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حمزة المصطفى

*

المواجهة مع داعش:
أسبابها ومآالتها المحتملة

تســتعرض هذه الورقة التحليلية ســيرورة المواجهات التي بدأت مطلع عام  2014بين فصائل
من المعارضة الســوريّة المســلحة وتنظيم الدولة اإلســام ّية في العراق والشــام ،المسمى
"داعش" ،وتناقش األسباب والظروف الذاتية والموضوع ّية التي حتمت تلك المواجهة .تنظر
الورقــة فــي المــآالت المحتملــة لتلــك المواجهة ،بعد اســتعراضها حســابات جميــع األطراف
المشــاركة فــي الصــراع؛ الجبهة اإلســام ّية ،وجبهة النصــرة ،وجيش المجاهديــن ،وجبهة ثوار
ســورية .كمــا تأخــذ بعين االعتبــار عوامل أخرى مثل موقــف النظام ودوره فــي المواجهة ،وأثر
العوامــل الخارج ّيــة .تحلل الورقة حجــم تالقي المصالح بين "داعــش" والنظام ،واإلرباك الذي
ً
نتيجة الجتماع فصائل المعارضة السوريّة على قتال تنظيم "داعش" وإخراجه
حدث للنظام
ّ
مــن المعادلــة ،مــا أضعف روايــة النظام عن الثــورة ،بأنها "مؤامرة ســلفية إرهابية" تســتهدف
"علمانيته وتسامحه".
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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منذ بداية عام  ،2014بدأت مناطق ع ّدة من شامل سورية ورشقها
ٍ
وكتائب من الجيش
فصائل إسالمية
َ
مواجهات عنيفة بني
تشهد
َ
الح ّر من جهة ،وتنظيم دولة اإلسالم يف العراق والشام "داعش" من
جه ٍة أخرى .وقد بدأت املواجهات إثر تج ّهز "داعش" القتحام مدينة
األتارب ومعرب باب الهوى يف ريف حلب الغريب؛ وهام منطقتان
تسيطر عليهام املعارضة منذ أكرث من عام ،األمر الذي دفع فصائل
منضوية يف جيش املجاهدين((( إىل مهاجمة مقا ّر داعش ( 3كانون
الثاين  /يناير  )2014يف األتارب ،ويف األحياء الغربية ملدينة حلب .ومل
تلبث جبهة ث ّوار سورية((( أن أعلنت مشاركتها؛ فاقتحمت غالبية
مقا ّر "داعش" يف ريف إدلب .وطالبت الجبهة يف بيانٍ أصدرته يف 3
كانون الثاين /يناير  2014منتسبي التنظيم تسليم مقا ّرهم وأسلحتهم.
وأمهلت املقاتلني العرب واألجانب يف التنظيم (املهاجرين)  24ساعة
لالنشقاق واالنضامم إىل كتائب الجيش الح ّر ،أو مغادرة سورية
نهائ ًّيا((( .كام شاركت فصائل من الجبهة اإلسالمية؛ فحارصت مق ّر
"داعش" الرئيس يف محافظة إدلب (بلدة الدانا) .واشتبكت معه يف
ريف حلب الشاميل والغريب ،والرقّة .ويف خطوة غري مسبوقة ،أصدرت
حرب عىل الفصائل
الجبهة اإلسالم ّية بيانًا ات ّهمت فيه "داعش" بش ّن ٍ
املقاتلة يف األتــارب وغرب حلب .وطالبته باالنسحاب الفوري،
والكف عن قتل "املجاهدين" بذرائ َع واهية ،وإعادة األسلحة واملقا ّر
ّ
(((
املغتصبة .
وكانت نتيجة املواجهات ،انسحاب مقاتيل "داعــش" من معظم
مقا ّرهم يف ريف حامة ،وريف إدلب ،ومدينة حلب وريفها ،إىل الرقّة
حيث أعادوا تج ّمعهم ،وطردوا جميع الكتائب املقاتلة فيها واستولوا
عىل مقا ّرها .وقاموا بهجومٍ مضا ّد استخدموا فيه السيارات املفخّخة
والعمليات االنتحارية؛ إلعادة السيطرة عىل املناطق التي فقدوها وال
سيّام يف ريف حلب الرشقي والشاميل .ونجحوا يف إعادة السيطرة عىل
مدن منبج ،والباب ،وجرابلس .وكان التنظيم أصدر بيانًا يوم  4كانون
 1أعلن عن تأسيسه  ،2014/1/2ويض ّم مجموعة من الفصائل اإلسالمية الفاعلة يف حلب
وريفها؛ وهي" :كتائب نور الدين الزنيك اإلسالمية" ،و"لواء األنصار" ،و"تجمع فاستقم كام
أمرت" ،و"لواء الحرية اإلسالمي" ،و"لواء أمجاء اإلسالم" (الفرقة  ،)19و"لواء جند الحرمني"،
و"حركة النور اإلسالمية".
فصيل وكتيبة ،يرتأّسه جامل معروف قائد تج ّمع كتائب
ً
 2وهو تج ّمع يضم ّنحو 14
وألوية شهداء سوريا سابقًا ،وينشط بصورة رئيسة يف إدلب وحامة .وكان يتبع لهيئة األركان
العسكرية للجيش الحر برئاسة سليم إدريس.
" 3ثوار سوريا :متهل مقاتيل داعش 24ساعة لالنشقاق أو مغادرة البالد" ،أورينت نت،
 ،2014/1/3عىل الرابط:
http://www.orient-news.net/?page=news_show&id=7006
 4صفحة الجبهة اإلسالمية عىل الفيسبوك ،تاريخ املشاهدة.2013/1/4 :
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الثاين  /يناير  2014أمهل فيه الفصائل التي تحاربه  24ساعة إليقاف
الهجامت ض ّده ،ورفع الحواجز أمام حركة مقاتليه ،وإطالق جميع
أرساه ،وه ّدد بالتصعيد واالنسحاب من جبهات القتال مع النظام يف
حلب (الشيخ سعيد ،والنقارين) (((،وهو ما حصل بالفعل.

جلة
المعركة المؤ ّ
مل تكن الحركات الجهادية مهت ّمة بالثورة السوريّة يف مرحلة
االحتجاجات السلمية ،كونها تعتمد برأيهم "تقليد ومواءمة" الثورات
العربية األخرى يف أسلوبها وأهدافها الدميقراطية .وهو ما ال يتوافق
مع أفكار الجهاديني وأهدافهم .لكن انتقال الثورة إىل مرحلة العسكرة
ش ّجع هذه الحركات عىل املشاركة يف القتال تحت م ّربرات دينية
وفقهية ،مثل "دفع الصائل" .وقد ساهم عنف النظام وميليشياته،
غض الطرف شعب ًّيا عن
وغياب إج ـراءات دولية رادعة ض ّده ،يف ّ
مرشوعه الخاص ،والذي ال يتقاطع مع أهداف الثورة إال يف عداء
النظام((( ،فانتقلت هذه الحركات من ٍ
طرف غري مرغوب يف مشاركته
بداية الثورة ،إىل فاعلٍ مر ّحب به يف قتال النظام.

تعود بداية الصدام بني الجهاديني وفصائل املعارضة إىل شهر نيسان /
أبريل 2013؛ فبعد أن أعلن زعيم تنظيم دولة العراق اإلسالمية أبو
بكر البغدادي يف  9نيسان /أبريل  2013اندماج فصيله والنرصة يف
سمه "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام" ،انض ّم غالبية
جسم واحد ّ
املقاتلني األجانب (املهاجرون) إىل التنظيم الجديد ،و"بايعوه" أم ًريا
عليهم((( .وهاجموا مقا ّر "جبهة النرصة" يف حلب وإدلب والرقّة.
" 5الدولة اإلسالمية تهدّد بوقف قتالها للنظام السوري" ،الجزيرة نت ،2014/1/5 ،عىل
الرابط:
http://aljazeera.net/news/pages/d21186fe-2756-4161-a849-8373260022f7
 6عزمي بشارة ،سورية درب اآلالم نحو الحرية :محاولة يف التاريخ الراهن ،ط( 1بريوت/
الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .348-346
 7رفض الجوالين يف  10نيسان/أبريل  2013الدمج ،وأعلن بقاء جبهة النرصة ،وطلب
التحكيم من زعيم تنظيم القاعدة أمين الظواهري الذي أصدر بيانًا يف حزيران/يونيو 2013

دراسات وأوراق تحليليّة
المواجهة مع داعش :أسبابها ومآالتها المحتملة

واستولوا عليها بالق ّوة .ومنذ ذلك الحني ،بدأ "داعش" االستيالء عىل
املناطق "املح ّررة" بق ّوة السالح .وأجرب الكتائب الصغرية والعشائر
واألهايل يف املناطق التي يحتلّها عىل بيعة أمريه البغدادي .وفرض
عليهم االحتكام إىل محاكمه الرشعية ،والتعلّم يف كتاتيبه ومدارسه.
وارتكب جرائم قتل وإعــدام كثرية ،بذرائع عدة .وق ّيد مقاتلوه
حياة املدنيني؛ فأجربوا النساء عىل ارتداء الحجاب والنقاب ،ومنعوا
االختالط ،وأغلقوا املسارح واملعارض الفنية ،وهاجموا األديرة ،وح ّولوا
الكنائس إىل مقا ّر لهم ،ومنعوا رفع علم الثورة ،وقتلوا النشطاء
واإلعالميني واعتقلوهم بذريعة العاملة لالئتالف الوطني "العميل"
بدوره ألمريكا.
بعد هــدوء بعض الجبهات املفتوحة مع النظام مؤ ّخ ًرا ،تف ّرغ
مقاتلو "داعش" تف ّرغًا شبه كامل ملحاربة كتائب املعارضة بذريعة
"الكفر" ،و"الر ّدة" ،و"تشكيل صحوات" ،و"التعاون مع األمريكان"...
وغري ذلك؛ فهاجموا الكثري من املقا ّر؛ بينها أحفاد الرسول يف الرقة
( 13آب  /أغسطس  ،)2013وأحرار الشامل يف أعزاز ( 18أيلول /
سبتمرب  ،)2013ومقا ّر الجيش الح ّر يف حزانو ( 22أيلول  /سبتمرب
 ،)2013ولواء التوحيد يف برصايا ( 15ترشين الثاين  /أكتوبر ...)2013
وغريها .واغتالوا الكثري من القيادات من أبرزهم؛ فادي القش قائد
لواء "الحمزة أسد الله" يف بلدة الدانا ( 6متوز  /يوليو  ،)2013وكامل
حاممي القيادي يف هيئة األركان وقائد "كتائب الع ّز بن عبد السالم"
يف الساحل ( 11متوز  /يوليو  ،)2013ويوسف العشاوي رئيس الهيئة
الرشعية يف أعزاز ( 7آب  /أغسطس  ،)2013وفهمي نينال امللقّب
بـ" أبو عبيدة البنيش" املسؤول اإلغايث يف حركة "أحرار الشام" (10
أيلول  /سبتمرب  ،)2013وحسني السليامن القيادي يف حركة "أحرار
الشام" (  31كانون األول  /ديسمرب .((()2013
ساهم ذلك يف زيادة حالة االحتقان الشعبي ض ّد "داعش" ،ما دفع
الروابط والهيئات اإلسالمية السوريّة إىل إصدار بيان يف  22كانون
األ ّول  /ديسمرب  2013اتّهمت فيه "داعش" بتع ّمد افتعال الخالفات
مع فصائل املعارضة ،ودعته إىل عدم التدخّل يف شؤون السوريني،
رش((( .ويف
ّ
والكف ّ
رصفات التي تدعو إىل الفتنة وال ّ
عم وصفته بالت ّ
فض الدمج .لكن ،رفض أبو بكر البغدادي قرار الظواهري ،وعدّه خاطئًا ،وعليه
أعلن فيه ّ
مؤاخذات رشعية .وأعلن عن بقاء الدولة اإلسالمية يف العراق والشام.
 8لالطّالع بالتفصيل عىل االنتهاكات التي قام بها داعش ،راجع تقرير الشبكة السوريّة
لحقوق اإلنسان بعنوان "تنظيم دولة العراق والشام :نشأته وتوثيق ألبرز االنتهاكات التي قام
بها" ،والذي صدر بتاريخ .2014/4/2
 9الهيئات والروابط التي وقّعت البيان :هيئة الشام اإلسالمية ،ورابطة العلامء السوريني،
وعلامء ودعاة الثورة ،والهيئة الرشعية يف حلب ،ورابطة خطباء الشام ،وجمعية علامء الكرد
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بيانٍ أصدره يف  1كانون الثاين  /يناير  ،2014وصف االئتالف الوطني
املعارض تنظيم "داعش" بـ "اإلرهايب" .ولفت إىل أ ّن عالق ًة عضوية
تربطه مع النظام السوري ،وأ ّن "سيل دماء السوريني عىل يد هذا
التنظيم رفع ّ
الشك نهائ ًّيا عن طبيعته اإلرهابية واملعادية للثورة"(.((1

رئيسا للمواجهة
عىل أه ّميتها ،مل متثّل املعطيات السابقة داف ًعا ً
املسلّحة مع "داعش"؛ فالكتائب الصغرى (األكرث تع ّرضً ا العتداءات
"داعش") مل تكن قادرة عىل ذلك بحكم اختالل موازين القوى ،ونهج
القتال الذي يتبعه التنظيم (املفخّخات ،والعمليات االنتحاريّة) ،ما
جعلها ال تر ّد عىل انتهاكاته .أ ّما الفصائل الكربى كالجبهة اإلسالم ّية،
فعىل الرغم من اعتداءات "داعش" املتكررة ،فقد رفضت الصدام
لحل الخالفات؛ كالتحكيم
وسائل أخرى ّ
َ
املسلّح ،وفضّ لت اللجوء إىل
الرشعي .لكن األمور أخذت منحى الصدام املسلّح عندما بدأ "داعش"
يتج ّهز القتحام بلدة األتارب رئة اإلمداد الوحيدة املتبقّية من تركيا
عرب معرب باب الهوى بالنسبة إىل فصائل املعارضة؛ فسيطر ُة "داعش"
عىل هاتني النقطتني (األتــارب ،ومعرب باب الهوى) تعني تحكّمه
كامل يف جميع خطوط اإلمداد يف ريف حلب الغريب والشاميل
تحك ًّم ً
والرشقي ،بخاصة بعد أن فرض سيطرته عىل مدينة أعزاز الحدودية
مع تركيا وعدد كبري من قرى ريف حلب الشاميل ،وعىل مدينة الباب
يف ريف حلب الرشقي (انظر الخريطة) .انطالقًا من ذلك ،سارعت
رضرة (جيش املجاهدين) إىل الدخول يف مواجهة مسلّحة
الكتائب املت ّ
توسعت إىل
ض ّد "داعش" ضمن بلدة األتارب ومحيطها ،رسعان ما ّ
باقي املناطق نتيجة تضافر جميع العوامل السابقة.
يف سوريا ،وامللتقى اإلسالمي السوري ،وهيئة العلامء األحرار .انظر" :الهيئات اإلسالمية بسوريا:
سلوك 'داعش' يدعو للفتنة والرش"،العربية نت ،2013/12/22 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/m9Ok4P
" 10االئتالف يصف تنظيم 'داعش' باإلرهايب عقب مقتل مدير معرب حدودي ..ويدعو
املقاتلني لالنسحاب منه" ،سرييا نيوز ،2014/1/1 ،عىل الرابط:
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=166221

العدد 7

122

آذار  /مارس 2014

خريطة طرق اإلمداد الرئيسة واملعابر الحدودية ملدينة حلب

طرق اإلمداد الرئيسة ملدينة حلب (الباب رشقًا ،أعزاز شاملً  ،األتارب وباب الهوى غربًا).
شامل ،وباب الهوى غربًا).
املعابر الحدودية (باب السالمة ً

مآالت الصراع المحتملة
تع ّد املواجهة مع "داعش" حدث ًا مفصل ًّيا ونقطة تح ّول مه ّمة يف مسار
الرصاع الجاري يف سورية؛ إذ دحضت اال ّدعاءات التي تربط التنظيم
بالثورة السوريّة وتع ّده ِمن فصائل املعارضة ،وتعاملت معه بوصفه

عد ًّوا مثلام تتعامل مع النظام ،ومع حزب الله ،وامليليشيات العراق ّية

والطائفية األخرى .وعىل الرغم من أ ّن املواجهة الحاصلة ستكون
خطوة عىل طريق طويل لطرد "داعش" من سورية ،فمن املبكر توقّع
ألسباب ع ّدة منها:
هزمية التنظيم واندثاره يف املدى املنظور
ٍ

ق ّوة التنظيم
تكمن ق ّوة التنظيم يف أسلوبه القتايل ومستوى إجرامه؛ مبعنى أ ّن

عنارصه املغيبة فكريًّا ،واملعزولة اجتامع ًّيا عن محيطها ال تتو ّرع عن
أي فعلٍ يف سبيل ما تراه حامية "الخالفة" ،و"بيعة األمري" .وعليه ،فإ ّن
ّ
كل "خروج" عنها يع ّد "كف ًرا" يجب قتاله باألسلوب املتّبع واملفضّ ل،
ّ

وهو السيارات املفخّخة والعمليات االنتحاريّة؛ فمنذ بدء املواجهات
مع مقاتيل املعارضة ،نفّذ التنظيم أكرث من  30هجو ًما انتحاريًّا أو

مف ّخخًا ،وأعدم مئات األرسى يف حلب( ،((1وإدلب ،والرقّة( ،((1من
ضمنهم  100مقاتل من حركة "أحرار الشام اإلسالمية" أُعدموا و ُدفنوا
يف مقربة جامعيّة .وقد وصل به األمر ح ّد إعدام أمري "جبهة النرصة"
يف الرقّة" ،أبو سعد الحرضمي" ،بتهمة الر ّدة( .((1هذه القسوة تجعل
كث ًريا من الكتائب الصغرى تخىش الصدام مع التنظيم ،وتتّخذ موقفًا
مم يجري .يضاف إىل ذلك أ ّن مقا ّر التنظيم تنترش عىل رقعة
محاي ًدا ّ
جغرافية كبرية متت ّد من البوكامل رشقًا إىل ريف الالذقية غربًا؛ ما
يعني قدرته عىل إعادة تنظيم قواه املنسحبة من مناطق املواجهات،
واالستيالء عىل قرى جديدة إلقامة مقا ّره فيها ،ومن ث ّم التج ّهز
للهجامت املضا ّدة يف املناطق التي خرسها.
 11وجد مقاتلو املعارضة بعد سيطرتهم عىل مستشفى األطفال املق ّر الرئيس لداعش يف
مدينة حلب ،نحو  50جثة جرى إعدامها ميدانيًّا بأيدي مقاتيل التنظيم .انظر" :حلب «خالية
من داعش» ومعارك يف الرقة ..وأنباء عن مجازر" ،الرشق األوسط ،2014 /1/9 ،عىل الرابط:
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=756929&issue
no=12826#.UtO6KJ6Swy4
 12بعد سيطرة مقاتيل الجبهة اإلسالمية عىل قرية الدانا املق ّر الرئيس لداعش يف محافظة
ٍ
ألشخاص جرى إعدامهم عىل يد
إدلب ،اكتشف نحو  5مقابر جامعية تض ّم عرشات الجثث
مقاتيل داعش بالقرب من مبنى املحكمة الرشعية التابع لها .انظر " :نشطاء :العثور عىل مقابر
جامعية يف مقرات لداعش بحلب وإدلب" ،سرييا نيوز ،2014/1/12 ،عىل الرابط:
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=166507
 13انظر بيان داعش يف تويرت:
https://twitter.com/raqqa98/status/422302662940319744/photo/1
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تباين حسابات الفصائل المشاركة
كل فصيل وق ّوته وتو ّجهاته
تختلف هذه الحسابات بحسب موقع ّ
السياسية ،والفكرية وفقًا ملا ييل:
الجبهة اإلسالم ّية :كان "لواء التوحيد" و"جيش اإلسالم" ،من الفصائل
األكرث حامسة ضمن الجبهة اإلسالمية ملقاتلة "داعش" بوصفه خط ًرا
ويتوسع يف املناطق الخاضعة لهام.
يجب استئصاله كونه يتم ّدد
ّ
وفضّ لت فصائل أخرى يف الجبهة وال سيّام "حركة أحرار الشام" (وهي
رض ًرا وأذًى من "داعش") ،و"لواء الحق" ،و"ألوية
من أكرث الفصائل ت ّ
صقور الشام" عدم االنجرار إىل مواجهة شاملة وطويلة مع "داعش"؛
إذ رأت أ ّن القتال الجاري "فتنة" ،املستفيد األ ّول منها هو نظام األسد.
وكانت هذه الفصائل تنظر إىل الخالفات مع "داعش" من منظور
ضيّق ،فقد كانت ال متانع يف وجوده ونشاطه ،بل لديها تحفّظ عىل
فصيل فحسب ،بل يعلن نفسه
أسلوبه وسلوكه كونه ال يرى نفسه ً
"دولة" عىل اآلخرين االنضامم إليها ،ومبايعة أمريها ،واالحتكام إىل
تأسيسا عىل ذلك ،سعى بعض قادة "الجبهة اإلسالمية"
محاكمها.
ً
بالتنسيق مع الداعية السعودي السلفي عبد الله املحيسني إىل
نصت عىل :وقف إطالق النار ،ورفع الحواجز،
تقديم مبادرة للوساطة ّ
وإطالق األرسى ،وعدم االعتداء عىل املقاتلني األجانب (املهاجرون)،
وإنشاء محكمة رشعية مستقلة وقضاة مستقلّني(.((1
جبهة النرصة :لقد تباينت حساباتها بحسب مسار املواجهة وتط ّورها؛
ففي البداية ،وعىل الرغم من مشاركتها بصور ٍة محدودة يف قتال
"داعش" ،رفضت النرصة اإلعالن عن ذلك رصاحةً ،واكتفت بانتقاد
"داعش" وما ع ّدته "السياسة الخاطئة" ،والتي ساهمت يف إشعال
الرصاع وإذكائه .وميكن ر ّد ذلك إىل خشيتها من أن يرفع التنظيم
العاملي لقاعدة الجهاد وزعيمه أمين الظواهري ،الغطاء عنها ،ما يؤ ّدي
إىل فقدان ما تع ّده "الحامية" و"الرشعية" أمام محاوالت "داعش"
اصطف إىل
"ابتالعها"( ،((1بخاصة أ ّن عد ًدا من املنظّرين الجهاديني
ّ
 14انظر حساب عبد الله املحيسني يف تويرت ،تاريخ املشاهدة  ،2014/1/6عىل الرابط:
https://twitter.com/mhesne
 15نتيجة تردّد الظواهري يف التعليق عىل القتال الدائر يف سورية وعدم انتقاد "داعش"،
و ّجه القيادي يف تنظيم القاعدة أبو خالد السوري يف تسجيلٍ صويت منسوب إليه نُرش عىل
شبكة اإلنرتنت  2014/1/14نقدًا لزعيم تنظيم القاعدة أمين الظواهري ،مؤكّدًا أ ّن ما حدث
من "قتل للمسلمني عىل يد تنظيم الدولة" سببه تأخّر الظواهري يف اإلنكار عليهم والت ّربؤ
منهم ومن أفعالهم ،مضيفًا أ ّن إسباغه الرشعية عىل تنظيم الدولة "أساء وييسء إىل الجهاد
وإىل التنظيم" .لالطّالع عىل كلمة "أبو خالد السوري" عىل موقع يوتيوب ،2014/1/14 ،عىل
الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=zdqkb4iHHc0
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جانب البغدادي غداة إعالنه "الدولة"( .((1لذلك سعت جبهة النرصة
مكاسب آنيّة ،كاستعادة املقا ّر التي
يف بداية املواجهة إىل تحقيق
َ
خرستها بعد إعالن الدولة  10نيسان  /أبريل  ،2013والح ّد من نفوذ
"داعش" ،ومساعيه الدامئة إلضعافها واجتذاب منتسبيها .لكن وبعد
اتّساع املواجهة ،وازدياد انتقادات املنظّرين الجهاديني لداعش(،((1
ورفضه مبادرة الشيخ املحيسني إعالن التنظيم العاملي لقاعدة
الجهاد "عدم صلته" بداعش( ،((1ص ّعدت النرصة من ح ّدة خطابها ض ّد
داعش؛ فأصدرت يف  7شباط  /فرباير  2014بيانًا بعنوان "وقد أعذر
من أنذر" ات ّهمت فيه "داعش" بـ"البغي" واالعتداء عىل مقا ّرها يف
املنطقة الرشقية ،وحذّرته من أ ّن الرشيعة أحلّت "دفع الصائل"(.((1
وبنا ًء عىل ذلك ،بدأت النرصة باالشرتاك مع كتائب الجبهة اإلسالم ّية
يف هجوم عسكري استهدف مقا ّر "داعش" يف دير الزور ،والحسكة(.((2
ميكن اإلشــارة إىل تلك املواجهة بوصفها نقطة مفصلية يف مسار
ترسخت قناعة لدى النرصة
الصدام بني "داعش" وجبهة النرصة؛ فقد ّ
تتمثّل باستحالة بقاء "داعش" أو املصالحة معه .انطالقًا من ذلك،
بدأت لهجة النرصة تحت ّد تجاه التنظيم ،وتصف أعضا َءه بالخوارج،
واملضلّلني .وال تقترص أهمية هذه املواجهة عىل تباين الرؤى السياسية
بني النرصة وداعش ،بل يف الرصاع عىل النفوذ واملــوارد؛ فالسبب
كل منهام يف السيطرة
الجوهري للرصاع بينهام هو آبار النفط ،ورغبة ٍّ
عىل هذا املورد االقتصادي امله ّم( .((2وبنجاح الجيش الحر باالشرتاك
 16من أبرز من أيّد إعالن الدولة :أبو سعد العاميل ،وأبو الحسن األزدي ،وأبو هامم بكر
األثري ،وأبو سفيان السلمي تريك البنعيل ،وأبو املنذر الشنقيطي ،وأبو محمد األزدي ،وأبو
يوسف البشري ،وغريهم .للمزيد من التفاصيل ،انظر :حسن أبو هنية" ،الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام ..تتم ّرد عىل القاعدة ( ،")2عريب ،2014/1/5 ،21عىل الرابط:
http://arabi21.com/a-2/a-299/717864-a
 17من أبرزهم :عصام الربقاوي ،الشهري بـ"أيب محمد املقديس" ،وعمر محمود عثامن
امللقّب بـ"أبو قتادة" ،والدكتور إياد قنيبي ،والداعية السعودي الشيخ سلامن العلوان..
وآخرون .انظر'" :داعش' يستنفر ضدّه الظواهري ودعاة 'الجهاد' يف الخليج واألردن" ،الحياة،
 ،2013/2/8عىل الرابط:
http://alhayat.com/Details/601252
" 18القاعدة تنفي صلتها بالدولة اإلسالمية يف العراق والشام" ،القدس العريب،2014/2/3 ،
عىل الرابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=129773
 19لالطّالع عىل بيان جبهة النرصة بعنوان "وقد أعذر من أنذر" ،عىل الرابط:
http://justpaste.it/ec4z
" 20مقاتلو 'النرصة' و'الجبهة اإلسالمية' يوسعون مواجهة 'داعــش' رشقًــا" ،الحياة،
 ،2014/2/8عىل الرابط:
http://alhayat.com/Details/601364
 21انظر :حمزة املصطفى'" ،النرصة' تحرم 'داعش' من الذهب األسود :عن مصادر متويل
الحركات الجهادية" ،زمان الوصل ،2014/2/14 ،عىل الرابط:
http://www.zamanalwsl.net/news/46571.html
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مع جبهة النرصة ،يف طرد داعش من دير الزور ،يكون التنظيم قد
التوسع والهيمنة ،كام
فقد أحد أه ّم موارده املالية التي متكّنه من ّ
أنّه فقد جز ًءا كب ًريا من ق ّوته نتيجة قطع طريق إمداده وتواصله مع
العراق ،ليبقى معزولً يف الرقّة وبعض قرى ريف حلب الرشقي.
إ ّن قيام "داعش" باغتيال "أبو خالد السوري" (وهو أحد قيادات حركة
أحرار الشام اإلسالم ّية ،وقريب من قيادات تنظيم قاعدة الجهاد،
كلّفه أمين الظواهري بالتحكيم بني النرصة والدولة) ،سيع ّزز القناعة
السابقة لجهة انزياح النرصة بصور ٍة أكرب لقتال "داعش" وإخراجه
نهائيًّا من سورية .كام أ ّن هذا االغتيال من شأنه أن يدفع حركات
إسالم ّية كأحرار الشام ،لرفع تحفّظاتها عىل رضورة قتال تنظيم داعش
حتى إخراجه من سورية.

جبهة ث ّوار سورية :برزت الجبهة خالل املواجهات األخرية ق ّو ًة
عسكرية منظّمة توازي الفصائل اإلسالمية الكربى لجهة العدد
والعتاد؛ فقد أخذت عىل عاتقها قتال "داعش" وطرده من معظم
قرى ريف إدلب ،وريف حامة الشاميل ،والسيطرة عىل معظم مقا ّره،
عىل الرغم من املالحظات عىل قائدها جامل معروف؛ ذلك أ ّن
مقاتليها (كتائب وألوية شهداء سورية سابقًا) الذين كان لهم دو ٌر
كبري يف قتال النظام خالل عام  ،2012تراخَوا بعد خروج النظام من
مناطقهم يف ريف إدلب عىل الرغم من الدعم الكبري الذي يصلهم من
الخارج ،ما جعل بقية الفصائل  -بخاصة اإلسالمية  -ترتاب يف معروف
ومقاتليه ،وتع ّدهم مرشوع "صحوات" مدعومة سعوديًّا وغرب ًّيا ،وال
سيّام أ ّن اإلعالن عن تأسيس "جبهة ث ّوار سورية" ( 10كانون األول /
ديسمرب  )2013جاء بعد أسبوعني من تأسيس "الجبهة اإلسالمية" (22
ترشين الثاين  /نوفمرب .)2013
بغض النظر عن مدى ص ّحة اال ّدعاءات السابقة ،أصبحت "جبهة ث ّوار
ّ
سورية" من أه ّم الفاعلني يف الشامل .وحرص قائدها عىل تحديد
مها ّمها بــ "قتال النظام والقاعدة" يف رسالة إىل القوى ااملتو ّجسة من
نفوذ الجهاديّني يف الشامل السوري؛ سع ًيا وراء تلقّي الدعم واملساندة
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وملء الفراغ بعد خروج رئيس هيئة األركان سليم إدريس من املنطقة،
إثر مهاجمة "الجبهة اإلسالمية" مقا ّر األركان املشرتكة يف منطقة باب
الهوى يف شهر كانون األ ّول  /ديسمرب  .2013وجدت هذه الرسالة
استجاب ًة رسيعة من االئتالف الوطني والحكومة املوقّتة وداعميها
اإلقليميني؛ إذ كشف معروف أ ّن جبهة ث ّوار سورية واأللوية التابعة
لها "ستكون النواة األوىل لتشكيل الجيش الوطني الح ّر" ،والذي
تنحرص مها ّمه يف "قتال نظام بشار األسد والتنظيامت األصولية"(.((2
جيش املجاهدين :تشكّل يف  2كانون الثاين  /يناير 2014؛ أي قبل
يومٍ واحد من بدء املواجهة مع "داعش" .لكن ،وعىل الرغم من
التطابق الكبري يف الطروحات واألهداف ،وعىل الرغم من كونها تعمل
يف الح ّيز الجغرايف نفسه وضمن غرفة عمليات مشرتكة ،مل تنض ّم
الفصائل املشكّلة لجيش املجاهدين إىل "الجبهة اإلسالمية"؛ ما يعني
ومنافسا للجبهة يف الشامل ومبه ّمة
جسم إسالم ًّيا موازيًا
أنّه قد يكون ً
ً
مح ّددة هي قتال "داعش" .ضمن هذا اإلطار ،أعلن الجيش الحرب
"يحل هذا األخري نفسه أو ينخرط يف صفوف
عىل "داعش" حتى ّ
(((2
التشكيالت العسكرية األخرى"  .ومتكّن مقاتلو جيش املجاهدين
من طرد "داعــش" من معظم قرى ريف حلب الغريب ،واألحياء
الغربية يف مدينة حلب مبا فيها مستشفى العيون مق ّر "داعش"
الرئيس يف املدينة.

موقف النظام
ع ّزز ظهور "داعش" عىل هامش الثورة ومت ّدده يف شامل سورية
ورشقها عىل حساب فصائل املعارضة األخرى ،موقف النظام الذي أخذ
قبل انعقاد مؤمتر جنيف( )2يؤكّد أكرث أ ّن معركته هي يف مواجهة
تنظيامت جهادية متط ّرفة ،معظم منتسبيها من غري السوريني .وأل ّن
حضور "داعش" وسلوكه يخدمان روايته ومواقفه داخل سورية
أي مواجهة قد تضعف التنظيم.
وخارجها ،تج ّنب النظام الدخول يف ّ
بل عىل العكس ،قام النظام مبساعدته يف وجه فصائل املعارضة التي
اجتمعت عىل قتاله وإخراجه من سورية .وم ّهد له الطريق يف بعض
الحاالت؛ إذ قام طريانه بقصف الفصائل التي كانت تدافع عن مدينة
" 22قائد جبهة 'ثوار سوريا' :نحن نواة الجيش الوطني وستنض ّم إلينا نصف كتائب
املعارضة" ،الرشق األوسط ،2014/1/12 ،عىل الرابط:
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=757370&issue
no=12829#.UtTo-56Swy4
" 23جــيــش املجاهدين يف سوريا يعلن الحرب عىل الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام" ،إيالف ،2014/1/4 ،عىل الرابط:
http://www.elaph.com/Web/news/2014/1/864094.html
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المواجهة مع داعش :أسبابها ومآالتها المحتملة

الباب الواقعة شامل حلب ،والتي كان يحارصها "داعش" ،ما س ّهل
يعب عن
استيال َءه عليها .وبنا ًء عليه ،مث ّة قناعة بأ ّن "داعش" وإن كان ّ
مزا ٍج متط ّرف م َريض ومهووس ،وعن عطب حقيقي خلّفه االستبداد
يف املجتمعات العربية ،قد تكون أجهزة مخابرات النظام وحلفائه
فعل .وبالنتيجة ،إذا كان "داعش" يخدم أجندة النظام سواء
اخرتقته ً
ٍ
بقصد أو بغري قصد ،فإ ّن مصلحة النظام تقتيض استمراره وعدم
انهياره أمام اجتامع فصائل املعارضة السوريّة عىل التخلّص منه ومن
مامرساته.

العامل الخارجي
توسع الجامعات الجهاديّة يف سورية
كان للعامل الخارجي أثره يف ّ
وانتشارها؛ فغياب إجر ٍ
اءات دول ّية رادعة ض ّد النظام ،وازدياد املجازر
والضحايا أ ّديا إىل عدم "اع ـراض" رشائح من املحت ّجني عىل نشاط
الجامعات الجهاديّة بعد أن رفضت مشاركتها بداية الثورة ،وال سيّام أ ّن
هذه الحركات أخذت عىل عاتقها قتال ق ّوات النظام ،والتص ّدي لهجامته
عىل املدن والقرى .ويف مرحل ٍة الحقة ،رفضت القوى الغربية تسليح
كتائب الجيش الح ّر ،وضيّقت عىل بعض الدول التي تق ّدم السالح
للث ّوار .األمر الذي أ ّدى إىل إضعاف الجيش الح ّر ،وهو ما أ ّدى بدوره
إىل ازدياد نفوذ الجامعات الجهاديّة كونها تعتمد يف تسليحها ومتويلها
عىل مصادر غري تقليدية تأيت من الت ّربعات والغنائم التي تكتسبها من
مهاجمة الثكنات العسكرية الكربى .ونتيجة الستمرار هذا التو ّجه،
بدأ ميزان القوى مييل لفائدة الحركات الجهادية ،األمر الذي ع ّزز
حضورها ونفوذها ،ال س ّيام بعد أن بدأت تفرض سيطرتها عىل طرق
اإلمداد الرئيسة واملعابر الحدودية؛ كام جرى مع "داعش" يف معرب باب
السالمة /أعزاز ،ومعرب تل أبيض /الرقة .األمر الذي حدا بالجيش الرتيك
إىل استهداف "داعش" وأل ّول مرة يف  29كانون الثاين  /يناير ،2013

عندما سيطر التنظيم عىل بلدة الراعي املحاذية للحدود السوريّة
الرتكيّة ،ما أوقع عرشات القتىل من مقاتيل "داعش".
عىل الرغم من ذلك ،فإ ّن املوقف الغريب الرافض حتى اآلن تسليح
املعارضة السوريّة ،وتزويدها باملق ّومات الالزمة لقتال النظام
والتص ّدي لداعش يف الوقت نفسه ،سوف يع ّزز فرص استمرار التنظيم
األقل قد يطيل عمره.
وبقائه ،أو عىل ّ

خاتمة
ميكن القول إ ّن املعركة مع "داعش" قد انطلقت ،وسوف تتط ّور وتتّسع،
حتى تستعيد الثورة السوريّة نفسها .لقد كشفت هذه املعركة  -وإن
كان متوقّ ًعا أن تكون طويلة وصعبة  -حجم ق ّوة "داعش" العسكريّة
املحدودة؛ بعكس ما كان يروج يف أوساط الجهاديني ،ويف دوائر
اإلعالم الغريب .وب َدا واض ًحا أ ّن ق ّوة "داعش" تكمن يف مستوى إجرامه،
وخوف املجتمع منه .ويف هذا ق ّدم "داعش" منوذ ًجا منف ًرا لكثري من
رشائح املجتمع السوري يف ما يتعلّق بطروحاته عن الدولة اإلسالمية،
وتحكيم الرشع بالق ّوة واإلكراه.
وكشفت املواجهات من زاوي ٍة أخرى حجم تالقي املصالح بني "داعش"
والنظام ،بخاصة عندما ه ّدد "داعش" ونفّذ تهديداته بإخالء مناطقه
اقب
حي النقارين يف حلب .وال ميكن ملر ٍ
للنظام؛ كام حصل يف ّ
أن تفوته مالحظة حجم اإلرباك الذي تس ّبب فيه اجتامع فصائل
املعارضة السوريّة عىل قتال "داعش" وإخراجه؛ فقد كان النظام
مرتا ًحا لتضاعف نفوذ الجهاديني ،أل ّن ذلك يع ّزز من جهة روايته عن
الثورة منذ البداية بأنّها "مؤامرة سلفية إرهابية" تستهدف "علامنيته
وتسامحه" ،ومن جه ٍة أخرى أضعف ذلك قدرته عىل توظيف مسألة
الجهاديني ،إلعادة تأهيل نفسه دول ًّيا بوصفه طرفًا معرتفًا به يف
"مكافحة اإلرهاب".
أ ّما اجتامع فصائل املعارضة أل ّول مرة منذ عسكرة الثورة عىل قتال
"داعش" ،فيُع ّد فرص ًة لبناء جسمٍ عسكري مو ّحد يكون نوا ًة ٍ
لجيش
وطني ميثّل الثورة وأهدافها ،ويض ّم الفصائل العسكرية الوطن ّية
موقف
مبختلف تو ّجهاتها الفكرية والسياسية ،بعد أن يكون هناك
ٌ
رضت بالثورة
واضح ورصيح جرى اتّخاذه من التنظيامت التي أ ّ
سياسيًّا وعسكريًّا.

