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ملخــص :تواجــه هيئــة تحريــر الشــام حملـ ً
ـة متصاعـ ً
َّ
ـات أمــام تماســك ســلطتها فــي
ـدة وتحديـ ٍ
ـدات متزايـ ً
ـدة علــى هيئــة تحريــر الشــام ،ســواء
إدلــب ،فقــد فرضــت الحملــة الروســية تهديـ ٍ
باســتمرار الحملــة العســكرية نحــو عمــق إدلــب ،أو باحتماليــة اســتجابة تركيــا للطرح الروســي
وداخليــا تواجــه الهيئــة مـ ً
ـرات شــعبية
وتب ِّنــي الضغــط علــى الهيئــة.
ـرة أخــرى حملــة مظاهـ ٍ
ًّ
أطلقهــا نشــطاء ثوريــون ضــد الهيئــة وذراعهــا المدنيــة حكومــة اإلنقــاذ ،كمــا تواجــه حملــة
موازيــة مــن التيــار الجهــادي داخــل الهيئــة وخارجهــا تهاجــم زعيمهــا الجوالنــي وسياســاته
ـي .تتعـ َّ
ـدد خيــارات الهيئــة ،مــا بيــن حـ ِّـل التنظيم كمــا يطالب
البراغماتيــة وتتهمهــا بفســاد مالـ ٍّ
ـوالت جديــدة كمــا فعلــت سـ ً
ـابقا ،أو مقاومــة الضغــوط الراهنة
خصومهــا ،أو الدخــول فــي تحـ
ٍ
المرجــح؛ ولكــن الموقــف اإلقليمــي
والتمســك بصيغــة التنظيــم نفســها وهــو الســيناريو
َّ
ُّ
ً
ـر حاسـ ٍـم فــي مســتقبل الهيئــة الــذي مــا زال غامضــا حتــى اآلن.
والدولــي يبقــى ذا تأثيـ ٍ

مقدمة:
مــع هزيمــة حركــة أحــرار الشــام وطردهــا مــن معبــر بــاب
الهــوى الحــدودي فــي تمــوز  ،20171أصبحــت هيئــة تحريــر
الشــام الفصيــل المســيطر علــى الشــمال الغربــي الــذي يشــمل
إدلــب وريفهــا وريــف حمــاة الشــمالي ،وباشــرت بفــرض
ذراعهــا المدنــي المســمى حكومــة اإلنقــاذ علــى المنطقــة
كبديــل عــن الحكومــة المؤفتــة والمجالــس المحليــة
المحســوبة علــى التيــار الثــوري ،ليبقــى ريــف حلــب الغربــي
ً
نســبيا ويقــع تحــت ســلطة
منطقــة خــارج ســيطرة الهيئــة
حركــة الزنكــي والحكومــة المؤقتــة ،إضافــة إلــى مواقــع
صقــور الشــام وأحــرار الشــام المتبقيــة فــي ســهل الغــاب
وجبــل الزاويــة ،وبعــض الجيــوب التــي نشــط فيهــا الحــراك
المدنــي فــي رفــض الهيئــة والتــي كان أبرزهــا مدينــة معــرة
النعمــان ،وهــو مــا عنــى ســيطرة هشــة للهيئــة فــي ذلــك
الوقــت.
بالهجــوم علــى أحــرار الشــام والســيطرة علــى معبــر بــاب
الهــوى ،اســتبقت هيئــة تحريــر الشــام التدخــل التركــي فــي
إدلــب بموجــب مســار األســتانة ،لتثبــت نفســها أمــام أنقــرة
كطــرف مســيطر علــى األرض عليهــا التنســيق معــه ،وبذلــك
دخــل أول رتــل عســكري تركــي إلــى إدلــب فــي  13تشــرين
األول/أوكتوبــر 2017م ،2وذلــك بمرافقــة مــن هيئــة تحريــر
الشــام ،وقــد راهنــت الهيئــة علــى هــذه الخطــوة للحصــول
علــى قبــول إقليمــي ودولــي يمهــد إلزالتهــا عــن لوائــح
اإلرهــاب وقبــول ســيطرتها علــى إدلــب ضمــن سياســة إثبات
االعتــدال التــي انتهجهــا الجوالنــي منــذ تشــكيل جبهــة فتــح
الشــام ثــم تشــكيل هيئــة تحريــر الشــام.

ولكــن هــذه التحــوالت البراغماتيــة والقبــول بالتدخــل التركي
ضمــن مخرجــات مســار األســتانة كان يناقــض الفتــاوى
ً
ســابقا ضــد
والشــعارات الجهاديــة التــي اســتعملتها الهيئــة
الفصائــل المحليــة المنافســة وضــد الجيــش التركــي نفســه
الــذي يوصــف أنــه جيــش علمانــي فــي األدبيــات الجهاديــة،
فقــد انســحبت جبهــة النصــرة فــي آب 2015م مــن ريــف حلــب
الشــمالي قبيــل التدخــل التركــي هنــاك ضــد تنظيــم داعــش
معلنــة عــدم جــواز الدخــول فــي المعركــة إلــى جانــب تركيــا
وأمريــكا ،3وكــررت جبهــة فتــح الشــام هــذه الفتــوى مــع
بــدء عمليــة درع الفــرات بتحريــم القتــال «تحــت أي طــرف
إقليمــي» ،4وعلــى إثــر جولــة األســتانة األولــى فــي بدايــة
 2017شـنّت جبهــة فتــح الشــام معركــة واســعة ضــد الفصائــل
بتهمــة التمهيــد لقتالهــا وتطبيــق مخرجــات األســتانة ،5ثــم
وصفــت تطبيــق اتفــاق خفــض التضعيــد الــذي تضمــن إنشــاء
نقــاط مراقبــة تركيــة بـــ «الخيانــة» ،6وامتــدّ تناقــض الفتــاوى
والتصريحــات حتــى قبــل التدخــل التركــي فــي إدلــب بأيــام.7
تعرضــت هيئــة تحريــر الشــام الحقـ ًـا إلــى ضربــة كادت تطيــح
بهــذه الســيطرة فــي شــباط  -آذار 2018م ،حيــن ش ـنّت جبهــة
تحريــر ســوريا (أحــرار الشــام وحركــة الزنكــي) هجومـ ًـا علــى
هيئــة تحريــر الشــام اضطــر األخيــرة إلــى االنســحاب –خــال
أســبوعين مــن االقتتــال -مــن معظــم مواقعهــا فــي ريــف
حلــب الغربــي وريــف إدلــب الجنوبــي والشــمالي ،8إلــى أن
اســتعادت هــذه المناطــق بهجــوم معاكــس بالتحالــف مــع
الحــزب التركســتاني اإلســامي ،وتــم تثبيــت اتفــاق هدنــة
بعــد شــهرين مــن االشــتباكات ،9لتثبــت الهيئــة مــن جديــد
قدرتهــا علــى فــرض ســيطرتها مقابــل الفصائــل الثوريــة.
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بالهجوم على أحرار الشام والسيطرة على معبر باب
ُّ
التدخل التركي
الهوى ،استبقت هيئة تحرير الشام
في إدلب بموجب مسار األستانة ،لتثبت نفسها أمام
مسيطر على األرض عليها التنسيق معه
كطرف
أنقرة
ٍ
ٍ
تجمعــت الفصائــل الثوريــة المتبقيــة فــي إدلــب وحمــاة الحقـ ًـا برعايــة تركيــة ضمــن «الجبهــة الوطنيــة للتحريــر» التــي تــم إعــان
ـم الفصائــل التــي كانــت منضويــة ضمــن غرفــة المــوم بعــد توقــف برنامــج الدعــم
تشــكيلها فــي البدايــة فــي  29أيار/مايــو  ،102018لتضـ ّ
األمريكــي ،ولكنهــا شــهدت فــي  1آب/أغســطس  2018إعــادة تشــكيل لتشــمل جميــع فصائــل المعارضــة والمحســوبة علــى الجيــش
الحــر فــي المنطقــة (مــا عــدا جيــش العــزة) ،ومــن ضمنهــا أحــرار الشــام وصقــور الشــام وفيلــق الشــام.11
فــي  17أيلول/ســبتمبر 2018م ،تــم اإلعــان عــن اتفــاق سوتشــي حــول إدلــب بيــن الرئيســين التركــي والروســي ،ليوقــف موجــة
مــن القصــف والتهجيــر والتصعيــد المنــذر بالحــرب ،علــى إثــر تصعيــد ديبلوماســي تركــي مقابــل هــدّ د بنســف التفاهمــات الروســية
التركيــة ،وقــد نــص االتفــاق علــى إبعــاد المجموعــات المســلحة عــن المنطقــة العازلــة واالســتمرار بمكافحــة المجموعــات اإلرهابيــة،12
ـص االتفــاق المعلــن علــى حـ ّـل هيئــة تحريــر الشــام ،كمــا تــم إشــاعته ،وقــد أصــدرت الهيئــة بيــان موافقــة علــى االتفــاق
ولــم ينـ ّ
13
وترحيــب بالجهــود التركيــة  ،وهــو مــا يظهــر التحــول الكبيــر فــي الخطــاب ومحاولــة التقــارب مــع تركيــا.
اســتغلت هيئــة تحريــر الشــام اتفــاق سوتشــي فــي تثبيــت ســيطرتها علــى إدلــب ،واســتكمال بنــاء شــبكتها المؤسســاتية واألمنيــة
واالقتصاديــة عبــر حكومــة اإلنقــاذ ،كمــا اســتفادت مــن تهجيــر جيــوب الثــوار المحاصــرة فــي وســط وجنــوب ســوريا نحــو إدلــب،
لتجمــع المقاتليــن المهجريــن –المنتميــن إليهــا باألســاس -ضمــن كتــل مناطقيــة ضمــن هيئــة تحريــر الشــام.14
فمــا بعــد اتفــاق سوتشــي ،اســتأنفت هيئــة تحريــر الشــام حربهــا ضــد الجبهــة الوطنيــة للتحريــر فــي اشــتباكات متقطعــة ،لتمنــع
تشــكيل ســلطة منافســة فــي المنطقــة ،تركــزت هجمــات الهيئــة ضــد حركــة الزنكــي ولكنهــا توســعت مــع مشــاركة المناطــق والفصائل
المنضويــة ضمــن الجبهــة الوطنيــة للتحريــر فــي المعركــة ،خاصــة فــي ســهل الغــاب وجبــل الزاويــة وريــف إدلــب الشــمالي.
ـن هجــوم شــامل
كانــت الموجــة الحاســمة مــن االقتتــال مــع بدايــة عــام  ،2019حيــن قامــت هيئــة تحريــر الشــام فــي ذلــك الوقــت بشـ ّ
علــى حركــة الزنكــي فــي ريــف حلــب الغربــي إلــى أن تمكنــت مــن تفكيــك فصيــل الزنكــي وطــرده مــن معقلــه التقليــدي فــي ريــف
حلــب الغربــي نحــو عفريــن ،15وأخضعــت عبــر الحصــار والتهديــد جيــوب الجبهــة الوطنيــة فــي ســهل الغــاب وجبــل الزاويــة والتــي
فضلــت بالعمــوم عــدم القتــال والحفــاظ علــى مواقعهــا بعــد انهيــار حركــة الزنكــي ،16رغــم أن الجبهــة الوطنيــة للتحريــر تمكنــت مــن
قضــم مواقــع مهمــة للهيئــة فــي المرحلــة األولــى مــن المعركــة فــي المناطــق المحاذيــة لســهل الغــاب وجبــل الزاويــة وريــف إدلــب
الجنوبــي.
جــرى توقيــع اتفــاق وقــف إطــاق نــار فــي  10كانــون الثاني/ينايــر 2019م بيــن الجبهــة الوطنيــة للتحريــر وهيئــة تحريــر الشــام،
ـص االتفــاق علــى فــرض حكومــة اإلنقــاذ وخــروج مــن يرغــب مــن المقاتليــن
والــذي كان فــي حقيقتــه إعــان انتصــار للهيئــة ،نـ ّ
وبقــاء الفصائــل فــي مواقعهــا ،فــي حالــة تشــبه اتفاقيــات المصالحــة المحليــة مــع النظــام ،والتــي تضمنــت فــرض حكومــة النظــام
ومصــادرة الســاح الثقيــل وخــروج مــن يرغــب مــن المقاتليــن الرافضيــن للتســوية ،وأعلنــت هيئــة تحريــر الشــام فــي بيــان انتصــار
أن جميــع مناطــق إدلــب وريــف حمــاة أصبحــت تتبــع لحكومــة اإلنقــاذ.17

ً
الحقا برعاية تركية ضمن «الجبهة
تجمَّ عت الفصائل الثورية المتبقية في إدلب وحماة
لتضم
تم إعالن تشكيلها في البداية في  29أيار/مايو ، 2018
ّ
الوطنية للتحرير» التي َّ
ً
منضوية ضمن غرفة الموم بعد ُّ
توقف برنامج الدعم األمريكي
الفصائل التي كانت
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كانت الموجة الحاسمة من االقتتال مع بداية عام  ،2019حين قامت
ِّ
هجوم شامل ٍ على حركة
بشن
هيئة تحرير الشام في ذلك الوقت
ٍ
َّ
الزنكي في ريف حلب الغربي إلى أن تمكنت من تفكيك فصيل
الزنكي وطرده من معقله التقليدي في ريف حلب الغربي نحو عفرين

تأثيرات الحملة الروسية في حماة
اســتمر هــذا الوضــع حتــى بــدء الحملــة العســكرية
ّ
الروســية األخيــرة ،والتــي بــدأت عبــر القصــف الجــوي
مطلــع آذار 2019م ،لتنتقــل إلــى حملــة بريــة فــي  6أيــار/
مايــو ،وتمكنــت قــوات النظــام المدعومــة بالطيــران
الروســي مــن الســيطرة علــى عــدة مواقــع فــي البدايــة
أبرزهــا كفرنبــودة وقلعــة المضيــق ،قبــل أن تتمكــن
الفصائــل مــن إعــادة ترتيــب صفوفهــا والقيــام بحمــات
مضــادة فــي تــل ملــح والجبيــن ،18ورغــم إعــان وقــف
إطــاق نــار فــي جولــة األســتانة  ،1913إال أن الجولــة
الثانيــة مــن المعركــة التــي اســتؤنفت بعــد أيــام تمكنــت
خاللهــا القــوات الروســية وقــوات النظــام مــن الســيطرة
علــى طــوق ريــف حمــاة الشــمالي بالكامــل مــع وصولهــا
إلــى مدينــة خــان شــيخون.20
كان الفتـ ًـا قيــام فصائــل الجبهــة الوطنيــة للتحريــر ،التــي
ســبق للهيئــة مهاجمتهــا وتفكيــك قســم منهــا فــي ســهل
الغــاب وجبــل الزاويــة وإدلــب أن تقــوم بتجميــع نفســها
ً
ســريعا وتحمــل القســم األكبــر مــن جبهــات المعركــة،
إضافــة إلــى دخــول مــؤازرات متتابعــة مــن فصائــل
الجيــش الوطنــي المدعومــة تركيـ ًـا مــن مناطــق عفريــن
ودرع الفــرات ،رغــم ممانعــة الهيئــة سـ ً
ـابقا ،والتــي كانــت
ً
ســابقا باعتقــال أشــخاص بتهمــة انضمامهــم إلــى
تقــوم
21
الجيــش الوطنــي .
هــذه المشــاركة مــن خصــوم الهيئــة فــي الجبهــة الوطنيــة
والجيــش الوطنــي ،إضافــة إلــى ســقوط محــاور رئيســية
كانــت ترابــط فيهــا الهيئــة مثــل الهبيــط وحــرش عابديــن
وخــان شــيخون ،22ســاهمت فــي إظهــار أداء هيئــة تحريــر
الشــام العســكري أقـ ّـل مــن المتوقــع ،حتــى بالنســبة إلــى
أنصارهــا ،رغــم أن الهيئــة صرحــت بســقوط أكثــر مــن
 500قتيــل فــي معــارك حمــاة ،23إال أن المعــارك األخيــرة
كســرت ادعــاء الهيئــة الســابق أنهــا القــوة العســكرية
األكبــر التــي تتولــى حمايــة المنطقــة ،وهــي الحجــة التــي

اســتعملتها سـ ً
ـابقا فــي قتــال الفصائــل الثوريــة وتفكيكهــا،
وانكســار هــذه الصــورة لــم يضعــف قــدرة الهيئــة علــى
فــرض نفســها محليـ ًـا فقــط ،وإنمــا أضعــف صورتهــا كقــوة
وحيــدة ومؤثــرة أمــام الخــارج ،وتحديـ ً
ـدا أمــام أنقــرة.
الحراك الشعبي ضد الهيئة
مــع ســقوط ريــف حمــاة الشــمالي تصاعــدت الحملــة ضــد
هيئــة تحريــر الشــام ،فقــد أطلــق النشــطاء الثوريــون
مظاهــرات حاشــدة فــي إدلــب وريفهــا رفعــت هتافــات
ضــد الهيئــة وزعيمهــا الجوالنــي وذراعهــا المدنــي
حكومــة اإلنقــاذ ،وكان مــن األســباب المباشــرة لهــذه
المظاهــرات قــرارات بتقنيــن ســاعات الكهربــاء مــن قبــل
حكومــة اإلنقــاذ مــع رفــع الضرائــب ،مــع فشــل حكومــة
اإلنقــاذ علــى المســتوى الخدمــي وتفاقــم أزمــة النازحيــن
والمهجريــن اإلنســانية ،خاصــة بعــد خــروج عــدد مــن
المنظمــات المدنيــة عــن الخدمــة بســبب التضييــق
واإلتــاوات المفروضــة عليهــا مــن هيئــة تحريــر الشــام،24
أو بســبب قطــع الدعــم عنهــا مــن قبــل المموليــن ،25يضــاف
إلــى ذلــك األســباب السياســية للضغــط علــى هيئــة تحريــر
ّ
لحــل نفســها.
الشــام
أمــا بالنســبة إلــى الجبهــة الوطنيــة للتحريــر ،فقــد
تضــررت فصائلهــا بشــكل كبيــر مــن انقطــاع مواردهــا
الذاتيــة بعــد ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام علــى المعابــر
والحركــة التجاريــة ،كمــا خســرت القســم األكبــر مــن
مســتودعاتها لصالــح الهيئــة سـ ً
ـابقا ،وأصبحــت عالقاتهــا
الدوليــة محصــورة بأنقــرة بعــد إغــاق غرفــة المــوم،
ً
ســريعا مــع بدايــة
وكانــت مضطــرة لتجميــع قواتهــا
الحملــة الروســية علــى إدلــب ،ولجــأت إلــى االعتمــاد علــى
حمــات تبرعــات شــعبية إلــى جانــب الدعــم التركــي،26
وهــو مــا راكــم مــن االحتقــان ضــد هيئــة تحريــر الشــام
باإلضافــة إلــى أداء الهيئــة العســكري الــذي كان أقــل مــن
المتوقــع.
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َّ
تتولى
المعارك األخيرة كسرت ادعاء الهيئة السابق أنها القوة العسكرية األكبر التي
ً
سابقا في قتال الفصائل الثورية
الحجة التي استعملتها
حماية المنطقة ،وهي
َّ
محليا
نفسها
فرض
على
الهيئة
قدرة
يضعف
لم
الصورة
هذه
وتفكيكها ،وانكسار
ًّ
كقوة وحيدة ومؤثرة أمام الخارج ،وتحديدً ا أمام أنقرة
فقط ،وإنما أضعف صورتها
ٍ

ً
ـتبعدا ،بالنظــر إلــى التخــوف مــن اســتفادة قــوات النظــام
ولكــن دخــول فصائــل المعارضــة فــي صــدام ضــد الهيئــة يبقــى مسـ
وروســيا مــن هــذا الصــدام ،وعــدم وجــود ضمانــات لهدنــة مســتدامة أو طويلــة األمــد فــي إدلــب ،وال ضمانــات بتخلــي موســكو
عــن الهجــوم علــى إدلــب فــي حــال عــدم وجــود هيئــة تحريــر الشــام.
العالقة مع الجهاديين
مــن جهــة مقابلــة تصاعــدت أصــوات الجهادييــن داخــل الهيئــة وخارجهــا فــي انتقــاد الجوالنــي وسياســاته البراغماتيــة
والتشــكيك بفســاد مالــي ،وكان أبــرز هــؤالء عبــد المعيــن كحــال والمعــروف بلقبــه «أبــو العبــد أشــداء» ،27وهــو قائــد «جيــش
عمــر» ضمــن هيئــة تحريــر الشــام والــذي يجمــع مقاتلــي حلــب المنتميــن للهيئــة ،ويشــكل أشــداء مــع الشــرعيين المصرييــن (أبــو
شــعيب وأبــو اليقظــان) مجموعــة واحــدة منــذ كانــوا ضمــن حركــة أحــرار الشــام فــي حلــب قبــل انشــقاقهم وانضمامهــم إلــى
هيئــة تحريــر الشــام ،ليصبحــوا رأس حربــة فــي الدعــوة لقتــال الفصائــل المنافســة لهيئــة تحريــر الشــام ،خاصــة ضــد فصيلهــم
الســابق أحــرار الشــام.
مــع انقــاب أبــو العبــد علــى قيادتــه ظهــرت مواقــف عــدة تؤكــد علــى اتهماماتــه للجوالنــي ،فالقاضــي الســابق فــي الهيئــة وأحــد
أشــرس المحرضيــن علــى قتــل خصومهــا «أبــو اليقظــان المصــري» ،والمشــهور بفتــوى «الطلقــة فــي الــرأس لعناصــر أحــرار
ً
بيانــا بعــد اســتقالته حــول اإلهمــال العســكري والفســاد اإلداري لــدى الجوالنــي ،29والقاضــي فــي المحكمــة
الشــام» ،28أصــدر
ً
تماشــيا مــع
العســكرية للهيئــة «عصــام الخطيــب» اتهــم الجوالنــي بالمســؤولية التــي تبــدو متعمــدة عــن ســقوط المناطــق
31
القــرارات الدوليــة ،30إلــى جانــب اتهامــات زوجتــه «بتــول جنديــة» للهيئــة بانتهــاكات وتحــرش جنســي بحــق النســاء  ،االتهامــات
نفســها التــي زاد عليهــا المصــري «طلحــة المســير» الــذي يعتبــر المرجــع الشــرعي األبــرز لهــذا التيــار دعوتــه إلقالــة الجوالنــي
واتهامــات ضمنيــة بمســؤوليته عــن اغتيــال مخالفيــه.32
ســواء كان االنقــاب األخيــر لهــذه المجموعــة نابعـ ًـا مــن قناعــات أيديولوجيــة أو نتيجــة عــدم امتالكهــم لســلطة حقيقيــة أو
ـارا واسـ ً
تأثيــر علــى القــرار ضمــن قيــادة الهيئــة ،ولكنــه يمثــل تيـ ً
ـعا ضمــن الوســط الجهــادي لــم يعــد يعتــرف بتمثيــل هيئــة
تحريــر الشــام وزعيمهــا للتيــار الجهــادي ،يشــمل هــذا جميــع رمــوز الســلفية الجهاديــة التقليدييــن مثــل أبــو محمــد المقدســي
وأبــو قتــادة الفلســطيني وهانــي الســباعي وتنظيــم القاعــدة ،كمــا يشــمل فئــة كبيــرة مــن المؤسســين والشــرعيين فــي جبهــة
النصــرة سـ ً
ـابقا ،بعــد تناقــض ســلوك الهيئــة البراغماتــي مــع الفتــاوى التــي كانــت تتبناهــا ،ســواء مــن حيــث العالقــة مــع تركيــا أو
الموافقــة علــى الهــدن أو الخطــاب السياســي المعتــدل.33
فــي كلمــة مصــورة نشــرها قبيــل اعتقالــه ،34ذكــر «أبــو العبــد أشــداء» أن مــوارد الهيئــة الشــهرية تبلــغ  13مليــون دوالر ،كمــا
يســمها بقــدر  100مليــون دوالر عنــد تشــكيلها ،إضافــة إلــى الشــبكة التجاريــة واالقتصاديــة
اســتلمت أمــواالً مــن دولــة لــم
ّ
الواســعة التــي تديرهــا ،بينمــا لــم تنفــق الهيئــة عسـ ً
ـكريا وخدميـ ًـا علــى المنطقــة ،وأبعــدت األصــوات المعارضــة للجوالنــي ،وقــال
إن الهيئــة كانــت تعلــم بمحــاور معركــة حمــاة مسـ ً
ـبقا ولــم تقــم بتحصيــن المنطقــة مــا أدى إلــى ســقوطها.

صدام ضد الهيئة يبقى مستبعدً ا ،بالنظر
ولكن دخول فصائل المعارضة في
ٍ
إلى التخوف من استفادة قوات النظام وروسيا من هذا الصدام ،وعدم
ضمانات لهدنة مستدامة أو طويلة األمد في إدلب ،وال ضمانات
وجود
ٍ
ِّ
بتخلي موسكو عن الهجوم على إدلب في حال عدم وجود هيئة تحرير الشام
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وسواء كان االنقالب األخير لهذه المجموعة
قناعات أيديولوجية أو نتيجة عدم
نابعً ا من
ٍ
امتالكهم لسلطة حقيقية أو تأثير في القرار
ضمن قيادة الهيئة ،ولكنه ِّ
يمثل تيارً ا واسعً ا
ضمن الوسط الجهادي لم يعد يعترف بتمثيل
هيئة تحرير الشام وزعيمها للتيار الجهادي

اعتقلــت هيئــة تحريــر الشــام «أبــو العبــد» كمــا اعتقلــت
الناشــط اإلعالمــي «أحمــد رحــال» المناصــر للهيئــة،
والــذي اتهــم بتصويــر الفيديــو ،بينمــا تــواردت أنبــاء عــن
هــروب عــدد مــن الشــخصيات الجهاديــة –والتــي كانــت
ً
ً
ضمــن الهيئــة
خوفــا مــن االعتقــال
ســابقا -نحــو تركيــا
35
والتصفيــة مــن قبــل هيئــة تحريــر الشــام .
وقــد كان التشــكيك بالمصداقيــة الجهاديــة للجوالنــي
نتيجــة تحوالتــه قــد ظهــر فــي البدايــة مــع فــك ارتباطــه
بالقاعــدة وتحولــه إلــى جبهــة فتــح الشــام (،)2016/7/28
وهــو التحــول الــذي بــدأ حالــة القطيعــة والعــداوة بيــن
ّ
اســتغل الجوالنــي
الجوالنــي وتنظيــم القاعــدة ،فقــد
غيــاب أيمــن الظواهــري إلتمــام فــك االرتبــاط ولكــن
بعــودة التواصــل مــع الظواهــري أعلــن زعيــم تنظيــم
القاعــدة فــي كلمــة تحــت عنــوان «ســنقاتلكم حتــى ال
تكــون فتنــة» ( )2017/10/4أن بيعــة «القاعــدة» ملزمــة
وتركهــا عمــل محــرم ،36وفــي كلماتــه الالحقــة بعــد
يأســه مــن عــودة تنظيمــه المنشــق وهجــوم الهيئــة
علــى تنظيــم حــراس الديــن تطــور خطــاب الظواهــري
إلــى وصــف الهيئــة بأوصــاف مثــل :نكــث العهــود
والغــدر بالمجاهديــن والتنــازل عــن الجهــاد والمضــي
للعمليــة الديمقراطيــة والخضــوع للعلمانيــة التركيــة.37
اكتملــت هــذه القطيعــة لــدى تحــول الجوالنــي إلــى هيئــة
تحريــر الشــام ( ،)2017/1/28والتــي دخلــت ضمن ســيرورة
تحــوالت فــي الخطــاب والســلوك ومحاولــة إثبــات
االعتــدال وتبنــي مشــروع إقامــة حكومــة مصغــرة فــي
إدلــب ،وهــو مــا دفــع بانشــقاق التيــار المنتمــي للقاعــدة
وتشــكيل تنظيــم حراس الديــن فــي ( ،38)2018/2/27والذي
ســارعت الهيئــة العتقــال قياداتــه ومــن بينهــم األردنــي
ســامي العريــدي الــذي كان الشــرعي العــام لجبهــة النصــرة
سـ ً
ـابقا ،قبــل أن تفــرج عنــه خوفـ ًـا مــن انشــقاقات داخــل
39
الفصيــل .

أدرك الجوالنــي خطــورة منافســته علــى تمثيــل التيــار
الجهــادي لــدى قواعــده ،فضــ ً
ا عــن إســقاط مصداقيتــه
الجهاديــة ،إضافــة إلــى التهديــد األمنــي العميــق الــذي
شــن العديــد
يمكــن أن يمثلــه رفاقــه الســابقون ،لذلــك
ّ
مــن حمــات التضييــق واالعتقــاالت ضــد التنظيمــات
الجهاديــة الموازيــة مثــل تنظيــم حــراس الديــن وتنظيــم
جنــد األقصــى (اجتمعــت بقايــاه ضمــن تنظيــم أنصــار
التوحيــد الحقـ ًـا) ،وقــد تحالفــت هــذه التنظيمــات الجهاديــة
الموازيــة والرافضــة لسياســة هيئــة تحريــر الشــام
«وحــرض المؤمنيــن».40
واتفــاق سوتشــي ضمــن غرفــة
ّ
تخشــى هــذه التنظيمــات مــن التفــوق العســكري لــدى هيئــة
تحريــر الشــام ،كمــا يخشــى الجوالنــي مــن تأثير حملة شــاملة
ضدهــا علــى اســتمرار والء عناصــره وتماســكه ،لذلــك توصــل
الطرفــان إلــى تفاهمــات قبلــت فيهــا الهيئــة بوجــود حــراس
الديــن وتعهــدت بإمــداده بالســاح ولكــن مــع خضوعــه
لشــروط الهيئــة ،41ورغــم انقســامات تنظيــم حــراس الديــن
وعــدم قدرتــه علــى اســتقطاب أعــداد وازنــة أو اســتغالل
تمثيلــه لتنظيــم القاعــدة فــي اســتقطاب متطوعيــن أجانــب
جــدد ،لكنــه يبقــى التهديــد والبديــل األبــرز لــدى التيــار
الجهــادي والرافــض لسياســة الجوالنــي.
يضــاف إلــى مــا ســبق طيــف مــن مجموعــات الجهادييــن
األصغــر فــي إدلــب ،وتتنــوع مواقفهــا مــن هيئــة تحريــر
الشــام ،كمــا يفضــل معظمهــا النــأي بالنفــس عــن صراعــات
الهيئــة ضــد الفصائــل والحواضــن المحليــة ،بالنســبة إلــى
المقاتليــن العــرب مثــ ً
ا ،انقســم األردنيــون بيــن هيئــة
تحريــر الشــام وتنظيــم حــراس الديــن وهنــاك أســماء أردنيــة
فــي قيــادة الفصيليــن ،42بينمــا اختــار أغلبيــة المقاتليــن
الســعوديين والخليجييــن الحيــاد منــذ اقتتــال هيئــة تحريــر
الشــام وحركــة أحــرار الشــام ،43بتأثيــر رئيــس مــن موقــف
عبــد اهلل المحيســني الــذي أصبــح علــى خــاف واضــح مــع
هيئــة تحريــر الشــام بعــد أن كان فــي مكتبهــا الشــرعي.44

مصورة نشرها قبيل اعتقاله  ،ذكر
في كلمة
َّ
«أبو العبد أشداء» أن موارد الهيئة الشهرية
ً
أموال
تبلغ  13مليون دوالر ،كما استلمت
ِّ
يسمها بقدر  100مليون دوالر
من دولة لم
عند تشكيلها ،إضافة إلى الشبكة التجارية
واالقتصادية الواسعة التي تديرها ،بينما لم
وخدميا على المنطقة
تنفق الهيئة عسكريًّ ا
ًّ
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ولكن استمرار تحوالت الهيئة البراغماتية وتدهور مصداقيتها وعالقاتها بالوسط الجهادي،
ِّ
متفوقة بعد المعركة األخيرة ،واستمرارها في الوقت
إضافة إلى انكسار صورتها كقوة عسكرية
اغتياالت صامتة تستهدف التيار المنتمي للقاعدة من المقاتلين األجانب خاصةً
نفسه في حرب
ٍ
ُّ
؛ كل هذا يجعل قدرة هيئة تحرير الشام على التحكم بورقة المقاتلين األجانب أصبحت أكثر
ً
محدودية ،إن لم يكن على النقيض ،قد أصبحت ورقة المقاتلين األجانب ضد هيئة تحرير الشام

توجــد حالــة االرتبــاط الهــش والتنــوع نفســه لــدى المقاتليــن اآلســيويين ،كتيبــة البخــاري مــن المقاتليــن األوزبــك مثـ ً
ا تعتبــر مقربــة
مــن حركــة أحــرار الشــام (الجبهــة الوطنيــة للتحريــر) ،كمــا تضــم الهيئــة مجموعــة مــن التركســتان إلــى جانــب عالقتهــا بالحــزب
التركســتاني اإلســامي ،واألخيــر رغــم قتالــه إلــى جانــب الهيئــة ضــد الفصائــل سـ ً
ـابقا ،إال أنــه ليــس تابعـ ًـا للهيئــة ،وال يرجــح أن
تتطابــق مواقفــه معهــا بعــد الخــاف بينهــا وبيــن الفصائــل الجهاديــة ،أو فــي حــال نشــوب خــاف حــاد بيــن الهيئــة وأنقــرة.
وقــد حرصــت هيئــة تحريــر الشــام رغــم سياســاتها نحــو إثبــات االعتــدال والتوطيــن المحلــي ،فــي أن تثبــت وجــود قاعــدة شــعبية
لهــا لــدى المقاتليــن األجانــب ،بعــد ظهــور الخالفــات بينهــا وبيــن تنظيــم حــراس الديــن ،واســتصدرت بيانــات تأييــد للهيئــة مــن
شــرعيين وقيــادات جهاديــة غيــر ســورية ،45ولكــن نســبة كبيــرة منهــم تغيــرت مواقفهــا مؤخـ ً
ـرا مــن الهيئــة وزعيمهــا الجوالنــي.
أمــا الضربــات األمريكيــة خــال الفتــرة الســابقة فــي إدلــب ،والتــي اســتهدفت األولــى منهــا اجتماعـ ًـا لمنشــقين عــن تنظيــم حــراس
الديــن ،46والثانيــة أحــد معســكرات تنظيــم أنصــار التوحيــد ،47فقــد عــززت مــن فقــدان مصداقيــة الهيئــة لــدى الوســط الجهــادي ،وفي
الوقــت نفســه عــززت مــن قناعــة الهيئــة بكونهــا خــارج التصنيــف اإلرهابــي ومــن الممكــن حصولهــا علــى قبــول دولــي لســيطرتها فــي
إدلب.
مــن الجديــر ذكــره ،أن هيئــة تحريــر الشــام كانــت مســتفيدة فــي البدايــة مــن عالقتهــا بالجهادييــن األجانــب كورقــة قــوة فــي
تســويق صورتهــا المعتدلــة الجديــدة خارجيـ ًـا ،باعتبارهــا طرفـ ًـا موثوقـ ًـا مــن قبلهــم وقـ ً
ـادرا فــي الوقــت نفســه علــى ضبطهــم حتــى
الوصــول إلــى توافــق دولــي حــول مصيرهــم ،ولكــن اســتمرار تحــوالت الهيئــة البراغماتيــة وتدهــور مصداقيتهــا وعالقاتهــا بالوســط
الجهــادي ،إضافــة إلــى انكســار صورتهــا كقــوة عســكرية متفوقــة بعــد المعركــة األخيــرة ،وتســتمر فــي الوقــت نفســه حــرب اغتيــاالت
صامتــة تســتهدف التيــار المنتمــي للقاعــدة مــن المقاتليــن األجانــب خاصــة ،48كل هــذا يجعــل قــدرت هيئــة تحريــر الشــام علــى
التحكــم بورقــة المقاتليــن األجانــب أصبحــت أكثــر محدوديــة ،إن لــم يكــن علــى النقيــض ،قــد أصبحــت ورقــة المقاتليــن األجانــب
ضــد هيئــة تحريــر الشــام.
التفاهمات الروسية التركية
ّ
ـص علــى حــل أو محاربــة هيئــة تحريــر الشــام ،لكــن بنــد «محاربــة التنظيمــات اإلرهابيــة»
رغــم أن اتفــاق سوتشــي المعلــن لــم ينـ ّ
بقــي حجــة روســية الســتمرار العمليــات العســكرية فــي حمــاة وإدلــب ،وتطــورت الصيغــة فــي القمــة الثالثيــة ( 16أيلول/ســبتمبر)
التــي تلــت التهدئــة األخيــرة فــي إدلــب لتنــص علــى «القلــق البالــغ إزاء زيــادة وجــود هيئــة تحريــر الشــام فــي المنطقــة» إضافــة إلــى
«مواصلــة التعــاون ألجــل القضــاء علــى تنظيــم داعــش وجبهــة النصــرة» ،49وهــو مــا يعنــي علــى مســتوى التصريحــات موافقــة تركية
علــى العمليــات الروســية ضــد الهيئــة ،وإن كان ال يعكــس بالضــرورة الموقــف الفعلــي.
رغــم العــبء الــذي صنعــه وجــود هيئــة تحريــر الشــام علــى أنقــرة فــي ملــف إدلــب ،وعــدم صــدور أي تصريحــات تركيــة توحــي
بقبــول وجــود الهيئــة أو التنســيق معهــا أو االعتــراف باعتدالهــا ،إال أن أنقــرة تجنبــت الصــدام مــع هيئــة تحريــر الشــام ،وفضلــت
إنجــاز أولويــة دخــول نقــاط المراقبــة التركيــة إلــى إدلــب بمرافقــة هيئــة تحريــر الشــام نفســها.
بالنســبة إلــى أنقــرة يبــدو أن الدخــول فــي صــدام عســكري مــع هيئــة تحريــر الشــام ليــس أولويــة ويضــع قواتهــا ومهمتهــا فــي
إدلــب فــي خطــر ،إضافــة إلــى التخــوف مــن أن الدخــول فــي قتــال مــع تنظيــم ذي أغلبيــة ســورية ســيكون لــه تأثيــر علــى العالقــة
بالمجتمــع المحلــي فــي إدلــب حيــث تتموضــع القــوات التركيــة ،وهــو يضعــف إمكانيــات المعارضــة علــى الدفــاع عــن المنطقــة ،وال
تثــق أنقــرة أن القضــاء علــى هيئــة تحريــر الشــام ســيعني بالضــرورة نهايــة العمليــات الروســية تجــاه إدلــب.
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بالنسبة إلى أنقرة ،يبدو أن الدخول في صدام عسكريٍّ مع هيئة تحرير
ً
أولوية ويضع قواتها ومهمتها في إدلب في خطر ،إضافة إلى
الشام ليس
تنظيم ذي أغلبية سورية سيكون له
مع
قتال
في
الدخول
أن
من
التخوف
ٍ
ٍ
تأثير في العالقة بالمجتمع المحلي في إدلب حيث تتموضع القوات التركية

شــك أن أداء الهيئــة العســكري فــي معــارك حمــاة،
ال
ّ
والــذي كان أضعــف ممــا تروجــه الهيئــة عــن نفســها كقــوة
عســكرية متفوقــة ومســيطرة علــى إدلــب ،يؤثــر علــى
تقديــر أنقــرة لقــوة الهيئــة وتأثيرهــا الحقيقــي ،ويضعــف
مــن قــدرة هيئــة تحريــر الشــام علــى رفــض الضغــوط
التركيــة ،ليضــاف ذلــك إلــى سلســلة الضغــوط التــي
تتعــرض لهــا الهيئــة أمــام المظاهــرات الشــعبية وســخط
الفصائــل والتيــار الجهــادي.
لكــن احتماليــة قيــام أنقــرة بحرب مباشــرة -أو عــن طريق
فصائــل المعارضــة المتحالفــة معهــا -ضــد هيئــة تحريــر
الشــام تبقــى محــدودة ،خاصــة مــع اســتمرار خطــر تجــدد
الحملــة الروســية ،ولكــن يمكــن ألنقــرة اســتغالل الوضــع
األخيــر إلضعــاف ســيطرة الهيئــة وحكومــة اإلنقــاذ علــى
إدلــب ،خاصــة بعــد إدخــال فاعليــن جــدد فــي المنطقــة
(الجيــش الوطنــي) ،وعــودة التأثيــر للفاعليــن األقــدم
(الجبهــة الوطنيــة للتحريــر).
ســيكون تنامــي االنقســامات داخــل هيئــة تحريــر الشــام
وصعــود حضــور تنظيــم حــراس الديــن مفيـ ً
ـدا الســتعادة
أنقــرة وواشــنطن ورقــة مكافحــة اإلرهــاب فــي إدلــب،
وإلمكانيــة أنقــرة القيــام بمزيــد مــن الضغــوط علــى هيئــة
تحريــر الشــام لــو أرادت.

خاتمة :توقعات التحول
تحــاول هيئــة تحريــر الشــام باســتمرار إثبــات تحولهــا
نحــو االعتــدال والمحليــة وقطيعتهــا مــع تنظيــم
القاعــدة والفكــر الســلفي الجهــادي ،وقابليتهــا لاللتــزام
بالتفاهمــات اإلقليميــة والدوليــة إن لــم تتضمــن إنهــاء
وجودهــا ،مــع رهانهــا علــى قدرتهــا علــى ضبــط الحالــة
الجهاديــة األجنبيــة ضمــن مناطقهــا ،فــي مقابــل حصولهــا
علــى قبــول ضمنــي الســتمرار ســلطتها فــي إدلــب ،ولكــن
اهتــزاز هــذه الســلطة داخليـ ًـا يضعــف قدرتهــا علــى إمــاء
شــروط عاليــة الســقف.
تــدرك قيــادة هيئــة تحريــر الشــام التراجــع العــام فــي
تقبــل هيمنتهــا وتقديــر حجــم قوتهــا فــي إدلــب ،علــى
المســتوى الشــعبي أو علــى مســتوى الوســط الجهــادي
أو خارجيـ ًـا ،مــع تنامــي الســخط ضــد احتكارهــا للمــوارد
التجاريــة مــن قبــل المجتمعــات المحليــة وفصائــل
المعارضــة والتيــار الجهــادي علــى الســواء.
ولذلــك ســارعت الهيئــة فــي ردود فعــل لتحســين صورتهــا
العامــة ،وأجــرى الجوالنــي لقــاءات عــدة مــع مشــايخ
وتجــار وإعالمييــن لكســب التأييــد ،50كمــا أصــدرت بيانات
عــن خســائرها فــي معــارك حمــاة وعــن محــاوالت «شــق
صــف المجاهديــن» الــذي يتبعــه خصومهــا ،ووعــدت
بإجــراء إصالحــات وتشــكيل لجنــة رقابــة.51

تحاول هيئة تحرير الشام باستمرار إثبات تحولها نحو االعتدال والمحلية
وقطيعتها مع تنظيم القاعدة والفكر السلفي الجهادي ،وقابليتها لاللتزام
بالتفاهمات اإلقليمية والدولية إن لم تتضمَّ ن إنهاء وجودها ،مع رهانها
على قدرتها على ضبط الحالة الجهادية األجنبية ضمن مناطقها ،في
ضمني الستمرار سلطتها في إدلب؛ ولكن اهتزاز
ٍّ
مقابل حصولها على قبول ٍ
شروط عالية السقف
إمالء
على
قدرتها
يضعف
داخليا
هذه السلطة
ٍ
ًّ
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ولكــن هيئــة تحريــر الشــام تــدرك أيضـ ًـا أوراق قوتهــا ،فمــع ســيطرتها علــى إدلــب بعــد اتفــاق سوتشــي ،تحولــت الهيئــة مــن
االعتمــاد علــى األيديولوجيــا والقــوة العســكرية كفصيــل جهــادي ،إلــى شــبكة اقتصاديــة ومؤسســية وأمنيــة ممتــدة فــي إدلــب،
مــع إدراكهــا تخلــي خصومهــا –الثورييــن والجهادييــن معـ ًـا -عــن الخيــار العســكري ضدهــا ،ولــم تكســب الهيئــة فــي أي وقــت
حاضنــة شــعبية حتــى لــو لــم تقــم هــذه الحاضنــة بالمظاهــرات ضدهــا ،لذلــك فــإن مخــاوف الهيئــة األكبــر ليســت مــن التهديــدات
المحليــة بقــدر التخــوف مــن تحــول فــي الســلوك التركــي ضدهــا أو تجــدد الحملــة الروســية إلــى الحــد الــذي قــد يســتنزفها
أو يهــدد وجودهــا ،وهــو مــا قــد يدفــع الهيئــة للــزج بالحــد األقصــى مــن قوتهــا والعــودة للتحالــف مــع الشــبكات الجهاديــة
والخطــاب المتشــدد فــي حــال فشــل سياســة االعتــدال.
لذلــك ليــس مرجحـ ًـا قيــام هيئــة تحريــر الشــام بحـ ّـل نفســها أو التحــول نحــو جســم جديــد فــي المــدى المنظــور ،مــا لــم يطــرأ
تحــول حاســم فــي الموقــف التركــي ،وهــو مــا لــم تظهــر أنقــرة أدلــة عليــه فــي تصريحاتهــا األخيــرة ،فيمــا عــدا المواقــف
المشــتركة ضمــن لقــاءات ثالثــي األســتانة التــي تؤكــد محاربــة التنظيمــات اإلرهابيــة ،إال أن أنقــرة قــد تلجــأ لعمليــات أمنيــة
محــدودة أو التحريــض علــى انشــقاقات فــي إطــار الضغــط علــى قيــادة هتــش ،ومــن المســتبعد قيامهــا بعمليــة عســكرية فــي
إدلــب علــى غــرار درع الفــرات أو غصــن الزيتــون.
إذن ،مــن الواضــح أن الهيئــة ســتواجه المزيــد مــن التراجــع واالنقســامات الداخليــة وتنامــي االحتقــان ضدهــا ســواء اســتمرت
الهدنــة أو تجــددت الحــرب فــي إدلــب.
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http://bit.ly/2kx7RcG
تحرم التعاون مع تركيا وأمريكا في معارك ريف حلب ،السورية نت2016/9/23 ،
 -4فتح الشام ّ
http://bit.ly/2m40o5s
 -5هكذا بررت فتح الشام تصعيدها ضد فصائل بشمال سوريا ،عربي 2017/1/25 ،21
http://bit.ly/2mbpQFT
 -6بيان مجلس فتوى تحرير الشام حول األستانة ،نور سورية2017/5/14 ،
http://bit.ly/2kRlAvg
 -7عقيل حسين ،نازلة التدخل التركي بين الوالء للكفار والمضطر للمحظور ،المدن2017/10/9 ،
http://bit.ly/2mrGgKF
 14 -8منطقة تسيطر عليها تحرير سوريا جنوبي إدلب ،عنب بلدي28/2/2018 ،
http://bit.ly/2kXmaYh
 -9ستة بنود تنهي اتفاق إدلب ،عنب بلدي2018/4/25 ،
http://bit.ly/2kNACCg
ً
ً
فصيال
عسكريا يتوحدون تحت اسم الجبهة الوطنية للتحرير ،تلفزيون سوريا28/5/2018 ،
11 -10
http://bit.ly/2m1bd8m
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http://bit.ly/2kuPRQ8

11
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 -30الرئيس السابق للمحكمة العسكرية في تحرير الشام يسرب تفاصيل اجتماع ،نداء سوريا2019/9/28 ،
http://bit.ly/2orcd6O
 -31قناة بتول جندية (عال الشريف) على تطبيق تيليغرام
https://t.me/drolatele/546
 -32قناة طلحة المسير (أبو شعيب المصري) على تطبيق تيليغرام
https://t.me/abosheab/108
 -33راجع الهوامش3،4،5،6،7 :
 -34تراجع الشعبية والفساد اإلداري والمالي ..قيادي بارز في هيئة تحرير الشام يصارح الشعب ،نداء سوريا2019/9/9 ،
http://bit.ly/2meLEki
 -35مصادر خاصة للباحث
 -36أحمد أبازيد ،جبهة النصرة والمرحلة التركية ..تحوالت دائمة ومصائر قلقة ،العربي الجديد2017/10/26 ،
http://bit.ly/2mzLc0d
 -37الظواهري يهاجم الهيئة والجوالني ويلمح لهذا األمر ،عربي 2017/11/28 ،21
http://bit.ly/2mL84tB
وانظر:
الظواهري يفتح النار على النصرة ،عربي 6/2/2019 ،21
http://bit.ly/2l4GaII
 -38حسن أبو هنية ،حراس الدين وتكيفات القاعدة في سوريا2018/3/11 ،
http://bit.ly/2m6rkkU
 -39تحرير الشام تطلق سراح العريدي ،وكالة قاسيون لألنباء2017/1/12 ،
http://bit.ly/2l3RYKW
 -40حسن أبو هنية ،صراعات الجهادية في إدلب ،عربي2019/2/10 ،21
http://bit.ly/2kBovrK
 -41اتفاق بين تحرير الشام وحراس الدين بإدلب ..دائم أم مؤقت؟ ،عربي 2019/2/11 ،21
http://bit.ly/2l442fc
 -42أبرز قادة الهيئة األردنيين هو أبو حسين األردني ،القائد العسكري لقوات النخبة في هيئة تحرير الشام ،اسمه الحقيقي :عبد
عمان قبل سفره إلى سوريا
الرحمن حسين الخطيب ،وهو شاب أردني من أصل فلسطيني كان طالب طب في الجامعة األردنية في ّ
عام ( 2013مصادر خاصة للباحث)
أما أبرز قادة تنظيم حراس الدين األردنيين فهم :أبو القسام األردني وسامي العريدي ،وإياد الطوباسي «أبو جليبيب» قبل تركه
للتنظيم ومغادرته إلى درعا حيث لقي مصرعه هناك أواخر ً2018
 -43جبهة النصرة والمرحلة التركية ..تحوالت دائمة ومصائر قلقة ،مصدر سابق
 -44عبد اهلل المحيسني يعلن استقالته من هيئة تحرير الشام ،سمارت نيوز2017/9/11 ،
http://bit.ly/2lgNNvr
 -45مقاتلون أجانب يؤيدون تحرير الشام في إدلب ،المدن2019/2/6 ،
http://bit.ly/2mki8JJ
ً
 -46القوات األمريكية تقصف اجتماعا لقادة جهاديين في شمال إدلب ،فرانس 2019/7/1 ،24
http://bit.ly/2kJdCUJ
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 -47البنتاغون :قواتنا استهدفت منشأة تابعة للقاعدة في سوريا ،دويتش فيليه2019/8/31 ،
http://bit.ly/2mJMJ3D
 -48ما بين  26نيسان  1 – 2018يناير  2019تم رصد  420عملية اغتيال ،من بينها  45عملية اغتيال لمقاتلين أجانب ،انظر:
اغتياالت متجددة ضمن محافظة إدلب ،المرصد السوري لحقوق اإلنسان2019/1/7 ،
http://bit.ly/2mGTaEx
وانظر:
االغتياالت في مناطق المعارضة خالل الفترة الممتدة من شباط حتى تموز  ،2019مركز عمران للدراسات17/9/2019 ،
http://bit.ly/2lhVbH5
 -49البيان الختامي لقمة أنقرة يشدد على وحدة سوريا والتمسك بمبادئ االمم المتحدة ،وكالة األناضول2019/09/16 ،
http://bit.ly/2leIqgo
ً
 -50الجوالني يعقد اتفاقا مع مشايخ األوقاف في إدلب ،نداء سوريا2019/9/17 ،
http://bit.ly/2kAzSQL
 -51تحرير الشام تشكل لجنة رقابة عليا ،مصدر سابق

عن المؤلف
أحمــد أبازيــد  ،كاتــب وناشــط ســوري ،لــه العديــد مــن مقــاالت
واألوراق المنشــورة عــن الثــورة الســورية والمجموعــات
المقاتلــة باإلضافــة الــى مواضيــع أخــرى.
عن الشرق
دوليــة مسـ ّ
ـتقلة تتمثّ ــل مهمتهــا فــي
منتــدى الشــرق هــو شــبكة
ّ
ـتراتيجيات طويلــة األمــد لضمــان التطــور السياســي،
تطويــر اسـ
ّ
االقتصــادي لشــعوب منطقــة
االجتماعيــة ،واالزدهــار
والعدالــة
ّ
ّ
الشــرق األوســط .وســيقوم بتنفيــذ ذلــك مــن خــال األبحــاث
الديمقراطية،
المتفانيــة فــي العمــل العامّ  ،وبتعزيــز مُ ثُ ل المشــاركة
ّ
االجتماعيــة
والحــوار بيــن أصحــاب المصالــح المتعــددة والعدالــة
ّ
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