي ال ـ ـشـ ــام» أع ـل ـن ــوا عــن
«م ـ ـبـ ــادرة إنـ ـق ــاذ ال ـش ـم ــال الـ ـس ــوري»،
وكــان من أبــرز املوقعني على املبادرة
الشيخ أسامة الرفاعي ،وأبو العباس
الـ ـش ــام ــي (امل ـ ـع ـ ــروف س ــاب ـق ــا بـ ــ«أب ــو
التوت» وأحد اآلباء الروحيني ألحرار
الـ ـ ـش ـ ــام) ،وأبـ ـ ــو ب ـص ـيــر ال ـطــرطــوســي
(ع ـبــد امل ـن ـعــم حـلـيـمــة ،الـ ــذي ل ـعــب في
ال ـ ـعـ ــام األول مـ ــن ع ـم ــر ال ـ ـحـ ــرب دور
«مـفـتــي ال ـث ــورة ال ـس ــوري ــة») ،وصــالــح
الحموي (أحــد املنشقني البارزين في
مراحل سابقة عن صفوف «النصرة»

مؤشرات على ّ
تحول
«حركة أحرار الشام»
إلى «الرابح األكبر»

وامل ـع ــروف عـبــر «تــويـتــر» بــاســم «أس
ال ـ ـصـ ــراع ف ــي ب ـ ــاد ال ـ ـش ـ ــام») .ودع ــت
املبادرة إلى «وحدة الصف واالندماج
في جسم عسكري وسياسي واحد مع
(حــركــة أح ــرار ال ـشــام)» ،كــذلــك طالبت
املبادرة «أحــرار الشام» بـ«حماية من
يـنـضــم إلـيـهــا وال ـح ـفــاظ عـلــى ثــوابــت
الثورة ،وبتوسعة «مجلس الشورى»
لـتـمـثـيــل ال ـف ـصــائــل املـنـضـمــة إل ـي ـهــا».
وأع ـ ـلـ ــن املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرون ت ـش ـك ـي ــل «ل ـج ـنــة
ت ـق ـي ـيــم وم ـت ــاب ـع ــة لـ ـه ــذا االنـ ـضـ ـم ــام،
تـ ـت ــأل ــف مـ ــن أع ـ ـضـ ــاء «م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة أه ــل
العلم» عبد املنعم زين الدين ،وماهر
ع ـل ــوش ،وأي ـم ــن هـ ـ ــاروش» (واألخ ـي ــر
عـضــو فــي «املـجـلــس الـشــرعــي ألح ــرار
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــام» وأحـ ـ ـ ـ ــد املـ ـكـ ـلـ ـف ــن ب ـ ــإج ـ ــراء
م ــراجـ ـع ــات «ش ــرعـ ـي ــة» ش ــام ـل ــة ل ـه ــا).
وأم ــس ،أص ــدرت «حــركــة أح ــرار الشام
اإلسالمية» بيانًا ،أكــدت فيه انضمام
«ألـ ـ ــويـ ـ ــة ص ـ ـقـ ــور ال ـ ـ ـشـ ـ ــام» و«جـ ـي ــش
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــام /ق ـ ـطـ ــاع إدلـ ـ ـ ـ ــب» و«جـ ـي ــش
امل ـجــاهــديــن» و«ت ـج ـمــع فــاسـتـقــم كما
أم ـ ــرت» و«ال ـج ـب ـهــة ال ـشــام ـيــة /قـطــاع
ريف حلب الغربي» إليها .وأكد البيان

تقرير

ترامب سيوقف تمويل المنظمات الدولية ...واستقاالت في «الخ ـ

ُ
ت ِع ّد إدارة الرئيس دونالد ترامب
قرارًا تنفيذيًا ّ
ينص على تقليص
تمويل المنظمات الدولية ،األمر الذي
وصفته صحيفة «نيويورك تايمز»
بأنه سيؤدي إلى إضعاف دور الواليات
المتحدة في األمم المتحدة وغيرها
من المنظمات الدولية

ُت ّ
عد إدارة الرئيس األميركي دونالد
ت ـ ــرام ـ ــب ،م ــرس ــوم ــن يـ ـنـ ـص ــان عـلــى
تـقـلـيــص أو ح ـتــى إلـ ـغ ــاء املـســاهـمــة
املالية للواليات املتحدة في وكاالت
عدة تابعة لألمم املتحدة ومنظمات
دولية .وينص أحــد املرسومني على
وقــف املساهمة املالية فــي أي وكالة
أم ـم ـي ــة أو م ـن ـظ ـمــة دول ـ ـيـ ــة ،ال تـفــي
بأحد املعايير املنصوص عليها في
الــوث ـي ـقــة ،فـيـمــا ن ـ ّـص ال ـق ــرار الـثــانــي
على خفض التمويل بنسبة  40في

املئة لبقية املنظمات.
ووف ــق صـحـيـفــة «ن ـيــويــورك تــايـمــز»،
فـ ــإن م ــن شـ ــأن هـ ــذا الـ ـق ــرار أن ي ــؤدي
إلى تشكيل لجنة ملراجعة املساعدات
األميركية للهيئات والبرامج الدولية،
وع ـ ـل ـ ــى وج ـ ـ ـ ــه ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــد مل ــراجـ ـع ــة
املـســاعــدات املخصصة لجهود حفظ
ال ـ ـسـ ــام فـ ــي األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة .ووف ـق ــا
ملـ ـس ــؤول ــن فـ ــي إدارة ت ـ ــرام ـ ــب ،ف ــإن
شروط هذا األمر التنفيذي منصوص
عليها فــي ال ـقــانــون األم ـيــركــي ،وهــو

مــا اضـطــرهــم إل ــى قـطــع الـتـمــويــل عن
الـ»يونيسكو» ،بعد قبولها «االعتراف
بـفـلـسـطــن» ع ـض ـوًا كــامــل الـعـضــويــة
عام .2011
وتـســاهــم ال ــوالي ــات املـتـحــدة بـ ـ  28في
املئة من تمويل عمليات حفظ السالم
األممية ،التي تبلغ ميزانيتها السنوية
 7.8مليارات دوالر .وبشكل عام ،تشكل
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة  22فـ ــي املـ ـئ ــة مــن
امليزانية التشغيلية لألمم املتحدة.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،أع ـل ـن ــت وس ــائ ــل

إع ـ ــام أم ـيــرك ـيــة أن ك ـب ــار م ـســؤولــي
وزارة الخارجية تـقــدمــوا باستقالة
ج ـم ــاع ـي ــة ،ب ـس ـبــب تـ ــرامـ ــب .وذك ـ ــرت
ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «واشـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـط ـ ـ ــن بـ ـ ــوسـ ـ ــت»
أن املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن أوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوا ،خـ ــال
االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ـ ــة ،رفـ ـضـ ـه ــم الـ ـعـ ـم ــل مــع
الــرئـيــس األمـيــركــي الـجــديــد ،مشيرة
إلى أنها أكبر استقاالت جماعية في
تاريخ الــواليــات املتحدة .وذكــرت أن
وزي ــر الـخــارجـيــة ،ريـكــس تيرلسون،
ك ــان يـبـحــث ،مـنــذ أول مــن أم ــس ،عن

