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قنع املجتمع 
ُ
قررت جبهة النصرة في سورية، فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، لكن خطوتها هذه، لم ت

قنع السوريين أنفسهم
ُ
 .الدولي، كما لم ت

 

 

 ،سه أسامة بن ًلدنالذي أّس  ،القاعدة العامليارتباطها بتنظيم  عن فّك  سوريةفي  "جبهة النصرة"أعلنت 

الذي تستخدمه  ،وكذلك استغنت عن العلم األسود ،"جبهة فتح الشام"إلى قررت تغيير اسمها كما 

أي ارتباطات  ،ه آخر أبيض، وأعلنت أنه لن يكون للجبهة الجديدةب واستبدلت ،التنظيمات املتشددة

 عسكري إسالمي محلي.تنظيم إلى ستتحول أنها ، أي خارجية

 

خارجي وآخر سبب ل مرة كاشف الوجه، اًلنفصال  ول أ، الذي ظهر نيمحمد الجوًلأبو  جبهةالزعيم ر برّ 

اخ ،املجتمع الدولي ذرائعفهو "إزالة  ؛ا الخارجيداخلي، أّم  روسيا والوًليات املتحدة، وتجنب  صوصا

 التي تقاتل النظام في سورية. "الفصائل بين املسافات "تقريبلـ هو ف ؛الداخليأّما ضرباتهم"، و 

 

تقديم مصالح العاملي، الذي بارك "زعيم تنظيم القاعدة  ،أيمن الظواهري ركة من تمت الخطوة بمبا

 ،، على الرغم من أنها تعني تخلي تنظيم القاعدة عن ذراعه العسكري على مصالح تنظيمه "الشعب السوري

 األكثر قوة على الساحة السورية.

 

 والتوحد العدل، وتحقيق هللا، دين مةإقا على العمل بـ "تحقيق ،د الجوًلني أهداف التنظيم الجديدحّد 

وأعوانه"، ما يعني أن أهدافها ما زالت دينية ًل مدنية، وًل  النظام على والقضاء الشام، لتحرير الفصائل مع

  ،ترى في الثورة السورية
ّ
 والحكم اإلسالمي الرشيد. ،ثورة إلقامة الخالفة إًل

 

 :
ا

 ل الدوليةفعات الرد  أوًل

تغيير التحالفات إلى  -تنظيم القاعدةبفك ارتباطها -قرار جبهة النصرة ي يؤدأن  ،رّجح كثيرون

فصائل أخرى من املعارضة من  قبول  على  ،وأن تحصل الجبهة الجديدة ،سوريةاًلستراتيجية على األرض في 

  تقاتل ضّد التي  ،املسلحة
ّ
دفعها وي ،أن ُيلّين هذا القرار الوًليات املتحدة ،ع آخرونالنظام السوري، وتوق

إلى  املتابعين بعض ذهبو الذي يؤرقها،  ،ألنها تخلصها من شبح تنظيم القاعدة ؛بهذه الخطوةلترحيب إلى ا

ا من اتفاق روس ي :وقال ،أبعد من ذلك ليكون لهذه الجبهة دور في  ،كيير أم -إن هذه الخطوة قد تكون جزءا

مختلفة عن  ،ل العمليةات الفعنت ردّ املستندة إلى املفاوضات، لكن، كا ،العسكرية–العملية  السياسية

 .ذلك كله

  زالت النصرة ما جبهة أن ،مسؤول من أكثر لسان وعلى ،املتحدة الوًليات أعلنت ؛من جهتها
ا
 اهدف
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وزارة الخارجية وقالت . اسمها تغييرمن  رغمعلى ال ،تشكله الذي الخطر من قلقها وأعربت عن للقصف،

 على أن اإلدارة األم"ًل يعني تغيير سلوكها وأهدافها ،اسمها ن تغيير جبهة النصرة"إ :ركيةياألم
ا
 ،ركيةي، مشددة

 و  ،منظمة إرهابية ّدهاتعًل تزال 
ا
 في الوسطى القيادة ، فيما سارع قائدركيةيا للطائرات الحربية األمهدف

ا "ستظل ،النصرة جبهة إن :إلى القول  أوستن، لويد الجنرال األميركي، الجيش  حتى ،قاعدةال تنظيم من جزءا

جوش أرنست، على القرارات التي أعلنتها جبهة  ،ب املتحدث باسم البيت األبيضعّق اسمها"، و  غيرت لو

د النصرة، 
ّ
  ،أن هذه القراراتوأك

ُ
ا يمثل تهديدا  لكونه ؛التنظيمهذا إلى ر من نظرة الوًليات املتحدة غيّ لن ت

 عمليات شن على ،املتنامية النصرة جبهة قدرة نم ،متزايدة مخاوف لدينا زالت ما" :وقال لغرب،لا مباشرا 

ا"وأوروبا املتحدة الوًليات دتهّد   قد ،خارجية تقييم "ستواصل  إن بالده :حين قال ،، لكّنه ترك الباب مواربا

 إن الوًليات ،كيربي جون  ،األميركية الخارجية باسم قال املتحدث ،"، كذلكاوضع هذا التنظيم مستقبليا 

دون من ى وشكل التحالف فقط، ا في املسّم تغييرا  ،إعالن فك اًلرتباط عن تنظيم القاعدةترى في  ،املتحدة

 وعقيدتها". ،وأهدافها ،تصرفاتها على الجبهة الجديدة من وقال "سنحكم هداف،األ تغيير 

 

 ،سواء فكت ارتباطها ،"جبهة النصرة"مواقع قصف في د في اإلعالن عن أنها ستستمر فلم تتردّ  ؛أما روسيا

ه، وقالت 
ّ
لتغيير  ،ًل توجد حاجة إلى تأكيد أن كل محاوًلت اإلرهابيين"نه إ :الخارجية الروسيةأم لم تفك

ما يسمى بالخالفة إقامة إلى ستبقى إرهابية ًل تهدف إًل " "جبهة النصرة"إلى أن  ت، وأشار "ستفشل ،صورتهم

املجتمع دعم في تعصبين ستستمر مكافحة "هؤًلء املوأن  ،"من خالل وسائل قاسية وهمجية ،اإلسالمية

ا قولها إلى فعل، وقصفت في اليوم التاليا"وبانتظام حتى القضاء عليهم تماما  ،الدولي مواقع  ،، وحولت فورا

مع قوات النظام السوري وحلفائه،  ،ضمن محاولتها استعادة السيطرة على املدينة ،للتنظيم في ريف حلب

نائب رئيس لجنة الدفاع ، وقال هي سبب هذا اًلنفصال ،سوريةفي لة ها الفّعاعملياتكما اّدعت روسيا أن 

الخطوات التي  ،في هذا اًلنفصالمت ساه"لقد  :أندريه كراسوف ،(الدوما)في مجلس النواب الروس ي 

تمنع انتشار وباء  ،االذي أصبح درعا  ،ًل سيما تشكيل التحالفو ، سوريةفي اتخذتها القوات الروسية 

 في إشارة إلى تحالفه مع النظام وإيران." اإلرهاب الدولي

 

ا:   ل املحليةات الفعرد  ثانيا

عارضة ؛أما على الصعيد املحلي
ُ
إلى الترحيب بهذه  ،فقد سارعت بعض الفصائل العسكرية السورية امل

تنظيم القاعدة "كان ب ،أن فك ارتباط جبهة النصرةالتي رأت  ،اإلسالمية "الشام أحرار حركة" الخطوة، بينها

ا  جيش"فيما وصف سلحة"، يجمع فصائل املعارضة امل ،سم  موحدالعائق األكبر أمام تشكيل ج ،دائما

 تحاد معهلالوأبدى استعداده  ،"بجدارة املمتاز"بـ  الجوًلني خطاب "املجاهدين
 
ر التحالف

ّ
 ،الدولي ، وحذ

، وهو أحد أكبر "اإلسالم جيش"ا لقصفها"، أّم  رهناك مبّر   يعد ألنه "لم ،من قصف الجبهة الجديدة الوليدة

 الشعب مصلحة في إن فك اًلرتباط "يصب ؛فقد رّحب بحذر، وقال ؛القوى العسكرية املعارضة في سورية
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ا يحكم حتى ،الجبهة الجديدة د على أنه "سيراقب سلوكدمائه"، لكنه شّد  وحقن ،وثورته ،السوري  حكما

 
ا

 عليها". عادًل

 

 ،السورية للمعارضة التابعة ،للمفاوضات العليا رّحبت الهيئة أما على صعيد القوى السياسية، فقد

لتصحيح  ،أخرى تبعها "خطوات دت على ضرورة أن ت"، لكّنها شّد خطوة مرحب بهاإنه " :وقالت الجبهة، بقرار

الذي يجمع كل السوريين تحت  ،مع املشروع الوطني الحقيقي ،أخطاء الفترة املاضية، وتحقيق اًلندماج

إنه  :وقال ،باسمها "، وتحّفظ املتحدثإلى مرحلة خالية من اًلستبداد والظلم ،تنتقل بالبالد راية واحدة،

 إلى يشر "لمرأيه في  الجوًلني خطاب إيجابي"، ألن انعكاس أي ،لهذه الخطوة يكون  أن يتوقع مع هذا "ًل

  يلق   هذا لم اًلرتباط األهداف، وألن فك البنية أو في تغيير  
ا

 ".ادوليا  قبوًل

 

خطوة أولى نحو محلية الثورة " وقالت إنه ،جبهةالبقرار  سوريةفي  "جماعة اإلخوان املسلمين"كما رحبت 

 ردّ لمن اًللتحام مع الحاضنة الشعبية تحتاج إلى املزيد "إلى أن هذه الخطوة  ،اأيضا  ،وأشارت"، وأهدافها

 ".الحقوق واملظالم

 

للجبهة وخطوتها،  ،املطلقفي  ،وبين رافض ،رّحب بحذرفقد تأرجحوا بين ُم  ،أما ناشطو الثورة السورية

دا ضرورة  ،وكال الطرفين
ّ
 الجبهة تبني أك

 
في أي وقت من  ،التي لم يكن من بينها، حسبفثورة ال أهداف

علن  ،داشّد العاملي، و الجهاد السوريين في حروب  زّج  ،األوقات
ُ
ا-على ضرورة أن ت يها عن عن  -أيضا

ّ
 الغلّو تخل

 الدولة اإلسالمية.إقامة إلى ن تتوقف عن الدعوة والتعصب، وأ

 

ّدتالتي  ،باملقابل، كانت هناك بعض قوى املعارضة دت على ضرورة أن الخطوة "خادعة"، وشّد  ع 

ا، ف ،هذه الجبهةمحاربة في  ،يستمر السوريون   ،"هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي"ـللقضاء عليها كليا

التفاف مكشوف على القرارات قرار الجبهة " أن بـ "معارضة الداخل"، رأتالتي يحلو لها أن تصف نفسها 

التي صّنفت جبهة  ،دت على ضرورة احترام القرارات الدولية"، وشّد التي صنفت قوى اإلرهاب ،الدولية

ضمن  ،دراج النصرةإل  ،الذي سعى منذ سنتين ،مع املوقف الروس ي ، في تماه  كامل  رهابيةكمنظمة إ ،النصرة

إن جبهة  "تيار بناء الدولة"كذلك قال  .هداف التي يقصفها التحالف الدولي الذي تقوده الوًليات املتحدةاأل 

 "النصرة 
ا

وأيديولوجيتها بقوة  ، من النظام، فجميعها قوى طغيانية تريد فرض نفسهاليست أفضل حاًل

 ."السالح والعنف والقتل

 

عملية  ،في محتواه ،قوى املعارضة السياسية السورية أغلبيةإلى الحدث بالنسبة ًل يمثل  ؛لةحصيالفي 

 تنظيم فك ارتباط بين جبهة النصرة و 
ّ

للتغلب على تعتقد أنه محاولة هي و  من الناحية الشكلية، القاعدة، إًل

اتفاق الوًليات املتحدة مع  ،، والتي يأتي على رأسهاالتي تواجه النصرة التحديات السياسية والعسكرية
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ا،  النصرةجبهة و  ،)داعش(ملحاربة تنظيم الدولة اإلسالمية  ،اون روسيا على التع وكذلك خسارة في آن معا

ا-نتيجة ممارساتها املتشددة  ؛من الحاضنة الشعبية لها اكبيرا  االجبهة جزءا  ضد السكان، وهو ما  -دينيا

ا-تجّسد   ضد الجبهة في مدن سورية مختلفة. ،بخروج العديد من التظاهرات -مؤخرا

 

 
ا
 العودة إلى البداياتا: ثالث

مرة في كانون الثاني/ يناير ول أُسمع باسمها  ،العاملي الجهادي رلفكإلى امنظمة تنتمي  ،جبهة النصرة

 ا في كفرا أمنيا ضربت مركزا إثر عملية انتحارية  في وأعلن عن تشكيلها ،، حين ظهر زعيمها الجوًلني2012

ا جاءت سعيا بأنها  ؛ئهاإنشاوراء الهدف من دت الجبهة حّد ، و 2011بدمشق في كانون األول/ ديسمبر  ،سوسة

ه ،من مؤسسيها ك ،"إلعادة سلطان هللا إلى أرض  ه  نت 
ُ
إلى ة ونرّد البسم ،والدم النازف ،وأن نثأر للعرض  امل

مل".سوالن ،الُرّضعألطفال ا  اء الرُّ

 

انتقد اًلتحاد  ،2014يل وفي نيسان/ أبر  في دمشق وحلب وإدلب. ،مات انتحاريةتبنت الجبهة عدة هج

لعودة إلى اودعاها أيمن الظواهري،  ،مبايعة زعيم تنظيم القاعدة ،إعالن الجبهة ،العاملي لعلماء املسلمين

 -اعقائديا -لتشابههما  ؛توأم تنظيم الدولة اإلسالميةاملتابعين بعض ها عّد و ، إلى صفوف الجيش الحر

في مدينة  ،2014نيسان/ أبريل في التنظيمان  اقتتلعان ما سر  ،لكن .تفاصيلالوانحصار الخالف بينهما في 

وانتهى اًلقتتال بانفصال تنظيم الدولة عن القاعدة، واستمرار ارتباط البوكمال الحدودية مع العراق، 

 الجبهة بها.

 

ا ما سوريون، وأنها ًل تعتمد على الغرباء، على عكس تنظيم الدولة أكدت الجبهة أن معظم مقاتليها  كثيرا

ا-هو ما ساعد على انتشارها اإلسالمية الذي اعتمد على العرب واألجانب، و   ،وريف دمشق ،في درعا -جغرافيا

وامليليشيات الحليفة له،  ،النظامقوات ضد خاضت معارك وشمال سورية، و  ،والقلمون  ،والقنيطرة

قامت  ؛والشرائح الشعبية ،وكوسيلة لكسب املزيد من املؤيدين زب هللا اللبناني.معارك أخرى ضد حو 

بينها وبين  ،في املعارك الدائرة نعلق ،راهبة مسيحية من بلدة معلوًل في القلمون السورية 13الجبهة بإخراج 

 ،مقاتلي الجبهةتمتدح فيها  ،فيما بعد، لُتدلي الراهبات بتصريحات إيجابية ّن عنهأفرجت قوات النظام، و 

ضمن قوة حفظ السالم التابعة  ،فيجي ةمن دول ،اجنديا  44احتجزت وطريقة تعاملهم اإلنسانية. وكذلك 

 حسن نّية.بادرة في وأفرجت عنهم  ،لألمم املتحدة في الجوًلن

 

، وبما أن من أبرز قوى املعارضة املسلحةإلى أن أصبحت  ،في سورية ،بشكل سريع ،تنامى نفوذ الجبهة

وقّدمت لهم السالح والذخيرة،  ،فقد كانت سخّية في دفع رواتب للمقاتلين ؛واردها كانت كبيرة ومتعددةم

 ودّربتهم، وصّنفتهم ضمن هياكل تنظيمية منضبطة، األمر الذي تسبب بدوره بزيادة شعبيتها ونموها.
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ا:   نصرة أم اثنتانرابعا

اإلسالميين بإطالق سراح العديد من  ،لثورةا من انطالق ،األولىاألشهر في  ،قام النظام السوري

ا ،املتشددين هذه بقي تشكيل  ،لذلك ؛جبهةهذه الفي تشكيل  -فيما بعد-، ومنهم من شارك واملتشددين جدا

االجبهة  املخابرات السورية في هذا  جانبمن  ،تالعب ماإمكانية في شكوك واضحة وكانت هناك ، مريبا

تبنيها لعبة من النظام، وبسبب أنها في  هبسبب شكوك ،ها الحراك الشعبينبذ ؛، وفي بداية تشكيلهااملوضوع

بال  ،في مناطق سكانية وجودةموأمنية  ،استهدفت مواقع عسكرية ،تفجيرات
ُ
مدنيين  وجودبإمكانية ولم ت

 القلق.على بعث ي اطائفيا  اخطابا  ،تبّني بعض قيادييهابسبب ، و في هذه األماكن

 

من أن تساهم في انتشار  ،هخوفو  ،قلق املجتمع الدولي ،األول  ؛قلقينفي سورية في  "جبهة النصرة"تسببت 

 -نظرهفي -وتحولها  ،من خطر إعادة تقييم املجتمع الدولي للثورة السورية ،التطرف، وما يحمله هذا األمر

 ،والثاني ،األصولية الجهاديةو  ،نظامبين الصراع إلى  ،شعب يريد الحريةو  ،بين نظام استبدادي ،صراعمن 

 دور القوى الديمقراطيةض وتقوي ،بابتالع الثورة ،هذه الجبهة من أن تقوم ،هو قلق الحراك الشعبي

 معها.يعزز فرص اًلصطدام األمر الذي  ،املعتدلةالعديد من الفصائل املسلحة العلمانية، ودور 

 

اا تنظيما  "جبهة النصرة"كانت  ،في بداياتها نية، وبدت للسوريين مثل شبح، والبواضح املعالم غير  ،غامضا

 ،املسلحين ،اإلسالميينمن مجموعة  همبعض عند ي، فهبالطريقة التي يريد هايرسم صورتراح كل طرف 

النساء من قامة إمارة إسالمية، ويستشهدون بمنعهم إلويسعون  ،الذين ينتهكون القوانين ،املتشددين

، وهي املتاجر على إغالق أبوابها وقت الصالةوإجبارهم ، من املتاجر( وإزالتهم الخمور البنطلونات)ارتداء 

، وهم ثوار للدفاع عن القيم السماوية واألرضيةكرسوا أنفسهم  ،نيإسالميثوار  تجّمع اآلخر همبعضعند 

 بدليل أنهم  ،وطنيون غير متشددين
ّ
ضم ( شمال سورية رأس العينمدينة )في  امحليا مجلس شورى  والشك

ا، وقاموا بحماية األحياءا، وأّمنا مسيحيا كاهنا  التي هجرها سكانها من  ،وا املحروقات والدقيق واألدوية مجانا

الحصول على أي مغانم  واحتى لو كانوا مسيحيين، ورفض ،توزيع مواد غذائية على املحتاجينباللصوص، و 

 إًل إذا كانت أسلحة. ،حرب

ا، بعض هذا الغموض األسطوري صحيح بسبب الحاجة ا غالبا ن الواقع، نشأ وبعضه اآلخر بعيد ع ،واقعا

تأكيد وجود إرهابيين متشددين مسلحين، ورغبة الحراك الشعبي في شحن حاجة النظام إلى  الرغبة،و 

ا عن  ،الثوار  .ضياعالو  ،األفقانسداد تعويضا

ا ا خرافيا ا، بل ظاهرة ،لم تكن النصرة كائنا  أسطوريا
ا

ح ،أو بطال
ّ
 تاظمتع ،متشدد ،تحّولت إلى تنظيم مسل

 ؛ة املمولينهوي ،بدقة ،، وًل أحد يعرفمن الخارجسخّية مساعدات قوته في مختلف أنحاء سورية، وتلقى 

 أو  ،في سوريةكبر التنظيمات املقاتلة أمن صار  ،بسرعةف
ا
 فضلها تسليحا أو  ،اكثرها تماسك

ا
شدها وأ ،ا وتمويال

 القتال.قدرة على 
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ا:   عقاب أميركي ودوليخامسا

ًلئحة املنظمات اإلرهابية، في  بهةجإدراج البقامت الحكومة األميركية  ،2012يسمبر د كانون األول/ يف

ار  ،ي حينهف ،وهو األمر الذي لقي التي قالت في معرض  ،املعارضة السياسية السورية بعض أطراف من فضا

قّدم  ،دنيينوإنها تحمي امل، سوريةتتعدى حدود  ،ممارساتإن هذه الجبهة ليس لديها أي  :دفاعاتها عنها
ُ
وت

 ،ا مصادر الدعمهًل يهمهدف واحد هو إسقاط النظام، وقالت إنه من أجل الدعم اإلغاثي لهم، وإنها تعمل 

ندرج في ت اأنه إليها،بالنسبة املهم ألن  وخلفّياته؛ أسباب هذا الدعم وأ ،الذي تتلقاه هذه القوة العسكرية

وقيام نظام ديمقراطي تعددي  ،في دمشقستبداد إسقاط نظام اًل  في السوريينإطار العمل ملساعدة 

" بمساعدة جهة عسكرية تداوليّ  دّي دون أن تحاول تفسير كيفية قيام نظام "ديمقراطي تعّد من تداولي، 

توجيه انتقادات كبيرة على الدولة واملجتمع، ما أدى إلى  ،ينوحدود الد ،تريد تطبيق الشرع ،ُمتشددة

رة لها.للمعارضة السياسية السورية، ور 
ّ
بك

ُ
 بما كانت هذه أحد األخطاء امل

 

اخفرح النظام السوري للخطوة األميركية،  الغرب إلى  إيصال   -منذ انطالق الثورة-نه كان يحاول أ صوصا

من وتريد إسقاطه، ويوحي بأن الصراع هو بينه  سوريةقناعة بأن املنظمات اإلرهابية هي التي تحاربه في 

ا، أخرى بهها من جهة القاعدة أو ما يشبين و  ،جهة ، ما بينه والجهاديين ،العالمأن يخّير  ،لهيمكن  ،أنه ظانًّ

يه عن دعم املعارضة املطالبة بإسقاطه. ،فرص قبول العالم بهيعزز 
ّ
 وتخل

 

للكيانات  ،إلى قائمة العقوبات ،"بهة النصرةج"قرر مجلس األمن الدولي إضافة  ،2013ايو مأيار/  30في 

يجب  ،منظمة إرهابية ،الدوليملجتمع إلى ابالنسبة الجبهة لتنظيم القاعدة، وصارت واألفراد التابعة 

نتيجة  ؛في بعض الحاًلتلم يؤثر على شعبيتها، بل زاد من تلك الشعبية  ،والقضاء عليها، لكن هذا ،محاربتها

إلنهاء  ،دةولم ُيقّدم لهم أي مساع ،الذي خذلهم ،بضرورة تحدي املجتمع الدولي ،شعور بعض السوريين

 الذي دّمر حاضرهم ومستقبلهم. ،والخالص من النظام ،الحرب

 

 ونتيجة هذا التصنيف، اشترطت روسيا والنظام السوري أ ؛وفيما بعد
ّ
شارك هذه الجبهة ًل

ُ
في  ،ت

بعدتإل الساعية  ،مفاوضات جنيف
ُ
مع رعتها  ،من هدنة يجاد حل سياس ي للقضية السورية، كما است

 في قائمةقرر الطرفان إدراجها  ،كذلك الدولة اإلسالمية.، حالها حال تنظيم ا العامالوًليات املتحدة هذ

تعزيز  بحثاكما املاض ي، فبراير شباط/ في  سوريةاستبعادها من اتفاق هدنة في و  ،لتنظيمات اإلرهابيةا

 بينهما ضدها.العسكري التنسيق 
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ا:   نتائج متوقعة ومحاذيرسادسا

من عدم  بّد  ًل ،فإنهت جبهة النصرة ًلتخاذ قرار فك اًلرتباط بالقاعدة، التي دفعسباب األ كن تمهما 

ومراقبة تصرفات الجبهة  ،نتائجه، وضرورة دراسته بدقةالتغاض ي عن عدم تجاهل هذا التحول الكبير، و 

 ومعرفة اًلحتماًلت املرتقبة لهذه الخطوة. ،املقبلة

 

محاولة في  ،ًل معنى لها ،خطوة شكليةمجرد عدة أن يكون فك ارتباطها بالقا ،أول هذه اًلحتماًلت -

ا دها،الذي يهّد   ،وامليداني ،للخروج من املأزق السياس ي د بفتح جبهات ويهّد   ،وراء يوم والذي يتفاقم يوما

 ،يديولوجيتهاأجوهرية في  ،ًلتفك اًلرتباط يتطلب تبّد ألن  ؛أذاها قد ًل تكون قادرة على ردّ  ،ضدها

إعادة نظر في بنيتها  ،، وأن يكون تحركها هذاحسبف، وليس تغيير اسمها وعالقاتها ،هاوممارسات ،وسياساتها

  ،وجعلها أكثر مرونة /وإعادة تعريف عالقتها مع فروعها ،التنظيمية
ا
 بشكل يحسن تموضعها. ،وأكثر محلية

 

 ارتباطها بالقاعدة  أن يكون فّك  ،ثاني هذه اًلحتماًلت -
ا

يكية، في توّجه من ذا أهداف تكت ا،إعالميا  فعال

ا لهذا النمط من  ،لتجربة مبدأ الالمركزية الجهادية، وأن يكون السماح لها باًلنفكاك ،التنظيم األم تجريبا

 إلى عضو العمل الجهادي املحلي، وإلنجاز تحولها 
ا

وفي  ،املجتمعفي قاعدي من نوع جديد، قد يكون فعاًل

 .ساحة املعارضة

 

من  ،صرإلى انسيابية انضمام العنا ،فهو أن يؤدي فك ارتباطها بالقاعدة ؛أما ثالث هذه اًلحتماًلت -

وبين باقي التجمعات  ،، بعد إزالة هامش الفرق بينها"جبهة فتح الشام"إلى  ،مختلف الفصائل السورية

ا أمام انضمام فصائل ا إسالميا م وصفهاب ،إليها ،بالكامل ،اإلسالمية العسكرية، ما يفتح الباب واسعا ا شروعا

ا ا ،سلفيا أن تقوم الوًليات املتحدة املتابعين ًل يستبعد بعض  ؛وفي هذا السياق ،غير إرهابي ،محليا

ا على  وصفهابتنظيم الدولة اإلسالمية، في مقاتلة  شريك  ك "جبهة فتح الشام"باستخدام  ا قادرا تنظيما

ية"استقطاب 
ّ
نفلت، ما يحملواجهة  ،"املجتمعات السن

ُ
ولها من خارجة على القانون الجهاد املتشدد وامل

 .فيه ةإلى عضو الدولي 

 

النصرة، وانحياز أعضائه في انشقاق الجناح املتشّدد أن تؤدي هذه الخطوة إلى  ،ورابع هذه اًلحتماًلت -

ملتبسة بين  ،أوقعتها في هوية معقدةو  ،، وهو أمر يريحها من أزمة رافقتهااإلسالمية إلى تنظيم الدولة

 إشكالية كبيرة ، ي السوري والخارجياًلنتماءين، املحل
 
وبين املجتمع  ،بينها وبين السوريين من جهةما أحدث

 الدولي من جهة ثانية.

 

منذ خمس  ،يتحمل النظام السوري، من خالل حربه التي يشنها ضد الشعب السوري ؛لةحصيالفي و



 
 9 

تنظيمات املتشددة إلى وال ،عن جذب كل الحركات ،سنوات ونصف، املسؤولية املباشرة وغير املباشرة

وتوسيع  ،مباشرة( في تصنيع الحركات الجهادية املحلية اوأحيانا سورية، كما أن له عالقة غير مباشرة )

ا من مسؤولية بروز جبهة النصرة ،نفوذها  ،وتعقيدات ارتباطاتها، كما تتحمل املعارضة السورية جزءا

استمدت  ،والقوى  ،مية، ألن هذه التنظيماتوما شابهها من تنظيمات عسكرية إسال  ها،وتسّيد ها،ونمو 

توحيدي للقوى السياسية  ،قوتها من ضعف هذه املعارضة، ومن عدم وجود مشروع سياس ي وطني جامع

وأدائها  ،بخطابها الديني ،الثورية والعسكرية، جّدي وجاذب وصارم، ما سمح لهذه الحركات بملء الفراغ

 العسكري وأدواتها اإلعالمية.
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