
حركة اأحرار ال�شام:

التحّوالت الهيكلية وال�شـيا�شـية الراهنـة

متهيد

 
ّ
ثّمة موؤ�رشات عديدة تفيد باأن اخليار الدويّل عرب تركيا وقطر قد وقع على حركة اأحرار ال�شام لتكون املمّثل ال�رشعي

اأحرار ال�شام وجبهة الن�رشة  اإن�شاء ما �شّمي بـ»جي�ش الفتح« الذي تندمج فيه  للمعار�شات ال�شورّية، بعد ف�شل خيار 

تركيا  ال�شام مع كّل من  اأحرار  تقيمها  التي  العالقات  انطالقًا من  اخليار  وياأتي هذا  للطرفني.  اأخرى حليفة  وف�شائل 

وقطر والتوّجهات االنفتاحّية التي تبديها اإزاء اخليارات التفاو�شّية حتى مع األّد اأعدائها، وهذا ما جتّلى يف تولّيها اأمر 

التفاو�ش يف اأواخر �شهر اآب 2015 مع اجلانب االإيرايّن وحزب اهلل ب�شاأن الزبداين والفوعة وكفريّا، واأي�شًا يف اإعادة 

 يف �شوريا، وذلك ناأيًا بنف�شها عن اخليارات 
ّ
 والتزامها العمل �شمن ال�شقف الداخلي

ّ
تاأكيدها احلر�ش على البعد الوطني

ال�شام للقبول  اأحرار  التي اعتمدتها قوى وف�شائل اأخرى، كداع�ش والن�رشة ومن قبلهما القاعدة، وبالتايل، ا�شتعداد 

باخليارات ال�شيا�شية �شمن ال�شقف الذي تقبل به تركيا، وفتح باب التوا�شل مع الغرب عرب �شحيفتي الوا�شنطن بو�شت 

االأمريكية والتلغراف الربيطانّية. وياأتي هذا التوّجه يف ظّل تراجع اخليارات البديلة االأخرى، كـ»جبهة الن�رشة« )ممثل 

القاعدة يف �شوريا( و»جي�ش االإ�شالم«، وبعد ف�شل خيار »جي�ش الفتح« الذي انفرط عقده، بفعل اال�شتباك واالتهام 

املتبادل بني اأحرار ال�شام من جهة واأبرز مكّوناته االأخرى، كـ»جبهة الن�رشة« و»جند االأق�شى« من جهة اأخرى، ويف 

 عن »جبهة الن�رشة« التي، خالفًا الأحرار ال�شام، اأظهرت عدم التزام تاّم باخليارات الرتكّية، 
ّ
ظّل بروز بوادر تخّل تركي

 باإقامة منطقة عازلة يف �شوريا، والت�شنيع على حركة »اأحرار ال�شام« ب�شبب قبولها 
ّ
وجتّلى ذلك يف رف�شها الطرح الرتكي

لهذا اخليار.

الف�شائل  لدى  والع�شكريّة  االأمنّية  اللعبة  االإم�شاك بخيوط   يف 
ّ
الرتكي اجلانب  اإمكانات  اإّن  القول  م�شتطاعنا  ويف 

ال�شوريّة.  ال�شاحة  الفريق االأقدر على االإم�شاك باخليارات املطروحة يف  املعار�شة، مدعومًا من قطر، جعله  ال�شورّية 

، من حيث اخلطاب 
ّ
وعلى ما يبدو، فاإّن حركة »اأحرار ال�شام« هي اليوم الفريق االأقرب اإىل خيارات اجلانب الرتكي

ال�شيا�شي املعلن، الذي ينحو اإىل االعتدال وخماطبة االآخر وااللتزام باالأطار الوطني ح�رشاً، وهي الف�شيل االأقدر على 

وراثة »جبهة الن�رشة«، امل�شّنفة ف�شياًل قاعدّيًا �شمن املنّظمات االإرهابّية.  

احلركات ال�سلفية والقتالية(1)
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التحّوالت العاّمة

ن�شطت حركة اأحرار ال�شام يف بداية م�شريتها يف املجال الدعوّي، من خالل جمموعة من قادتها ذوي امليول ال�شلفّية 

اأبرز موؤ�ش�شيها ومنّظريها  الن�رشة«. ومن  اإىل حد كبري، مع كّل من »داع�ش« و»جبهة  تلتقي يف فكرها،  التي كانت 

االأوائل حممد بهايا املعروف بـ»اأبو م�شعب ال�شوري« الذي عاي�ش الفرتة اجلهاديّة يف اأفغان�شتان منذ البدايات، وكان 

مقربًا من زعيم القاعدة اأ�شامة بن الدن، ثم اأبو ب�شري الطرطو�شي )وا�شمه احلقيقي عبد املنعم م�شطفى حليمة( ويطلق 

عليه »مفتي الثورة«، وهو االآخر ذهب اإىل اأفغان�شتان عام 1981. وُيقال اإّنه كان »اأّول جماهد عربي فيها«، وتعّرف 

يف بي�شاور اإىل عبداهلل عزام، وهو مّمن يتبّنى فكر حممد بن عبد الوهاب. 

، ورفعت يف البداية 
ّ
وقد عملت اأحرار ال�شام، قبل انطالق ما �شّمي بـ»الثورة ال�شورية«، على ن�رش الفكر ال�شلفي

ّنة حلمل  ّنة«، كغريها من التنظيمات ال�شلفّية االأخرى التي وجدت يف هذا ال�شعار حتفيزاً الأهل  ال�شُ �شعار »مظلومّية ال�شُ

ال�شالح ومنا�رشة الثورة. 

يف التا�شع من ني�شان 2013، وعلى اإثر اإعالن اأبي بكر البغدادي حّل »جبهة الن�رشة« وقيام الدولة االإ�شالمّية يف 

العراق وال�شام، اّتخذت »اأحرار ال�شام« موقفًا مغايراً، رف�شت فيه اإعالن البغدادي، واعتربت »اأّن هذه اخلطوة من 

اأوجب منها وال �شيء يقّدم  الّنظام، التي ال �شيء بعد االإميان  اإ�شقاط  اأولوية  ابتعاداً عن  �شاأنها )اأقلمة ال�رشاع(، ومتّثل 

عليها، واأّنها �شكٌل من اأ�شكال ف�شاد الو�شع، حيث اإّن اإعالن البغدادي مل يجمع املتفّرقني وال اأّلف بني املتنازعني، مع 

التاأكيد على اأّن قيام دولٍة اإ�شالمّيٍة را�شدٍة تقيم العدل والق�شط بني رعايانا هدٌف ن�شعى اإليه بو�شائل م�رشوعٍة، ونراعي 

يف ذلك مقت�شيات الو�شع وحالة االأّمة املغّيبة عن دينها يف هذا البلد طوال ن�شف قرٍن من الزمان«.

وميكن اعتبار هذا املوقف نقطة التحّول يف العالقة بني اأبناء املدر�شة الواحدة، وبداية اخلالف اجلذري بني »اأحرار 

اأبو م�شعب   َ اإبراز �شيء من التم�ّشك بالعالقة بني االإخوة االأعداء، فُعنينِّ ال�شام« و»داع�ش«، رغم حر�ش االأول على 

ال�شوري من قبل زعيم القاعدة اأمين الظواهري و�شيطًا وحكمًا بني الطرفني، لكّن ما لبثت الو�شاطة اأن �شقطت، وتفاقم 

اخلالف وال�رشاع وتبادل االتهامات بالرّدة وال�شالل، والدخول يف مواجهة �شاملة. ويف اإطار هذا ال�رشاع ال�شامل بني 

الطرفني متّكنت داع�ش من اغتيال اأبي م�شعب ال�شوري، االأمر الذي ميكن عّده واقعة مف�شلّية يف تاريخ حركة اأحرار 

ال�شام، جلهة التحّوالت االأيديولوجّية ومنطلقاتها الفكريذة.

التي  املواقف  لالأفكار، واإطالق  بور�شة مراجعة  اأ�شبه  الكبار  ال�شام  اأحرار  قادة  فبداأ  الواقعة بظاللها،  اأْرخت  لقد 

ت�شّب يف خانة االنفتاح، ومن اأوىل واأبرز اخلطوات التي قامت بها احلركة يف هذا ال�شبيل اإطالق ما �شّمي بـ»ميثاق 

ال�رشف الثوري« الذي وّقعت عليه يوم ال�شبت الواقع يف 17 اأيار 2014 جمموعة من الف�شائل املعار�شة املقاتلة �شّد 

 نقلة مهّمة على �شعيد بناء اإطار 
، ومنها اأحرار ال�شام. وعّد هذا امليثاق املوؤلف من اأحد ع�رش بنداً)2(

)1(
الّنظام يف �شوريا

1- الف�شائل املوقعة على ميثاق ال�رشف الثوري هي: »االحتاد االإ�شالمي الأجناد ال�شام، وفيلق ال�شام، وجي�ش املجاهدين، واألوية الفرقان، 

واجلبهة االإ�شالمية«.

2 - ن�ش امليثاق على االآتي:

�شوابط وحمددات العمل الثوري م�شتمدة من اأحكام ديننا احلنيف بعيداً عن التنطع والغلو.

للثورة ال�شورية امل�شلحة غاية �شيا�شية هي اإ�شقاط النظام برموزه وركائزه كافة وتقدميه اىل املحاكمة العادلة بعيداً عن الثاأر واالنتقام. 

 ت�شتهدف الثورة ع�شكريًا النظام ال�شوري الذي مار�ش االإرهاب �شد �شعبنا بقواه الع�شكرية النظامية وغري النظامية ومن ي�شاندهم كمرتزقة 

االأر�ش  الع�شكري داخل  العمل  اأهلنا ويكفرهم كداع�ش، وينح�رش  يعتدي على  العبا�ش، وكل من  الف�شل  اأبي  ولواء  اهلل  اإيران وحزب 

ال�شورية.

العمل على اإ�شقاط النظام عملية ت�شاركية بني خمتلف القوى الثورية، وانطالقًا من وعي هذه القوى للبعد االإقليمي والدويل لالأزمة ال�شورية 
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والقرار  ال�شوري  العن�رش  على  اعتماداً  الّنظام،  واإ�شقاط  للتغيري  موّحدة  املقاتلة وو�شع خّطة  للقوى   
ّ
و�شيا�شي فكرّي 

ال�شوري، �شمن نطاق جغرافّية الدولة ال�شورّية املوّحدة، وتنطلق على اأ�شا�ش مبادئ بعيدة عن الغلو، وتنادي باإقامة 

دولة العدل والقانون واحلريّات واالأمن للمجتمع ال�شوري بن�شيجه االجتماعي املتنّوع بكاّفة اأطيافه العرقّية والطائفّية، 

واحرتام حقوق االإن�شان.     

ال�ّشعار بقوله »اأنا  الفكرّية ما ي�شبه  ، يف �شياق املراجعات 
)3(

اآنذاك ح�ّشان عبود العام  ال�شام  اأحرار  وقد رفع قائد 

م�شلٌم وكفى« يف داللة على عدم التزّمت يف اخل�شائ�ش الدينّية للراغبني باالنتماء اإىل احلركة، بل ذهب بع�ش منهم اإىل 

 ر�شالة �شهرية قال 
)4(

اإعالن ما ي�شبه الندم والتوبة؛ ففي اخلام�ش من اأيلول 2014 ن�رش قيادي احلركة اأبو يزن ال�شامي

فيها: »نحن اأحر�ش على ال�شاحة ال�شامّية؛ الأّنها بلدنا وثورتنا، وفيها ا�شُت�شهد اأعّز اإخواننا من كّل الف�شائل، نعم اأنا 

كنت �شلفّيًا جهاديًّا، وُحب�شت على هذه الّتهمة يف �شجون النظام، واليوم اأ�شتغفُر اهلل واأتوب اإليه واأعتذر ل�شعبنا اأّننا 

اأّننا متايزنا عنكم يومًا؛ الأيّن عندما خرجت من ال�شجن  اأدخلناكم يف معارك دونك�شوتّية كنتم يف غنى عنها. اأعتذر 

ال�شادق  وهو  و�شلم-  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  �شدق  قلت:  وبقلوبكم  بكم  واختلطت  فيه  كنت  الذي  الفكري 

امل�شدوق- عندما قال: »اإذا ف�شد اأهل ال�شام فال خري فيكم«. اأعتذُر منكم، اأعتذر، واإن �شاء اهلل قابل االأيام خرٌي من 

ما�شيها لثورتنا والإ�شالمنا«. 

مل يكن هذا هو موقف عبود واأبي يزن وحدهما، بل كان توّجهًا عامًا، اّتفق عليه قادة احلركة الكبار. وقد �شهدت 

حركة »اأحرار ال�شام« تغرّياً يف خطابها، فعّرفت نف�شها على موقعها االألكرتوين باأنها »حركة اإ�شالمّية اإ�شالحّية جتديديّة 

 
ّ
، اإ�شالمي

ّ
، اجتماعي

ّ
�شاملة، اأحد الف�شائل املن�شوية واملندجمة �شمن اجلبهة االإ�شالمية وهي تكوين ع�شكرّي، �شيا�شي

فاإننا نرحب باللقاء والتعاون مع االأطراف االإقليمية والدولية املت�شامنة مع حمنة ال�شعب ال�شوري مبا يخدم م�شالح الثورة. 

املحافظة على وحدة الرتاب ال�شوري، ومنع اأي م�رشوع تق�شيمي بكل الو�شائل املتاحة، هو ثابت ثوري غري قابل للتفاو�ش.

قوانا الثورية تعتمد يف عملها الع�شكري على العن�رش ال�شوري، وتوؤمن ب�رشورة اأن يكون القرار ال�شيا�شي والع�شكري يف الثورة �شوريًا 

خال�شًا، راف�شة اأي تبعية للخارج.

يهدف ال�شعب ال�شوري اإىل اإقامة دولة العدل والقانون واحلريات مبعزل عن ال�شغوط واالإمالءات.

الثورة ال�شورية هي ثورة اأخالق وقيم تهدف اإىل حتقيق احلرية والعدل واالأمن للمجتمع ال�شوري بن�شيجه االجتماعي املتنوع بكافة اأطيافه 

العرقية والطائفية.

 تلتزم الثورة ال�شورية باحرتام حقوق االإن�شان التي يح�ّش عليها ديننا احلنيف.

نرف�ش �شيا�شة النظام با�شتهداف املدنيني مبختلف االأ�شلحة مبا يف ذلك ال�شالح الكيماوي ونوؤّكد على التزامنا بتحييد املدنيني عن دائرة 

ال�رشاع وعدم امتالكنا اأو ا�شتخدامنا الأ�شلحة الدمار ال�شامل.

كل ما ي�شرتد من النظام هو ملك لل�شعب ال�شوري، ت�شتخدمه القوى الثورية لتحقيق مطالب ال�شعب باإ�شقاط النظام.

3 -  ينحدر ح�شان عبود، ويلفب بـ»اأبو عبد اهلل احلموي« من حمافظة حماة و�شط �شورية. در�ش االأدب االإجنليزي، وعمل مدر�شًا قبل اأن 

يعتقل �شنة 2004، واأطلق �رشاحه مع بداية احلراك ال�شوري املعار�ش يف اآذار2011. �شغل موقع امل�شوؤول ال�شيا�شي حلركة »اأحرار ال�شام« 

وقائدها العام. قتل بتاريخ 9 اأيلول 2014 بالتفجري املجهول الذي ا�شتهدف اجتماعًا لقادة احلركة يف ريف اإدلب �شمايل.

4 - اأبو يزن ال�شامي )حممد ال�شامي( من مواليد 1986، در�ش يف كلية ال�رشيعة بجامعة دم�شق، و�شجن يف �شجن �شيدنايا الع�شكري 

ب�شبب انتمائه للفكر ال�شلفي، تتلمذ على يد »ال�شيخ اأبو العبا�ش ال�شامي«، الذي در�ش على يديه اأغلب قادة احلركة ال�شامية. خرج اأبو يزن 

من االعتقال بداية احلراك ال�شوري املعار�ش، وكان ممن اأ�ش�ش كتائب »اأحرار ال�شام« يف 2012، ثم �رشعيًا يف حركة »اأحرار ال�شام«، ثم 

قائداً عاما للحركة يف حلب، ثم اأ�شبح اأحد اأع�شاء جمل�ش ال�شورى للجبهة االإ�شالمية التي اأ�ش�شت يف نهاية عام 2013.قتل اأبو يزن يف 

التفجري الذي ا�شتهدف قادة احلركة يوم الثالثاء 9 اأيلول 2014 يف ريف اإدلب.
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.
)5(

�شامل«، وخّل�شت اأهدافها باأمرين: »اإ�شقاط الّنظام االأ�شدّي يف �شوريّة اإ�شقاطًا كاماًل، وبناء دولة اإ�شالمّية«

كما اأولت احلركة اأهمّية عالية للحا�شنة ال�شعبّية، وعملت على االقرتاب منها، ورفعت �شعار »ثورة �شعب« بداًل 

من �شعار »اجلهاد«. وتتبّدى هذه االأهمّية يف ما ذكره اأبو يزن ال�شامي يف هذا ال�شدد بقوله: »ثورٌة قام بها كّل النا�ش، 

واحت�شنها املدنّيون، وكانوا اأكرث من �شحى فيها و�شربوا عليها رغم امل�شاب وقّلة احلال، ال تتحّقق اأهدافها اإن تفّرد 

  .
)6(

بها واحٌد منهم. ثورة �شعبّية يقتلها الذين يختزلونها يف جماعتهم وهم يظّنون اأّنهم يح�شنون �شنعًا«

والالفت اأّنه بعد اأربعة اأّيام من ن�رش اأبي يزن ال�شامي ر�شالته االآنفة وبعد يومني من حديثه عن احلا�شنة ال�شعبّية، قتل 

مع ح�شان عبود يف التفجري الذي ا�شتهدف قادة هذه احلركة يوم الثالثاء 9 اأيلول 2014 يف ريف اإدلب.

الفكريّة  مراجعاتها  عن  فيها  التعبري  ال�شام«  »اأحرار  حركة  اأرادت  التي  االإ�شافّية،  اخلطوات  واأبرز  اأهمّ  ومن 

وتوّجهاتها االأيديولوجّية اجلديدة، احلملة االإعالمّية التي قام بها م�شوؤول مكتب العالقات اخلارجّية يف احلركة لبيب 

النحا�ش من خالل خماطبة الغرب عرب كتابة مقاالت بال�شحف الغربّية، حيث ن�رشت �شحيفة »وا�شنطن بو�شت«، يف 

العا�رش من �شهر متوز 2015، مقااًل للنحا�ش بعنوان »النتائج القاتلة للت�شنيف اخلاطئ للثوار يف �شوريّة«، داعيًا االإدارة 

االأمريكّية اإىل اعتماد حركة االأحرار كبديل عن كلٍّ من تنظيم »داع�ش« والّنظام ال�شورّي، متعّهداً يف الوقت نف�شه باأن 

تتبّنى حركة »االأحرار« م�رشوعًا وطنّيًا �شورّيًا جامعًا. كما ن�رشت »ديلي تلغراف« الربيطانّية مقااًل اآخر لنحا�ش، انتقد 

فيه �شيا�شات احلكومة الربيطانّية اإزاء ما يجري يف �شوريا، واأكد فيه »اأن مواجهة داع�ش ال تكون بالقنابل فقط؛ ذلك 

اأن وجود داع�ش، هو ظاهرة اجتماعّية وفكرّية يجب مواجهتها على خمتلف امل�شتويات، وهذا يتطّلب بدياًل �شّنيًا يف 

�شوريا يحّل حمّل الّنظام وداع�ش يف نف�ش الوقت«. 

التحّوالت الداخلية لدى اأحرار ال�شام 

حتاول حركة »اأحرار ال�شام« طرح نف�شها قّوة، ميكن االعتماد عليها يف �شوريا باإدارة »منطقة اآمنة«، وهذا ما دفعها 

اإىل اإعادة هيكلة تنظيمها من الداخل وحماولة اإيجاد قّوات قتالّية نظامّية اأكرث منها ميلي�شيات تعتمد حرب الع�شابات. 

، اإىل حكم �شوريا بدعم تركي، وبر�شى غربي، لكن دون ذلك موانع كثرية، قد 
ّ
وتتطّلع احلركة، من منظور ا�شرتاتيجي

حتول بينها وبني ما ت�شبو اإليه، اأهمها هزائمها املتوالية يف امليدان اأمام اجلي�ش ال�شورّي وحلفائه، وانق�شاماتها الداخلّية 

وما لها من مفاعيل بنيويّة، واإمكانّية الت�شادم يف مرحلة الحقة مع قوى اأخرى مناف�شة، كجبهة الن�رشة املدعومة من 

القاعدة، وجي�ش االإ�شالم �شاحب ال�شطوة يف الغوطة ال�رشقّية واملدعوم اإقليمّيًا من ال�شعودّية.

من اأبرز التحّوالت التي عرفتها اأحرار ال�شام: 

اأواًل، اإظهار البعد الوطني

حتر�ش حركة »اأحرار ال�شام«، منذ بداية التحّوالت التي اأحدثتها، على اإ�شفاء االأبعاد الوطنّية على حراكها، واقت�شار 

ن�شاطها على الداخل ال�شوري، وتقدمي نف�شها على اأنها قّوة قائدة، تعمل ل�شالح املجتمع واإنقاذ ال�شعب ال�شورّي من 

نظام الرئي�ش االأ�شد. ويف هذا ال�شياق، اأ�شدرت احلركة يوم االثنني 24 اآب 2015 بيانًا حّددت فيه اأولوياتها واأهدافها 

التي تتمحور حول اإ�شقاط الّنظام بكاّفة رموزه، واعتبار موؤ�ش�شات الدولة ملكًا لل�شعب ال�شورّي، ونفي �شلتها باأّي 

حركة خارجّية غري �شوريّة، ال �شّيما تنظيم القاعدة، واأّنها حركة اإ�شالمّية �شوريّة اأ�شيلة، انبثقت من ال�شعب ال�شورّي، 

اأبناء ال�شعب ال�شورّي. واأو�شحت يف  للدفاع عنه وعن م�شاحله وهوّيته، واأن بناءها االأ�شا�شي والقيادي يعتمد على 

 .http://ahraralsham.net  -5

6 - اأبو يزن ال�شامي،احلا�شنة ال�شعبية، �شفحة اأبو يزن ال�شامي: https://aboyazan4science.wordpress.com، 7 اأيلول 

.2014
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بيانها اأنها ت�شعى، من خالل عملياتها الع�شكر يّة وال�شيا�شّية، اإىل متكني ال�شعب ال�شورّي من تقرير م�شريه مبا ين�شجم مع 

تاريخه وهوّيته االإ�شالمّية ون�شيجه االجتماعي. و�شّنفت الدول اإىل: دول ُمِعيَنة على جرائم الّنظام، واأخرى �شامتة غري 

اآبهة مبقتل مئات االآالف من ال�شوريني وت�رشيد املاليني، وثالثة ت�شعى لن�رشة املظلوم وتخفيف املعاناة. من الفئة الثالثة 

.
)7(

 تركيا وقطر
ْ
ت احلركة يف بيانها دولَتي خ�شّ

ثانيًا، ا�شتبعاد القيادة املتطرفة

بدا اأن قرار حركة اأحرار ال�شام ا�شتبدال زعيمها ال�شابق ال�شيخ ها�شم ال�شيخ »اأبو جابر« مبهّند امل�رشي احلموي، 

اإقامة منطقة اآمنة  قد جاء يف �شياق توّجهاتها الرباغماتّية اجلديدة؛ ذلك اأن امل�رشي ال يتعار�ش وجوده مع توّجهات 

والتحالف مع تركيا. 

 يف منت�شف �شهر اأيلول 2015  قائداً 
)8(

فقد عّينت احلركة  »املهند�ش مهّند امل�رشي، امللّقب »اأبو يحيى احلموي«

االإ�شالمّية  ال�شام  اأحرار  قائد حركة  »اأبو جابر«  ال�شيخ  ال�شيخ ها�شم  انتهاء والية  بيان: »بعد  لها، وقالت يف  جديداً 

واعتذاره عن قبول التمديد، اجتمع جمل�ش �شورى احلركة وتوافق على اختيار االأخ املهند�ش مهند امل�رشي »اأبو يحيى 

احلموي« قائداً عاّمًا للحركة«. 

بع�ش التقارير ك�شفت اأن �شبب تغيري قائد احلركة يعود اإىل موقف زعيمها ال�شابق من امل�رشوع الرتكي باإن�شاء »املنطقة 

 داخل »جي�ش الفتح«. وبح�شب 
ّ
العازلة« وبوادر تدهور العالقة بينها وبني »جبهة الن�رشة« حليفها الع�شكرّي االأ�شا�شي

التقارير االإعالمّية على موقع اجلماعات املتطّرفة، فاإّن الزعيم اجلديد مهّند امل�رشي مقّرب من اال�شتخبارات الرتكّية.

العدل  بناء دولة  ال�شام« �شتعمل على  اأّن »اأحرار  اأكد امل�رشي  عامًا للحركة   قائداً  انتخابه  ويف كلمته االأوىل بعد 

والقانون واملوؤ�ّش�شات التي حتكم ب�رشع اهلل، متوّعداً بهزمية رو�شيا يف �شوريا.

تزيدها  التي  ال�شعبّية،  احلا�شنة  االقرتاب من  احلركة، وحر�شها على  تنتهجه  الذي   
ّ
املوؤ�ش�شاتي العمل  واأثنى على 

ر�شالته  واالجّتاه. يف  الهدف  خمتلفة  ر�شائل  ثالث  وّجه  ، يف حني  قوله  وفق  ال�شماء  وارتقاء يف  االأر�ش  ر�شوخًا يف 

االأوىل توّجه اإىل كوادر احلركة بالقول »لقد ت�رّشفت بجهادي معكم، وكنت وال زلت جنديًّا بينكم، فاأعينوين بالّن�شح 

واالإر�شاد وال�شمع والطاعة«.

وبعث ر�شالته الثانية اإىل الف�شائل الع�شكريّة واملوؤ�ّش�شات الثورّية، موؤّكداً على اأّن الن�رش ياأتي باالجتماع وال�رشاكة 

يف القرار والتنفيذ.

ال�شند بعد  واأنتم  الغاية  »اأنتم  الّداخل واخلارج، وقال  ال�شورّي يف  ال�شعب  اإىل  الثالثة  الر�شالة  وتوّجه امل�رشي يف 

اهلل، اأنتم القادة ونحن اجلنود«، يف حني تعّهد بالعمل على اإ�شقاط نظام الرئي�ش ال�شوري ب�شار االأ�شد بكامل رموزه 

7- حركة اأحرار ال�شام توؤكد �شوريتها وتو�شح اأهدافها، موقع بلدي، االثنني 24 اآب 2015. )املوقع املذكور ميكن عّده رديفًا للموقع 

الرئي�شي الأحرار ال�شام(.

8 - بح�شب ما ن�رشه الناطق با�شم احلركة »اأحمد قره علي« على �شفحته ال�شخ�شية على موقع »في�شبوك« فاإن املهند�ش مهّند امل�رشي، اأو 

اأبو يحيى الغاب )احلموي(، هو من مواليد قلعة امل�شيق 1981، در�ش الهند�شة املدنية يف جامعة الالذقية، اعتقل مع اأبي عبد اهلل احلموي 

واأبي طلحة وعدد من قيادات احلركة عام 2007 يف �شجن �شيدنايا وخرجوا يف بداية الثورة عام 2011. مهند امل�رشي املعروف باأبي 

يحيى احلموي، التحق بالثورة منذ البدايات، وكان اأحد املوؤ�ش�شني حلركة اأحرار ال�شام وقائداً لكتيبة عمر ابن اخلطاب، ثم توىل من�شب 

اأمري للواء اخلطاب كما �شغل يف ال�شابق من�شب اأمري لقطاع ريف حماة �شمن حركة اأحرار ال�شام. و�شكل اأول �رشية يف الغاب لكتائب 

اأحرار ال�شام وهو من املوؤ�ش�شني لالأحرار يف الغاب، ا�شتلم قيادة لواء اخلطاب ثم قيادة قطاع ريف حماة. وبعد مقتل قيادات اأحرار ال�شام 

قبل عام �شغل اأبو يحيى احلموي من�شب نائب االأمري العام اأبو جابر، قبل اأن يتم اختياره من قبل جمل�ش �شورى احلركة اأمرياً عامًا، بعد اعتذار 

ها�شم ال�شيخ اأبو جابر عن التمديد.
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« ل�شوريا �شيكون م�شريه الف�شل.     
ّ
واأركانه، م�شّدداً يف الوقت نف�شه على اأن »الغزو الرو�شي

و�شّدد »امل�رشي« على اأّن »اأحرار ال�شام« حركة اإ�شالمّية اإ�شالحّية حتريريّة، تعمل على حترير �شوريا اأر�شًا و�شعبًا 

وجتتهد يف اإ�شالح املجتمع ال�شورّي وت�شعى اإىل بناء دولة العدل والقانون واملوؤ�ّش�شات التي حتكم ب�رشع اهلل.

ويبدو اأن امل�رشي )اأبو يحيى احلموي( مّت اختياره كـ»رجل املرحلة« لقربه من اال�شتخبارات الرتكّية، وقدرته على 

اإىل منطقة الغاب يف حماه التي تعترب م�شقط راأ�ش غالبّية قادة  االإم�شاك باحلركة ومنع االن�شقاقات داخلها، وانتمائه 

ة فرعها يف �شوريا »جبهة الن�رشة«.   من تنظيم »القاعدة«، وبخا�شّ
ّ
»اأحرار ال�شام«، وب�شبب موقفه ال�شلبي

ثالثًا، اإعادة هيكلة اجلناح الع�شكري 

الع�شكرّي،  جناحها  هيكلة  »اإعادة  عن  فيه  اأعلنت  بيانًا  ال�شام«  »اأحرار  اأ�شدرت   2015 اآب   24 االثنني  يوم 

«، و»بدء ت�شكيل قّوة مركزيّة حتت م�شّمى )كتائب �شقور ال�شام(«. واأعلنت احلركة �رشوط 
ّ
ليكّون نواة جي�ش نظامي

االنت�شاب، وهي: »اأواًل اأن ال يتجاوز عمر املجاهد 30 عامًا بالن�شبة للمقاتلني، و 35 عامًا بالن�شبة لقادة املجموعات، 

وثانيًا اأن يكون ملتزمًا دينّيًا وغري جماهر باملعا�شي، وثالثًا اأن يكون ُمزكى من ثقة وذا �شرية ح�شنة، ورابعًا اأن يكون 

اأن  و�شابعًا  القبول،  مبوافقة جلنة  اأن يحظى  و�شاد�شًا  املركزيّة،  القّوة  للعمل يف  كلّيًا  يتفّرغ  اأن  الئقًا �شحّيًا، وخام�شًا 

�شية التي تقّررها قيادة اجلناح«. ومن ال�رشوط اأي�شًا: »اأن يلتزم  يكون جاهزاً للتدريب الدائم واّتباع الدورات التخ�شّ

ال�شخ�ش بعد االن�شمام اىل القّوة بال�شمع والطاعة وبالعمل يف اأّي منطقة تقت�شيها م�شلحة احلاجة، واأخرياً اأن يخ�شع 

�شهريّة  منحة  �شيتقا�شون  املركزيّة  القّوة  عنا�رش  اإىل اأّن  احلركة  واأ�شارت  القّوة«.  املقّرر يف  واالإجازات  اخلدمة  لنظام 

مقدارها 150 دوالراً »تكفي عائالتهم باملواّد االإغاثّية املتوّفرة«.

للحركة  العاّم  الع�شكرّي  القائد  ال�شام  اأحرار  حركة  �شورى  جمل�ش  عزل   2015 االأول  ت�رشين  �شهر  اأواخر  ويف 

»اأبو �شالح الطّحان«، مع قرار بتاأجيل االإعالن عن هذا القرار؛ نظراً لالرتدادات ال�شلبّية التي ميكن اأن ترتّتب عليه. 

ويعد الطّحان من اأبرز املت�شّددين داخل احلركة، ومييل اإىل الفكر القاعدّي فيها، وقد جاء عزله مبثابة �رشبة قوّية للتيار 

 
ّ
املت�شّدد، ور�شالة انفتاحّية جديدة باجّتاه من يعنيهم االأمر. وبعبارة اأخرى، جاء كدفعة تدخل يف ح�شاب اجلانب الرتكي

والقطرّي �شمن �شفقة التفاو�ش ب�شاأن اأحرار ال�شام ودورها يف املرحلة املقبلة. 

 رابعًا، االنفتاح على الغرب 

قّدمت احلركة عرب م�شوؤول العالقات اخلارجّية فيها »لبيب الّنحا�ش« يف مقالتني يف الوا�شنطن بو�شت االأمريكية 

والتلغراف الربيطانية م�رشوع احلركة القادم، واقت�شاره على احلدود ال�شورّية، وحقوق ال�شّنة االأكرثيّة، مع عدم هدر 

حقوق االأقلّيات، يف وقت ُيخرّي فيه ال�شعب ال�شورّي بني اال�شتبداد واإرهابه والتطّرف واإجرامه.

 وقطرّي، تلميع �شورة 
ّ
حملت املقالتان موؤ�رّشات بالغة االأهمّية بدالالتها، ويف مقّدمها حماولة اأمريكا، بدفع تركي

حركة »اأحرار ال�شام«، واالإيحاء باإمكانّية التوا�شل مع هذه احلركة، باعتبارها معار�شة معتدلة، علمًا اأن الواليات املتحدة 

تدرج هذه اجلماعة، اإىل جانب »جبهة الن�رشة« و»داع�ش« وغريها �شمن الئحة االإرهاب، وبالتايل، فتح الباب اأمام اأحرار 

 من اجلانب االأمريكي نحوها.
ّ
ال�شام للقيام بدور فاعل يف امل�شار ال�شورّي، ع�شكرّيًا و�شيا�شّيًا، رغم احلذر غري اخلفي

وعلى  االأمريكّية،  بو�شت«  »وا�شنطن  �شحيفة  اأبرزت   ،2015/07/10 اجلمعه  يوم  من  ال�شادر  عددها  ففي 

�شفحتها االأوىل، كالمًا مل�شوؤول العالقات اخلارجّية يف حركة »اأحرار ال�شام« لبيب الّنحا�ش و�شف فيه اال�شرتاتيجّية 

االأمريكّية يف حربها �شد الّنظام ال�شورّي باأّنها فا�شلة وغري وا�شحة، واعترب اأّن »اأحرار ال�شام« هي مثال جّيد للمعار�شة 

املعتدلة؛ فا�شم حركته يعني »رجال �شوريا االأحرار«، وقّدم احلركة على اأّنها »جماعة اإ�شالمّية �شنّية �شمن تّيار االأغلبّية، 

يقود هذه اجلماعة �شورّيون يقاتلون من اأجل ال�شورّيني. وقال »نحن نقاتل من اأجل حتقيق العدالة لل�شعب ال�شورّي، 
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ومع ذلك مّت اتهامنا كذبًا بوجود عالقات تنظيمّية مع »القاعدة« وبتبني فكرها«. 

اأو جماعة  تنجزه جهة  اأو  به  تتحّكم  اأن   جامع، ال ميكن 
ّ
م�رشوع وطني اإىل  �شوريا حتتاج  اأّن  نوؤمن  »نحن  وقال 

واحدة، وال يجب اأن يرتبط احلّل باإيديولوجيا واحدة. نحن نوؤمن بتحقيق التوازن بني الطموحات امل�رشوعة لالأغلبّية 

اإيجابي يف بناء م�شتقبل �شوريا. نحن نوؤمن مب�شتقبل  يف �شوريا وحماية االأقلّيات ومتكينهم من امل�شاركة ولعب دور 

اإىل انعدام   معتدل ل�شوريا، يحافظ على الدولة واإ�شالح املوؤ�ّش�شات فيها، مبا يخدم كّل ال�شوريني..«، م�شرياً 
ّ
و�شطي

التوا�شل احلقيقٍي من املجتمع الدويل، وا�شتعداد احلركة للحوار معه.

ويبدو وا�شحًا من االنتقادات التي وّجهها الّنحا�ش اأّنه يطالب االإدارة االأمريكّية بتغيري ا�شرتاتيجّيتها جتاه حركته، 

ورفع ا�شمها عن الئحة االإرهاب ونفي ارتباطها بنظيم القاعدة، والتعامل معها كمعار�شة معتدلة، واإعادة فتح قنوات 

احلوار والتوا�شل، والتن�شيق املتبادل ب�شاأن �شوريا، وتقدمي ما حتتاجه حركته من دعم.

وكان الالفت حماولة الّنحا�ش تقدمي حركة اأحرار ال�شام لالإدارة االأمريكّية بو�شفها اجلهة القادرة على تويل مهّمة 

مواجهة تنظيم »داع�ش«، وذلك يف �شياق حديثه عن القبول باأّن االأيديولوجّية املتطّرفة لتنظيم »داع�ش« لن تهزم اإال 

ببديل �شّني حمّلي معتدل، يحّدده ال�شوريّون اأنف�شهم، ولي�ش وكالة اال�شتخبارات املركزيّة االأمريكّية.

لقد ترك التوّجه اجلديد لـ»اأحرار ال�شام« تداعيات يف اأو�شاط ما ي�شمى باجلماعات »اجلهاديّة« االأخرى، وعّر�شها 

املقاالت  و�شف  الذي  الفل�شطيني«  قتادة  »اأبو  مثل  االإ�شالمي،  وانتمائها  عقيدتها  يف  واتهامات  قا�شية،  النتقادات 

مقابل  كّله  اجلهادّي  التّيار  ملقاتلة  م�شتعّدة  اأّنها  وهو  خبيث،   
ّ
م�شتقبلي »لتوريط  �شت�شل  احلركة  اأّن  معترباً  بالفا�شلة، 

قبول اأوراق اعتماد«. فيما رّد ها�شم ال�شيخ )اأبو جابر( القائد العام ]ال�شابق[ للحركة على تلك االنتقادات بتغريدات 

 تويرت »حركة اأحرار ال�شام االإ�شالمّية، �شيا�شّيًا حركة ودينّيًا اإ�شالمّية وبتالزمهما �رشنا 
ّ
على موقع التوا�شل االجتماعي

من عجزت  ابتدعها  رهبانّية  �شيا�شة  بال  والدين  هويّتنا،  توافق  ال  علمانّية  دين  بال  »ال�شيا�شة  اأن  ح  و�شّ كما  اأحراراً، 

فهومهم عن اإدراك كلّيات الّدين ومقا�شده«، وطالب ال�شيخ بـ»ارتقاء باخلطاب التقليدّي مل�شتوى الهدي النبوي يف 

اإي�شال ما نريد على قدر فهوم االآخرين وباإدراك م�شتفيد من تدافعهم البيني«.

اأي�شًا،  والثورّي   
ّ
ال�شلفي اخلطاب  منظومة جديدة �شمن  بناء  من  االإ�شالمّية  ال�شام  اأحرار  متّكنت حركة  وبذلك، 

ترف�ش م�رشوع القاعدة يف �شوريا، وتعتربه وبااًل على ال�شعب ال�شوري؛ كونه يعطي مربرات للمجتمع الدويل للوقوف 

يف وجه ثورته، وهذا ال يعني عدم التعاون مع جبهة الن�رشة فيما يخدم م�شلحة الثورة ككّل من اإ�شقاط الّنظام ال�شوري، 

له ح�شوره يف  معتداًل،  �شنّيًا  بدياًل  داع�ش، وُتوجد  تنظيم  تقاتل  احلركة  اأّن  الفتح(، كما  مثل غرفة عمليات )جي�ش 

املجتمع ال�شورّي وال يلغي دور االأقليات، وي�شتطيع اأن ميار�ش ال�شيا�شة �شمن البيئة التي خرجت منها الثورة. ا�شتطاعت 

احلركة يف خطابها اأن تعطي تركيا يف حملتها الع�شكرية �شد حزب العمال الكرد�شتاين وداع�ش، مرّبراً لدعمها يف 

اإزاحة تنظيم الدولة )داع�ش( من ريف حلب ال�رشقي حتى الرّقة واإدارة تلك املناطق، والتخّل�ش من حلم الدولة الكردّية 

على حدود تركيا بوجود حركة اإ�شالمّية ذات قّوة على االأر�ش، وتت�شم بالوطنّية واالعتدال، مع عدم التخّلي اأبداً عن 

�رشط اإ�شقاط الّنظام.

اأحرار  بداأت متّد جبهة  تركيا  اأّن  الربيطانّية  »التاميز«  نقلت �شحيفة  املذكورة،  املقاالت  بالتزامن مع  اأّنه  والالفت 

 وقوات ب�شار االأ�شد باالأ�شلحة، م�شرية اإىل اأّن مقاتلي 
ّ
ال�شام يف �شوريا التي حتارب �شّد كّل من تنظيم داع�ش االإرهابي

اجلبهة اأّكدوا تلّقيهم �شحنة اأ�شلحة من اجلانب الرتكي. وو�شفت ال�شحيفة جمموعة »اأحرار ال�شام« باأّنها حتالف م�شّكل 

من متمّردين يحاربون �شّد تنظيم داع�ش وقّوات االأ�شد داخل حلب و�شمال املدينة.
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وك�شفت ال�شحيفة يف خربها اأّن جبهة ال�شام اأ�شدرت فتوى، اعتربت فيها اأّن توّجه اإدارة التنظيم للتعاون مع كّل 

من اأمريكا وتركيا يف احلرب على داع�ش اأمر م�رشوع. كما نقلت ال�شحيفة يف خربها اآراء ت�شارلز لي�شرت اخلبري املحّلل 

مبعهد بروكينجز بالدوحة، حيث و�شف تقدمي اأ�شلحة جلبهة اأحرار ال�شام باأّنه قرار حكيم.

واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأّن املجموعات التي ت�شّكل اجلبهة قريبة من تركيا وعلى عالقات معها، الفتة اإىل اأّن مقاتلي 

.
)9(

جبهة ال�شام �شيوؤّدون دوراً اأكرث تاأثرياً يف حرب تركيا واأمريكا على داع�ش بجانب الدعم اجلوي

خام�شًا، عدم ا�شتبعاد احلّل ال�شيا�شي

يف الثاين من ت�رشين االأول 2015 �شاركت حركة اأحرار ال�شام وحوايل 71 ف�شياًل م�شّلحًا باإ�شدار بيان م�شرتك 

 �شتيفان دي مي�شتورا فيما يخ�ّش مبادرة »جمموعات العمل«، التزم فيه املجتمعون بالعمل 
ّ
حول مبادرة املبعوث االأممي

، على اأن ي�شبق 
ّ
، �رشط منع اإعادة اإنتاج الّنظام احلايل، والتعامل باإيجابّية كاملة مع املبعوث االأممي

ّ
من اأجل حّل �شيا�شي

ذلك خطوات حقيقّية من املجتمع الدويل لك�شب ثقة ال�شعب ال�شورّي، واعتبار اأن الرئي�ش ب�شار االأ�شد ال مكان له 

يف اأي عملّية �شيا�شّية، وحّل االأجهزة االأمنّية واإعادة هيكلة املوؤ�ّش�شة الع�شكريّة، مع التاأكيد على �رشورة احلفاظ على 

موؤ�ّش�شات الدولة ومنع تفّككها، واحليلولة دون وقوع البالد يف املزيد من الفو�شى، وتنفيذ القرارات االأممّية. وختم 

البيان برف�ش جمموعات العمل يف �شيغتها احلالّية من ناحية عملّية وقانونّية حتى يتّم اأخذ الّنقاط ال�شابقة بعني االعتبار 

.
)10(

وتو�شيح الّنقاط الغام�شة

9 - تركيا بداأت ت�شليح جبهة اأحرار ال�شام، 18 اآب 2015.

10 - قامت املكاتب ال�شيا�شية للف�شائل الثورية املقاتلة املوقعة اأدناه والهيئة ال�شيا�شية لالئتالف الوطني لقوى الثورة واملعار�شة ال�شورية 

بدرا�شة متاأنية ملقرتحات املبعوث االأممي ال�شيد �شتيفان دي مي�شتورا فيما يخ�ش مبادرة »جمموعات العمل«. وبعد مراجعة معمقة للواقع 

االإقليمي والدويل املحيط بال�شاحة ال�شورية، والتطورات االأخرية بالغة احل�شا�شية والتاأثري �شواًء ميدانيًا اأو �شيا�شيًا، ومن باب حر�شنا على 

اأال يتم اإطالق عملية �شيا�شية جديدة فا�شلة تكلف ال�شوريني االآالف من ال�شهداء واملزيد من الدمار ملا تبقى من البنى التحتية للبالد كما 

حدث �شابقًا، فاإننا نوؤكد على النقاط التالية:

اأواًل: اأكد املجتمعون على التزامهم بالعمل من اأجل حل �شيا�شي يحقق اأهداف الثورة ويحافظ على هوية ال�شعب ال�شوري ويق�رش من اأمد 

معاناة اأبنائه، ولكن يف الوقت نف�شه يجب اأن ت�شمن هذه العملية ال�شيا�شية منع اإعادة اإنتاج النظام احلايل ب�شورة جديدة اأو اإعطاء راأ�ش 

النظام واأركانه الذين تلطخت اأيديهم بدماء ال�شوريني اأي دور يف عملية �شيا�شية انتقالية اأو على املدى البعيد.

ثانيًا: تعاملت قوى الثورة واملعار�شة دائمًا باإيجابية كاملة مع املبعوث االأممي على الرغم من غياب اأي نتائج عملية على االأر�ش وتوؤكد 

على ا�شتمرار تعاطيها االإيجابي مع االأمم املتحدة مبا يحقق م�شلحة ال�شعب ال�شوري.

ثالثًا: لقد فقد ال�شعب ال�شوري الثقة متامًا بقدرة املجتمع الدويل على دعم ق�شيته بعد خم�ش �شنوات من اجلرائم املرتكبة بحقه من قبل 

النظام ال�شوري بدعم ع�شكري اإيراين وغطاء �شيا�شي رو�شي و�رشعية دولية ما زال املجتمع الدويل م�رشاً على توفريها للنظام املجرم، فيجب 

اأخذ هذا الغ�شب ال�شعبي بعني االعتبار يف اأي عملية �شيا�شية، واأن ي�شبقها خطوات حقيقية لك�شب ثقة ال�شعب ال�شوري اأهمها: االإعالن 

ب�شكل �رشيح وفعلي عن ا�شتثناء راأ�ش النظام واأركانه من اأي دور يف العملية ال�شيا�شية.

رابعًا: نعترب اأن ب�شار االأ�شد ال مكان له يف اأي عملية �شيا�شية لالأ�شباب القانونية والعملية التالية:

• كان و�شول ب�شار االأ�شد اإىل احلكم بطريقة توريثية غري �رشعية.

 • حتول ب�شار االأ�شد اإىل جمرم حرب عندما بداأ بقتل اأبناء ال�شعب ال�شوري الذين خرجوا �شلميًا للمطالبة بحقوقهم حتى و�شل اإىل ا�شتعمال 

ال�شالح الكيماوي �شدهم ، كل هذه اجلرائم مت توثيقها من قبل منظمات دولية حيادية بطريقة ال حتتمل ال�شك اأو االنحياز.

 • اأظهر ب�شار االأ�شد ونظامه عجزاً كاماًل عن الدخول يف اأي عملية �شيا�شية اأو االلتزام بهدن معلنة اأو التعاون مع املجتمع الدويل يف م�شائل 

اإن�شانية بحتة مما اأفقده اأي م�شداقية وثقة.

• ف�شل ب�شار االأ�شد ونظامه يف حربه املزعومة �شد »تنظيم الدولة« وعن حتقيق اأي انت�شار ميداين اأو فكري على داع�ش، بل اإن املعلومات 
على االأر�ش تدل على تن�شيق كامل بني الطرفني، وعلى دور للنظام يف ظهور داع�ش.
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عة للبيان: الف�شائل الثورّية املقاتلة املوقِّ

]حركة اأحرار ال�شام، جي�ش اال�شالم، االحّتاد االإ�شالمي الأجناد ال�شام، ثوار ال�شام، اجلبهة ال�شامّية، فيلق الرحمن، 
فيلق حم�ش، جي�ش املجاهدين، جتّمع فا�شتقم كما اأمرت، اأجناد ال�شام، حركة نور الدين زنكي، حركة حترير حم�ش، 

اجلي�ش االأول يف اجلنوب، الفيلق االأول، جي�ش الريموك، جي�ش التوحيد – حم�ش، جي�ش القبائل، الفرقة 101، الفرقة 

13، فرقة عمود حوران، فرقة الع�شائر، فرقة حترير ال�شام، الفرقة الو�شطى، فرقة 16 م�شاة، فرقة ال�شلطان مراد، الفرقة 

االأوىل ال�شاحلية، فرقة فجر التوحيد، فرقة �شالح الدين، فرقة 24 م�شاة، فرقة القاد�شية، فرقة �شباب ال�شّنة، فرقة اأ�شود 

ال�شّنة، فرقة فلوجة حوران، فرقة 18 اآذار، فرقة 69 مهام خا�شة، فرقة اأحرار نوى، فرقة خيالة الزيدي، فرقة �شهداء 

احلراك، جبهة ال�شام املوّحدة، جبهة االأ�شالة والتنمية، جبهة اأن�شار االإ�شالم، جبهة االإنقاذ املقاتلة، لواء �شقور جبل 

الزاوية، لواء فر�شان احلق، لواء فاروق اجلنوب، لواء �شهداء االإ�شالم، لواء الفتح، لواء ال�شديق، لواء تلبي�شة، لواء اأحباب 

عمر، لواء اأحفاد الر�شول، لواء ج�رش حوران، لواء توحيد كتائب حوران، لواء طف�ش، لواء املهاجرين واالأن�شار، لواء 

يو�شف العظمة، لواء عمر املختار، لواء �شباب الهدى، اللواء العا�رش يف ال�شاحل، األوية الفرقان، األوية وكتائب �شقور 

الفوج  الفوج 111،  اإزرع،  األوية جتمع  العمري،  األوية  ال�شفوة، جتمع  القاد�شية، كتائب  اأبناء  ال�شام،  اأن�شار  الغاب، 

االأول، فوج املدفعّية، األوية اجلي�ش احلر يف احل�شكة، فيلق ال�شام[. 

الوقت على اخلطاب  الطائفية وحر�ش يف نف�ش  اأ�شواأ املجازر  التي ارتكبت  امليلي�شيات االأجنبية  اأمام  اأبواب �شوريا  االأ�شد  ب�شار  فتح   •
الطائفي، مما ينزع عنه اأي اأهلية للم�شاركة يف اأي عملية �شيا�شية تهدف اإىل توحيد البالد.

 • اأخرياً: قام ب�شار االأ�شد بت�شليم �شوريا اإىل االحتاللني االإيراين والرو�شي يف خيانة ال تغتفر لتاريخ البلد وم�شتقبله وكرامته.

اأن حل االأجهزة االأمنية واإعادة هيكلة املوؤ�ش�شة الع�شكرية امل�شوؤولة عن قتل ال�شعب ال�شوري بطريقة مبا�رشة وموثقة بند  خام�شًا: نعترب 

اأ�شا�شي يف اأي حل �شيا�شي ، فهذه املنظومة الع�شكرية املتفككة واملنهارة والتي حتولت اىل ميلي�شيات طائفية بقيادة اإيرانية ال ميكن اأن تكون 

نواًة جلي�ش وطني حقيقي وال ميكن لل�شعب ال�شوري اأن يثق بها لتحقيق االأمن واال�شتقرار مل�شتقبل البالد .

�شاد�شًا: اإن ت�شكيل »هيئة احلكم االنتقالية« هي عملية انتقال لل�شلطة كاملة ال مكان فيها لب�شار االأ�شد ورموز واأركان نظامه، مع التاأكيد 

التي هي ملك لل�شعب ال�شوري ومنع تفككها ، واحليلولة دون وقوع البالد يف املزيد من  على �رشورة احلفاظ على موؤ�ش�شات الدولة 

الفو�شى.

�شيما  ال�شوري ال  بال�شاأن  املتعلقة  املتحدة  االأمم  ال�شكل هو جتاوز ملعظم قرارات  العمل« بهذا  اأن طرح مبادرة »جمموعات  نعترب  �شابعًا: 

ال�شعب  بني  الثقة  بناء  تتطلب  معقدة  �شيا�شية  عملية  العمل«-  »جمموعات  مبادرة  -اأي  وهي   ،2139 و   2165 و   2118 القرارات 

ال�شوري من جهة والطرف الراعي للعملية ال�شيا�شية ـ االأمم املتحدة ـ من جهة اأخرى ، وهذا لن يتحقق اإال عن طريق تنفيذ هذه القرارات 

االأممية التي قام النظام ال�شوري بتعطيلها.

اإنتاج النظام ، واأن  ثامنًا: نعترب اأن »جمموعات العمل« ب�شيغتها احلالية واالآليات غري الوا�شحة التي مت طرحها توفر البيئة املثالية الإعادة 

»جمموعات العمل« يجب اأن ُتبنى على مبادئ اأ�شا�شية وا�شحة مبا يخ�ش معايري امل�شاركني فيها والت�شور النهائي للحل.

تا�شعًا: نرف�ش الت�شعيد الع�شكري الرو�شي املبا�رش يف �شوريا والذي يتحمل م�شوؤوليته النظام ال�شوري الذي حّول �شوريا اإىل مرتع للتدخل 

االأجنبي، و�شاهم يف ذلك �شمت املجتمع الدويل، واأن هذا الت�شعيد قد ي�شكل نقطة ال عودة يف العالقة بني ال�شعب ال�شوري من جهة 

ورو�شيا من جهة اأخرى ويظهر بطريقة ال حتتمل ال�شك اأن رو�شيا مل تكن جادة اأو �شادقة يف التزامها بالعملية ال�شيا�شية، واأنها مل تكن يومًا 

و�شيطًا نزيهًا واإمنا طرفًا من اأطراف ال�رشاع وحليفًا اأ�شا�شيًا للنظام املجرم.

عا�رشاً: جتدد قوى الثورة وموؤ�ش�شاتها التزامها اأمام �شعبنا احلبيب با�شتنفاذ الو�شع يف اجلهد لتوحيد ال�شف والكلمة وت�شحيح ما اعرتى 

م�شرية الثورة من اأخطاٍء ال نربئ اأنف�شنا منها، واأن تبقى هذه الثورة خمل�شة ملبادئها ولدماء �شهدائها، واأننا �شنوازن بني حتقيق اأهدافنا واحلفاظ 

على ثوابتنا وتخفيف اآالم �شعبنا والت�رشيع بخال�شهم ما ا�شتطعنا، ون�شخر قدراتنا ال�شيا�شية والع�شكرية لهذا الهدف.

وعليه فاإن جمموعات العمل يف �شيغتها احلالية تعترب مرفو�شة من ناحية عملية وقانونية حتى يتم اأخذ النقاط ال�شابقة بعني االعتبار وتو�شيح 

النقاط الغام�شة.
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عالقة اإخوان �شوريا باأحرار ال�شام 

يوم االثنني 24 اآب 2015 اأجرى املراقب العام جلماعة االإخوان امل�شلمني يف �شوريا حممد حكمت وليد حواراً مع 

 للجماعة، حتّدث فيه عن دور حلركة اأحرار ال�شام »يف الّن�شال والت�شحيات 
ّ
�شحيفة العهد التابعة للمكتب االإعالمي

ال ينكر«، ووجود قوا�شم م�شرتكة بني اجلماعة واحلركة »ما يجعلها اأر�شًا خ�شبة لتعاون كبري، وفر�شة خللق التكامل 

 والع�شكرّي«. 
ّ
بني ال�شيا�شي

، يحمل يف م�شمونه رغبة للجماعة، كتّيار 
ّ
اعترب املراقبون اأّن الت�رشيح، الذي تناقلته و�شائط التوا�شل االجتماعي

التي متّثل قّوة ع�شكريّة كبرية  ال�شام«،   وفاعل يف �شوريا، يف »االندماج« مع حركة »اأحرار 
ّ
 رئي�شي

ّ
اإ�شالمي  

ّ
�شيا�شي

وذات امتداد وا�شع على االأر�ش ال�شورّية، ما اأثار موجة من االنتقادات والت�شاوؤالت عّما يرّتب �شيا�شّيًا يف ال�شمال 

 وموافقة احلركة باإقامة منطقة عازلة على احلدود ال�شورية الرتكّية، متتّد من 
ّ
ال�شورّي، يف ظّل احلديث عن م�رشوع تركي

اأعزاز اإىل الفرات �شمايل مدينة حلب.   

 بّيانًا 
ّ
لكّن اجلماعة مل تتاأّخر يف اإ�شدار تو�شيح حول ما ورد يف ت�رشيحات مراقبها العام، فاأ�شدر مكتبها االإعالمي

يف اليوم التايل )25 اآب 2015( نفى فيه وجود مثل تلك الّرغبة، واأّن ما جرى هو اقتطاع جزء من ت�رشيح املراقب 

اإذا اأح�شن  العام ون�رشه، واأّن ما عرّب عنه هو روؤية جتاه »جميع الف�شائل ال�شوريّة الفاعلة على اختالفها، وهو تنّوع، 

ال�شوريّون ا�شتثماره، �شيف�شي اإىل عمل �شورّي م�شرتك«. 

اأر�شيف موقع جماعة االإخوان يف �شوريا وما ي�شدر عنها من مواقف وت�رشيحات  اإىل  اأّي حال، من يرجع  ويف 

ت�شري اإىل عالقة م�شتقّرة باأحرار ال�شام، كما هو احلال مع ف�شائل اأخرى معاديّة للّنظام يف �شوريا خمتلفة يف م�شاربها 

 م�شتقل.     
ّ
وارتباطاتها االإقليمّية وتوّجهاتها االإ�شالمّية، مع املحافظة على خ�شو�شّياتها كتّيار �شيا�شي

تاأرجح اخليارات القاعدّية الأحرار ال�شام

تاأّخرت »جبهة الن�رشة« يف نعي املاّل حممد عمر جماهد الذي يفرت�ش اأنه »ويّل اأمر زعيمها« اأمين الظواهري. وكان 

الفتًا للمراقبني م�شارعة »حركة اأحرار ال�شام« اإىل نعيه )1 اآب 2015(، وحتّدثت يف بيانها عن ب�شمات املاّل عمر يف 

 ر�شيد، 
ّ
، منها الّثبات على املبادئ، وااللتحام بال�شعب، وا�شتثمار االنت�شارات الع�شكريّة بعمل �شيا�شي

ّ
العمل االإ�شالمي

والب�شمة الهاّمة هي حماربة الغلّو والتفريط باآٍن واحد. 

وتباينت وجهات الّنظر حول تف�شري م�شارعة »اأحرار ال�شام« اإىل اإ�شدار بيان النعي بني وجهتي نظر:

نتيجة  �شدر  النعي  بيان  واأّن  داخلها،  تيارين  بني  على وجود �رشاع  موؤ�رّش  ذلك  باأّن  تقول  االأوىل،  النظر  وجهة 

�شغوط التّيار املت�شّدد داخلها. 

وجهة النظر الثانية، ترى اأّن االأمر هو على العك�ش متامًا؛ الأّن التيار املت�شّدد يف »اأحرار ال�شام«، والذي يتطابق مع 

توّجهات »القاعدة«، قد تكون لديه العديد من التحّفظات على �شيا�شة واأداء املاّل عمر يف عدد من الق�شايا التنظيمّية 

وال�شيا�شّية والع�شكرّية، واأّن التيار االإ�شالحي داخل حركة »اأحرار ال�شام« هو الذي دفع باجّتاه ذلك؛ فهذا التيار عينه 

كانت على نقاط معّينة يف �شيا�شة الرجل باإمكان التّيار اإ�شقاطها على احلالة ال�شوريّة، واال�شتفادة منها يف اأمور عّدة.

اأّن تركيز احلركة على الب�شمات التي تناولها بيان نعيها يبدو مبثابة تعبري عن التوّجهات العاّمة نف�شها  وال يخفى 

امل�رشوع  وتبّني  بال�شعب،  وااللتحام  االإ�شالمّية،  املبادئ  على  بالّثبات  تتلّخ�ش  والتي  اّتباعها،  عن  احلركة  تعلن  التي 

، واحلفاظ على وحدة الدولة وموؤ�ّش�شاتها، 
ّ
، ورف�ش اأقلمة العمل الثورّي، وجتّنب اأّي ن�شاط ع�شكرّي خارجي

ّ
الوطني

ما ي�شي مبحاولة احلركة تقدمي نف�شها منوذجًا حماكيًا لتجربة املاّل عمر، واأّنها الف�شيل الذي يج�ّشد تلك التجربة ويعرّب 

عنها. وبعبارة اأخرى، اأتت اخلطوة مبثابة دعوة لاللتفاف حول احلركة من جانب ال�شعب ال�شورّي والقوى والف�شائل 

االأخرى التي ترى يف املبادئ التي ذكرت للماّل عمر منوذجًا. 



11

املوقف االأمريكي من اأحرار ال�شام 

ال�شام«، وتعلن  املت�شّددة«، ومنها حركة »اأحرار  اإزاء ما ت�شّميه »احلركات  املّتحدة موقفًا مت�شّدداً  الواليات  ُتربز 

رف�شها التعامل مع هذه احلركة انطالقًا من اخللفّية نف�شها. ومع ذلك، فاإّن اهتمام االإدارة االأمريكّية وكفاحها منذ فرتة 

طويلة بفتح قنوات تعاون، ولو بحذر، مع قوى معار�شة حمّلية، ميكن االعتماد عليها يف ال�رشاع الدائر يف �شوريا، دفع 

فئة من م�شوؤويل ودبلوما�شّيي االإدارة االأمريكّية اإىل اعتبار اأّن التعامل مع هذه احلركة اأمر �رشورّي يف ح�شم املعركة مع 

تنظيم »الدولة االإ�شالمّية« وبناء م�شتقبل �شوريا، وذلك ح�شب تقرير ن�رشته �شحيفة »نيويورك تاميز« يوم الثالثاء 25 

اآب 2015؛ فحركة »اأحرار ال�شام«، على ما ذكرته ال�شحيفة، ظهرت خالل ال�شهور االأخرية كـ»واحدة من قوى 

، وعالقات وثيقة مع القوى 
ّ
املعار�شة االأكرث قوة يف �شوريا؛ حيث ت�شّم االآالف من املقاتلني، وتتمّتع بنفوذ �شيا�شي

االإقليمّية الرئي�شّية«، وتعّهدت مبحاربة تنظيم »الدولة االإ�شالمّية«، ودعت اإىل التعامل مع الغرب.

ومن اأ�شحاب هذا الراأي �شفري اأمريكا ال�شابق يف �شوريا »روبرت اإ�ش فورد«، الذي عّلل حيثّيات راأيه لـ»نيويورك 

اإذا مل تكن راغبًا يف اإجراء حمادثات مع ف�شائل  تاميز«، باأّن هذه احلركة هي »يف منطقة رمادّية، ويف احلرب االأهلّية 

املنطقة الرماديّة، فلن يكون اأمامك اإال عدد قليل من النا�ش الثمينني للحديث معهم«. واأ�شاف م�شّدداً: »ال اأدعو لدعم 

اأحرار ال�شام مادّيًا، ولي�ش بالتاأكيد لتقدمي م�شاعدة مادّية قاتلة لها، لكن نظراً لتواجد احلركة البارز يف اجلبهات ال�شمالّية 

لبدء حمادثات  قناة  اإيجاد  علينا  لذلك يجب  �شالم؛  اأّي حمادثات  دور كبري يف  لها  ف�شيكون  �شوريا(،  والو�شطى )يف 

معها«.

ال�شّيئة مع  النتائج  التجربة ذات  اإىل  ا�شتناداً  مماثلة،  قنوات  فتح  اإزاء  االأمريكّيني  ال�شحيفة ال تخفي هواج�ش  لكّن 

»املجاهدين« يف اأفغان�شتان، الذين دعمتهم الواليات املّتحدة يف ثمانينّيات القرن املا�شي، والذين �شّكلوا الحقًا تنظيم 

القاعدة«.

وتاأتي التوّجهات االأمريكية اجلديدة بعد ف�شلها يف اإيجاد اإال عدداً قلياًل من اجلماعات املعار�شة املعتدلة القّوية التي 

ميكن لالإدارة االأمريكّية االعتماد عليها، وخيبة االأمل الكبرية التي ت�شعر بها االإدارة االأمريكّية اإزاء االنتكا�شة الكبرية التي 

�ش لها برنامج تدريب. اأ�شابت اجلماعات املعار�شة امل�شّلحة التي دعمها الغرب وخ�شّ

هذا، م�شافًا اإىل اأن حركة »اأحرار ال�شام«، على ما نقلت »نيويورك تاميز« عن م�شوؤول بارز يف اإدارة »اأوباما« قوله 

»اإّن حركة اأحرار ال�شام ت�شعى اإىل ك�شب القبول واالحرتام«.

»لكّن جمموعة اأخرى من امل�شوؤولني االأمريكّيني اعتربوا اأّن هذه اجلماعة )اأحرار ال�شام( متطّرفة وتعاونها مع جبهة 

.
)11(

الن�رشة، الّتابعة لتنظيم القاعدة ال�شوري، يبقى عقبة رئي�شّية«

تكون  �شوف  والع�شكريّة،  التنظيمّية  بنيتها  كبرية يف  انتكا�شة  بها  ما مل حتّل  ال�شام،  اأحرار  اإّن حركة  وبخال�شة، 

اجلماعات  مع  عالقاتها  اّت�شاع  اإىل  بالنظر  املقبلة،  املرحلة  يف  ال�شوريّة  ال�شيا�شّية  املعادلة  يف  ح�شوراً  االأكرث  اجلماعة 

والقوى امل�شّلحة املعار�شة العديدة، وتوّجهاتها الرباغماتّية، وخطابها املتجّدد االأكرث اجّتاهًا نحو االعتدال، و�شعيها 

 والقطرّي، واالأبرز قبواًل لدى االإدارة 
ّ
 الوا�شع، ونيلها الر�شا والدعم الرتكي

ّ
 واالإقليمي

ّ
لنيل االحرتام والتاأييد ال�شعبي

اأخرى، يف  م�شّلحة  معار�شة  ف�شائل  من جانب  قويّة  مناف�شة  اأي�شًا  يواجه  احل�شور  هذا  لكّن  بحذر.  ولو  االأمريكّية، 

طليعتها جبهة الن�رشة وداع�ش. 

11 - خالد املطريي، اأكد على تواجد احلركة البارز يف و�شط و�شمال �شوريا متوقعًا دوراً كبرياً لها يف اأي حمادثات �شالم، اخلليج اجلديد 

و�شحيفة نيويورك تاميز، 2015-08-26.
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