مركزعمران للدراسات االستراتيجية
ً
ً
ً
مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسورية واملنطقة دول ــة ومجتمعـ ــا ،تـ ــرقى لتكون مـ ــرجع ــا
لترشـيد الس ــياســات ورسم االســتراتيجيات.
ً
ً
ً
تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر  2013كمؤسسة دراسات تسعى ألن تكون مرجعا أساسا ورافدا في القضية
ُ
السورية في مجاالت السياسة والتنمية واإلدارة املحليةُ ،يصـدر املـركـز دراســات وأوراق منهجيــة تساند املسيرة العمـلية
للمؤسسـات املهتمــة باملس ــتقبل السوري ،وت ــدعم آليـات اتخاذ القـرار ،وتتفاعل مـع الفـواعل عبـر منصــات متخصصة
لتحقيـق التكامــل املعلوماتي ورسـم خـارطة املش ــهد.
ّ
تعتمد دراسات املركز على تحليل الواقع بأبعاده املتراكبة ،ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات ّ
ممـ ــا يمكـن م ــن وض ــع
الخطط التي يحـقـق تنفيذها تلك االحتيـاجات.

املوقع اإللكتروني www.OmranDirasat.org
البريد اإللكتروني info@OmranDirasat.org
تاريخ اإلصدار 09 :حزيران /يونيو 2020
جميع الحقوق محفوظة © مركز عمران للدراسات االستراتيجية

تنظيم حراس الدين ..النشأة والديناميات واالتجاهات املستقبلية

متهيد
ً
ً
ال تزال تواجه محافظة إدلب واملناطق املحيطة العديد من املهددات األمنية الداخلية والخارجية ،وترسم مشهدا مليئا
باالرتكاسات املحتملة؛ ومن بين تلك املهددات والتحديات ملف تنظيم "حراس الدين" الذي يتسم بآليات عمل ذاتية
خاصة؛ وديناميات متعددة في العالقة مع الفواعل اآلخرين؛ وتصاعدت أهمية هذا امللف من خالل انتقال العالقة مع
هيئة تحرير الشام من عالقة مضطربة محكومة باملصلحة إلى املواجهة العسكرية .وفي ظل أسئلة التحديات الداخلية
للمحافظة وما يشكله من عبء و"حجج" تدخل عسكري تزيد من األعباء السياسية واالجتماعية واألمنية املحلية؛ يحاول
ً
هذا التقرير تبيان ماهية تنظيم "حراس الدين" وأبرز تحوالته وعالقاته املحلية؛ محاوال الوقو على االتجاهات العامة
املتوقعة ملستقبل صراعه مع "الهيئة")1( .

البطاقة التعريفية
كانت االنطالقة الرسمية للتنظيم في  27شباط  ،2018حيث اندمجت سبع مجموعات متشددة في إدلب ومحيطها (كما
هو موضح بالجدول( )2(،وشكلت جسم عسكري واحد ُسمي بـ "تنظيم حراس الدين" ،انضمت إليه  10تشكيالت أخرى
كانت أغلبها تجمعات محلية صغيرة أو منشقة من فصائل أخرى ،وتتسم كل الفصائل املنضوية للتشكيل الجديد بعالقات
مباشرة أو غير مباشرة مع تنظيم القاعدة 3.وهو أمر ساهم في اعتبار التنظيم الجديد أحد مكونات تنظيم القاعدة التي
ُتعر بوالئها لزعيم التنظيم أيمن الظواهري)4( .
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( )1ارتكز التقرير على تقارير الرصد بمركز عمران للدراسات االستراتيجية باإلضافة إلى  3مقابالت عبر السكايب أجراها الباحث مع (عنصر سابق في الدفاع املدني ملدينة
سراقب – قيادي في الجبهة الوطنية للتحرير – ناشط في املجال الصحي) بتاريخ  20أيار  –2020تم التركيو في املقابالت على طبيعة خارطة السيطرة املحلية في مناطق
سيطرة املعارضة بعد انتهاء حملة النظام العسكرية األخيرة
( )2مقابلة أجراها الباحث مع إعالمي في الجبهة الوطنية وتم الحديث فيها عن املراحل األولى من تشكيل تنظيم حراس الدين والصفات التي ميزت الفصائل التي شكلت
التنظيم 10 ،أيار .2020
( )3الصراع بين الجهاديين ووالدة ّ
حراس الدين ،تشاتم هاوس ،نيسان https://bit.ly/36PVtIx ،2018
( )4أعلن تنظيم الحراس عن إطالق املؤسسة اإلعالمية الناطقة باسمه " مؤسسة شام الرباط لإلنتاج اإلعالمي" ،شباط .2018
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خريطة ( :)1السيطرة الشاملة في محافظة إدلب  28-أيار )5( 2020

( )5توضح الخريطة مواقع انتشار تنظيم حراس الدين من دون السيطرة الفعلية وهو ينتشر في مواقع تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام بشكل مباشر أو غير مباشر
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يفتقر التنظيم لهيكل إداري مركزي؛ وتتوزع بنيته إلى مجموعات صغيرة في أجزاء مختلفة من شمال سورية .وتعمل كل
مجموعة على اجتذاب املهاجرين (املقاتلين األجانب) وكذلك املقاتلين املحليين الذين غادروا "هيئة تحرير الشام" .وفي
الفترات األولى من تشكيل التنظيم كان ما ال يقل عن نصف أعضاء املجموعة البال عددهم  2500-700من املقاتلين
األجانب فيما وصل عدد مقاتليها في  2020إلى  3500مقاتل منهم  %60إلى  %70أجانب)6( .

همام الشامي ،بينما تولى قيادته العسكرية أبو َّ
تزعم التنظيم منذ اإلعالن سمير حجازي امللقب بأبو َّ
همام األردنيّ .أما أبرز
علمائه الشرعيين ُ
فهما األردنيان سامي العريدي وأبو جليبيب األردني .كما يضم العديد من "الشخصيات الجهادية" مثل
أبو بصير البريطاني وأبو أنس السعودي وحسين الكردي وأسماء أخرى معروفة في املشهد الجهادي ومعروفة بوالئها لتنظيم
القاعدة.

( 6ماذا تعر عن قادة "حراس الدين" األردنيين في سوريا؟ حفريات 26 ،آذار https://bit.ly/2ySyCzs ،2020
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في  30حزيران  2019أكدت وزارة الدفاع األمريكية عن قيام أحد مسيراتها باستهدا بناء في جنوب حلب ضمن مواقع
سيطرة املعارضة؛ حيث كان يجتمع فيه عدد من قادة "حراس الدين" وغيرها من الفصائل املتشددة وذلك من أجل حل
نزاعات داخلية )7( .وبعد شهر ( في  31آب  )2019أعلنت الوزارة مرة أخرى عن استهدافها ملعسكر تدريبي يستخدمه كل
من "حراس الدين" و"أنصار التوحيد" ،وأسفر االستهدا عن مقتل أحد أهم قادة األنصار وهو ليبي الجنسية وملقب
بأبو أسامة الليبي )8(.وفي  10أيلول  2019؛ أدرجت الواليات املتحدة التنظيم وزعيمه املؤسس سمير حجازي على الئحة
قوائم اإلرهاب وأعلنت حينها عن مكافأة وصلت إلى  5مليون دوالر أمريكي ملن يقدم أي معلومات عن التنظيم أو أحد
قادته )9(،وجاءت هذه القوائم بعد  10أيام فقط من تنفيذ الواليات املتحدة لغارتها الجوية الثالثة في غضون شهرين ضد
التنظيم في محافظة إدلب السورية .وفي  22تشرين الثاني  2019أعلن تنظيم "حراس الدين" عن مقتل أحد أهم قادته
األردنيين "بالل خريسات" وذلك بعد استهدا

موقع تواجد عن طريق مسيرة أمريكية)10( .

ديناميات املوقف والقرار العسكري
ً
ال يعتبر التنظيم ،من التنظيمات التي تمتلك قدرة وقوة عسكرية بحد ذاته ،لذلك غالبا ما يلجأ إلى التحالفات مع تنظيمات
أخرى عند قيامه بهجمات عسكرية على املناطق الخارجة عن سيطرته ،كجماعة "أنصار التوحيد" و"جبهة أنصار الدين"
وغيرهم ،وال يمتلك "التنظيم" قيادة مركزية فعلية ،وإنما كل مجموعة تابعة له تقوم بإدارة شؤونها وتخطط وتنفذ
لعمليات الخطف أو القتل بحسب ما تراه أنه يحقق أهدافها.
يتواجد التنظيم وينتشر بشكل ُمكثف وقوي في  14نقطة (قرية/بلدة) في مناطق سيطرة املعارضة بإدلب 14 ،موقع من
أصل  206موقع تحت سيطرة الجبهة الوطنية أو الهيئة أي يعني  ٪7من النسبة الكاملة لسيطرة املعارضة ،وغالبية تلك
املواقع متواجدة في الجنوبي الغربي مما تبقى للمعارضة في املنطقة (انظر الخريطة أدناه) ،وتجدر االشارة هنا إلى أنه ال
يمكن توصيف تواجدهم في تلك املناطق بالسيطرة بحكم ديناميات عملهم فهم يعتمدون على التحرك السريع واالنتشار
ً
املؤقت في مواقع أخرى ولفترة قصيرة جدا من أجل تحقيق أهدا معينة ،من املمكن وصف هذا االنتشار (باالنتشار
ً
غالبا يترافق بعمليات خطف أو اغتياالت في املنطقة)11( .
الطيار) والذي حصل  9مرات منذ تشكيل التنظيم وكان
مع بداية عام  2019وعلى الرغم من صغر حجم الفصيل من ناحية العتاد؛ بينت حسابات موالية للحراس بأن التنظيم
ً
نفذ أكثر من  200هجوم في محافظات إدلب والالذقية وحماة وحلب على مواقع للنظام ،ولكن دائما ما كان التنظيم يشترك
بتلك العمليات مع مجموعات أخرى ،أمثال "حزب اإلسالم التركستاني" أو "أنصار التوحيد" ،وحتى "هيئة تحرير الشام"
ً ً
في بعض األحيان على الرغم من أن العالقة آنذاك بين التنظيم و” الهيئة” كانت تشهد توترا قابال لالنفجار.

( )7قتل خالل عملية االستهدا ستة من قادة التنظيم ،عر منهم ،أبو عمر التونس ي ،أبو ذر املصري ،أبو يحيى الجزائري ،وأبو دجانة التونس ي ،وأصيب في الهجوم أربعة
عشر عنصر أخر ،غالبيتهم من تونس ومصر.
)8( Syria's war: US 'targets al-Qaeda leaders' in rebel-held Idlib, Aljazeera En, 01 Sep 2019, https://bit.ly/3cLJ9Ky
)9( Designation of Hurras al-Din as a Specially Designated Global Terrorist, federal register, 09 Sep 2019. https://bit.ly/37egLzW
)10( Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM) Weekend Summary, December 21-28, 2019, https://bit.ly/30ltRtr
( )11مقابلة سكايب أجراها الباحث مع عسكري منشق متواجد في إدلب وتم مناقشة فيها االستراتيجية التي يتبعها تنظيم حراس الدين 5 ،أيار .2020
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ملحق خريطة السيطرة والنفوذ في محافظة إدلب وما حولها/نيسان 2020

ترتبط بوصلة املوقف العسكري للتنظيم حيال العالقة مع الفواعل املحلية بمحدد "قرب تلك الفواعل من فكر
وهيكلية تنظيم داعش بالدرجة االولى وتنظيم القاعدة بالدرجة الثانية"؛ بينما ترتبط في باقي الفواعل بعالقة براغماتية
تتغير وفق طبيعة الظر األمني العام والحركة العسكرية ضد النظام؛ ففي حين اندمج التنظيم في  28نيسان  2018مع
ً
فصيل "أنصار التوحيد" (جند األقص ى سابقا) تحت مسمى حلف نصرة اإلسالم بدوافع أيديولوجية )12(،باإلضافة إلى
اندماجه مع بقايا تنظيم داعش؛ اضطر – بحكم الدوافع البراغماتية  -في  26نيسان  2018للقيام بشن هجمات مشتركة
مع أنصار التوحيد (وهو فصيل غالبيته من جند األقص ى) وجيش العزة ،على قوات النظام السوري في ريف محافظة
حماة الشمالي ،وكانت هذه املرة الوحيدة التي يتعاون فيها حرس الدين مع فصيل من الجيش الحر بشكل مباشر.
من جهة أخرى؛ وعلى الرغم ما تظهره العالقة الراهنة من توتر مع هيئة تحرير الشام؛ فقد أصدر التنظيم في  29شباط
 2018بيا ًنا يوضح فيه معارضته للقتال الحاصل بين الجبهة الوطنية وهيئة تحرير الشامّ ،
وبين بذات السياق أنه سو
( )12تشكيل جديد في إدلب تحت مسمى “حلف نصرة اإلسالم” ،عنب بلدي 29 ،نيسان https://bit.ly/2AUlLNG ،2019
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يهاجم الجبهة الوطنية في حال قررت الهجوم على مواقع “الهيئة” في كل من "محمبل ،بسنقول ،وكفرشاليا" وهي مواقع
ينتشر فيها تنظيم "حراس الدين" بكثافة .إال أن هذا املوقف البراغماتي لم يمنع هذا التنظيم في  30كانون األول 2019
من رفض اقتراح “الهيئة” بتشكيل مجلس عسكري مشترك في إدلب ،تحت إشرا قادة عسكريين وشرعيين من
ّ
ُ
"الهيئة" ) 13(.وفي 10أيار  2020نشر بيان منسوب للقائد العام لتنظيم "حراس الدين" أبو همام الشامي" ،يحذر فيه
عناصر "هيئة تحرير الشام" من القبول بالعمل تحت راية الجيش التركي ،أو ضمن اتفاقات سوتش ي وغيرها من التوافقات
الدولية.
تدلل بعض املحطات في حركية هذا التنظيم على خصوصية العالقة مع تنظيم داعش على الرغم من قيام األخير بتكفير
"حراس الدين" في مطلع عام  ،2018ويمكن استنتاج هذه الخصوصية من خالل عدة مؤشرات؛ أولهما حين قتل أحد أهم
قادته (أبو جليبيب األردني) في  28تشرين الثاني  2018قتل في درعا حيث رجح أنه كان بمهمة تتعلق بالتواصل مع خاليا
تنظيم داعش املتبقية في املنطقة .وثاني تلك املؤشرات يتأتى من مقتل مقاتلي "حراس الدين" برفقة "البغدادي" في 27
تشرين األول )14( .2019

خالف مرجعي ومصلحي مع "هتش"
لم تشن "الهيئة" عمل عسكري أو أمني واسع على "حراس الدين" خالل عامي  2018و ،2019ال بل كانت تتعاون معها في
بعض األحيان ،ويعود السبب لرغبة "الهيئة" في عدم فتح جبهة داخلية وتأجيل التصعيد إلى انخراطها باقتتال مستمر مع
الجبهة الوطنية للتحرير وتشكيالت محلية من الجيش الحر .ومركزة بذات الوقت على االنتفاضة املدنية ضد الجهاز األمني
ً
لهيئة تحرير الشام وحكومة اإلنقاذ باإلضافة إلى الوضع غير املستقر مع جبهات النظام ،عموما ولفهم طبيعة العالقة
املعقدة يمكن تفنيد أسباب الخالف في ثالثة محاور)16( )15(. :

املحور األول :اختالف املرجعيات :على الرغم من أن غالبية تنظيم حراس الدين هم من املنشقين عن هيئة تحرير الشام
إال أن الخالفات البينية تتمركز إلى حد كبير على مستوى القيادة وجراء قضية رئيسية تتمثل بقيام هيئة تحرير الشام
اعالن فك ارتباطها بالقاعدة .وما استلحقته "الهيئة" في  27تشرين الثاني  2017من اعتقال لكل من (سامي العريدي،
الرئيس السابق للمجلس الشرعي لجبهة النصرة ،أبو جليب األردني قائد جبهة نصرة في الجنوب (درعا) ،إياد نظمي صالح
خليل قائد عسكري ،أبو خديجة األردني ،وأبو مصعب الليبي) )17( ،وهي أسماء امتازت بعالقة وطيدة مع تنظيم القاعدة،
وبعد هذه االعتقاالت ،استقال العديد من أعضاء هيئة تحرير الشام ،وهددت العديد من الفصائل املنضوية في "الهيئة"
باالنفصال عنها ،مما دفع الجوالني إلى تجديد املفاوضات مع القاعدة ،التي لم تؤد في النهاية إلى أي ش يء .إ ًذا ّ
يتمسك تنظيم
حراس الدين بمرجعية تنظيم القاعدة األم وبالوالء للظواهري كأمير التنظيم ولـ "أبو محمد املقدس ي" كمرجعية

ً
( )13أصدر أبو همام الشامي والدكتور سامي العريدي ،وكالهما موالين لتنظيم القاعدة ،بيانا من صفحتين يرفض فيه اقتراح هيئة تحرير الشام.
)14( Nowhere left to run: how the US finally caught up with Isis leader Baghdadi, The guardian, 27 Oct 2019 , https://bit.ly/37bcVaF
( ( 15اشتباكات بين «حراس الدين» و«تحرير الشام» في إدلب ،الشرق األوسط 20 ،شباط https://bit.ly/3gKCC6k ،2020
( )16قاسم الصالح" ،حراس الدين" ترد على مضايقات "تحرير الشام" وتعتبرها ملصلحة النظام السوري ،أخبرا األن 23 ،نيسان https://bit.ly/2XoaT3v ،2020
( )17حفريات -ماذا تعر عن قادة "حراس الدين" األردنيين في سوريا؟ ،حفريات 26 ،آذار https://bit.ly/2ySyCzs ،2020
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أيديولوجية ،أما الهيئة فتتمسك بمشروعه الخاص ،وتستند إلى "أبو قتادة الفلسطيني" ،بوصفه املرجعية الجهادية
الداعمة ّ
لفك االرتباط.
املحور الثاني :املحور االقتصادي؛ ال يمكن إغفال العنصر املالي واملوارد االقتصادية من خارطة الصراع البينية؛ إذا
تتعزز املعطيات باتجاه تكوين مقاربة مفادها أن جذور الخال هو من جهة "حراس الدين" البحث عن موارد تعينه على
التماسك التنظيمي وتوفر له قدرة على زيادة هوامش حركته العسكرية حيث تعد مسالة نقص التمويل وانخفاض
مستويات التسلح إحدى مظاهر الضعف في التنظيم؛ ومن جهة الهيئة هو حماية مصالحها وما تعتبره مواردها من املخاطر
الداخلية)18( .

املحور الثالث :خالفات في املصالح السيما املرتبطة بمسائل السالح واألمن املعلوماتي ،وتمظهر هذا الخال على سبيل
املثال في اتهام "حراس الدين" لبعض قياديين "الهيئة" بإرسال مواقع جغرافية لقادتهم األجانب إلى التحالف الدولي
(أمريكا) ،باإلضافة إلى اتهام مباشر لـ "أبو محمد الجوالني" ،بالتعامل مع األتراك واألمريكيين ،والوشاية بالقيادات األجنبية
ل ـ "حراس الدين")20( )19( .

في بداية شهر شباط عام 2018؛ وقعت املناوشة العسكرية األولى بين التنظيمين ،بعد حرب إعالمية وتبادل ّ
لالتهامات بين
الطرفين واتهام "حراس الدين" للهيئة باالنحرا عن املشروع اإلسالمي الجهادي ،وأعلن هذا التنظيم عن نيته بالبدء
باستهدا العدو القريب والبعيد في آن معا ،إشارة منه على بدأ مرحلة العمل العسكري ضد الهيئة ( ،)21تلك األحداث
ّ
أسفرت عن حصول تنظيم "حراس الدين" على تأييد من معظم منظري التيار السلفي الجهادي ،وحظي بدعم وتمويل
ّ
ً ً
مباشر من القاعدة ،واستقطب عددا كبيرا من املقاتلين األجانب الذين حاول "أبو محمد الجوالني" التخلص منهم .وفي
ً
 10شباط  ،2018تجددت االشتباكات العسكرية بين "حراس الدين" و"الهيئة" ،وتحديدا في بلدة "تل حدية" بريف حلب
الجنوبي ،وامتدت املعارك إلى مناطق في ريفي حماه والالذقية ،انتهت بعد وساطة من بعض الشرعيين)22( .

في  13كانون األول  2019توصل كل من "هيئة تحرير الشام" وتنظيم "حراس الدين" ،إلى اتفاق لحل الخال بين الطرفين
في محافظة إدلب شمالي سوريا .بوساطة من "جماعة أنصار اإلسالم" ،بهد وقف الخال بين "تحرير الشام" و"حراس
الدين" ،ونص االتفاق حينها على إطالق سراح املوقوفين واملحتجزين من الطرفين ،وتشكيل لجنة قضائية مشتركة
ّ
برضاهما ،مع مهلة  24ساعة لالتفاق على "مرجح النزاع" .وشدد االتفاق على تسليم جميع املوقوفين للجنة املشكلة ،كما
أشارت بنود االتفاق على أن شخص يلقب "الشيخ أبي عبد الكريم" املقرب من الهيئة سيكون املشر على عمل اللجنة
وبضمان من "جماعة أنصار اإلسالم".

( )18مقابلة سكايب أجراها الباحث مع أيمن الدسوقي الباحث في مركز عمران للدراسات االستراتيجية 15 ،أيار .2020
( )19اشتباكات بين «حراس الدين» و«تحرير الشام» في إدلب ،الشرق األوسط 20 ،شباط https://bit.ly/3gKCC6k ،2020
( )20قاسم الصالح" ،حراس الدين" ترد على مضايقات "تحرير الشام" وتعتبرها ملصلحة النظام السوري ،أخبرا األن 23 ،نيسان https://bit.ly/2XoaT3v ،2020
( )21إدلب :صدام وشيك بين "حراس الدين" و"تحرير الشام"؟ املدن 19 ،نيسان https://bit.ly/3clFtPK ،2020
( )22مقابلة سكايب أجراها الباحث مع عسكري منشق متواجد في إدلب وتم مناقشة فيها االستراتيجية التي يتبعها تنظيم حراس الدين 5 ،أيار .2020
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املواجهة املؤجلة
ال شك فقد شكل املوقف املصلحي للهيئة حيال االتفاق التركي الروس ي نقطة توجس للحراس؛ خاصة مع قيام الهيئة في
مطلع آذار  2020بإعادة النظر في أساس عالقتها الحالية وكيفية التعامل معهم بشكل ينعكس على الهيئة بشكل إيجابي،
خاصة وأن "حراس الدين" كرر في أكثر من بيان له على عدم موافقته وعلى عدم تقيده بأي اتفاق وقف اطالق نار في
املنطقة وحرص على نشر تهديداته ضد أي جهة دولية تعمل بشكل يخالف أو يعارض تطلعاته الجهادية ،وبزر ذلك بعد
قيام عناصر من هذا التنظيم باستهدا رتل تركي في إدلب بعبوة ناسفة بالقرب من بلدة محمبل مما أدى إلى مقتل وإصابة
عدد من الجنود األتراك)23( .

استغلت "الهيئة" تلك الحادثة ،وعمدت على التصعيد الفوري على مواقع "حراس الدين" في املنطقة بالتزامن مع حملة
إعالنية من قبل حسابات تتبع "للهيئة" تضمنت رفضها ملثل تلك الهجمات على املواقع التركية ،إذ عمدت الهيئة على
االيحاء بـ "أنها جزء من الحل وليست جزء من املشكلة" وذلك عن طريق تأمين سير اتفاق الـ  M4ومهاجمة أي تنظيمات
تعرقل االتفاق أو تستهد النقاط التركية ،حيث ترتجي قيادات الهيئة أن يشكل هجومها على "حراس الدين" بوابة من
أجل أن يتم قبولها أو االعترا بها كالقوة الوحيدة املحلية في إدلب على األقل في الوقت الحالي ،وستعمل "الهيئة" على
استغالل وجود هذا التنظيم ومعارضته التفاق وقف اطالق النهار وهجماته على طريق الـ  M4لترسل عدة رسائل مرتبطة
باإليحاء على االنضباط وفهم قواعد اللعبة عبر موقفها املستعد للتعاون

ملواجهة املهددات الداخلية)24( .

يمكن اعتبارمطلع عام  2020بأنه مرحلة املواجهة املؤجلة حيث شهدت مدينة أرمناز في ريف إدلب الشمالي الغربي توترا
ً
أمنيا بين "الهيئة" و"حراس الدين" وسط انتشار واسع لعناصر الطرفين في محيط املدينة وحول املواقع واملقار العسكرية.
حيث حاولت الهيئة فرض خطة أمنية تفض ي بإغالق عدد من مقار "حراس الدين" في املدينة لكنهم فشلوا بعد رفض
ً
ً
التنظيم إخالء أي مقر عسكري وهدد بالرد على أي إجراء بالقوة )25(،بينما أرسلت "الهيئة" رتال عسكريا للضغط على هذا
التنظيم مما أجبره على االنسحاب من املنطقة .وفي  27أيار  2020جددت هيئة تحرير الشام من هجماتها على مواقعه
وذلك بعد استهدا

رتل تركي في نفس اليوم بعبوة ناسفة)26( .

( )23استهدا رتل تركي على طريق الالذقية – حلب الدولي وسط تحليق طيران روس ي ،القدس 27 ،أيار https://bit.ly/3ckDv25 ،2020
( )24مقابلة سكايب أجراها الباحث مع قيادي في فيلق الشام وفيها تم مناقشة وضع االتفاق التركي والروس ي وطبيعة الهجمات العسكرية التي استدفت مواقع تركية في إدلب
بالقرب من طريق الـ  27 ،M4أيار .2020
( )25مرجع سابق.
( )26قتيل وجرحى ..عبوة ناسفة تستهد دورية للجيش التركي في إدلب 27 ،SY24 ،أيار https://bit.ly/37cU7Ys ،2020
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ختاماً

ً
كما أنه من املتوقع أن تستمرالواليات املتحدة باستهداف التنظيم في املرحلة املقبلة؛ فإنه من املتوقع أيضا أن تدخل
تركيا وبقوة على خط املواجهة مع هذا التنظيم إما بشكل مباشرأو دعم الجيش الوطني في تنفيذ هذه العملية ال سيما

بعدما زادت مؤشرات تعرض "حراس الدين" أمن نقاطها وأفرادها العسكرية؛
ً
من جهة اخرى بات واضحا أن املؤشرات األولية تدل على استمراراملواجهة بين "هيئة تحريرالشام" و"حراس الدين"
خاصة في ظل عدم وجود "مشروع تصالح جدي"؛ وبكن ستبقى "حراس الدين" تعول على فشل الهيئة في تحقيق
غاياتها املتمثلة في تحصيل "القبول الدولي واملحلي" لتعيد فرض شروطها على الهيئة من بوابة وحدة املصيروما تمليه
من مراجعات تنظيمية وفكرية ،وهذا يؤكد وبوضوح ان اختطاف املحافظة وتطويعها لغايات هذين التنظيمين إنما
هو خطروجودي لن يستقم دون وجود مواجهة قوى الثورة واملعارضة لهذه املشاريع العابرة للمصلحة الوطنية.
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