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سوريا

الحدث مــن جــدي ـد ،وج ــدت غــوطــة دم ـشــق نفسها مسرحًا
لـمـعــارك بين «أب ـنــاء البيت ال ــواح ــد» .م ـعــارك وضـعــت هذه
ّ
مواجهة «جبهة النصرة» ،فيما
المرة «جيش اإلســام» في ّ
ّ
تشي المعطيات المتوافرة بأن ما يدور ليس سوى مقدمة
ّ
مصيرية
لـ«حرب»

«جيش اإلسالم» يحارب «القاعدة»

حرب «الفصائل» و«النصرة»
انطالقًا من الغوطة؟
صهيب عنجريني
مـ ـع ــارك ُحــام ـيــة ال ــوط ـي ــس تـشـهــدهــا
م ـ ـنـ ــاطـ ــق عـ ـ ـ ـ ـ ّـدة فـ ـ ــي غ ـ ــوط ـ ــة دمـ ـش ــق
ال ـشــرق ـيــة ب ــن «ج ـي ــش اإلس ـ ــام» من
ج ـه ــة ،و«ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة» و«ف ـي ـلــق
ّ
الــرح ـمــن» م ــن جـهــة ثــان ـيــة .ورغ ــم أن
حـ ــدوث اش ـت ـبــاكــات ب ــن املـجـمــوعــات
ف ــي ال ـغــوطــة ب ــات أم ـ ـرًا م ـع ـهــودًا بني
ّ
فـتــرة وأخـ ــرى ،غـيـ َـر أن املـشـهــد يبدو
مـخـتـلـفــا ه ــذه امل ـ ــرة ،سـ ــواء م ــن حيث
ط ـب ـي ـع ــة امل ـ ـع ـ ــارك وشـ ـ ّـدت ـ ـهـ ــا أو مــن
حيث عــدد املجموعات املنخرطة في
ّ
ال ـحــدث وات ـس ــاع رقـعــة ُاالشـتـبــاكــات.
ّ
للوهلة األولــى ،توحي املجريات بأن
م ــا ت ـش ـه ـ ُـده ال ـغ ــوط ــة أش ـب ــه ب ــ«ث ــورة

ُ
الغوطة
ه
تشهد
ما
أشبه بـ«ثورة فصائل» ضدّ
«جيش اإلسالم»
فصائل» ضـ ّـد «جيش اإلس ــام» ،لكن
ّ ّ
املعلومات املتوافرة تؤكد أن األمــور
ذاهـبــة فــي اتـجــاه فتح حــرب تصفية
ض ــد «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» ف ــي الـغــوطــة.
املـ ـتـ ـح ــدث ال ــرسـ ـم ــي ب ــاس ــم «ج ـي ــش
ّ
اإلسـ ـ ــام» إسـ ــام ع ــل ــوش سـ ــارع إلــى
إصـ ـ ــدار ب ـي ــان يـتـهــم ف ـيــه «ال ـن ـص ــرة»
ومـجـمــوعــات أخ ــرى بمهاجمة مقار
ّ
«جـيــش اإلس ــام» فــي كــل مــن :زملكا،

جسرين ،حمورية ،عني ترما ،مسرابا
ّ
وك ـف ــرب ـط ـن ــا .وبـ ـ ــدا الفـ ـت ــا أن ال ـب ـيــان
حرص على الزج باسم «حركة أحرار
الشام» ،عالوة على «لواء فجر األمة»
َ
ساهمني في االعتداءات،
بوصفهما ُم
كما حرص على اإلشــارة إلى ارتباط
«النصرة» بتنظيم «القاعدة» .مصدر
ّ
مــرتـبــط ب ــ«حــركــة أحـ ــرار ال ـش ــام» أكــد
ّ
ل ــ«األخ ـبــار» أن «عـنــاصــر الـحــركــة لم
يتدخلوا في االشتباكات» ،موضحًا
ّ
أن «عـ ــددًا مــن ق ــادة ال ـحــركــة بــاشــروا
ات ـص ــاالت مكثفة سـعـيــا إل ــى احـتــواء
الوضع ومنع تفاقمه» ،وهو ٌ
كالم ّأيده
ّ
إعالميان من داخل الغوطة
ناشطان
ّ
(ك ــل ّ عـلــى ِح ــدة) ل ــ«األخ ـب ــار» .وفيما
ت ـع ــذر ال ـت ــواص ــل م ــع أح ــد الـنــاطـقــن
الـ ّـرس ـم ـيــن ب ــاس ــم «ج ـي ــش اإلسـ ــام»
ّ
ّ
(إسالم علوش ،وحمزة بيرقدار) أكد
ّ
مصدر ميداني داخله لـ«األخبار» أن
ينخرطوا
«األحــرار (أحــرار الشام) لم
ّ
بشكل مباشر في االع ـتــداءات ،لكننا
نعتبرهم مشاركني في االعتداء ما لم
ّ
يتبرأ ّ
ّ
مما
رسميًا
يصدروا توضيحًا
ّ
حصل» .املصدر ّ
رد هذا املوقف إلى أن
ّ
«اعتداءات النصرة علينا تمت تحت
راي ـ ــة ج ـي ــش ال ـف ـس ـط ــاط ال ـ ــذي ي ـضـ ّـم
أيـضــا األحـ ــرار وفـجــر ّ
األم ــة والفيلق
(فـيـلــق الـ ـش ــام)» .وع ـبـ َـر صفحتيهما
على موقع «تويتر» حرص الناطقان
ّ
(علوش وبيرقدار) على اإلشــارة إلى
ارتباط «النصرة» بـ«الفسطاط» كما
ّ
ات ـه ـم ــا «امل ـع ـت ــدي ــن» ب ــ«م ـن ــع وص ــول

هاجمت «النصرة» ومجموعات أخرى مقار «جيش اإلسالم» في قرى عدة (أ ف ب)

م ــؤازرات أرسلها جيش اإلســام إلى
جبهتي امل ــرج وب ـ ــاال» .وتـحـمــل هــذه
ّ
التصريحات اتهامًا مبطنًا بإضعاف
موقف «جيش اإلس ــام» على هاتني
ال ـج ـب ـه ـت ــن ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـج ـي ــش
ّ
ال ـس ــوري .ول ــم تـبــق الـتـهـمــة مـبــطـنــة،
إذ ّسـ ــارعـ ــت ع ـ ـشـ ــرات امل ـ ـصـ ــادر إل ــى
تبنيها علنًا عبر صفحات إعالمية
ع ـ ّـدة .وخ ــال الـســاعــات األخ ـيــرة ،بدا
ّ
أن م ـن ــاط ــق ال ـغ ــوط ــة ت ـش ـهــد سـبــاقــا

فـ ــي «الـ ـحـ ـش ــد والـ ـتـ ـجـ ـيـ ـي ــش» ،حـيــث
ّ
أوردت مصادر من السكان معلومات
مـتـقــاطـعــة ع ــن اسـ ـتـ ـع ــدادات ضخمة
ف ــي ص ـفــوف ك ــل األطـ ـ ــراف املـتـقــاتـلــة.
ول ـ ــم ت ــرش ــح مـ ـعـ ـل ــوم ـ ٌ
ـات دق ـي ـق ــة عــن
عــدد القتلى الذين قضوا في معارك
ّ
ّ
أم ـ ــس ،ف ـي ـمــا ب ـ ــات مـ ــؤك ـ ـدًا أن ث ــاث
ن ـقــاط اش ـت ـبــاك (ع ـلــى األقـ ــل) شـهــدت
استخدام أسلحة ثقيلة من الطرفني.
كـ ـم ــا ّأدت ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات إلـ ـ ــى حـ ــدوث

ان ـش ـقــاقــات داخ ـ ــل «ف ـي ـلــق ال ـ ّـرح ـم ــن»
مل ـص ـل ـح ــة «ج ـ ـيـ ــش اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام» ،ك ــان
أبرزها إعــان «كتيبة الدفاع الجوي
فــي فـيـلــق الــرح ـمــن» انـضـمــامـهــا إلــى
«ج ـي ــش اإلس ـ ـ ــام ،وم ـبــاي ـعــة الـشـيــخ
عـ ـص ــام ال ـب ــوي ـض ــان ــي ع ـل ــى ال ـس ـمــع
والطاعة» .في الوقت ذاته ،باشر عدد
مــن «رج ــال الــديــن املـحــايــديــن» حملة
اتصاالت في مسعى لـ«الحيلولة دون
اشتعال الغوطة» ،حسب تعبير أحد

اليمن

«أنصار الله»:

حكومة توافقية
مقابل «ضمانات أمنية»
جرعات
بالرغم من ّ
التفاؤل التي بثها
المبعوث الدولي ،يبدو أن
الطريق إلى اتفاق بين
طرفي الصراع ال يزال بعيدًا.
رمت «أنصار الله» الكرة
ملعب الفريق اآلخر،
في ً
واضعة معادلة جديدة:
تشكيل حكومة انتقالية
مقابل إعطائها ضمانات
أمنية

ي ـ ــوم م ــاراث ــون ــي ش ـه ــدت ــه ال ـعــاص ـمــة
الـكــويـتـيــة أمـ ــس ،م ــع بـ ــروز مــؤشــرات
مهمة أوحــت بتقدم املحادثات ،قللت
مـصــادر فــي حــركـ ًـة «أن ـصــار الـلــه» من
ح ـج ـم ـهــا م ـت ـه ـم ــة املـ ـبـ ـع ــوث ال ــدول ــي
ّ
اس ـمــاع ـيــل ولـ ــد ال ـش ـيــخ ب ـب ــث ت ـفــاؤل
كاذب.
لـقــاءات الـيــوم السابع مــن املحادثات
ّ
قلصت مــن جـمــودهــا ،وال سيما لقاء
وف ــد «أن ـص ــار ال ـلــه» وح ــزب «املــؤتـمــر
الشعبي العام» بسفراء الدول الثماني
عشرة ،بما فيها دول الخليج ،وهو ما
ُي ّ
عد اللقاء األهم منذ بدء املحادثات.
إال أن «االت ـفــاق الـتــاريـخــي» الــذي أكد
ولــد الشيخ اقترابه ،هو بمسافة حل
العديد من القضايا الخالفية ،أولها
ت ـش ـك ـي ــل حـ ـك ــوم ــة تـ ــوافـ ــق ان ـت ـقــال ـيــة
مـقــابــل ض ـمــانــات أمـنـيــة تـسـتـنــد إلــى

«روح» ق ــرار مـجـلــس األم ــن الـشـهـيــر.
كان ذلك أبرز ما طلبته «أنصار الله»
خ ــال لقائها بـسـفــراء ال ــدول الكبرى
والخليجية ،وهي النقاط التي ستذلل
ال ـعــديــد م ــن ال ـعــراق ـيــل أمـ ــام االت ـف ــاق.
فــال ـحــركــة الـيـمـنـيــة كـ ــررت ف ــي األي ــام
املــاضـيــة أن إح ــدى أول ــوي ــات املرحلة
ه ــو تـشـكـيــل «وع ـ ــاء» واضـ ــح املـعــالــم
لتنفيذ آل ـيــات االج ـ ــراءات العسكرية
وال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـت ــي س ـت ــرس ــم مــامــح
املرحلة املقبلة.
ّ
وقلل مصدر قيادي في «أنصار الله»
ُ
مــن الـحــديــث عــن تسجيل خــرق يذكر
ف ــي املـ ـح ــادث ــات .ولـ ــد ال ـش ـيــخ «يـبـيــع
الـتـفــاؤل لـلـنــاس» و«ي ـصــرف وع ــودًا»
قبل العودة إلى اإلحباط مجددًا ،وهو
حني أكــد اليوم االقـتــراب من «االتفاق
ّ
التاريخي» ،كــان «يكلم نفسه» ،وفقًا
للمصدر .إذ إن األداء «الهزيل» لولد
الشيخ ،بحسب «انصار الله» ،ال يزال
يمثل عقبة أساسية أمــام دفــع عجلة
ّ
ً
وإغراء للقوى املوالية للرياض
الحل،
ب ـ ــاالسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار بـ ـسـ ـل ــوكـ ـه ــا املـ ـعـ ـت ــاد
ّ
وشدد
املستفيد من استمرار الحرب.
حديث إلى «األخبار» على
املصدر في
ٍ
أنه لن يكون هناك تقدم في املحادثات
م ــا ل ــم ُي ـث ـ َّـب ــت ال ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي عـبــر
تشكيل حكومة انتقالية.
وبالرغم من عدم إعالن القبول بجدول
أعـمــال املـفــاوضــات بـعــد ،أدل ــى رئيس
وفد «أنصار الله» إلى الكويت ،محمد
ع ـبــد ال ـس ــام ،بـتـصــريـحــات صحفية

لن يجري التعاطي
مع الحكومة الحالية
«لكونها فاقدة
للشرعية»

الف ـ ـتـ ــة عـ ــن املـ ــواف ـ ـقـ ــة املـ ـب ــدئـ ـي ــة عـلــى
تنفيذ ق ــرار مجلس األم ــن رقــم ،2216
أت ـب ـع ـهــا ب ـتــوض ـي ـحــات خـ ــال ال ـل ـقــاء
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي بـ ـش ــأن ن ـق ـطــة تـسـلـيــم
الـســاح ،مؤكدًا استحالة نقاش هذه
القضية من دون حل سياسي شامل.
حـ ــول هـ ــذه ال ـن ـق ـطــة ،قـ ــال املـ ـص ــدر إن
مــوقــف حــركــة «أن ـص ــار ال ـلــه» أوردت ــه
فــي رسالتها إلــى األم ــن الـعــام لألمم
املتحدة بان كي مون .فقابلية التنفيذ
هــي ل ـ ــ«روح ال ـق ــرار» ال ــذي يــدعــو إلــى
استعادة الدولة وإبقاء السالح بيدها
حـصـرًا ،وهــذا يـطــاول كــل املجموعات
املسلحة« .روح القرار» ال خالف عليها،
ولكن حني ننتقل إلى التطبيق ،تؤكد
«أنصار الله» أنه لن يكون بالتعاطي
مــع الحكومة الحالية لكونها فاقدة
للشرعية وأثـبـتــت فشلها عـلــى مــدى

عام من الحرب ،تغيرت خالله السلطة
ّ
مـ ــرات عـ ــدة .ال ـح ــل سـيـكــون بتشكيل
حكومة انتقالية توافقية.
وكـ ــان «وفـ ــد ص ـن ـعــاء» ق ــد أك ــد خــال
اللقاء املــوســع مــع سـفــراء ال ــدول الــ18
فــي أحــد فـنــادق العاصمة الكويتية،
أن اليمن «محكوم بالتوافق» .وطالب
ال ــوف ــد ف ــي ك ـل ـم ـتــه بـ ـع ــودة ال ـت ــواف ــق
إلـ ـ ــى م ـ ـجـ ــراه الـ ـصـ ـحـ ـي ــح ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن
الــذهــاب فــي مـســار عـسـكــري مــن دون
حـلــول سـيــاسـيــة سـيـكــرر السيناريو
األداء الهزيل لولد الشيخ يمثل عقبة أساسية
أمام الحل (أ ف ب)

