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سوريا حققت «جبهة تحرير سوريا» سلسلة انتصارات سريعة
فــي الـجــولــة األول ــى مــن معاركها ضــد «جبهة النصرة»
ّ
شرعيو الجوالني
فــي أري ــاف حلب وإدل ــب ،فيما انهمك
في محاوالت إقناع عــدد من المجموعات «الجهادية»
حيثيات المعركة األخيرة ّ
باالنضمام إلى المعركةّ .
تقدم
عدة على وجود ّ
مؤشرات ّ
توجه إقليمي لرفع الغطاء عن
«جبهة النصرة» بغية ّ
الحد من هيمنتها ،على أقل تقدير

«تحرير سوريا» تصول على حساب «النصرة»:

الجوالني بال غطاء
إقليمي؟
صهيب عنجريني
ل ــم ت ـضـ ّـيــع «ج ـب ـهـ ٌـة ت ـحــريــر ســوريــا»
ال ــوق ــت .أي ــام قـلـيـلــة بـعــد ًاإلعـ ــان عن
ت ـش ـك ـي ـل ـهــا كـ ــانـ ــت ك ــافـ ـي ــة النـ ـط ــاق
ج ــول ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن ج ـ ـ ــوالت صـ ــراع
«اإلخــوة األعــداء» بني الكيان الجديد
وبــن «جبهة فتح الـشــام /النصرة».
سيناريو انطالق الجولة الجديدة من
ينطو في الشكل العام على
املعارك لم ّ ِ
حاالت
تفاصيل تشذ عن املعهود في
ٍ
كـهــذه :اتـهــامــات واتـهــامــات مـضـ ّ
ـادة،
بـيــانـ ُ
ـات تـخــويـ ٍـن وف ـتــاوى «شــرعـ ّـيــة»
ح ـ ـ ــول «الـ ـ ـبـ ـ ـغ ـ ــي» ووج ـ ـ ـ ـ ــوب الـ ـقـ ـت ــال
ل ــ«دفــع الـ ّـصــائــل» .دور رأس الحربة
ٌ
فــي وجــه «الـنـصــرة» هــذه امل ـ ّـرة موكل
لـ«حركة نور الدين زنكي» حتى اآلن،
ـون أساسي من حلفائها الجدد
وبـعـ ٍ
ّ
اإلسالمية».
في «حركة أحــرار الشام
ف ــي ال ـج ــوه ــر ،ث ـ ّـم ــة ت ـفــاص ـيــل كـثـيــرة
تستدعي الوقوف عندها في أحداث
ال ـ ـجـ ــولـ ــة ال ـ ـ ّـراه ـ ـن ـ ــة ،وع ـ ـلـ ــى رأسـ ـه ــا
ال ـت ـح ــال ــف الـ ـج ــدي ــد بـ ــن «ال ــزنـ ـك ــي»
ّ
ّ
وخلفيات تشكله وأبعاد
و«األحــرار»
الخطوة وعقابيلها املحتملة .كانت
«حركة نور الدين زنكي» حتى وقت
قريب تحتفظ بعالقات متوازنة مع
«ال ـن ـصــرة» ،مـضـبــوطــةٍ وف ــق بوصلة
الــداعــم الـقـطــري .ثمة سبب جوهري
آخ ــر دف ــع «ال ـن ـص ــرة» لـلـحـفــاظ على
الـعــاقــات الـجـيــدة مــع «الــزن ـكــي» هو
انـضـمــام األخ ـي ــرة إل ــى لــوائــح الــدعــم

األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة .وع ـ ـلـ ــى ام ـ ـ ـتـ ـ ــداد ث ــاث ــة
أع ـ ـ ـ ــوام نـ ـش ــط ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ف ـ ــي م ـج ــال
ّ
التسلح بــن «الـنـصــرة» و«الــزنـكــي»،
لـتـلـعــب األخـ ـي ــرة دورًا أس ــاس ـي ــا في
نـقــل ال ـس ــاح األم ـيــركــي إل ــى جماعة
أب ــو مـحـمــد ال ـجــوالنــي عـبــر صفقات
بـيــع م ـت ـكـ ّـررة .فــي مطلع ال ـعــام 2017
ً
ح ـق ـقــت ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـط ــرف ــن ق ـفــزة
إل ــى األم ـ ــام م ــع اإلع ـ ــان ع ــن ّتشكيل
«ه ـي ـئ ــة ت ـح ــري ــر ال ـ ـشـ ــام» ب ــال ــش ــراك ــة
ب ـي ـن ـه ـمــا وبـ ـ ــن مـ ـجـ ـم ــوع ــات أخـ ــرى
ع ـل ــى رأسـ ـه ــا «ح ــرك ــة أح ـ ـ ــرار ال ـش ــام
ّ
لكن الخالف الذي ّ
ّ
تجدد
اإلسالمية».
بني «األح ــرار» و«النصرة» في تموز
مــن ال ـعــام نـفـســه دف ــع «الــزن ـكــي» إلــى
االنشقاق عن «الهيئة» ،وفتح أبواب
التنسيق بينها وبني «األحرار» خلف
الـكــوالـيــس .بــدورهــا ،خــرجــت «حركة
أح ــرار ال ـشــام» مــن ًآخــر معاركها مع
ً
«النصرة» مستنزفة وخاسرة لكثير
من مناطق نفوذها و«مــاء وجهها».
ّ
وثـمــة مــؤشــرات كثيرة تــدلــل على ّ أن
تشكيل «جبهة تحرير سوريا» إنما
جاء في الدرجة األولــى بهدف وضع
حـ ّـد لهيمنة «الـنـصــرة» و«تـنـ ّـمــرهــا».
وإذا ك ــان داف ــع «األحـ ـ ــرار» ّ
األول هو
الـ ـ ـث ـ ــأر م ـ ــن ال ـ ـجـ ــوالنـ ــي وجـ ـم ــاعـ ـت ــه،
ّ
فـ ـ ـ ــإن األمـ ـ ـ ــر م ــرتـ ـب ــط ف ـ ــي ح ـس ــاب ــات
«ال ـ ـ ــزنـ ـ ـ ـك ـ ـ ــي» بـ ــاق ـ ـت ـ ـنـ ــاص الـ ـف ــرص ــة
ل ـفــرض نـفـسـهــا رق ـمــا صـعـبــا جــدي ـدًا
ّ
ف ــي خ ــارط ــة امل ـج ـم ــوع ــات امل ـســل ـحــة.
ُ
وعرفت «الزنكي» منذ نشأتها (عام

روسيا تحاول احتواء الضغط الغربي بشأن «الغوطة»

أنقرة :من الممكن التواصل
«أمنيًا» مع دمشق
تبدو موسكو في
مواجهة جديدة مع
واشنطن وحلفائها،
بشأن ملف غوطة
دمشق الشرقية ،فيما
تحاول بالتعاون مع
شركاء إقليميين التوصل
إلى مخرج .وبالتوازي،
تستكمل تركيا عدوانها
في عفرين ،مع دخول
دفعة ثانية من «القوات
الشعبية» إلى المنطقة
لمساندة «الوحدات»
الكردية في معاركها

على الــرغــم مــن الـتـعــزيــزات العسكرية
الكبيرة للجيش السوري ،التي وصلت
جبهات غــوطــة دمـشــق الشرقية خالل
األيــام املاضية ،لم تنطلق ّ
أي عمليات
بـ ّ
ـريــة على ّ
أي مــن املـحــاور هناك حتى
اآلن .وخــاف ذلــك تمامًا ،فــإن القصف
املــدف ـعــي وال ـج ــوي عـلــى م ــواق ــع داخ ــل
ال ـغــوطــة اس ـت ـمـ ّـر ،ف ــي مـقــابــل الـقــذائــف
اليومية التي تستهدف معظم األحياء
الشرقية للعاصمة دمـشــق .التصعيد
العسكري استدعى حملة ضغط كبيرة
من الدول الداعمة للمعارضة السورية،
فـ ـ ــي مـ ـسـ ـع ــى إلج ـ ـ ـهـ ـ ــاض أي هـ ـج ــوم
متوقع من شأنه تغيير تــوازن القوى
فــي محيط دمـشــق .واسـتـهــدف الجهد
ال ـغــربــي الـضـغــط عـلــى مــوس ـكــو ،ومــن
خلفها دمشق ،لوقف العمليات .وهو
ما دفــع الجانب الــروســي إلــى محاولة
احتواء هــذا الجهد عبر طلب اجتماع
عــاجــل ملـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي ،لبحث
الــوضــع فــي الغوطة الشرقية .واعتبر
امل ـنــدوب الــروســي لــدى األم ــم املتحدة،

اندلعت أمس اشتباكات عنيفة بين «تحرير سوريا» و«النصرة» في عدد من مناطق إدلب (األناضول)
وتغيير
 )2011بالبراعة فــي الـتـلـ ّـون
ّ
ال ـ ـ ــوالءات تـبـعــا ّلـلـمـنــافــع امل ـت ــوخ ــاة،
ّ
وسبق لها أن تلقت الدعم من كل من
ّ
والسعودية وتركيا والــواليــات
قطر
امل ـت ـحــدة وسـلـفـيــي ال ـك ــوي ــت! وي ـبــدو
ّ
ّ
مسلمًا به أن تشكيل «جبهة تحرير
سـ ــوريـ ــا» ،وان ـخ ــراط ـه ــا ف ــي امل ـع ــارك
س ــريـ ـع ــا ض ـ ـ ـ ّـد «الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» ل ـ ــم ي ـكــن
ل ــه أن ُي ـب ـصــر ال ـن ــور م ــن دون ضــوء
أخضر إقليمي .وعالوة على «سلطة
الـتـمــويــل» يلعب الـثـقــل «اإلخ ــوان ــي»
ّ
داخ ــل ك ــل مــن «الــزن ـكــي» و«األحـ ــرار»
دورًا أس ــاس ـ ّـي ــا ف ــي الـ ـت ــزام ال ـطــرفــن
ت ـن ـس ـيــق ت ـح ــرك ــات ـه ـم ــا الـ ـكـ ـب ــرى مــع
ّ
ال ــاعـ ـب ــن الـ ـت ــرك ــي وال ـ ـق ـ ـطـ ــري ،ل ـكــن
األخ ـ ـيـ ـ َـريـ ــن ه ـم ــا فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـفـســه
ظـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــران إق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــان أس ـ ــاس ـ ـ ّـي ـ ــان
لــ«الـنـصــرة»! ولتفكيك هــذه املعادلة
ينبغي العودة إلى تطورات العالقات
ب ــن «ال ـن ـص ــرة» وأنـ ـق ــرة ،واس ـت ـق ــراء

فاسيلي نيبينزيا ،أن هــذا االجتماع
«العلني» سوف يتيح لجميع األطراف
«عـ ـ ــرض رؤي ـت ـه ــم و(ك ـي ـف ـي ــة) فـهـمـهــم
للوضع واقـتــراح وســائــل للخروج من
الوضع الــراهــن» .وتــزامــن هــذا التوجه
مـ ــع م ـط ــال ـب ــات م ـك ـث ـفــة إلع ـ ــان هــدنــة
فــي الـغــوطــة ،كــان أبــرزهــا مــا صــدر عن
الـ ـق ــاه ــرة ،إذ دعـ ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
املصرية إلــى «هــدنــة إنسانية إلدخــال
اإلنسانية وإجالء الجرحى
املساعدات
ّ
وامل ـص ــاب ــن ل ـت ـجــنــب ك ــارث ــة إنـســانـيــة
حقيقية» ،مدينة «أي قصف للمناطق
امل ــدن ـي ــة ف ــي ال ـغ ــوط ــة ودمـ ـش ــق وكــافــة
أنحاء سوريا» .ولفتت في بيان إلى أن
مصر «تواصل مساعيها واتصاالتها
م ــع ك ــاف ــة األطـ ـ ـ ــراف امل ـع ـن ـيــة م ــن أج ــل
إيـ ـ ـج ـ ــاد م ـ ـخـ ــرج لـ ـل ــوض ــع اإلنـ ـس ــان ــي
امل ـتــأزم فــي الـغــوطــة ...فــي إط ــار الــرؤيــة
املصرية القائمة على السعي للتوصل
لوقف إلطالق النار» ،وهو ما يتقاطع
م ــع م ــا ورد ع ــن وس ــاط ــة م ـصــريــة في
امل ـح ــادث ــات ال ـتــي ت ـجــري م ــع ع ــدد من
الفصائل املسلحة في الغوطة ،بهدف
ّ
تـجــنــب ال ـصــدام الـعـسـكــري ،خــاصــة أن
أطرافًا معارضة مثل «هيئة التنسيق
ً
الــوطـنـيــة» قــد طــالـبــت ك ــا مــن روسـيــا
وم ـص ــر ،بـصـفـتـهـمــا ضــام ـنــن الت ـفــاق
الـهــدنــة األخـيــر فــي الـغــوطــة ،بالتحرك
لوقف التصعيد .وفي إفادته اليومية
حـ ــول األوضـ ـ ـ ــاع ف ــي سـ ــوريـ ــا ،أوض ــح
«مركز املصالحة» الروسي في قاعدة
حميميم ،أن «ال ـن ــداءات الـتــي وجهها

املـ ـخ ــاوف ال ـت ــرك ـ ّـي ــة م ــن خ ـ ــروج هــذه
الـ ـع ــاق ــة ع ـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ،ال سـ ّـي ـمــا
ّ
وأن عـنــاصــر الـجـيــش الـتــركــي بــاتــوا
حاضرين فــي «دائ ــرة الخطر» بفعل
ّ
التركية في
انتشار «نـقــاط املــراقـبــة»
م ـن ــاط ــق نـ ـف ــوذ «ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» .وك ــان ــت
أن ـق ــرة ق ــد أفـلـحــت ف ــي تـعـبـيــد طــريــق

ّ
دحر
أن
ال يبدو
ّ
«النصرة» عسكريًا هو
الهدف الوحيد
لـ«تحرير سوريا»

أعلنت وزارة الدفاع
الروسية أن المفاوضات
مع فصائل الغوطة
«أجهضت»

بتفاهمات عقدتها أجهزة
جنودها
ٍ
اس ـت ـخ ـبــارات ـهــا م ــع ال ـج ــوالن ــي ال ــذي
ضـ ـ ّـحـ ــى بـ ـك ــل أوراق ـ ـ ـ ـ ــه «ال ـ ـقـ ــاعـ ـ ّ
ـديـ ــة»
ك ــرم ــى لـعـيـنــي أنـ ـق ــرة ،وان ـق ـل ــب على
الـتـنـظـيــم األم ف ــي سـبـيــل تـفــاهـمــاتــه
ّ
مـعـهــا .وي ـب ــدو أن املـعـطــى اإلقـلـيـمــي
ّ
اليوم بات يحتم على الالعب التركي
العمل على تقويض سلطة الجوالني
ّ
تدريجيًا ،باإلفادة من براعة األخيرة
فـ ــي اس ـ ـت ـ ـعـ ــداء م ـع ـظ ــم امل ـج ـم ــوع ــات
ّ
امل ـ ـسـ ــل ـ ـحـ ــة ،بـ ـم ــا فـ ـيـ ـه ــا «الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة»
ّ
والكيانات املرتبطة بها .وال يبدو أن
ّ
عسكريًا هو الهدف
دحــر «النصرة»
الــوحـيــد لــ«تـحــريــر ســوريــا» .وتشير
ّ ّ
معطيات ع ـ ّـدة إل ــى أن ح ــل «حكومة
اإلن ـق ــاذ» املـحـســوبــة عـلــى «الـنـصــرة»
ف ــي ال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ،وال ـت ــي تتحكم
بمعظم مفاصل «العمل اإلداري» في
إدلب سيكون هدفًا تاليًا ،في خطو ٍة
ّ
تمهد لـ«إنهاء سيطرة النصرة على

أن يصوت مجلس األمن اليوم أو غدًا،
عـلــى م ـشــروع ق ــرار كــويـتــي ـ ـ ســويــدي
يفرض وقفًا إلطالق النار ملدة شهر في
ســوريــا ،ويستثني تنظيمات «جبهة
الـنـصــرة» و«الـقــاعــدة» و«داع ــش» ،إلى
جانب مطالبته بدخول قوافل مساعدة
إن ـس ــان ـي ــة إل ـ ــى املـ ـن ــاط ــق املـ ـح ــاص ــرة،
ت ـت ـض ـمــن مـ ـع ــدات ط ـب ـي ــة .وك ـ ــان ب ـيــان
من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع
في بلدة حمورية في الغوطة الشرقية (أ ف ب)

امل ــرك ــز إل ــى ال ـج ـمــاعــات املـسـلـحــة غير
الشرعية فــي الغوطة الشرقية ،لوقف
املـ ـق ــاوم ــة وإلـ ـ ـق ـ ــاء ال ـ ـسـ ــاح وت ـس ــوي ــة
ـأت بنتيجة» .وأضــاف
أوضاعهم ،لم تـ ِ
أن تلك املجموعات «تمنع الـنــاس من
مـغــادرة املناطق التي تسيطر عليها،
م ــن خ ـ ــال م ـع ـبــر م ـخ ـيــم ال ــواف ــدي ــن»،
مـشـيـرًا إل ــى أن «عـمـلـيــة الـتـفــاوض من
أجــل الــوصــول إلــى تسوية سلمية في
الغوطة قد أجهضت».
وقد يساعد التنسيق العالي املستوى
بــن روس ـيــا وم ـصــر ،والـ ــذي نـجــح في
إن ـجــاز هــدنــة ســابـقــا فــي ال ـغــوطــة ،في
الوصول إلى مخرج للتصعيد الحالي،
بشكل ّ
يلبي املطالبات األممية والدولية
امل ـتــزايــدة ،خــاصــة أن دع ــوات التهدئة
خــرجــت مــن األم ــم املـتـحــدة وواشـنـطــن
وباريس ،وعدد كبير من الدول والقوى
الفاعلة في امللف السوري ،فيما يتوقع

