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سوريا

تحقيق

«المجموعات» تأكل «القادة»:

عمليات االغتيال في تزايد مستمر

على امتداد الحرب ،لعبت االغتياالت
ّ
«هيكلة»
في
ًا
محوري
والتصفيات دورًا ّ
ّ
المجموعات المسلحة .ورغم أن حركة
ّاالغتياالت لم تهدأ منذ عام  ،2012غير
أنها شهدت بين مرحلة وأخرى تزايدًا في
عددها ،وبصورة متناسبة ّمع طبيعة
المرحلة .وبعبارة أخرى ،فإن عمليات
ّ
االغتيال كانت واحدًا من المفاتيح المهمة
ّ
مفصلية على امتداد الحرب.
لمنعطفات
العمليات المذكورة «ازدهرت» بشكل
ملحوظ خالل الشهور الثالثة الماضية
صهيب عنجريني
ق ـب ــل ي ــوم ــن ان ـ ـضـ ـ ّـم اسـ ـ ــم أبـ ـ ــو رغ ــد
الباشق« ،القيادي» البارز في «جبهة
الـ ـنـ ـص ــرة» ف ــي ح ـ ـ ـ ــوران ،إل ـ ــى الئ ـحــة
الـشـخـصـيــات «امل ــؤث ــرة» فــي صفوف

قال مستشار الرئيس األميركي للسياسة
الخارجية ،بن رودسّ ،إن واشنطن تريد
«وضوحًا» بشأن ّ
تنحي الرئيس السوري
بشار األسد عن الحكم.
وذكـ ـ ــر ّأن ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض ال يـسـتـطـيــع
تـحــديــد مــوعــد لـخـطــوة الــرئـيــس الـســوري
هــذه لتصبح واقـعــا .وجــاء حديث رودس
هذا خالل مؤتمر صحفي أجاب فيه عن
أسئلة الصحفيني األجانب في واشنطن.
وأضـ ــاف ّأن تـنـحــي األس ــد «ال يـمـكــن أن
يـحــدث فــي بــدايــة» عملية الـتـســويــة ،لكن
ه ـنــاك «ح ــاج ــة إل ــى وضـ ــوح» ب ـشــأن هــذا
التنحي املستقبلي ،مضيفًا أن الواليات
املتحدة ّ
«نبهت إيــران وروسـيــا أن عكس
ذلك ُ
سيفشل العملية».
(تاس)

ّ
امل ـج ـمــوعــات امل ـســل ـحــة ال ـتــي سقطت
ض ـح ـيــة االغ ـ ـت ـ ـيـ ــاالت وال ـت ـص ـف ـي ــات.
اغتيل الـبــاشــق قــرب بـلــدة ّأم املـيــاذن
(ريف درعا الشرقي) إثر تلقيه ثالث
طـلـقــات ،لـ ُـيـسـعــف إل ــى ب ـلــدة نصيب،
ث ـ ّـم إل ــى أح ــد امل ـشــافــي امل ـيــدان ـيــة في
بـ ـل ــدة م ـع ــرب ــا ،ح ـي ــث فـ ـ ــارق ال ـح ـي ــاة.
ُ
ّ
وتـ ـ ـ ّ
ـرجـ ـ ــح ا ّملـ ـعـ ـطـ ـي ــات امل ـ ـتـ ــوافـ ــرة أن
ّ
ّ
الـعـمـلــيــة نــفــذهــا ّمـســلـحــون تــابـعــون
لـ«فرقة أسود السنة» املحسوبة على
ّ
«الجيش الـحــر» .وعلى الــرغــم مــن أن
نغمة االغتياالت ليست جديدة على
ّ
َ ّ
غير أن
مشهد املجموعات املسلحة،
الحصيلة التي أوردها «مكتب توثيق
الشهداء في محافظة درعا» على هذا
ومفاجئة.
الصعيد بدت كبيرة ّ
بلغ عدد الحاالت املوثقة منذ مطلع
ع ــام  ،2015وف ـقــا لـلـمـصــدر امل ــذك ــور،
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ّ
درعـ ـ ـ ــا وح ـ ـ َـده ـ ــا .امل ـ ـفـ ـ ّـارقـ ــة أن ع ــدد
ال ـع ـس ـكــريــن ال ــذي ــن وثـ ـ ــق «امل ـك ـت ــب»
مقتلهم خــال الـعــام املــاضــي بلغ في
ّ
امل ـج ـمــل  861ش ـخ ـصــا ،م ــا يـعـنــي أن
ّ
ض ـحــايــا االغـ ـتـ ـي ــاالت ش ــك ـل ــوا نسبة
ُّ
الــثـمــن مــن إجـمــالــي ع ــدد الـقـتـلــى من
ّ
املسلحني في هذه املحافظة.
ُ
تعتبر هذه الحصيلة الضخمة واحدًا
من أهم املؤشرات على الحال املزرية
ال ـت ــي تـعـيـشـهــا امل ـج ـم ــوع ــات ،وعـلــى
حجم الـصــراعــات الـتــي تعصف بها.
ّ
إحصائية دقيقة لحجم
وال تـتــوافــر
الحوادث املماثلة على امتداد املناطق
ّ
الساخنة ،غير أن املعلومات املتوافرة
ُ
ّ
ّ
ُ
تـشـيــر إل ــى أن أك ـبــر األع ـ ــداد ســجـلــت
ّ
تباعًا في كل من درعا ،وإدلب ،وريف
دمشق .وشهد العام املاضي تصاعدًا
كبيرًا فــي عــدد مــن ح ــوادث االغتيال
والـتـصـفـيــة عـلــى نـحـ ٍـو يـفــوق الـفـتــرة
املـ ـمـ ـت ــدة بـ ــن م ـن ـت ـص ــف عـ ـ ــام 2013
وم ـن ـت ـصــف ع ـ ــام  2014الـ ـت ــي كــانــت
ف ـت ــرة ال ـ ـ ــذروة ف ــي «الـ ـح ــرب األه ـل ـيــة
ال ـج ـه ـ ّ
ـادي ــة» .تــرتـبــط مـعـظــم ح ــوادث
التصفية واالغ ـت ـيــال ارتـبــاطــا وثيقًا
بــال ـصــراعـ ّـات الــداخ ـلـ ّـيــة ال ـتــي أثبتت
األح ـ ــداث أن ـه ــا الـسـمــة األبـ ــرز ملشهد
ّ
«املعارضة املسلحة» ،سواء منها تلك
التي تنشب ما بني مجموعة وأخرى،
ّ
تتفجر داخل «البيت الواحد».
أو التي
وال ُيـمـكــن ُع ــزل ه ــذه ال ـصــراعــات عن
التأثيرات املباشرة لحرب تدور وراء
ال ـكــوال ـيــس ،يـمـكــن تسميتها «حــرب
أجهزة االستخبارات» بغية السيطرة
على مراكز القوى داخل املجموعات،
وعـلــى وجــه الـخـصــوص املجموعات
ّ
«جهادية»
الكبيرة ،وهي مجموعات
بطبيعة الحال.
ّ ّ
ومــن املــؤكــد أن ارت ـفــاع عــدد ضحايا
االغ ـ ـت ـ ـيـ ــاالت فـ ــي درع ـ ــا ع ـل ــى سـبـيــل
ُ
املثال يرتبط ارتباطًا مباشرًا بسعي
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وحدها (أ ف ب)

ّ
األردنية إلى إعادة «هيكلة»
األجهزة
تخوم اململكة،
على
التوازنات
خريطة
ّ ُ
ّ
ستجدة.
األردنية امل
وفقًا للتفضيالت
ّ
ّ
وي ـبــدو مــن امل ـســلــم بــه أن التضحية
بـ ـق ــراب ــن مـ ــن أبـ ـ ـ ــرز «الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادة» عـلــى
ّ
مــذبــح التسويات هــي محطة ُملزمة
فــي الـحــرب الـســوريــة .وتـبــرز فــي هذا
السياق الغارة التي استهدفت زهران
ّ
عـ ــلـ ــوش ،ال ـق ــائ ــد ال ـس ــاب ــق ل ــ«ج ـيــش
ّ
ّ
اإلسالم» ،والتي أكدت مصادر مطلعة
ّ
عـلــى امل ـلــف ل ــ«األخ ـب ــار» أن األج ـهــزة
ّ
ّ
األردنية قد لعبت دورًا أساسيًا فيها
(األخبار ،العدد .)2775
ّ
ويـ ـ ـب ـ ــدو أن «ج ـ ـيـ ــش اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــام» قــد
ّ
حسم خـيــاره وق ــرر التعتيم على أي
مـعـلــومــات مــرتـبـطــة بــال ـحــادثــة ،رغــم
إع ــان ــه «ف ـت ــح تـحـقـيــق» ف ـي ـهــا .وهــو
ّ
ّ
تصرف ُيذكر بالخيار الذي انتهجته
ّ
«حــركــة أح ــرار الـشــام اإلســامــيــة» في
ّ
بمؤسسها
شــأن ال ـغــارة الـتــي أودت
(حـ ّـســان عـ ّـبــود) ومعظم قــادة الصف
ّ
األول ف ـي ـه ــا أواخـ ـ ـ ـ ــر أيـ ـ ـل ـ ــول 2014
(«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ال ـع ــدد  .)2390وي ـبــدو
ت ــزاي ــد ع ــدد االغ ـت ـيــاالت خ ــال الــربــع
األخير من العام املاضي وثيق الصلة
ب ــالـ ـسـ ـب ــاق الـ ـ ـ ــذي تـ ـشـ ـه ــده ال ـس ــاح ــة
ال ـس ـ ّ
ـوري ــة ب ــن الــاع ـبــن اإلقـلـيـمـيــن
وال ــدول ـي ــن ف ــي ظ ــل ت ــزاي ــد الـحــديــث

عن ضــرورة وضع «خارطة الطريق»
ل ـحــل األزمـ ـ ــة م ــوض ــع ال ـت ـن ـف ـيــذ .وإذا
ّ
ك ــان مـقـتــل زهـ ــران عــلــوش قــد خطف
ّ
األض ــواء فــي هــذا الـسـيــاق ،ف ــإن شهر
مـصــرعــه قــد شـهــد أي ـضــا م ـصــرع 20
ّ
ّ
شخصية ُمسلحة «بــارزة» بعمليات
اغـتـيــال (مــن بينهم ثمانية قياديني
في «جبهة النصرة ـ تنظيم القاعدة
ّ
في بالد الشام») .وتوزعت العمليات
املذكورة على محافظات حلب وإدلب
وريــف دمشق ودرعــا وحمص ،كذلك
ت ـن ـ ّـوع ــت وس ــائ ــل ت ـن ـف ـيــذهــا م ــا بــن
الـعـبــوات الـنــاسـفــة واألل ـغــام وإط ــاق
الـ ــرصـ ــاص ب ـش ـكــل مـ ـب ــاش ــر .ال ــاف ــت
أن املـنــاطــق الـتــي احتضنت ح ــوادث
االغ ـت ـيــال لــم تـقـتـصــر عـلــى األراض ــي

ّ
اإلسالم»
«جيش
ر
قر
التعتيم على ّ
أي
معلومات مرتبطة
بمقتل زعيمه

الـســوريــة ،بــل تجاوزتها إلــى اثنتني
من دول الجوار ،هما تركيا ولبنان.
ف ـف ــي م ـن ـت ـصــف آب امل ــاض ــي ش ـهــدت
ب ـ ـلـ ــدة ع ـ ــرس ـ ــال ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة اغ ـت ـي ــال
الـ ـض ــاب ــط امل ـن ـش ــق ع ـب ــدال ـل ــه حـســن
ـات
ال ــرف ــاع ــي إ ّث ـ ــر اس ـت ـه ــداف ــه ب ـط ـل ـقـ ٍ
ُمباشرة (نفذ االغتيال عنصر تابع
لتنظيم «داعــش») .الشهر ذاتــه شهد
اغتيال «قــائــد تجمع صقور الغاب»
ج ـم ـيــل رعـ ـ ـ ــدون ،إث ـ ــر ت ـف ـج ـيــر ع ـبــوة
ن ــاس ـف ــة داخـ ـ ــل سـ ـي ــارت ــه ف ــي مــدي ـنــة
أن ـطــاك ـيــا (ج ـن ــوب ــي ت ــرك ـي ــا) وبـقـيــت
ظ ــروف االغ ـت ـيــال والـجـهــة املـســؤولــة
عنه غامضة.
ّ
كذلك ،يبدو الفتًا أن عدد االغتياالت
ف ـ ـ ــي ري ـ ـ ـ ــف حـ ـ ـم ـ ــص الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ق ــد
ت ـصــاعــد ع ـلــى ن ـحــو م ـف ــاج ــئ ،حيث
شهدت الشهور الثالثة األخـيــرة من
ال ـعــام املــاضــي مــا يــزيــد عـلــى عشرة
اغ ـ ـت ـ ـيـ ــاالت ،ك ــان ــت م ــدي ـن ــة تـلـبـيـســة
صاحبة النصيب األكبر منها ،حيث
شـ ـه ــدت اغـ ـتـ ـي ــال ث ـ ــاث شـخـصـيــات
«ب ـ ـ ــارزة» :إبــراه ـيــم الـسـعـيــد «عـضــو
املحكمة العليا التابعة لهيئة علماء
حمص ،واملسؤول الشرعي في اللواء
 ،»313والضابط املنشق أحمد خشفة
«ن ــائ ــب قــائــد ال ـل ــواء  ،»313والـشـيــخ
أكـ ــرم ال ـح ــاج عـيـســى «ع ـضــو بهيئة

مشهد سياسي

لقاء «جنيف التحضيري» :عقبات المفاوضات باقية
ال ي ـ ــزال ال ـ ـحـ ــراك ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي بــن
روس ـيــا وال ــوالي ــات املـتـحــدة واملــوفــد
األم ـ ـمـ ــي إل ـ ــى سـ ــوريـ ــا س ـت ـي ـف ــان دي
ميستورا للتحضير ملؤتمر «جنيف
 »3يصطدم بعوائق عديدة.
فباإلضافة إلى مسألة انعقاد املؤتمر
ً
مـ ــن عـ ــدمـ ــه ،وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى ال ـت ـم ـث ـيــل
امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارض والئـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــات
اإلرهابية الخالفية ،رفضت جماعات
م ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ،ع ـ ـلـ ــى رأس ـ ـ ـهـ ـ ــا «جـ ـي ــش

اإلسـ ــام» املـمـثــل فــي «الـهـيـئــة العليا
للتفاوض» املدعومة من السعودية،
امل ـشـ َّـاركــة ف ــي م ـحــادثــات ال ـس ــام ،ما
لم تنفذ البنود اإلنسانية في أحدث
قرار لألمم املتحدة بشأن
الـ ـص ــراع ال ـ ـسـ ــوري .ك ــذل ــك ،م ــا زال ــت
م ــوسـ ـك ــو م ـ ـصـ ـ ّـرة عـ ـل ــى ال ـت ـص ـن ـيــف
اإلرهابي لـ«جيش اإلسالم» و«أحرار
ّ
ال ـ ـشـ ــام» ،ف ـي ـمــا ت ــري ــد دم ـش ــق تـســلــم
الئـحــة الــوفــد امل ـعــارض قـبــل الــذهــاب

إلى ّ التفاوض.
ومثل األط ــراف املجتمعة في جنيف
كل من نائب وزير الخارجية الروسي
غ ـي ـنــادي غــات ـي ـلــوف ،م ـســاعــدة وزي ــر
الخارجية األميركي لـشــؤون الشرق
األوســط آن باترسن ،ودي ميستورا
ّ
وممثلني عن الدول الدائمة العضوية
ف ــي م ـج ـلــس األم ـ ـ ــن .وق ـب ـي ــل ان ـط ــاق
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،الـ ـتـ ـق ــى غ ــاتـ ـيـ ـل ــوف ب ـ ـ ــ 3مــن
ممثلي املعارضة ،وأوضحت مصادر

ّ
دبلوماسية روسية أن غاتيلوف بعد
وصوله إلى جنيف اجتمع مع رئيس
ح ــزب االتـ ـح ــاد الــدي ـم ـقــراطــي صــالــح
مسلم ،ومن ثم مع األمني العام لتيار
«قمح» هيثم مناع ،ومن ثم مع عضو
املـنـبــر الــديـمـقــراطــي ال ـس ــوري سمير
عيطة.
وق ــال دي مـيـسـتــورا عـقــب االجـتـمــاع
م ــع مـمـثـلــن ع ــن الـ ــواليـ ـ ّـات امل ـت ـحــدة
وروس ـي ــا وق ــوى أخ ــرى إن ــه «ال يــزال

مــن املـقــرر أن تـبــدأ مـحــادثــات السالم
السورية في موعدها في  25كانون
الثاني» .وفــي السياق ،أفــادت وكالة
ّ
«ت ــاس» ب ــأن املـبـعــوث األم ـمــي يرسل
دعوات لحضور لقاء جنيف.
فــي امل ـقــابــل ،أعـلـنــت فـصــائــل ســوريــة
ـاركـ ـ ــة ف ــي
مـ ـسـ ـلـ ـح ــة رف ـ ـض ـ ـهـ ــا امل ـ ـ ـشـ ُـ ـ َّ
مفاوضات جنيف مــا لــم تنفذ بنود
قـ ـ ــرار م ـج ـلــس األمـ ـ ــن الـ ــدولـ ــي 2254
املتعلقة بالشأن اإلنساني.

