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سوريا

ذكرى

 5سنوات على الجرح السوري «الربيع»
«الجبهة الشمالية» :سباق الرايات والغايات
رغــم التحوالت الكبيرة التي طــرأت على
خ ــارط ــة ال ـم ـج ـمــوعــات الـمـسـلـحــة في
الشمال السوري ،حافظت التنظيمات ذات
الصبغة «الجهادية» على النصيب األكبر،
سواء في ما يتعلق بالسطوة ،أو حجم
رقعة االنتشار
صهيب عنجريني
مــع دخ ــول «األزم ـ ــة ال ـس ـ ّ
ـوري ــة» عامها
َ
ال ـ ـسـ ــادس ،اح ـت ـف ــظــت ج ـب ـهــة ال ـش ـمــال
بـصـفــة أع ـقــد الـجـبـهــات عـلــى اإلط ــاق
َ
بفعل عــوامــل ع ـ ّـدة ،مــن بينها تشابك
امل ـصــالــح اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة ًحـيـنــا،
وت ـقــاط ـع ـهــا ح ـي ـنــا آخ ـ ــر ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
استمرار «النفوذ الجهادي»ّ .
تحوالت
َ
كـبـيــرة ط ــاول ــت ال ـش ـمــال ،س ــواء لجهة
نـجــاح الجيش ال ـســوري وحلفائه في
ف ــك ح ـص ــار نـ ّـبــل والـ ــزهـ ــراء وتـقـ ّـدمـهــم
املـ ـتـ ـس ــارع ف ــي ريـ ــف ح ـل ــب ال ـش ـمــالــي،
أو ل ـج ـه ــة تـ ــزايـ ــد نـ ـف ــوذ «ال ـ ــوح ـ ــدات»
ال ـ ـك ـ ـ ّ
ـردي ـ ــة بـ ـع ــد ت ـط ـع ـي ـم ـه ــا ب ـب ـعــض
ّ
امل ـ ـ ـكـ ـ ـ ّـونـ ـ ــات األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ت ـ ـحـ ــت م ـس ــم ــى
ّ
الديمقراطية» .ولطاملا
«قـ ّـوات سوريا
ّ
ّ
ّ
شــكـلــت املـجـمــوعــات ال ـكــرديــة ً املسلحة
عــامــل تعقيد إضــافـيــا ،خــاصــة فــي ظل
التحوالت التي طــرأت بني وقــت وآخر
على األداء السياسي ال ـكــردي ،والــذي
انـعـكــس بطبيعة ال ـحــال عـلــى املشهد
ّ
وتطور تحالفاته .في الشهور
امليداني،
َ
ـون ـهــا
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،انـ ـ ـف ـ ــردت «قـ ـس ــد» ب ـكـ ِ
الـطــرف الـقــادر على تنسيق ّ
تحركاته
ّ
ّ
العسكرية مع كل من روسيا والواليات
ّ
َ
املـ ــت ـ ـحـ ــدة (وع ـ ـب ـ ــره ـ ــا م ـ ــع ال ـت ـح ــال ــف
البعد العشائري الذي يسودُ
ّ
الدولي)ُ .
الشمال الشرقي (الــرقــة ،الحسكة ،دير
ً
ـدوره عــامــا إضــافـ ّـيــا في
ال ــزور) ُيـعـ ّـد ب ـ
ً ّ
التعقيد ،خاصة ّ أن تحالفات العشائر
ووالءاتـ ـ ـه ـ ــا م ــرش ـح ــة دائـ ـم ــا ل ـل ـت ـبـ ّـدل.
ً
اتساع الحدود مع األتراك يبدو عامال

أســاسـ ّـيــا فــي ت ـطــورات الـجـبـهــة ،وبــات
ّ
ّ
التركية أجندة
املعلوم أن للحكومة
من ً
ُ
خاصة بها تطمح إلى توجيه مسارات
الحرب وفقًا لبوصلتها ،وهــي أجندة
تنفرد بحيثيات مختلفة عن األجندة
ّ
الدولية بالعموم ،على الرغم من تداخل
ّ
االث ـن ـتــن ف ــي تـفــاصـيــل وأه ـ ــداف ع ــدة.
ثـ ّـمــة تناسب بــن خصوصية الجبهة
ّ
الشمالية وبني كونها مسرح التدخل
املـبــاشــر ل ــ«غ ــارات الـتـحــالــف» .وتـجـ ُ
ـدر
ّ
ّ
ّ
تضم
الشمالية
اإلشارة إلى أن الجبهة
ّ
ف ــي واقـ ــع ال ـح ــال س ــت م ـحــا ًف ـظــات من
أصــل األرب ــع عـشــرة محافظة سـ ّ
ـوريــة،
ّ
م ــع األخـ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار أن ري ــف ديــر
الزور ّ
يمتد إلى وسط سوريا (بحساب
خ ـط ــوط الـ ـع ــرض) وامل ـح ــاف ـظ ــات هــي:
حلب ،إدلبّ ،
الرقة ،دير الزور ،الحسكة،
ً
ع ــاوة على الــريــف الشمالي ملحافظة
الــاذقـيــة( ،ال ــذي بقي وحــده فــي منأى
عــن غ ــارات التحالف) ،خالفًا للغارات
َ
ّ
الروسية التي شملت معظم الجغرافيا
ّ
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،مـ ــع ت ــركـ ـي ـ ٍـز خـ ـ ــاص عـلــى
الشمال.

«الجهاديون» بيضة ّ
القبان

فــي ذلـ ّـك قــرب هــذه املـنــاطــق مــن معقله
في الرقة.
ـ ـ ـ «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» (الـ ـف ــرع ال ـس ــوري
لتنظيم ال ـق ــاع ــدة) :تـبـســط سيطرتها
ع ـلــى م ـســاحــات واس ـع ــة م ــن محافظة
إدلـ ــب ،متحالفة مـًـع م ـكـ ّـونــات «جيش
الفتح» ،ومتنافسة معها على النفوذ
ّ
فــي الــوقــت ذاتــه! كــذلــك ،يـتــوزع مقاتلو
«النصرة» في ريف حلب على جبهات
عـ ّـدة ،خـ ّ
ـاصــة فــي ريفها الغربي .كذلك
يـ ـحـ ـض ــرون عـ ـل ــى ج ـب ـه ــة املـ ـخ ــاب ــرات
ّ
ّ
(جمعية الزهراء) ،ويحافظون
الجوية
ع ـل ــى تـ ـم ــرك ــزات ف ــي أحـ ـي ــاء سـلـيـمــان
الحلبي ،كــرم الـطـ ّـراب ،بستان القصر،
ب ــاب ال ـن ـيــرب ،ال ـص ــاخ ــور ،الـحـيــدريــة،
وبعض أحياء حلب القديمة.
ـ ـ «ح ــرك ــة أح ـ ــرار الـ ـش ــام اإلس ــام ـي ــة»:
رغ ــم كــل م ـح ــاوالت اإلي ـح ــاء بـ«تغيير
ً
نهجها» ،تبقى «أحــرار الشام» واحــدة
م ــن أب ـ ــرز امل ـج ـم ــوع ــات «الـ ـجـ ـه ـ ّ
ـادي ــة».
ّ
تتبنى فكرًا تتمازج فيه أيديولوجيات
«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» و«ال ـس ـل ـف ـ ّـي ــة ال ـج ـه ــادي ــة»

الفاعلية تكاد تكون
ً
محصورة بالمجموعات
ّ
«الجهادية»

و«اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان املـ ـسـ ـلـ ـم ــن» .نـ ـش ــأت فــي
ّ
ريــف محافظة إدل ــب ،ومــا زال خزانها
البشري األبرزُ .
ويعتبر وجودها هناك
واحـ ـ ـدًا م ــن ع ــوائ ــق ان ـف ــراد «ال ـن ـصــرة»
بــامل ـحــاف ـظــة .ورغ ـ ــم أن ال ـط ــرف ــن كــانــا
قــريـبــن م ــرات ع ــدة م ــن ال ـت ـحــول نحو
ّ
االح ـت ــراب ،غـيـ َـر أن االشـتـبــاكــات التي
ّ
دارت بني بعض مكوناتهما غير مرة
ّ
تتطور ،وما زالت «قيادات» الطرفني
لم
ً
وال ـج ـهــات الــداع ـمــة لـهـمــا ق ـ ــادرة على
احـ ـت ــواء ال ــوض ــع ،وتــأج ـيــل االح ـت ــراب

ً
تبقى «أحرار الشام» واحدة من أبرز المجموعات (األناضول)

ّ
كـثـيــرة ه ــي امل ـج ـمــوعــات املـســلـحــة في
الـشـمــال ال ـســوري .وباستثناء «حركة
ن ــور ال ــدي ــن زن ـك ــي» وب ـع ــض «األل ــوي ــة
ّ
الـتــركـمــانـ ّـيــة» ،ف ــإن الـفــاعـلـيــة القتالية
ً
ال ـح ـق ـي ـق ـ ّـي ــة تـ ـك ــاد تـ ـك ــون مـ ـحـ ـص ــورة
بــاملـجـمــوعــات «ال ـج ـه ـ ّ
ـادي ــة» .األخ ـيــرة،
َ
حــافـظــت عـلــى حـضــورهــا فــي الـشـمــال
بالعموم ،وتحاول التمسك بوجودها
ف ـ ــي حـ ـل ــب عـ ـل ــى وجـ ـ ــه الـ ـخـ ـص ــوص،
وأبرزها:
ـ ـ تنظيم «الــدولــة اإلســامـ ّـيــة ـ ـ داعـ ّـش»،
رغم االنحسار الكبير لنفوذه ،لكنه ما
زال ممسكًا بأجزاء واسعة من محافظة
الرقة إضافة إلــى معظم محافظة دير
ّ
للتمدد في
ال ــزور ،ويــواصــل مساعيه
مساحات
تضاؤل
ريف الحسكة .ورغم
ّ
س ـي ـطــرتــه ف ــي ال ــري ــف ال ـح ـل ـبــي ،لـكــنــه
ح ــاف ـ َـظ ع ـلــى وج ـ ــود ق ـ ـ ّ
ـوي ف ــي الــريــف
الشرقي على وجه الخصوص ،يسهم

َ
ُ
ستبعد تـفـ ّـجــره ح ــال وجــود
ال ــذي ال ُي
قــرار إقليمي .لـ«الحركة» وجــود أيضًا
ف ــي ري ــف ح ـلــب (ال ـش ـمــالــي ع ـلــى وجــه
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص) ،ك ـم ــا فـ ــي ري ـ ــف ح ـم ــاة،
ُ
وتحتفظ بـ«خاليا نائمة» في محافظة
ال ــرق ــة .يـ ـت ــراوح ع ــدي ــد مـسـلـحـيـهــا في
ال ـش ـمــال بــال ـع ـمــوم ب ــن  9و 10آالف.
ّ
أب ــرز مـحــطــات «ال ـحــركــة» كــانــت مقتل
ّ
مؤسسها حسان عبود وعدد كبير من
قيادييها في أيلول «( .2014األخبار»،
لتصبح َ
َ
بعدها أكثر قربًا
العدد ،)2397
من األتراك .خالل العام األخير ُ حاولت
الظهور في صورة «الفصيل املعتدل»،
ّ
وخاصة عبر «املكتب السياسي» الذي
ّ
ّ
يضطلع بــه لبيب نــحــاس .لـكــن الــوزن
«ال ـج ـهــادي» داخ ــل صـفــوف «الـحــركــة»
ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة أطـ ــاح مـ ـح ــاوالت ن ـ ّـح ــاس،
وح ــال بينه وب ــن لـعــب دور فــاعــل في
ـان
«الـهـيـئــة الـعـلـيــا لـلـتـفــاوض» كـمــا كـ َ
يأمل ،وأدام في الوقت نفسه الهيمنة
الـتــركـ ّـيــة عـلــى «ال ـحــركــة» («األخـ ـب ــار»،
العدد  .)2763حظيت «الحركة» طوال
ال ــوق ــت بــدعــم م ــن األت ـ ــراك والـقـطــريــن
ّ
(ماليًا ،وعسكريًا ،ولوجيستيًا ،وحتى
ّ
«إغــاث ـيــا») ،وعـبــر ق ـنــوات ع ــدة أبــرزهــا
«جـمـعـيــة قـطــر ال ـخ ـيــريــة» و«ص ـن ــدوق
اإلغ ـ ــاث ـ ــة واملـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة»،
وه ــي منظمة مجتمع مــدنــي مرتبطة
ب ــال ـح ـك ــوم ــة ال ـت ــرك ـي ــة .ك ــذل ــك حـظـيــت
بتمويل «الهيئة الشعبية الكويتية»
التي يتزعمها الشيخ الكويتي ّ
حجاج
العجمي.
ـ ـ ـ «الـ ـح ــزب اإلس ــام ــي ال ـتــرك ـس ـتــانــي»:
االن ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــواء ف ـ ـ ـ ــي ص ـ ـ ـفـ ـ ــوفـ ـ ــه م ـ ـ ـتـ ـ ـ ٌ
ـاح
لـ«الجهاديني» األويغور دون سواهم.
وينحدر هــؤالء مــن إقليم ُ شينغيانغ،
غربي الصني (التسمية املعتمدة لدى
«ال ـحــزب» وداعـمـيــه هــي «تركستان»).
ّأس ـ ـ ـسـ ـ ــه أبـ ـ ـ ــو مـ ـحـ ـم ــد الـ ـت ــركـ ـسـ ـت ــان ــي
(حـســن م ـخــدوم 1964 ،ـ ـ  )2003أواخــر
تـسـعـيـنـ ّـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــيُ ،
وي ـن ــادي
ب ــاالن ـف ـص ــال ع ــن الـ ـص ــن .م ـن ــذ مـطـلــع
ّ
عـ ــام  2013ش ــك ــل «ال ـ ـحـ ــزب» ف ــرع ــا لــه
باسم «الحزب اإلسالمي التركستاني

األولوية لإلنفاق على السالح :المناطق «المحررة» تأكل أوالدها
دمشق ــ زياد غصن

أزمة طويلة

مناطق عــديــدة خــرجــت عــن سيطرة
الـ ــدولـ ــة الـ ـس ــوري ــة خـ ــال ال ـس ـن ـ ّـوات
ال ـخ ـم ــس امل ــاضـ ـي ــة ،ب ـع ـض ـهــا فــضــل
قطع صالته بالدولة ومؤسساتها
ألس ـبــاب مـخـتـلـفــة ،وبـعـضـهــا اآلخــر
ح ـ ــاف ـ ــظ ع ـ ـلـ ــى «ش ـ ـ ـعـ ـ ــرة م ـ ـعـ ــاويـ ــة»
ل ـ ـض ـ ـمـ ــان عـ ـ ـ ــدم حـ ـ ـ ـ ــدوث ش ـ ـلـ ــل ف ــي
الـقـطــاعــات االقـتـصــاديــة والخدمية.
وهذا ما أفضى تدريجيًا إلى حدوث
تـ ـح ــوالت اق ـت ـص ــادي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة
ف ــي جـمـيــع ت ـلــك امل ـن ــاط ــق ،انـعـكـســت
بـ ـ ــأش ـ ـ ـكـ ـ ــال مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـي ــاة
السوريني املقيمني فيها.
فمن جهة اضطر سكان تلك املناطق
إل ـ ـ ــى الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن ط ـ ــرائ ـ ــق ج ــدي ــدة
تساعدهم على التأقلم مع الظروف
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة فـ ــي م ـع ـي ـش ـت ـهــم وت ــأم ــن
مستلزمات حياتهم الـيــومـيــة ،ومن
جـ ـه ــة ث ــانـ ـي ــة عـ ـمـ ـل ــت املـ ـجـ ـم ــوع ــات
امل ـس ـل ـح ــة ع ـل ــى «ت ـس ـخ ـي ــر» وس ـلــب
إمـكــانــات تلك املناطق بحجة تأمني
«م ـت ـط ـل ـبــات» امل ــواج ـه ــة الـعـسـكــريــة،
لـتـكــون النتيجة بــالـنـهــايــة تأسيس
«كــان ـتــونــات» مـتـشــرذمــة اقـتـصــاديــا
وخدميًا واجتماعيًا.

فــي مــديـنــة جــاســم وق ــراه ــا فــي ريـ ّـف
درع ــا ،لــم يعد غياب الكهرباء يمثل
مشكلة لكثير من السكان ،فما عجزت
ع ـنــه سـ ـن ــوات م ــن ح ـم ــات الـتــوعـيــة
لوزارة الكهرباء ،والحديث الحكومي
املستمر عن أهمية مشاريع الطاقات
املتجددة ،أنجزته الحرب في أقل من
ع ــام ــن .ه ـنــاك ،وك ـمــا يـصــف متابع
لـ ـلـ ـش ــأن االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي يـ ـ ـت ـ ــردد عـلــى
مـسـقــط رأسـ ــه ف ــي مــديـنــة ج ــاس ــم ،ال
يكاد يخلو سطح منزل مــن األلــواح
الشمسية ،التي تتباين تبعًا لحجم
االستطاعة املراد توفيرها وللوضع
االقتصادي للعائلة ،فعائالت ّ
تحدد

غايتها بتوفير اإلنارة فقط ملنازلها،
وعائالت أخرى تحرص على توفير
الـ ـط ــاق ــة ل ـت ـش ـغ ـيــل بـ ـع ــض األدوات
املنزلية الكهربائية.
الـ ـ ـب ـ ــدي ـ ــل الـ ـ ـعـ ـ ـص ـ ــري الـ ـ ـ ـ ــذي ف ــرض ـت ــه
ض ـ ــرورات ال ـتــأق ـلــم م ــع مـتـغـيــر غـيــاب
ال ـ ـت ـ ـغـ ــذيـ ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة
وال ـت ــوق ـع ــات ب ـط ــول األزم ـ ـ ــة ،ال تكمن
أهـمـيـتــه فـقــط ف ــي اع ـت ـمــاد نـحــو %80
مــن سـكــان تـلــك املنطقة عليه بحسب
تـقــديــرات املـصــدر ،وإنـمــا لكونه يمثل
أنـ ـ ـم ـ ــوذج ـ ــا ع ـ ــن ط ـب ـي ـع ــة الـ ـتـ ـح ــوالت
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـج ــاري ــة ف ــي امل ـنــاطــق
ً
ال ـح ــدودي ــة .فـمـثــا األلـ ــواح الشمسية
ومستلزماتها األخ ــرى مــن بطاريات
وأجـ ـ ـه ـ ــزة «ان ـ ـفـ ــرتـ ــر» وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،ذات
املنشأ الصيني غالبًا ،يجري تأمينها
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة عـ ـب ــر ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود امل ـف ـت ــوح ــة
م ـ ــع األردن ،كـ ـم ــا ه ـ ــو ح ـ ـ ــال ج ـم ـيــع
املـنــاطــق ال ـحــدوديــة األخ ـ ــرى ،ولـتـبــاع
لـلـمـسـتـهـلـكــن املـحـلـيــن وف ــق أس ـعــار
صرف الدوالر مقابل الليرة.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق تـشـيــر ال ـت ـقــديــرات
األولـيــة إلــى أن وسطي إنـفــاق العائلة
الـ ــواحـ ــدة ف ــي مــدي ـنــة ج ــاس ــم وق ــراه ــا
على شــراء وتركيب األلــواح الشمسية
ومـسـتـلــزمــاتـهــا يـصــل إل ــى نـحــو 640

نسبة
أكبر
ّ
ُ
للفقر سجلت في
محافظة الرقة

دوالرا ،أي إن ه ـن ــاك م ـبــالــغ ضخمة
أنفقت في هذا املجال.
ل ـكــن م ـثــل ه ــذا ال ـت ـحــول «اإلي ـج ــاب ــي»،
إن صـ ـح ــت ت ـس ـم ـي ـت ــه ،ي ـ ـبـ ــدو ن ـ ـ ــادرًا
وس ـ ـ ـ ــط تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوالت يـ ـتـ ـخ ــذ م ـع ـظ ـم ـه ــا
طــابـعــا سـلـبـيــا ،م ــن ت ــراج ــع امل ــؤش ــرات
املتعلقة بالصحة والتعليم والــدخــل،
إل ـ ــى ان ـح ـس ــار الـ ـح ــري ــات الـشـخـصـيــة
وف ـ ــرض س ـلــوك ـيــات وت ـعــال ـيــم تــرفــض
ً
األخـ ـ ـ ــر وال ـ ـع ـ ـلـ ــم ،فـ ـض ــا عـ ــن ال ـن ـقــص
ال ـك ـب ـيــر ف ــي ال ـس ـلــع وامل ـ ـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة
وال ـضــروريــة فــي بـعــض املـنــاطــق التي
تـشـهــد اش ـت ـبــاكــات مـسـتـمــرة وتـعــانــي
ً
الحصار .فمثال تشير بعض البيانات
اإلحـصــائـيــة ال ـص ــادرة حــديـثــا إل ــى أن
أكبر نسبة للفقر سجلت في محافظة

الــرقــة  ،%91,6تلتها محافظات إدلــب،
ديــر ال ــزور ،وحـمــص ،وهــي محافظات
خارجة بمعظمها عن سيطرة الدولة
أو كانت كذلك ،كما ُس ّجلت أكبر نسبة
ف ــي ع ــدد األط ـف ــال ال ــذي ــن ل ــم يلتحقوا
بمدارسهم في محافظتي الرقة ودير
ال ـ ــزور  ،%95ث ــم جـ ــاءت ح ـلــب بنسبة
 ،%74ف ــري ــف دمـ ـش ــق ب ـن ـس ـبــة ،%49
وإدلب بنحو  .%48صحيح أن املناطق
ال ـخ ــاض ـع ــة ل ـس ـي ـطــرة الـ ــدولـ ــة تـعــانــي
هــي األخ ــرى الفقر والـحــرمــان والـغــاء
وش ـي ــوع اق ـت ـص ــادي ــات ال ـع ـنــف ،إال أن
ذلك ال يقارن بما هو شائع باملناطق،
ال ـت ــي ي ـصــر ال ـب ـعــض ع ـلــى تسميتها
«املحررة».

أولوية المعركة
ت ـح ـكــم امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة ب ـ ــإدارة
شــؤون املناطق الـخــارجــة عــن سيطرة
الدولة ،أفضى إلى حدوث ترد حاد في
األوضاع االقتصادية والخدمية ،وذلك
نتيجة عــامـلــن ،األول افـتـقــاد عناصر
هذه املجموعات للخبرة والكفاءة في
التعاطي مع قضايا الشأن العام وإدارة
املناطق والثاني حرصها على تسخير
جميع اإلم ـكــانــات املـتــاحــة للمحافظة
على قوتها وانتشارها ،هذا إضافة إلى

