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سوريا

مشهد ميداني المعارك األخيرة بين «النصرة» و«حزم» ليست وليدة األمس ،بل هي ٌ
سعي «النصرة» إلى «ابتالع
من
جزء
ّ
ّ
جهادية» في الشمال السوري .وتوحي المؤشرات بأن «حركة أحرار الشام»
معتدلي الغرب» ،وتكريس «معادلة
ّ
ّ
ّ
المقربتين من تركيا ستكونان في المحصلة الفائز األكبر من التطورات .األخيرة بدأت الحصاد عبر
الشامية»
و«الجبهة
ّ
ضم «حزم» إلى مكوناتها

«النصرة» نحو ّاستئصال «أصدقاء أميركا»...
و«أصدقاء تركيا» يستعدون للحصاد
صهيب عنجريني
«ح ـ ــرك ـ ــة حـ ـ ـ ــزم» قـ ـ ـ ــررت أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ح ـ ـ َ
ـزم
ً
حـ ـق ــائـ ـبـ ـه ــا ،م ـش ـت ـم ـل ــة عـ ـل ــى «ت ـ ـ ــاو»
وأخ ــوات ــه ،واالن ـض ـمــام إل ــى «الجبهة
ال ـشــام ـيــة» لــاس ـت ـقــواء ب ـهــا ف ــي وجــه
«جـ ـبـ ـه ــة ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» وح ــربـ ـه ــا «ضـ ـ ّـد
ّ
«الشامية» أصــدرت أمس
املفسدين».
ب ـي ــان ــا أع ـل ـن ــت ف ـي ــه ان ـض ـم ــام «حـ ــزم»
إلــى صفوفها ،وحمل توقيع قائدها
عبدالعزيز ســامــة (إخــوانــي الـهــوى،
وأحــد أصحاب الحظوة عند األتــراك)
ّ
و«أهــاب بكل الفصائل حل خالفاتها
مــع الحركة عــن طــريــق قـيــادة الجبهة
ّ
التطور
الشامية ومكتبها القضائي».
يبدو الفتًا في دالالتــه وعقابيله .هو
تـمـهـيــد الص ـط ـفــافــات ج ــدي ــدة تصب
فـ ــي خ ــان ــة الـ ــاعـ ــب الـ ـت ــرك ــيّ ،
وربـ ـم ــا
ُ ّ
ّ
ضد
ت ـح ّــول إل ــى مـقــدمــة ل ـحــرب ت ـشــن ُ ّ
«الــنـصــرة» مشابهة لتلك التي شنت
قبل عــام تمامًا ضـ ّـد نظيرها «الدولة
اإلسالمية» .حرب تضع الشمال أمام
خـيــاريــن ،تكريس «مـعــادلــة جهادية»
ُم ـع ـل ـنــة م ـت ـ ّم ـث ـلــة ف ــي «ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ،أو
ّ
أخ ــرى ُ
«مـقــنـعــة» متمثلة فــي «أح ــرار
الـشــام» وشــركــائـهــا« .الـنـصــرة» كانت
ق ــد ب ـ ــدأت مــرح ـلــة ثــان ـيــة م ــن مــراحــل
«تصفية معتدلي الغرب» .ضمن هذا
السياق بالذات ينبغي إدراج معاركها
األخ ـيــرة ضــد «ح ــزم» فــي ريـفـ ُـي حلب
وإدلب .املرحلة األولى سبق أن أنجزت
في تشرين َالثاني املاضي (األخبار /
 ،)2435وأف ــض ــت إل ــى تحجيم «ث ــوار
ســوريــا» وإقـصــائـهــا عـلــى نـحــو شبه
ن ـه ــائ ــي مـ ــن املـ ـع ــادل ــة املـ ـي ــدانـ ـي ــة فــي
الـشـمــال ال ـســوري .ومــع صــرف النظر
ع ــن حـقـيـقــة اعـ ـت ــدال «حـ ـ ــزم» و«ث ـ ــوار
سوريا» ينبغي األخــذ بعني االعتبار
ّ
أن املجموعتني قد خضعتا لعمليات
تـلـمـيــع غــربـيــة ك ـب ـيــرة ،أمـيــركـيــة على
ّ
وج ـ ــه الـ ـخـ ـص ــوص .وم ـ ــن املـ ـس ــل ــم بــه
أن «ح ـ ـ ــزم» ت ـح ــدي ـدًا ك ــان ــت صــاحـبــة
النصيب األوف ــر مــن الــدعــم األميركي
حتى وقــت قــريــب .وكــان قــادة الحركة
من بني الذين عقدوا لقاءات مع وزير
الـخــارجـيــة األمـيــركــي جــون كـيــري في
تركيا ،قبل بــدء ضــربــات «التحالف»

في حلب أمس (كرم المصري ــ أ ف ب)

ضـ ــد ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» (األخـ ـ ـب ـ ــار /
ّ
 .)2446وغ ـن ـ ٌّـي ع ــن ال ـق ــول إن سـبــاق
ّ ً
املجموعات على األرض يأتي مكمال
ل ـس ـب ــاق ــات بـ ــن ال ــاعـ ـب ــن ال ــدول ـي ــن
واإلقـلـيـمـيــن ل ـغــرس سـكــاكـيـنـهــم في
الـكـعـكــة الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة« .ال ـن ـص ــرة» تـبــدو
م ـص ـ ّـم ـم ــة ع ـل ــى املـ ـض ــي فـ ــي م ـش ــروع
«اسـ ـتـ ـئـ ـص ــال ًجـ ـن ــد أم ـ ـيـ ــركـ ــا» ح ـتــى
نهايته ،متذرعة بـ«حرب املفسدين».
ٌ
ّ
األمــر الــذي أكــده بيان أصــدرتــه أمس،
ّ
وق ــال ــت فـيــه إن ـهــا «اسـ ـت ــردت مـقــارهــا

ِّ ً
قيمة على باب الهوى ...بتفويض تركي
«أحرار الشام»
ّ
اإلسالمية»
في مظهر جديد من مظاهر تزايد نفوذها ،باتت «حركة أحرار الشام
«القيم» على معبر باب الهوى الحدودي مع ّ
أخيرًا بمثابة ّ
تركيا .املعبر الذي كانت
السلطات التركية قد أغلقته قبل أيام سيعود إلى العمل بإشراف «الحركة»،
وبموافقة ّ
تركية بطبيعة الحال« .أحرار الشام» أصدرت
أمس بيانًا أعلنت فيه أنها «اتخذت إجراءات مؤقتة،
ّ
الحدودي مع تركيا ،بعد
إلعادة تهيئة معبر باب الهوى
املشاكل األخيرة التي تسببت بإغالقه» في إشارة إلى
حدوث اشتباكات بني عناصر حراسة املعبر األتراك،
و«جيش املجاهدين» يوم الثالثاء .وقال البيان إن
«أحرار الشام اتخذت بعض اإلجراءات املؤقتة إلعادة
تهيئة معبر باب الهوى الحدودي ليكون باملستوى
ّ
التركي
الذي يستحقه الشعب السوري» .وكان الجانب
قد وافق على إعادة فتح املعبر «شريطة ّ
تعهد الفصائل
ّ
عدم تكرار ما حصل ،وحاملا يجري تسليم التعهد
ً
موقعا من الفصائل املوجودة على الجانب السوري من
ّ
املعبر» .الالفت في هذا السياق أن «حركة حزم» كانت
واحدة من املجموعات املسؤولة عن املعبر ،فيما باتت «أحرار الشام» هي «املسؤول
ّ
ّالرسمي عنه أمام األتراك» وفق ما أكده مصدر سوري معارض لـ «األخبار».

فــي مـعـسـكــر الـشـيــخ سـلـيـمــان بعدما
ُ
سـلـبـتـهــا ح ــرك ــة ح ــزم غـ ـ ــدرًا» .ال ـب ـيــان
ّ
ش ـ ـ ّـدد أي ـض ــا ع ـلــى أن «الـ ـنـ ـص ــرة» لن
«تـ ـت ــرك ح ـق ــا م ــن ح ـق ــوق امل ـجــاهــديــن
دون اس ـ ـتـ ــرداده مـهـمــا ك ـلــف ال ـث ـمــن..
و(سـتـسـتـمــر) فــي مـحــاربــة املفسدين
ورفع ظلمهم عن املظلومني».
«أصدقاء ّ
تركيا» بدأوا القطاف
ّ
وس ــط مـعـمـعــة ال ـق ـت ــال ال ـح ــال ــي ،ثــمــة
ٌ
ّ
خفي،
مؤشرات على وجود دور تركي
يضمن الثنتني من أقــرب املجموعات
إلـ ـ ــى األت ـ ـ ـ ـ ــراك (ه ـ ـمـ ــا «ح ـ ــرك ـ ــة أحـ ـ ــرار
ال ـ ـشـ ــام» ،و«ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ــام ـي ــة») ،أن
تقطفا ثمار حرب «حزم» ،و«النصرة».
املجموعتان سارعتا إلى الدخول على
الـخــط ،عبر منحيني ،أولهما الدعوة
إلــى التهدئة و«االحتكام إلــى محكمة
شرعية» .والثاني استنفار قواتهما
ُ ّ
ل ـ «الفصل بــن الـطــرفــن» .وال ـحــال أن
ّ
تسلم الحواجز من الطرفني ،ودخول
«قوات الفصل» إلى مناطق االشتباك،
َ
يضمنان توسيع نفوذ «الوسيطني»
َ
وحلولهما مكان املتقاتلني .في تكرار
ّ
مل ــا ح ـص ــل إب ـ ـ ــان مـ ـع ــارك «ال ـن ـص ــرة»
و«ث ـ ّـوار ســوريــا» ،حيث كانت «أحــرار
الشام» الفائز الفعلي األكبر( .األخبار
ّ
«الشامية» كانت قد استبقت
.)2441 /
ان ـ ـض ـ ـمـ ــام «ح ـ ـ ـ ـ ــزم» إلـ ـيـ ـه ــا بـ ــإصـ ــدار
ّ
بـيــان أك ــدت فـيــه أنـهــا «أرس ـل ــت قــوات
عسكرية إلى أماكن االشتباك والتوتر
ب ــن ال ـطــرفــن امل ـت ـخــاصـ َـمــن» ،ودع ــت
الطرفني إلى «اإليقاف الفوري إلطالق
الـنــار وتسليم حواجزهما إلــى قــوات
الجبهة الشامية لحني انتهاء األزمة».
بـ ــدورهـ ــا؛ ت ـش ــارك ــت «أح ـ ـ ــرار ال ـش ــام»
ـان م ــع «أل ــوي ــة صـقــور
ف ــي إص ـ ــدار ب ـي ـ ٍ
الشام» (كالهما من مكونات «الجبهة
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة») ي ـع ـل ــن فـ ـي ــه الـ ـط ــرف ــان

«االسـ ـتـ ـنـ ـف ــار الـ ـك ــام ــل مل ـجــاهــدي ـه ـمــا
ّ
ف ــي الـ ـشـ ـم ــال» .ال ـب ـي ــان أك ـ ــد أي ـض ــا أن
املجموعتني «تسعيان إلى صلح بني
ال ـط ــرف ــن ،وإلـ ــى م ـنــع ان ـت ـقــال الـتــوتــر
إل ــى مـنــاطــق ج ــدي ــدة» .ودع ــا «أط ــراف
الصراع إلى االمتثال ملحكمة شرعية
م ـس ـت ـق ـلــة» .وب ـ ـ ـ َ
ـات ج ـل ـ ّـي ــا أن «أحـ ـ ــرار
منذ اغتيال قادتها
الشام» قد دخلت ً
ال ـســاب ـقــن ان ـع ـط ــاف ــة ك ـ ّـرس ــت هيمنة
َ
«ال ـج ـنــاح الـتــركــي» داخــل ـهــا (األخ ـبــار
 .)2397 /وي ـبــدو الفـتــا أن «الـحــركــة»
عادت أخيرًا إلى واجهة املشهد ّ
بقوة
ذاهبة في خط بياني صاعد.

«حزم» :اتقوا الله!
بــدورهــا ،أصــدرت «حركة حــزم» بيانًا
دع ـ ــت خ ــال ــه «ال ـج ـب ـه ــة اإلس ــام ـ ّـي ــة»
و«الجبهة الشامية» إلى «تقوى الله»
أثـنــاء قيامهما بالفصل بينها وبــن
ّ
حرفيته:
«ال ـن ـصــرة»! وق ــال الـبـيــان مــا
«ن ـظ ـرًا مل ــا نـشـعــر ب ــه م ــن خ ـطــر ت ـكــرار
الـ ـخـ ـط ــأ فـ ــي أس ـ ـلـ ــوب الـ ـفـ ـص ــل ،الـ ــذي
ربما يعني الباغي ،مع ثقتنا بسالمة
مــوقــف إخــوانـنــا فــي الجبهة الشامية
والجبهة اإلســامـيــة ،فإننا نرجو من
الفصائل أن تتقي ال ـلــه» .البيان
هــذه
َ
ّ
أكد أن «األولــى بقوات الفصل أن تبدأ
ّ
م ــن امل ـه ــاج ــم ال م ــن امل ـ ــداف ـ ــع» ،ولـ ــوح
بتهديدات مبطنة ُ
مفاد ًها كشف بعض
األوراق« :سننشر الحقا تفاصيل كل
شـ ــيء» .ول ـيــس مـعـلــومــا م ــا إذا كــانــت
الـتـهــديــدات املبطنة قــد أدت ّدورًا في
احتواء «حزم» تحت جناح «الشامية».

و«الفرقة  »16تنضم إلى «الحرب»

ً
ّ
للتوسع،
رقعة املعارك تبدو مرشحة
ّ
سواء من حيث الرقعة الجغرافية ،أو
ع ــدد املـجـمــوعــات امل ـت ـحــاربــة .أحــدث

ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ك ــان ــت دخ ـ ـ ــول «ال ـف ــرق ــة
 »16التابعة ل ـ «الجيش الـحــر» على
الخط« .الفرقة» أصــدرت أمــس بيانًا
عـلــى خـلـفـيــة اع ـت ـقــال «ال ـن ـص ــرة» 11
م ـس ـل ـح ــا ت ــابـ ـع ــن لـ ــأولـ ــى فـ ــي حــي
األشــرفـيــة بحلب .الـبـيــان جــاء أشبه
ب ــإن ــذار لـ ـ «ال ـن ـص ــرة» ل ـ ــ«اإلفـ ــراج عن
كافة معتقلي الفرقة لديها ،دون قيد
أو شـ ــرط» .وأم ـه ــل «جـبـهــة الـنـصــرة
حتى مساء اليوم (أمس) لإلفراج عن
معتقليها الذين اعتقلتهم ،وهم في
طريقهم إلــى معركة هــدم األس ــوار»،
ك ـ ـم ـ ــا ّ
وج ـ ـ ـ ـ ــه دع ـ ـ ـ ـ ــوة إل ـ ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ــرورة
«االح ـت ـك ــام إ ّل ــى ش ــرع ال ـل ــه ،وال ـت ــزام
ال ـه ــدن ــة امل ــوق ـع ــة ب ــن ال ـط ــرف ــن قبل
شهرين من اآلن».

تظاهرات ّ
تقوض «البيئة الحاضنة»

ف ــي األثـ ـن ــاء ،خــرجــت ت ـظــاهــرات ع ـ ّـدة
أمــس ضـ ّـد «جبهة النصرة» في عدد
مـ ــن املـ ـن ــاط ــق ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .ن ــاش ـط ــون
م ـعــارضــون تـحــدثــوا عــن «تـظــاهــرات
ح ـ ــاش ـ ــدة ض ـ ــد ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة ت ـط ــال ـب ـه ــا
بالخروج مــن قــرى كنصفرة وفريكا
ومـ ـ ـع ـ ــرة حـ ــرمـ ــة ف ـ ــي جـ ـب ــل ال ـ ــزاوي ـ ــة
بــريــف إدل ـ ــب» .األم ــر ال ــذي ت ـك ـ ّـرر في
ب ـلــدة ع ــن تــرمــا بــال ـغــوطــة الـشــرقـيــة
لدمشق ،ضد «النصرة» مضافًا إليها
ٌّ
ه ــذه املـ ــرة ك ــل م ــن «ج ـيــش اإلسـ ــام»
و«فيلق الرحمن» بسبب «ممارسات
مسلحيهم ّ
ضد أهالي البلدة» .الالفت
أن «حركة أحرار الشام» سبق لها أن
أفــادت من تظاهرات مماثلة خرجت
في ريف إدلب ّ
ضد «النصرة» لتبدو
بمظهر «املــدافــع عــن الـســوريــن ضدّ
ُ
الــغــاة» .مــا زاد فــي أسهم «األح ــرار»
بــن أب ـنــاء تـلــك امل ـنــاطــق ،األم ــر الــذي
ُي ّ
رجح تكراره.

