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حركة �أحرار ال�شام:
التح ّوالت الهيكلية وال�سـيا�سـية الراهنـة
متهيد
ثمة م�ؤ�رشات عديدة تفيد ب�أن اخليار الدو ّ
ال�رشعي
يل عرب تركيا وقطر قد وقع على حركة �أحرار ال�شام لتكون املم ّثل
ّ
ّ
�سمي بـ«جي�ش الفتح» الذي تندمج فيه �أحرار ال�شام وجبهة الن�رصة
للمعار�ضات ال�سور ّية ،بعد ف�شل خيار �إن�شاء ما ّ
وف�صائل �أخرى حليفة للطرفني .وي�أتي هذا اخليار انطالق ًا من العالقات التي تقيمها �أحرار ال�شام مع ّ
كل من تركيا
ألد �أعدائها ،وهذا ما جت ّلى يف تو ّليها �أمر
االنفتاحية التي تبديها �إزاء اخليارات
والتوجهات
وقطر
التفاو�ضية حتى مع � ّ
ّ
ّ
ّ
ين وحزب اهلل ب�ش�أن الزبداين والفوعة وكفر ّيا ،و�أي�ض ًا يف �إعادة
التفاو�ض يف �أواخر �شهر �آب  2015مع اجلانب الإيرا ّ
الداخلي يف �سوريا ،وذلك ن�أي ًا بنف�سها عن اخليارات
الوطني والتزامها العمل �ضمن ال�سقف
ت�أكيدها احلر�ص على البعد
ّ
ّ
التي اعتمدتها قوى وف�صائل �أخرى ،كداع�ش والن�رصة ومن قبلهما القاعدة ،وبالتايل ،ا�ستعداد �أحرار ال�شام للقبول
باخليارات ال�سيا�سية �ضمن ال�سقف الذي تقبل به تركيا ،وفتح باب التوا�صل مع الغرب عرب �صحيفتي الوا�شنطن بو�ست
التوجه يف ّ
ظل تراجع اخليارات البديلة الأخرى ،كـ«جبهة الن�رصة» (ممثل
الربيطانية .وي�أتي هذا
الأمريكية والتلغراف
ّ
ّ
القاعدة يف �سوريا) و«جي�ش الإ�سالم» ،وبعد ف�شل خيار «جي�ش الفتح» الذي انفرط عقده ،بفعل اال�شتباك واالتهام
مكوناته الأخرى ،كـ«جبهة الن�رصة» و«جند الأق�صى» من جهة �أخرى ،ويف
املتبادل بني �أحرار ال�شام من جهة و�أبرز ّ
ظل بروز بوادر ّ
ّ
الرتكية،
تركي عن «جبهة الن�رصة» التي ،خالف ًا لأحرار ال�شام� ،أظهرت عدم التزام تا ّم باخليارات
تخل
ّ
ّ
الرتكي ب�إقامة منطقة عازلة يف �سوريا ،والت�شنيع على حركة «�أحرار ال�شام» ب�سبب قبولها
وجت ّلى ذلك يف رف�ضها الطرح
ّ

لهذا اخليار.
أمنية والع�سكر ّية لدى الف�صائل
ويف م�ستطاعنا القول �إنّ �إمكانات اجلانب
الرتكي يف الإم�ساك بخيوط اللعبة ال ّ
ّ
ال�سور ّية املعار�ضة ،مدعوم ًا من قطر ،جعله الفريق الأقدر على الإم�ساك باخليارات املطروحة يف ال�ساحة ال�سور ّية.
الرتكي ،من حيث اخلطاب
وعلى ما يبدو ،ف�إنّ حركة «�أحرار ال�شام» هي اليوم الفريق الأقرب �إىل خيارات اجلانب
ّ
ال�سيا�سي املعلن ،الذي ينحو �إىل االعتدال وخماطبة الآخر وااللتزام بالأطار الوطني ح�رصاً ،وهي الف�صيل الأقدر على
ال قاعد ّي ًا �ضمن ّ
وراثة «جبهة الن�رصة» ،امل�ص ّنفة ف�صي ً
إرهابية.
املنظمات ال ّ

التحوّالت العامّ ة

ال�سلفية
الدعوي ،من خالل جمموعة من قادتها ذوي امليول
ن�شطت حركة �أحرار ال�شام يف بداية م�سريتها يف املجال
ّ
ّ
ّ
التي كانت تلتقي يف فكرها� ،إىل حد كبري ،مع ّ
ومنظريها
كل من «داع�ش» و«جبهة الن�رصة» .ومن �أبرز م�ؤ�س�سيها
ال�سوري» الذي عاي�ش الفرتة اجلهاديّة يف �أفغان�ستان منذ البدايات ،وكان
م�صعبﺍﻟﺳﻭﺭﻱ
الأوائل حممد بهايا املعروف بـ«�أبوﺃﺑﻭ ﺧﺎﻟﺩ
مقرب ًا من زعيم القاعدة �أ�سامة بن الدن ،ثم �أبو ب�صري الطرطو�سي (وا�سمه احلقيقي عبد املنعم م�صطفى حليمة) ويطلق
وتعرف
عليه «مفتي الثورة» ،وهو الآخر ذهب �إىل �أفغان�ستان عام  .1981و ُيقال �إ ّنه كان «� ّأول جماهد عربي فيها»ّ ،
يف بي�شاور �إىل عبداهلل عزام ،وهو ّممن يتب ّنى فكر حممد بن عبد الوهاب.
ال�سلفي ،ورفعت يف البداية
�سمي بـ«الثورة ال�سورية» ،على ن�رش الفكر
وقد عملت �أحرار ال�شام ،قبل انطالق ما ّ
ّ
ال�س ّنة حلمل
ال�س ّنة» ،كغريها من التنظيمات
�شعار
ال�سلفية الأخرى التي وجدت يف هذا ال�شعار حتفيزاً لأهل ُ
«مظلومية ُ
ّ
ّ
ال�سالح ومنا�رصة الثورة.
يف التا�سع من ني�سان  ،2013وعلى �إثر �إعالن �أبي بكر البغدادي ّ
إ�سالمية يف
حل «جبهة الن�رصة» وقيام الدولة ال
ّ
العراق وال�شام ،اتّخذت «�أحرار ال�شام» موقف ًا مغايراً ،رف�ضت فيه �إعالن البغدادي ،واعتربت «�أنّ هذه اخلطوة من
يقدم
�ش�أنها (�أقلمة ال�رصاع) ،ومت ّثل ابتعاداً عن �أولوية �إ�سقاط ال ّنظام ،التي ال �شيء بعد الإميان �أوجب منها وال �شيء ّ
ٌ
املتفرقني وال �أ ّلف بني املتنازعني ،مع
عليها ،و�أ ّنها
�شكل من �أ�شكال ف�ساد الو�ضع ،حيث �إنّ �إعالن البغدادي مل يجمع ّ
ٌ
هدف ن�سعى �إليه بو�سائل م�رشوعةٍ ،ونراعي
إ�سالمي ٍة را�شد ٍة تقيم العدل والق�سط بني رعايانا
الت�أكيد على �أنّ قيام دول ٍة �
ّ
املغيبة عن دينها يف هذا البلد طوال ن�صف قرنٍ من الزمان».
يف ذلك مقت�ضيات الو�ضع وحالة ال ّأمة ّ
التحول يف العالقة بني �أبناء املدر�سة الواحدة ،وبداية اخلالف اجلذري بني «�أحرار
وميكن اعتبار هذا املوقف نقطة
ّ
ي �أبو م�صعب
ال�شام» و«داع�ش» ،رغم حر�ص الأول على �إبراز �شيء من
التم�سك بالعالقة بني الإخوة الأعداء ،ف ُع نِّ َ
ّ
لكن ما لبثت الو�ساطة �أن �سقطت ،وتفاقم
ال�سوري من قبل زعيم القاعدة �أمين الظواهري و�سيط ًا وحكم ًا بني الطرفنيّ ،
اخلالف وال�رصاع وتبادل االتهامات بالر ّدة وال�ضالل ،والدخول يف مواجهة �شاملة .ويف �إطار هذا ال�رصاع ال�شامل بني
الطرفني ّ
مف�صلية يف تاريخ حركة �أحرار
عده واقعة
متكنت داع�ش من اغتيال �أبي م�صعب ال�سوري ،الأمر الذي ميكن ّ
ّ
أيديولوجية ومنطلقاتها الفكريذة.
التحوالت ال
ال�شام ،جلهة
ّ
ّ
لقد � ْأرخت الواقعة بظاللها ،فبد�أ قادة �أحرار ال�شام الكبار �أ�شبه بور�شة مراجعة للأفكار ،و�إطالق املواقف التي
�سمي بـ«ميثاق
ّ
ت�صب يف خانة االنفتاح ،ومن �أوىل و�أبرز اخلطوات التي قامت بها احلركة يف هذا ال�سبيل �إطالق ما ّ
�ضد
ال�رشف الثوري» الذي وقّعت عليه يوم ال�سبت الواقع يف � 17أيار  2014جمموعة من الف�صائل املعار�ضة املقاتلة ّ
(((
مهمة على �صعيد بناء �إطار
ال ّنظام يف �سوريا((( ،ومنها �أحرار ال�شامّ .
وعد هذا امليثاق امل�ؤلف من �أحد ع�رش بنداً نقلة ّ
 -1الف�صائل املوقعة على ميثاق ال�رشف الثوري هي« :االحتاد الإ�سالمي لأجناد ال�شام ،وفيلق ال�شام ،وجي�ش املجاهدين ،و�ألوية الفرقان،
واجلبهة الإ�سالمية».
 - 2ن�ص امليثاق على الآتي:
�ضوابط وحمددات العمل الثوري م�ستمدة من �أحكام ديننا احلنيف بعيداً عن التنطع والغلو.
للثورة ال�سورية امل�سلحة غاية �سيا�سية هي �إ�سقاط النظام برموزه وركائزه كافة وتقدميه اىل املحاكمة العادلة بعيداً عن الث�أر واالنتقام.
ت�ستهدف الثورة ع�سكري ًا النظام ال�سوري الذي مار�س الإرهاب �ضد �شعبنا بقواه الع�سكرية النظامية وغري النظامية ومن ي�ساندهم كمرتزقة
�إيران وحزب اهلل ولواء �أبي الف�ضل العبا�س ،وكل من يعتدي على �أهلنا ويكفرهم كداع�ش ،وينح�رص العمل الع�سكري داخل الأر�ض
ال�سورية.
العمل على �إ�سقاط النظام عملية ت�شاركية بني خمتلف القوى الثورية ،وانطالق ًا من وعي هذه القوى للبعد الإقليمي والدويل للأزمة ال�سورية
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و�سيا�سي للقوى املقاتلة وو�ضع ّ
موحدة للتغيري و�إ�سقاط ال ّنظام ،اعتماداً على العن�رص ال�سوري والقرار
فكري
ّ
خطة ّ
ّ

املوحدة ،وتنطلق على �أ�سا�س مبادئ بعيدة عن الغلو ،وتنادي ب�إقامة
ال�سوري� ،ضمن نطاق
جغرافية الدولة ال�سور ّية ّ
ّ

والطائفية،
العرقية
املتنوع بكافّة �أطيافه
دولة العدل والقانون واحلر ّيات والأمن للمجتمع ال�سوري بن�سيجه االجتماعي ّ
ّ
ّ
واحرتام حقوق الإن�سان.

ال�شعار بقوله «�أنا
ح�سان عبود((( ،يف �سياق املراجعات الفكر ّية ما ي�شبه ّ
وقد رفع قائد �أحرار ال�شام العام �آنذاك ّ

الدينية للراغبني باالنتماء �إىل احلركة ،بل ذهب بع�ض منهم �إىل
التزمت يف اخل�صائ�ص
م�سلم وكفى» يف داللة على عدم ّ
ٌ
ّ

�إعالن ما ي�شبه الندم والتوبة؛ ففي اخلام�س من �أيلول  2014ن�رش قيادي احلركة �أبو يزن ال�شامي((( ر�سالة �شهرية قال
ال�شامية؛ لأ ّنها بلدنا وثورتنا ،وفيها ا�س ُت�شهد �أع ّز �إخواننا من ّ
كل الف�صائل ،نعم �أنا
فيها« :نحن �أحر�ص على ال�ساحة
ّ

أ�ستغفر اهلل و�أتوب �إليه و�أعتذر ل�شعبنا �أ ّننا
وحب�ست على هذه ال ّتهمة يف �سجون النظام ،واليوم �
�سلفي ًا جهاد ّي ًاُ ،
كنت ّ
ُ

دونك�شوتية كنتم يف غنى عنها� .أعتذر أ� ّننا متايزنا عنكم يوم ًا؛ لأنيّ عندما خرجت من ال�سجن
�أدخلناكم يف معارك
ّ
الفكري الذي كنت فيه واختلطت بكم وبقلوبكم قلت� :صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم -وهو ال�صادق
خري من
أعتذر منكم� ،أعتذر ،و�إن �شاء اهلل قابل الأيام ٌ
امل�صدوق -عندما قال�« :إذا ف�سد �أهل ال�شام فال خري فيكم»ُ � .

ما�ضيها لثورتنا ولإ�سالمنا».

توجه ًا عام ًا ،اتّفق عليه قادة احلركة الكبار .وقد �شهدت
مل يكن هذا هو موقف عبود و�أبي يزن وحدهما ،بل كان ّ

إ�صالحية جتديد ّية
إ�سالمية �
فعرفت نف�سها على موقعها الألكرتوين ب�أنها «حركة �
ّ
ّ
حركة «�أحرار ال�شام» تغيرّ اً يف خطابهاّ ،
إ�سالمي
اجتماعي� ،
�سيا�سي،
ع�سكري،
�شاملة� ،أحد الف�صائل املن�ضوية واملندجمة �ضمن اجلبهة الإ�سالمية وهي تكوين
ّ
ّ
ّ
ّ
ف�إننا نرحب باللقاء والتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية املت�ضامنة مع حمنة ال�شعب ال�سوري مبا يخدم م�صالح الثورة.
املحافظة على وحدة الرتاب ال�سوري ،ومنع �أي م�رشوع تق�سيمي بكل الو�سائل املتاحة ،هو ثابت ثوري غري قابل للتفاو�ض.
قوانا الثورية تعتمد يف عملها الع�سكري على العن�رص ال�سوري ،وت�ؤمن ب�رضورة �أن يكون القرار ال�سيا�سي والع�سكري يف الثورة �سوري ًا
خال�ص ًا ،راف�ضة �أي تبعية للخارج.
يهدف ال�شعب ال�سوري �إىل �إقامة دولة العدل والقانون واحلريات مبعزل عن ال�ضغوط والإمالءات.
الثورة ال�سورية هي ثورة �أخالق وقيم تهدف �إىل حتقيق احلرية والعدل والأمن للمجتمع ال�سوري بن�سيجه االجتماعي املتنوع بكافة �أطيافه
العرقية والطائفية.
يح�ض عليها ديننا احلنيف.
تلتزم الثورة ال�سورية باحرتام حقوق الإن�سان التي
ّ
نرف�ض �سيا�سة النظام با�ستهداف املدنيني مبختلف الأ�سلحة مبا يف ذلك ال�سالح الكيماوي ون� ّؤكد على التزامنا بتحييد املدنيني عن دائرة
ال�رصاع وعدم امتالكنا �أو ا�ستخدامنا لأ�سلحة الدمار ال�شامل.
كل ما ي�سرتد من النظام هو ملك لل�شعب ال�سوري ،ت�ستخدمه القوى الثورية لتحقيق مطالب ال�شعب ب�إ�سقاط النظام.
 - 3ينحدر ح�سان عبود ،ويلفب بـ«�أبو عبد اهلل احلموي» من حمافظة حماة و�سط �سورية .در�س الأدب الإجنليزي ،وعمل مدر�س ًا قبل �أن
يعتقل �سنة  ،2004و�أطلق �رساحه مع بداية احلراك ال�سوري املعار�ض يف �آذار� .2011شغل موقع امل�س�ؤول ال�سيا�سي حلركة «�أحرار ال�شام»
وقائدها العام .قتل بتاريخ � 9أيلول  2014بالتفجري املجهول الذي ا�ستهدف اجتماع ًا لقادة احلركة يف ريف �إدلب �شمايل.
� - 4أبو يزن ال�شامي (حممد ال�شامي) من مواليد  ،1986در�س يف كلية ال�رشيعة بجامعة دم�شق ،و�سجن يف �سجن �صيدنايا الع�سكري
ب�سبب انتمائه للفكر ال�سلفي ،تتلمذ على يد «ال�شيخ �أبو العبا�س ال�شامي» ،الذي در�س على يديه �أغلب قادة احلركة ال�شامية .خرج �أبو يزن
من االعتقال بداية احلراك ال�سوري املعار�ض ،وكان ممن �أ�س�س كتائب «�أحرار ال�شام» يف  ،2012ثم �رشعي ًا يف حركة «�أحرار ال�شام» ،ثم
قائداً عاما للحركة يف حلب ،ثم �أ�صبح �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى للجبهة الإ�سالمية التي �أ�س�ست يف نهاية عام .2013قتل �أبو يزن يف
التفجري الذي ا�ستهدف قادة احلركة يوم الثالثاء � 9أيلول  2014يف ريف �إدلب.

3

�شامل» ،و ّ
أ�سدي يف �سوريّة �إ�سقاط ًا كام ً
إ�سالمية»(((.
ال ،وبناء دولة �
خل�صت �أهدافها ب�أمرين�« :إ�سقاط ال ّنظام ال ّ
ّ
ال�شعبية ،وعملت على االقرتاب منها ،ورفعت �شعار «ثورة �شعب» بد ًال
أهمية عالية للحا�ضنة
ّ
كما �أولت احلركة � ّ
أهمية يف ما ذكره �أبو يزن ال�شامي يف هذا ال�صدد بقوله« :ثور ٌة قام بها ّ
كل النا�س،
من �شعار «اجلهاد».
ّ
وتتبدى هذه ال ّ
تفرد
واحت�ضنها
ّ
املدنيون ،وكانوا �أكرث من �ضحى فيها و�صربوا عليها رغم امل�صاب وق ّلة احلال ،ال تتحقّق �أهدافها �إن ّ
بها
�شعبية يقتلها الذين يختزلونها يف جماعتهم وهم يظ ّنون �أ ّنهم يح�سنون �صنع ًا»(((.
ٌ
واحد منهم .ثورة ّ
ال�شعبية ،قتل
والالفت �أ ّنه بعد �أربعة �أ ّيام من ن�رش �أبي يزن ال�شامي ر�سالته الآنفة وبعد يومني من حديثه عن احلا�ضنة
ّ
مع ح�سان عبود يف التفجري الذي ا�ستهدف قادة هذه احلركة يوم الثالثاء � 9أيلول  2014يف ريف �إدلب.
إ�ضافية ،التي �أرادت حركة «�أحرار ال�شام» التعبري فيها عن مراجعاتها الفكريّة
ومن �أهمّ و�أبرز اخلطوات ال ّ
اخلارجية يف احلركة لبيب
إعالمية التي قام بها م�س�ؤول مكتب العالقات
أيديولوجية اجلديدة ،احلملة ال
وتوجهاتها ال
ّ
ّ
ّ
ّ
الغربية ،حيث ن�رشت �صحيفة «وا�شنطن بو�ست» ،يف
النحا�س من خالل خماطبة الغرب عرب كتابة مقاالت بال�صحف
ّ
العا�رش من �شهر متوز  ،2015مقا ًال للنحا�س بعنوان «النتائج القاتلة للت�صنيف اخلاطئ للثوار يف �سور ّية» ،داعي ًا الإدارة
أمريكية �إىل اعتماد حركة الأحرار كبديل عن ٍّ
متعهداً يف الوقت نف�سه ب�أن
كل من تنظيم «داع�ش» وال ّنظام
ّ
ال�سوريّ ،
ال ّ
الربيطانية مقا ًال �آخر لنحا�س ،انتقد
وطني ًا �سور ّي ًا جامع ًا .كما ن�رشت «ديلي تلغراف»
ّ
تتب ّنى حركة «الأحرار» م�رشوع ًا ّ
الربيطانية �إزاء ما يجري يف �سوريا ،و�أكد فيه «�أن مواجهة داع�ش ال تكون بالقنابل فقط؛ ذلك
فيه �سيا�سات احلكومة
ّ
اجتماعية وفكر ّية يجب مواجهتها على خمتلف امل�ستويات ،وهذا يتط ّلب بدي ً
ال �س ّني ًا يف
�أن وجود داع�ش ،هو ظاهرة
ّ
يحل ّ
�سوريا ّ
حمل ال ّنظام وداع�ش يف نف�س الوقت».

التحوّالت الداخلية لدى �أحرار ال�شام

قوة ،ميكن االعتماد عليها يف �سوريا ب�إدارة «منطقة �آمنة» ،وهذا ما دفعها
حتاول حركة «�أحرار ال�شام» طرح نف�سها ّ
نظامية �أكرث منها ميلي�شيات تعتمد حرب الع�صابات.
قتالية
�إىل �إعادة هيكلة تنظيمها من الداخل وحماولة �إيجاد ّ
ّ
قوات ّ
ا�سرتاتيجي� ،إىل حكم �سوريا بدعم تركي ،وبر�ضى غربي ،لكن دون ذلك موانع كثرية ،قد
وتتط ّلع احلركة ،من منظور
ّ
الداخلية
ال�سوري وحلفائه ،وانق�ساماتها
حتول بينها وبني ما ت�صبو �إليه� ،أهمها هزائمها املتوالية يف امليدان �أمام اجلي�ش
ّ
ّ
إمكانية الت�صادم يف مرحلة الحقة مع قوى �أخرى مناف�سة ،كجبهة الن�رصة املدعومة من
وما لها من مفاعيل بنيويّة ،و�
ّ
إقليمي ًا من ال�سعود ّية.
القاعدة ،وجي�ش الإ�سالم �صاحب ال�سطوة يف الغوطة
ال�رشقية واملدعوم � ّ
ّ
التحوالت التي عرفتها �أحرار ال�شام:
من �أبرز
ّ
� ً
أوال� ،إظهار البعد الوطني
الوطنية على حراكها ،واقت�صار
التحوالت التي �أحدثتها ،على �إ�ضفاء الأبعاد
حتر�ص حركة «�أحرار ال�شام» ،منذ بداية
ّ
ّ
ال�سوري من
قوة قائدة ،تعمل ل�صالح املجتمع و�إنقاذ ال�شعب
ّ
ن�شاطها على الداخل ال�سوري ،وتقدمي نف�سها على �أنها ّ
حددت فيه �أولوياتها و�أهدافها
نظام الرئي�س الأ�سد .ويف هذا ال�سياق� ،أ�صدرت احلركة يوم االثنني � 24آب  2015بيان ًا ّ
ال�سوري ،ونفي �صلتها ب� ّأي
التي تتمحور حول �إ�سقاط ال ّنظام بكافّة رموزه ،واعتبار م�ؤ�س�سات الدولة ملك ًا لل�شعب
ّ
ال�سوري،
إ�سالمية �سور ّية �أ�صيلة ،انبثقت من ال�شعب
�سيما تنظيم القاعدة ،و�أ ّنها حركة �
حركة
ّ
ّ
خارجية غري �سور ّية ،ال ّ
ّ
ال�سوري .و�أو�ضحت يف
للدفاع عنه وعن م�صاحله وهو ّيته ،و�أن بناءها الأ�سا�سي والقيادي يعتمد على �أبناء ال�شعب
ّ
.http://ahraralsham.net -5
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ال�سوري من تقرير م�صريه مبا ين�سجم مع
وال�سيا�سية� ،إىل متكني ال�شعب
بيانها �أنها ت�سعى ،من خالل عملياتها الع�سكر ّية
ّ
ّ
إ�سالمية ون�سيجه االجتماعي .و�ص ّنفت الدول �إىل :دول ُم ِعي َنة على جرائم ال ّنظام ،و�أخرى �صامتة غري
تاريخه وهو ّيته ال
ّ
�آبهة مبقتل مئات الآالف من ال�سوريني وت�رشيد املاليني ،وثالثة ت�سعى لن�رصة املظلوم وتخفيف املعاناة .من الفئة الثالثة
خ�صت احلركة يف بيانها دول َت ْي تركيا وقطر(((.
ّ
ً
ثانيا ،ا�ستبعاد القيادة املتطرفة
بدا �أن قرار حركة �أحرار ال�شام ا�ستبدال زعيمها ال�سابق ال�شيخ ها�شم ال�شيخ «�أبو جابر» مبه ّند امل�رصي احلموي،

توجهات �إقامة منطقة �آمنة
توجهاتها
الرباغماتية اجلديدة؛ ذلك �أن امل�رصي ال يتعار�ض وجوده مع ّ
قد جاء يف �سياق ّ
ّ

والتحالف مع تركيا.

عينت احلركة«  املهند�س مه ّند امل�رصي ،امللقّب «�أبو يحيى احلموي»((( يف منت�صف �شهر �أيلول   2015قائداً
فقد ّ

إ�سالمية
جديداً لها ،وقالت يف بيان« :بعد انتهاء والية ال�شيخ ها�شم ال�شيخ «�أبو جابر» قائد حركة �أحرار ال�شام ال
ّ

واعتذاره عن قبول التمديد ،اجتمع جمل�س �شورى احلركة وتوافق على اختيار الأخ املهند�س مهند امل�رصي «�أبو يحيى

عام ًا للحركة».
احلموي» قائداً ّ

بع�ض التقارير ك�شفت �أن �سبب تغيري قائد احلركة يعود �إىل موقف زعيمها ال�سابق من امل�رشوع الرتكي ب�إن�شاء «املنطقة

أ�سا�سي داخل «جي�ش الفتح» .وبح�سب
الع�سكري ال
العازلة» وبوادر تدهور العالقة بينها وبني «جبهة الن�رصة» حليفها
ّ
ّ

الرتكية.
مقرب من اال�ستخبارات
إعالمية على موقع اجلماعات
التقارير ال
ّ
ّ
املتطرفة ،ف�إنّ الزعيم اجلديد مه ّند امل�رصي ّ
ّ
ويف كلمته الأوىل بعد انتخابه قائداً عام ًا للحركة �أكد امل�رصي �أنّ «�أحرار ال�شام» �ستعمل على بناء دولة العدل
متوعداً بهزمية رو�سيا يف �سوريا.
والقانون وامل� ّؤ�س�سات التي حتكم ب�رشع اهللّ ،

ال�شعبية ،التي تزيدها
ؤ�س�ساتي الذي تنتهجه احلركة ،وحر�صها على االقرتاب من احلا�ضنة
و�أثنى على العمل امل�
ّ
ّ
وجه ثالث ر�سائل خمتلفة الهدف واالتجّ اه .يف ر�سالته
ر�سوخ ًا يف الأر�ض وارتقاء يف ال�سماء وفق قوله  ،يف حني ّ

ت�رشفت بجهادي معكم ،وكنت وال زلت جنديّ ًا بينكم ،ف�أعينوين بال ّن�صح
الأوىل ّ
توجه �إىل كوادر احلركة بالقول «لقد ّ
والإر�شاد وال�سمع والطاعة».

وبعث ر�سالته الثانية �إىل الف�صائل الع�سكر ّية وامل� ّؤ�س�سات الثور ّية ،م� ّؤكداً على �أنّ الن�رص ي�أتي باالجتماع وال�رشاكة

يف القرار والتنفيذ.

الداخل واخلارج ،وقال «�أنتم الغاية و�أنتم ال�سند بعد
وتوجه امل�رصي يف الر�سالة الثالثة �إىل ال�شعب
ال�سوري يف ّ
ّ
ّ

تعهد بالعمل على �إ�سقاط نظام الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد بكامل رموزه
اهلل� ،أنتم القادة ونحن اجلنود» ،يف حني ّ
عده رديف ًا للموقع
 -7حركة �أحرار ال�شام ت�ؤكد �سوريتها وتو�ضح �أهدافها ،موقع بلدي ،االثنني � 24آب ( .2015املوقع املذكور ميكن ّ
الرئي�سي لأحرار ال�شام).
 - 8بح�سب ما ن�رشه الناطق با�سم احلركة «�أحمد قره علي» على �صفحته ال�شخ�صية على موقع «في�سبوك» ف�إن املهند�س مه ّند امل�رصي� ،أو
�أبو يحيى الغاب (احلموي) ،هو من مواليد قلعة امل�ضيق  ،1981در�س الهند�سة املدنية يف جامعة الالذقية ،اعتقل مع �أبي عبد اهلل احلموي
و�أبي طلحة وعدد من قيادات احلركة عام  2007يف �سجن �صيدنايا وخرجوا يف بداية الثورة عام  .2011مهند امل�رصي املعروف ب�أبي
يحيى احلموي ،التحق بالثورة منذ البدايات ،وكان �أحد امل�ؤ�س�سني حلركة �أحرار ال�شام وقائداً لكتيبة عمر ابن اخلطاب ،ثم توىل من�صب
�أمري للواء اخلطاب كما �شغل يف ال�سابق من�صب �أمري لقطاع ريف حماة �ضمن حركة �أحرار ال�شام .و�شكل �أول �رسية يف الغاب لكتائب
�أحرار ال�شام وهو من امل�ؤ�س�سني للأحرار يف الغاب ،ا�ستلم قيادة لواء اخلطاب ثم قيادة قطاع ريف حماة .وبعد مقتل قيادات �أحرار ال�شام
قبل عام �شغل �أبو يحيى احلموي من�صب نائب الأمري العام �أبو جابر ،قبل �أن يتم اختياره من قبل جمل�س �شورى احلركة �أمرياً عام ًا ،بعد اعتذار
ها�شم ال�شيخ �أبو جابر عن التمديد.
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الرو�سي» ل�سوريا �سيكون م�صريه الف�شل.
م�شدداً يف الوقت نف�سه على �أن «الغزو
و�أركانهّ ،
ّ

إ�صالحية حترير ّية ،تعمل على حترير �سوريا �أر�ض ًا و�شعب ًا
إ�سالمية �
و�شدد «امل�رصي» على �أنّ «�أحرار ال�شام» حركة �
ّ
ّ
ّ

ال�سوري وت�سعى �إىل بناء دولة العدل والقانون وامل� ّؤ�س�سات التي حتكم ب�رشع اهلل.
وجتتهد يف �إ�صالح املجتمع
ّ

الرتكية ،وقدرته على
ويبدو �أن امل�رصي (�أبو يحيى احلموي) ّمت اختياره كـ«رجل املرحلة» لقربه من اال�ستخبارات
ّ

غالبية قادة
الإم�ساك باحلركة ومنع االن�شقاقات داخلها ،وانتمائه �إىل منطقة الغاب يف حماه التي تعترب م�سقط ر�أ�س ّ

وبخا�صة فرعها يف �سوريا «جبهة الن�رصة».
ال�سلبي من تنظيم «القاعدة»،
«�أحرار ال�شام» ،وب�سبب موقفه
ّ
ّ
ً
ثالثا� ،إعادة هيكلة اجلناح الع�سكري
الع�سكري،
يوم االثنني � 24آب � 2015أ�صدرت «�أحرار ال�شام» بيان ًا �أعلنت فيه عن «�إعادة هيكلة جناحها
ّ
م�سمى (كتائب �صقور ال�شام)» .و�أعلنت احلركة �رشوط
ليكون نواة جي�ش
نظامي» ،و«بدء ت�شكيل ّ
ّ
قوة مركز ّية حتت ّ
ّ
االنت�ساب ،وهي�« :أو ًال �أن ال يتجاوز عمر املجاهد  30عام ًا بالن�سبة للمقاتلني ،و  35عام ًا بالن�سبة لقادة املجموعات،
ديني ًا وغري جماهر باملعا�صي ،وثالث ًا �أن يكون ُمزكى من ثقة وذا �سرية ح�سنة ،ورابع ًا �أن يكون
وثاني ًا �أن يكون ملتزم ًا ّ
القوة املركز ّية ،و�ساد�س ًا �أن يحظى مبوافقة جلنة القبول ،و�سابع ًا �أن
الئق ًا
كلي ًا للعمل يف ّ
يتفرغ ّ
ّ
�صحي ًا ،وخام�س ًا �أن ّ
تقررها قيادة اجلناح» .ومن ال�رشوط �أي�ض ًا�« :أن يلتزم
يكون جاهزاً للتدريب الدائم واتّباع الدورات
ّ
التخ�ص�صية التي ّ
القوة بال�سمع والطاعة وبالعمل يف � ّأي منطقة تقت�ضيها م�صلحة احلاجة ،و�أخرياً �أن يخ�ضع
ال�شخ�ص بعد االن�ضمام اىل ّ
القوة املركز ّية �سيتقا�ضون منحة �شهر ّية
القوة» .و�أ�شارت احلركة �إىل� أنّ عنا�رص ّ
املقرر يف ّ
لنظام اخلدمة والإجازات ّ
إغاثية املتوفّرة».
مقدارها  150دوالراً «تكفي عائالتهم باملوا ّد ال ّ
الع�سكري العا ّم للحركة
ويف �أواخر �شهر ت�رشين الأول  2015عزل جمل�س �شورى حركة �أحرار ال�شام القائد
ّ
ال�سلبية التي ميكن �أن ترتتّب عليه.
الطحان» ،مع قرار بت�أجيل الإعالن عن هذا القرار؛ نظراً لالرتدادات
«�أبو �صالح ّ
ّ
القاعدي فيها ،وقد جاء عزله مبثابة �رضبة قو ّية للتيار
املت�شددين داخل احلركة ،ومييل �إىل الفكر
الطحان من �أبرز
ّ
ّ
ويعد ّ
الرتكي
انفتاحية جديدة باتجّ اه من يعنيهم الأمر .وبعبارة �أخرى ،جاء كدفعة تدخل يف ح�ساب اجلانب
املت�شدد ،ور�سالة
ّ
ّ
ّ
والقطري �ضمن �صفقة التفاو�ض ب�ش�أن �أحرار ال�شام ودورها يف املرحلة املقبلة.
ّ
ً
رابعا ،االنفتاح على الغرب
اخلارجية فيها «لبيب ال ّنحا�س» يف مقالتني يف الوا�شنطن بو�ست الأمريكية
قدمت احلركة عرب م�س�ؤول العالقات
ّ
ّ
والتلغراف الربيطانية م�رشوع احلركة القادم ،واقت�صاره على احلدود ال�سور ّية ،وحقوق ال�س ّنة الأكرث ّية ،مع عدم هدر
والتطرف و�إجرامه.
ال�سوري بني اال�ستبداد و�إرهابه
أقليات ،يف وقت ُيخيرّ فيه ال�شعب
ّ
حقوق ال ّ
ّ
وقطري ،تلميع �صورة
تركي
مقدمها حماولة �أمريكا ،بدفع
أهمية بدالالتها ،ويف ّ
ّ
حملت املقالتان م� ّ
ؤ�رشات بالغة ال ّ
ّ
إمكانية التوا�صل مع هذه احلركة ،باعتبارها معار�ضة معتدلة ،علم ًا �أن الواليات املتحدة
حركة «�أحرار ال�شام» ،والإيحاء ب�
ّ
تدرج هذه اجلماعة� ،إىل جانب «جبهة الن�رصة» و«داع�ش» وغريها �ضمن الئحة الإرهاب ،وبالتايل ،فتح الباب �أمام �أحرار
اخلفي من اجلانب الأمريكي نحوها.
و�سيا�سي ًا ،رغم احلذر غري
ال�سوري ،ع�سكر ّي ًا
ال�شام للقيام بدور فاعل يف امل�سار
ّ
ّ
ّ
أمريكية ،وعلى
ففي عددها ال�صادر من يوم اجلمعه � ،2015/07/10أبرزت �صحيفة «وا�شنطن بو�ست» ال ّ
اال�سرتاتيجية
اخلارجية يف حركة «�أحرار ال�شام» لبيب ال ّنحا�س و�صف فيه
�صفحتها الأوىل ،كالم ًا مل�س�ؤول العالقات
ّ
ّ
جيد للمعار�ضة
أمريكية يف حربها �ضد ال ّنظام
ّ
ال�سوري ب�أ ّنها فا�شلة وغري وا�ضحة ،واعترب �أنّ «�أحرار ال�شام» هي مثال ّ
ال ّ
أغلبية،
وقدم احلركة على �أ ّنها «جماعة �
املعتدلة؛ فا�سم حركته يعني «رجال �سوريا الأحرار»ّ ،
�سنية �ضمن ّتيار ال ّ
إ�سالمية ّ
ّ
ال�سوري،
يقود هذه اجلماعة �سور ّيون يقاتلون من �أجل ال�سور ّيني .وقال «نحن نقاتل من �أجل حتقيق العدالة لل�شعب
ّ
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تنظيمية مع «القاعدة» وبتبني فكرها».
ومع ذلك ّمت اتهامنا كذب ًا بوجود عالقات
ّ
ّ
تتحكم به �أو تنجزه جهة �أو جماعة
وطني جامع ،ال ميكن �أن
وقال «نحن ن�ؤمن �أنّ �سوريا حتتاج �إىل م�رشوع
ّ
واحدة ،وال يجب �أن يرتبط ّ
أغلبية
احلل ب�إيديولوجيا واحدة .نحن ن�ؤمن بتحقيق التوازن بني الطموحات امل�رشوعة لل ّ
أقليات ومتكينهم من امل�شاركة ولعب دور �إيجابي يف بناء م�ستقبل �سوريا .نحن ن�ؤمن مب�ستقبل
يف �سوريا وحماية ال ّ
و�سطي معتدل ل�سوريا ،يحافظ على الدولة و�إ�صالح امل� ّؤ�س�سات فيها ،مبا يخدم ّ
كل ال�سوريني ،»..م�شرياً �إىل انعدام
ّ
احلقيقي من املجتمع الدويل ،وا�ستعداد احلركة للحوار معه.
التوا�صل
ٍ
ا�سرتاتيجيتها جتاه حركته،
أمريكية بتغيري
ويبدو وا�ضح ًا من االنتقادات التي ّ
ّ
وجهها ال ّنحا�س �أ ّنه يطالب الإدارة ال ّ

ورفع ا�سمها عن الئحة الإرهاب ونفي ارتباطها بنظيم القاعدة ،والتعامل معها كمعار�ضة معتدلة ،و�إعادة فتح قنوات

احلوار والتوا�صل ،والتن�سيق املتبادل ب�ش�أن �سوريا ،وتقدمي ما حتتاجه حركته من دعم.

مهمة
أمريكية بو�صفها اجلهة القادرة على تويل ّ
وكان الالفت حماولة ال ّنحا�س تقدمي حركة �أحرار ال�شام للإدارة ال ّ

املتطرفة لتنظيم «داع�ش» لن تهزم �إال
أيديولوجية
مواجهة تنظيم «داع�ش» ،وذلك يف �سياق حديثه عن القبول ب�أنّ ال
ّ
ّ
أمريكية.
ببديل �س ّني حم ّلي معتدلّ ،
يحدده ال�سور ّيون �أنف�سهم ،ولي�س وكالة اال�ستخبارات املركز ّية ال ّ

وعر�ضها
لقد ترك
ّ
التوجه اجلديد لـ«�أحرار ال�شام» تداعيات يف �أو�ساط ما ي�سمى باجلماعات «اجلهاد ّية» الأخرىّ ،

النتقادات قا�سية ،واتهامات يف عقيدتها وانتمائها الإ�سالمي ،مثل «�أبو قتادة الفل�سطيني» الذي و�صف املقاالت
اجلهادي ك ّله مقابل
التيار
م�ستقبلي خبيث ،وهو �أ ّنها
بالفا�شلة ،معترباً �أنّ احلركة �ست�صل «لتوريط
ّ
ّ
م�ستعدة ملقاتلة ّ
ّ

قبول �أوراق اعتماد» .فيما ر ّد ها�شم ال�شيخ (�أبو جابر) القائد العام [ال�سابق] للحركة على تلك االنتقادات بتغريدات
إ�سالمية وبتالزمهما �رصنا
وديني ًا �
�سيا�سي ًا حركة
إ�سالمية،
االجتماعي تويرت «حركة �أحرار ال�شام ال
على موقع التوا�صل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

رهبانية ابتدعها من عجزت
علمانية ال توافق هو ّيتنا ،والدين بال �سيا�سة
و�ضح �أن «ال�سيا�سة بال دين
�أحراراً ،كما ّ
ّ
ّ
التقليدي مل�ستوى الهدي النبوي يف
الدين ومقا�صده» ،وطالب ال�شيخ بـ«ارتقاء باخلطاب
كليات ّ
ّ
فهومهم عن �إدراك ّ

�إي�صال ما نريد على قدر فهوم الآخرين وب�إدراك م�ستفيد من تدافعهم البيني».
وبذلكّ ،
والثوري �أي�ض ًا،
ال�سلفي
إ�سالمية من بناء منظومة جديدة �ضمن اخلطاب
متكنت حركة �أحرار ال�شام ال
ّ
ّ
ّ
ترف�ض م�رشوع القاعدة يف �سوريا ،وتعتربه وبا ًال على ال�شعب ال�سوري؛ كونه يعطي مربرات للمجتمع الدويل للوقوف
يف وجه ثورته ،وهذا ال يعني عدم التعاون مع جبهة الن�رصة فيما يخدم م�صلحة الثورة ّ
ككل من �إ�سقاط ال ّنظام ال�سوري،
مثل غرفة عمليات (جي�ش الفتح) ،كما �أنّ احلركة تقاتل تنظيم داع�ش ،وتُوجد بدي ً
�سني ًا معتد ًال ،له ح�ضوره يف
ال ّ

ال�سوري وال يلغي دور الأقليات ،وي�ستطيع �أن ميار�س ال�سيا�سة �ضمن البيئة التي خرجت منها الثورة .ا�ستطاعت
املجتمع
ّ
مربراً لدعمها يف
احلركة يف خطابها �أن تعطي تركيا يف حملتها الع�سكرية �ضد حزب العمال الكرد�ستاين وداع�شّ ،
�إزاحة تنظيم الدولة (داع�ش) من ريف حلب ال�رشقي حتى الرقّة و�إدارة تلك املناطق ،والتخ ّل�ص من حلم الدولة الكرد ّية
بالوطنية واالعتدال ،مع عدم التخ ّلي �أبداً عن
قوة على الأر�ض ،وتت�سم
على حدود تركيا بوجود حركة �
إ�سالمية ذات ّ
ّ
ّ
�رشط �إ�سقاط ال ّنظام.

متد جبهة �أحرار
والالفت أ� ّنه بالتزامن مع املقاالت املذكورة ،نقلت �صحيفة «التاميز»
الربيطانية �أنّ تركيا بد�أت ّ
ّ
�ضد ّ
إرهابي وقوات ب�شار الأ�سد بالأ�سلحة ،م�شرية �إىل �أنّ مقاتلي
كل من تنظيم داع�ش ال
ال�شام يف �سوريا التي حتارب ّ
ّ
اجلبهة � ّأكدوا تلقّيهم �شحنة �أ�سلحة من اجلانب الرتكي .وو�صفت ال�صحيفة جمموعة «�أحرار ال�شام» ب�أ ّنها حتالف ّ
م�شكل
وقوات الأ�سد داخل حلب و�شمال املدينة.
متمردين يحاربون ّ
�ضد تنظيم داع�ش ّ
من ّ
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توجه �إدارة التنظيم للتعاون مع ّ
كل
وك�شفت ال�صحيفة يف خربها �أنّ جبهة ال�شام �أ�صدرت فتوى ،اعتربت فيها �أنّ ّ
من �أمريكا وتركيا يف احلرب على داع�ش �أمر م�رشوع .كما نقلت ال�صحيفة يف خربها �آراء ت�شارلز لي�سرت اخلبري املح ّلل
مبعهد بروكينجز بالدوحة ،حيث و�صف تقدمي �أ�سلحة جلبهة �أحرار ال�شام ب�أ ّنه قرار حكيم.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أنّ املجموعات التي ّ
ت�شكل اجلبهة قريبة من تركيا وعلى عالقات معها ،الفتة �إىل �أنّ مقاتلي
جبهة ال�شام �سي�ؤ ّدون دوراً �أكرث ت�أثرياً يف حرب تركيا و�أمريكا على داع�ش بجانب الدعم اجلوي(((.
ً
ّ
احلل ال�سيا�سي
خام�سا ،عدم ا�ستبعاد
يف الثاين من ت�رشين الأول � 2015شاركت حركة �أحرار ال�شام وحوايل  71ف�صي ً
ال م�س ّلح ًا ب�إ�صدار بيان م�شرتك
يخ�ص مبادرة «جمموعات العمل» ،التزم فيه املجتمعون بالعمل
أممي �ستيفان دي مي�ستورا فيما
ّ
حول مبادرة املبعوث ال ّ
من �أجل ّ
أممي ،على �أن ي�سبق
حل
�سيا�سي� ،رشط منع �إعادة �إنتاج ال ّنظام احلايل ،والتعامل ب� ّ
إيجابية كاملة مع املبعوث ال ّ
ّ
ال�سوري ،واعتبار �أن الرئي�س ب�شار الأ�سد ال مكان له
حقيقية من املجتمع الدويل لك�سب ثقة ال�شعب
ذلك خطوات
ّ
ّ
ّ
�سيا�سية،
عملية
يف �أي
أمنية و�إعادة هيكلة امل� ّؤ�س�سة الع�سكريّة ،مع الت�أكيد على �رضورة احلفاظ على
وحل الأجهزة ال ّ
ّ
ّ
م� ّؤ�س�سات الدولة ومنع ّ
أممية .وختم
تفككها ،واحليلولة دون وقوع البالد يف املزيد من الفو�ضى ،وتنفيذ القرارات ال ّ
يتم �أخذ ال ّنقاط ال�سابقة بعني االعتبار
عملية
البيان برف�ض جمموعات العمل يف �صيغتها
وقانونية حتى ّ
ّ
احلالية من ناحية ّ
ّ
وتو�ضيح ال ّنقاط الغام�ضة(.((1
 - 9تركيا بد�أت ت�سليح جبهة �أحرار ال�شام� 18 ،آب .2015
 - 10قامت املكاتب ال�سيا�سية للف�صائل الثورية املقاتلة املوقعة �أدناه والهيئة ال�سيا�سية لالئتالف الوطني لقوى الثورة واملعار�ضة ال�سورية
بدرا�سة مت�أنية ملقرتحات املبعوث الأممي ال�سيد �ستيفان دي مي�ستورا فيما يخ�ص مبادرة «جمموعات العمل» .وبعد مراجعة معمقة للواقع
الإقليمي والدويل املحيط بال�ساحة ال�سورية ،والتطورات الأخرية بالغة احل�سا�سية والت�أثري �سوا ًء ميداني ًا �أو �سيا�سي ًا ،ومن باب حر�صنا على
�أال يتم �إطالق عملية �سيا�سية جديدة فا�شلة تكلف ال�سوريني الآالف من ال�شهداء واملزيد من الدمار ملا تبقى من البنى التحتية للبالد كما
حدث �سابق ًا ،ف�إننا ن�ؤكد على النقاط التالية:
�أو ًال� :أكد املجتمعون على التزامهم بالعمل من �أجل حل �سيا�سي يحقق �أهداف الثورة ويحافظ على هوية ال�شعب ال�سوري ويق�رص من �أمد
معاناة �أبنائه ،ولكن يف الوقت نف�سه يجب �أن ت�ضمن هذه العملية ال�سيا�سية منع �إعادة �إنتاج النظام احلايل ب�صورة جديدة �أو �إعطاء ر�أ�س
النظام و�أركانه الذين تلطخت �أيديهم بدماء ال�سوريني �أي دور يف عملية �سيا�سية انتقالية �أو على املدى البعيد.
ثاني ًا :تعاملت قوى الثورة واملعار�ضة دائم ًا ب�إيجابية كاملة مع املبعوث الأممي على الرغم من غياب �أي نتائج عملية على الأر�ض وت�ؤكد
على ا�ستمرار تعاطيها الإيجابي مع الأمم املتحدة مبا يحقق م�صلحة ال�شعب ال�سوري.
ثالث ًا :لقد فقد ال�شعب ال�سوري الثقة متام ًا بقدرة املجتمع الدويل على دعم ق�ضيته بعد خم�س �سنوات من اجلرائم املرتكبة بحقه من قبل
النظام ال�سوري بدعم ع�سكري �إيراين وغطاء �سيا�سي رو�سي و�رشعية دولية ما زال املجتمع الدويل م�رصاً على توفريها للنظام املجرم ،فيجب
�أخذ هذا الغ�ضب ال�شعبي بعني االعتبار يف �أي عملية �سيا�سية ،و�أن ي�سبقها خطوات حقيقية لك�سب ثقة ال�شعب ال�سوري �أهمها :الإعالن
ب�شكل �رصيح وفعلي عن ا�ستثناء ر�أ�س النظام و�أركانه من �أي دور يف العملية ال�سيا�سية.
رابع ًا :نعترب �أن ب�شار الأ�سد ال مكان له يف �أي عملية �سيا�سية للأ�سباب القانونية والعملية التالية:
• كان و�صول ب�شار الأ�سد �إىل احلكم بطريقة توريثية غري �رشعية.
• حتول ب�شار الأ�سد �إىل جمرم حرب عندما بد�أ بقتل �أبناء ال�شعب ال�سوري الذين خرجوا �سلمي ًا للمطالبة بحقوقهم حتى و�صل �إىل ا�ستعمال
ال�سالح الكيماوي �ضدهم  ،كل هذه اجلرائم مت توثيقها من قبل منظمات دولية حيادية بطريقة ال حتتمل ال�شك �أو االنحياز.
• �أظهر ب�شار الأ�سد ونظامه عجزاً كام ً
ال عن الدخول يف �أي عملية �سيا�سية �أو االلتزام بهدن معلنة �أو التعاون مع املجتمع الدويل يف م�سائل
�إن�سانية بحتة مما �أفقده �أي م�صداقية وثقة.
• ف�شل ب�شار الأ�سد ونظامه يف حربه املزعومة �ضد «تنظيم الدولة» وعن حتقيق �أي انت�صار ميداين �أو فكري على داع�ش ،بل �إن املعلومات
على الأر�ض تدل على تن�سيق كامل بني الطرفني ،وعلى دور للنظام يف ظهور داع�ش.
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الف�صائل الثوريّة املقاتلة ِّ
املوقعة للبيان:

ال�شامية ،فيلق الرحمن،
[حركة �أحرار ال�شام ،جي�ش اال�سالم ،االتحّ اد الإ�سالمي لأجناد ال�شام ،ثوار ال�شام ،اجلبهة
ّ
جتمع فا�ستقم كما �أمرت� ،أجناد ال�شام ،حركة نور الدين زنكي ،حركة حترير حم�ص،
فيلق حم�ص ،جي�ش املجاهدينّ ،
اجلي�ش الأول يف اجلنوب ،الفيلق الأول ،جي�ش الريموك ،جي�ش التوحيد – حم�ص ،جي�ش القبائل ،الفرقة  ،101الفرقة
 ،13فرقة عمود حوران ،فرقة الع�شائر ،فرقة حترير ال�شام ،الفرقة الو�سطى ،فرقة  16م�شاة ،فرقة ال�سلطان مراد ،الفرقة
الأوىل ال�ساحلية ،فرقة فجر التوحيد ،فرقة �صالح الدين ،فرقة  24م�شاة ،فرقة القاد�سية ،فرقة �شباب ال�س ّنة ،فرقة �أ�سود
ال�س ّنة ،فرقة فلوجة حوران ،فرقة � 18آذار ،فرقة  69مهام خا�صة ،فرقة �أحرار نوى ،فرقة خيالة الزيدي ،فرقة �شهداء
املوحدة ،جبهة الأ�صالة والتنمية ،جبهة �أن�صار الإ�سالم ،جبهة الإنقاذ املقاتلة ،لواء �صقور جبل
احلراك ،جبهة ال�شام ّ
الزاوية ،لواء فر�سان احلق ،لواء فاروق اجلنوب ،لواء �شهداء الإ�سالم ،لواء الفتح ،لواء ال�صديق ،لواء تلبي�سة ،لواء �أحباب
عمر ،لواء �أحفاد الر�سول ،لواء ج�رس حوران ،لواء توحيد كتائب حوران ،لواء طف�س ،لواء املهاجرين والأن�صار ،لواء
يو�سف العظمة ،لواء عمر املختار ،لواء �شباب الهدى ،اللواء العا�رش يف ال�ساحل� ،ألوية الفرقان� ،ألوية وكتائب �صقور
الغاب� ،أن�صار ال�شام� ،أبناء القاد�سية ،كتائب ال�صفوة ،جتمع �ألوية العمري� ،ألوية جتمع �إزرع ،الفوج  ،111الفوج
املدفعية� ،ألوية اجلي�ش احلر يف احل�سكة ،فيلق ال�شام].
الأول ،فوج
ّ
• فتح ب�شار الأ�سد �أبواب �سوريا �أمام امليلي�شيات الأجنبية التي ارتكبت �أ�سو�أ املجازر الطائفية وحر�ض يف نف�س الوقت على اخلطاب
الطائفي ،مما ينزع عنه �أي �أهلية للم�شاركة يف �أي عملية �سيا�سية تهدف �إىل توحيد البالد.
• �أخرياً :قام ب�شار الأ�سد بت�سليم �سوريا �إىل االحتاللني الإيراين والرو�سي يف خيانة ال تغتفر لتاريخ البلد وم�ستقبله وكرامته.
خام�س ًا :نعترب �أن حل الأجهزة الأمنية و�إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية امل�س�ؤولة عن قتل ال�شعب ال�سوري بطريقة مبا�رشة وموثقة بند
�أ�سا�سي يف �أي حل �سيا�سي  ،فهذه املنظومة الع�سكرية املتفككة واملنهارة والتي حتولت اىل ميلي�شيات طائفية بقيادة �إيرانية ال ميكن �أن تكون
نوا ًة جلي�ش وطني حقيقي وال ميكن لل�شعب ال�سوري �أن يثق بها لتحقيق الأمن واال�ستقرار مل�ستقبل البالد .
�ساد�س ًا� :إن ت�شكيل «هيئة احلكم االنتقالية» هي عملية انتقال لل�سلطة كاملة ال مكان فيها لب�شار الأ�سد ورموز و�أركان نظامه ،مع الت�أكيد
على �رضورة احلفاظ على م�ؤ�س�سات الدولة التي هي ملك لل�شعب ال�سوري ومنع تفككها  ،واحليلولة دون وقوع البالد يف املزيد من
الفو�ضى.
�سابع ًا :نعترب �أن طرح مبادرة «جمموعات العمل» بهذا ال�شكل هو جتاوز ملعظم قرارات الأمم املتحدة املتعلقة بال�ش�أن ال�سوري ال �سيما
القرارات  2118و  2165و  ،2139وهي �-أي مبادرة «جمموعات العمل» -عملية �سيا�سية معقدة تتطلب بناء الثقة بني ال�شعب
ال�سوري من جهة والطرف الراعي للعملية ال�سيا�سية ـ الأمم املتحدة ـ من جهة �أخرى  ،وهذا لن يتحقق �إال عن طريق تنفيذ هذه القرارات
الأممية التي قام النظام ال�سوري بتعطيلها.
ثامن ًا :نعترب �أن «جمموعات العمل» ب�صيغتها احلالية والآليات غري الوا�ضحة التي مت طرحها توفر البيئة املثالية لإعادة �إنتاج النظام  ،و�أن
«جمموعات العمل» يجب �أن تُبنى على مبادئ �أ�سا�سية وا�ضحة مبا يخ�ص معايري امل�شاركني فيها والت�صور النهائي للحل.
حول �سوريا �إىل مرتع للتدخل
تا�سع ًا :نرف�ض الت�صعيد الع�سكري الرو�سي املبا�رش يف �سوريا والذي يتحمل م�س�ؤوليته النظام ال�سوري الذي ّ
الأجنبي ،و�ساهم يف ذلك �صمت املجتمع الدويل ،و�أن هذا الت�صعيد قد ي�شكل نقطة ال عودة يف العالقة بني ال�شعب ال�سوري من جهة
ورو�سيا من جهة �أخرى ويظهر بطريقة ال حتتمل ال�شك �أن رو�سيا مل تكن جادة �أو �صادقة يف التزامها بالعملية ال�سيا�سية ،و�أنها مل تكن يوم ًا
و�سيط ًا نزيه ًا و�إمنا طرف ًا من �أطراف ال�رصاع وحليف ًا �أ�سا�سي ًا للنظام املجرم.
عا�رشاً :جتدد قوى الثورة وم�ؤ�س�ساتها التزامها �أمام �شعبنا احلبيب با�ستنفاذ الو�سع يف اجلهد لتوحيد ال�صف والكلمة وت�صحيح ما اعرتى
م�سرية الثورة من �أخطا ٍء ال نربئ �أنف�سنا منها ،و�أن تبقى هذه الثورة خمل�صة ملبادئها ولدماء �شهدائها ،و�أننا �سنوازن بني حتقيق �أهدافنا واحلفاظ
على ثوابتنا وتخفيف �آالم �شعبنا والت�رسيع بخال�صهم ما ا�ستطعنا ،ون�سخر قدراتنا ال�سيا�سية والع�سكرية لهذا الهدف.
وعليه ف�إن جمموعات العمل يف �صيغتها احلالية تعترب مرفو�ضة من ناحية عملية وقانونية حتى يتم �أخذ النقاط ال�سابقة بعني االعتبار وتو�ضيح
النقاط الغام�ضة.
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عالقة �إخوان �سوريا ب�أحرار ال�شام

يوم االثنني � 24آب � 2015أجرى املراقب العام جلماعة الإخوان امل�سلمني يف �سوريا حممد حكمت وليد حواراً مع
حتدث فيه عن دور حلركة �أحرار ال�شام «يف ال ّن�ضال والت�ضحيات
�صحيفة العهد التابعة للمكتب ال
إعالمي للجماعةّ ،
ّ
ال ينكر» ،ووجود قوا�سم م�شرتكة بني اجلماعة واحلركة «ما يجعلها �أر�ض ًا خ�صبة لتعاون كبري ،وفر�صة خللق التكامل
والع�سكري».
ال�سيا�سي
بني
ّ
ّ
كتيار
اعترب املراقبون �أنّ الت�رصيح ،الذي تناقلته و�سائط التوا�صل
االجتماعي ،يحمل يف م�ضمونه رغبة للجماعةّ ،
ّ
قوة ع�سكر ّية كبرية
إ�سالمي
�سيا�سي �
رئي�سي وفاعل يف �سوريا ،يف «االندماج» مع حركة «�أحرار ال�شام» ،التي مت ّثل ّ
ّ
ّ
ّ
�سيا�سي ًا يف ال�شمال
عما يرتّب
وذات امتداد وا�سع على الأر�ض ال�سور ّية ،ما �أثار موجة من االنتقادات والت�سا�ؤالت ّ
ّ
ال�سوري ،يف ّ
متتد من
تركي وموافقة احلركة ب�إقامة منطقة عازلة على احلدود ال�سورية
ظل احلديث عن م�رشوع
الرتكيةّ ،
ّ
ّ
ّ
�أعزاز �إىل الفرات �شمايل مدينة حلب.
إعالمي ّبيان ًا
لكن اجلماعة مل تت� ّأخر يف �إ�صدار تو�ضيح حول ما ورد يف ت�رصيحات مراقبها العام ،ف�أ�صدر مكتبها ال
ّ
ّ
الرغبة ،و�أنّ ما جرى هو اقتطاع جزء من ت�رصيح املراقب
يف اليوم التايل (� 25آب  )2015نفى فيه وجود مثل تلك ّ
تنوع� ،إذا �أح�سن
العام ون�رشه ،و�أنّ ما عبرّ عنه هو ر�ؤية جتاه «جميع الف�صائل ال�سور ّية الفاعلة على اختالفها ،وهو ّ
�سوري م�شرتك».
ال�سور ّيون ا�ستثماره� ،سيف�ضي �إىل عمل
ّ
ويف � ّأي حال ،من يرجع �إىل �أر�شيف موقع جماعة الإخوان يف �سوريا وما ي�صدر عنها من مواقف وت�رصيحات
م�ستقرة ب�أحرار ال�شام ،كما هو احلال مع ف�صائل �أخرى معاد ّية لل ّنظام يف �سوريا خمتلفة يف م�شاربها
ت�شري �إىل عالقة
ّ
�سيا�سي م�ستقل.
كتيار
إ�سالمية ،مع املحافظة على
وتوجهاتها ال
إقليمية
ّ
خ�صو�صياتها ّ
ّ
ّ
وارتباطاتها ال ّ
ّ

ت�أرجح اخليارات القاعديّة لأحرار ال�شام

ت� ّأخرت «جبهة الن�رصة» يف نعي امللاّ حممد عمر جماهد الذي يفرت�ض �أنه «و ّ
يل �أمر زعيمها» �أمين الظواهري .وكان
وحتدثت يف بيانها عن ب�صمات امللاّ عمر يف
الفت ًا للمراقبني م�سارعة «حركة �أحرار ال�شام» �إىل نعيه (� 1آب ّ ،)2015
�سيا�سي ر�شيد،
إ�سالمي ،منها ال ّثبات على املبادئ ،وااللتحام بال�شعب ،وا�ستثمار االنت�صارات الع�سكر ّية بعمل
العمل ال
ّ
ّ
الغلو والتفريط ب�آنٍ واحد.
والب�صمة ّ
الهامة هي حماربة ّ
وتباينت وجهات ال ّنظر حول تف�سري م�سارعة «�أحرار ال�شام» �إىل �إ�صدار بيان النعي بني وجهتي نظر:
وجهة النظر الأوىل ،تقول ب�أنّ ذلك م�ؤ�شرّ على وجود �رصاع بني تيارين داخلها ،و�أنّ بيان النعي �صدر نتيجة
املت�شدد داخلها.
التيار
ّ
�ضغوط ّ
املت�شدد يف «�أحرار ال�شام» ،والذي يتطابق مع
وجهة النظر الثانية ،ترى �أنّ الأمر هو على العك�س متام ًا؛ لأنّ التيار
ّ
التنظيمية
توجهات «القاعدة» ،قد تكون لديه العديد من التحفّظات على �سيا�سة و�أداء امللاّ عمر يف عدد من الق�ضايا
ّ
ّ
تجّ
وال�سيا�سية والع�سكر ّية ،و�أنّ التيار الإ�صالحي داخل حركة «�أحرار ال�شام» هو الذي دفع با اه ذلك؛ فهذا التيار عينه
ّ
عدة.
التيار �إ�سقاطها على احلالة ال�سوريّة ،واال�ستفادة منها يف �أمور ّ
معينة يف �سيا�سة الرجل ب�إمكان ّ
كانت على نقاط ّ
العامة نف�سها
وال يخفى �أنّ تركيز احلركة على الب�صمات التي تناولها بيان نعيها يبدو مبثابة تعبري عن
ّ
التوجهات ّ
إ�سالمية ،وااللتحام بال�شعب ،وتب ّني امل�رشوع
تتلخ�ص بال ّثبات على املبادئ ال
التي تعلن احلركة عن اتّباعها ،والتي ّ
ّ
خارجي ،واحلفاظ على وحدة الدولة وم� ّؤ�س�ساتها،
ع�سكري
الثوري ،وجت ّنب � ّأي ن�شاط
الوطني ،ورف�ض �أقلمة العمل
ّ
ّ
ّ
ّ
يج�سد تلك التجربة ويعبرّ
ما ي�شي مبحاولة احلركة تقدمي نف�سها منوذج ًا حماكي ًا لتجربة امللاّ عمر ،و�أ ّنها الف�صيل الذي ّ
ال�سوري والقوى والف�صائل
عنها .وبعبارة �أخرى� ،أتت اخلطوة مبثابة دعوة لاللتفاف حول احلركة من جانب ال�شعب
ّ
الأخرى التي ترى يف املبادئ التي ذكرت للملاّ عمر منوذج ًا.
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املوقف الأمريكي من �أحرار ال�شام

املت�شددة» ،ومنها حركة «�أحرار ال�شام» ،وتعلن
ت�سميه «احلركات
تُربز الواليات امل ّتحدة موقف ًا
ّ
ّ
مت�شدداً �إزاء ما ّ
أمريكية وكفاحها منذ فرتة
رف�ضها التعامل مع هذه احلركة انطالق ًا من
اخللفية نف�سها .ومع ذلك ،ف�إنّ اهتمام الإدارة ال ّ
ّ
طويلة بفتح قنوات تعاون ،ولو بحذر ،مع قوى معار�ضة حم ّلية ،ميكن االعتماد عليها يف ال�رصاع الدائر يف �سوريا ،دفع
�رضوري يف ح�سم املعركة مع
أمريكية �إىل اعتبار �أنّ التعامل مع هذه احلركة �أمر
فئة من م�س�ؤويل
ّ
ودبلوما�سيي الإدارة ال ّ
ّ
إ�سالمية» وبناء م�ستقبل �سوريا ،وذلك ح�سب تقرير ن�رشته �صحيفة «نيويورك تاميز» يوم الثالثاء 25
تنظيم «الدولة ال
ّ
�آب 2015؛ فحركة «�أحرار ال�شام» ،على ما ذكرته ال�صحيفة ،ظهرت خالل ال�شهور الأخرية كـ«واحدة من قوى
�سيا�سي ،وعالقات وثيقة مع القوى
ت�ضم الآالف من املقاتلني ،وتتم ّتع بنفوذ
املعار�ضة الأكرث قوة يف �سوريا؛ حيث ّ
ّ
إ�سالمية» ،ودعت �إىل التعامل مع الغرب.
وتعهدت مبحاربة تنظيم «الدولة ال
إقليمية
الرئي�سية»ّ ،
ّ
ّ
ال ّ
حيثيات ر�أيه لـ«نيويورك
ومن �أ�صحاب هذا الر�أي �سفري �أمريكا ال�سابق يف �سوريا «روبرت �إ�س فورد» ،الذي ع ّلل ّ
أهلية �إذا مل تكن راغب ًا يف �إجراء حمادثات مع ف�صائل
تاميز» ،ب�أنّ هذه احلركة هي «يف منطقة رماد ّية ،ويف احلرب ال ّ
م�شدداً« :ال �أدعو لدعم
املنطقة الرماديّة ،فلن يكون �أمامك �إال عدد قليل من النا�س الثمينني للحديث معهم» .و�أ�ضاف ّ
ال�شمالية
�أحرار ال�شام ماد ّي ًا ،ولي�س بالت�أكيد لتقدمي م�ساعدة ماد ّية قاتلة لها ،لكن نظراً لتواجد احلركة البارز يف اجلبهات
ّ

والو�سطى (يف �سوريا) ،ف�سيكون لها دور كبري يف � ّأي حمادثات �سالم؛ لذلك يجب علينا �إيجاد قناة لبدء حمادثات
معها».
ال�سيئة مع
ّ
أمريكيني �إزاء فتح قنوات مماثلة ،ا�ستناداً �إىل التجربة ذات النتائج ّ
لكن ال�صحيفة ال تخفي هواج�س ال ّ
ّ
ثمانينيات القرن املا�ضي ،والذين �شكلوا الحق ًا تنظيم
«املجاهدين» يف �أفغان�ستان ،الذين دعمتهم الواليات امل ّتحدة يف
ّ
القاعدة».
التوجهات الأمريكية اجلديدة بعد ف�شلها يف �إيجاد �إال عدداً قلي ً
القوية التي
وت�أتي
ّ
ال من اجلماعات املعار�ضة املعتدلة ّ
أمريكية �إزاء االنتكا�سة الكبرية التي
أمريكية االعتماد عليها ،وخيبة الأمل الكبرية التي ت�شعر بها الإدارة ال ّ
ميكن للإدارة ال ّ
وخ�ص�ص لها برنامج تدريب.
�أ�صابت اجلماعات املعار�ضة امل�س ّلحة التي دعمها الغرب
ّ
هذا ،م�ضاف ًا �إىل �أن حركة «�أحرار ال�شام» ،على ما نقلت «نيويورك تاميز» عن م�س�ؤول بارز يف �إدارة «�أوباما» قوله
«�إنّ حركة �أحرار ال�شام ت�سعى �إىل ك�سب القبول واالحرتام».
متطرفة وتعاونها مع جبهة
أمريكيني اعتربوا �أنّ هذه اجلماعة (�أحرار ال�شام)
«لكن جمموعة �أخرى من امل�س�ؤولني ال
ّ
ّ
ّ
(((1
الن�رصة ،ال ّتابعة لتنظيم القاعدة ال�سوري ،يبقى عقبة
رئي�سية» .
ّ
وبخال�صة� ،إنّ حركة �أحرار ال�شام ،ما مل ّ
التنظيمية والع�سكر ّية� ،سوف تكون
حتل بها انتكا�سة كبرية يف بنيتها
ّ
ال�سيا�سية ال�سوريّة يف املرحلة املقبلة ،بالنظر �إىل اتّ�ساع عالقاتها مع اجلماعات
اجلماعة الأكرث ح�ضوراً يف املعادلة
ّ
املتجدد الأكرث اتجّ اه ًا نحو االعتدال ،و�سعيها
الرباغماتية ،وخطابها
وتوجهاتها
والقوى امل�س ّلحة املعار�ضة العديدة،
ّ
ّ
ّ
والقطري ،والأبرز قبو ًال لدى الإدارة
الرتكي
إقليمي الوا�سع ،ونيلها الر�ضا والدعم
ال�شعبي وال
لنيل االحرتام والت�أييد
ّ
ّ
ّ
ّ
لكن هذا احل�ضور يواجه �أي�ض ًا مناف�سة قو ّية من جانب ف�صائل معار�ضة م�س ّلحة �أخرى ،يف
أمريكية ،ولو بحذرّ .
ال ّ
طليعتها جبهة الن�رصة وداع�ش.
 - 11خالد املطريي� ،أكد على تواجد احلركة البارز يف و�سط و�شمال �سوريا متوقع ًا دوراً كبرياً لها يف �أي حمادثات �سالم ،اخلليج اجلديد
و�صحيفة نيويورك تاميز.2015-08-26 ،
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ّ
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