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الذي استحال كابوسًا
لنصرة أهل الشام» (تم تغييره الحقًا
إل ــى «ال ـح ــزب اإلس ــام ــي التركستاني
فــي بــاد ال ـش ــام») .ش ــارك مقاتلوه في
معارك ّ
عدة تحت راية «جبهة النصرة»
ّ
حينًا ،وراية «أحرار الشام اإلسالمية»
حـيـنــا ،و«ج ـيــش ال ـف ـتــح» ّإبـ ــان مـعــارك
إدل ــب («األخ ـب ــار» ،الـعــدد  .)2593لعب
دورًا أس ــاس ـ ّـي ــا ف ــي س ـي ـطــرة «ال ـف ـتــح»
عـلــى مدينتي إدل ــب ،وجـســر الـشـغــور.
شــارك عــدد مــن مقاتليه فــي محاوالت
«داعـ ــش» الـسـيـطــرة عـلــى خـنــاصــر في
شـ ـب ــاط امل ــاض ــي («األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،ال ـع ــدد
 .)2820ال ــدع ــم ال ـتــركــي ل ــه ب ــا ح ــدود،
ّ
ّ
وم ــن ال ــاف ــت أن ال ـس ـل ـطــات الـصـيـنـ ّـيــة
ب ــدأت مـنــذ عــام  2014تخفيف القيود
املـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى م ـن ــح جـ ـ ـ ــوازات سـفــر
لألويغور ،بالتزامن مع ازدي ــاد أعــداد
امللتحقني منهم بالجبهات في سوريا.
يحضر مقاتلوه في الدرجة األولى في
ّ
مناطق إدل ــب حيث احـتــلــت عائالتهم
قرى بأكملها («األخبار» ،العدد .)2773
دور «خ ــط ال ــدف ــاع ّ
كــذلــك يـلـعــب َ
األول
فــي مـنــاطــق ال ـغ ــاب» .أعـلـنـتــه موسكو
 .2006تنظر
تنظيمًا محظورًا منذ عام ً
بـكــن إلـيــه بــاعـتـبــاره «حــركــة إرهــابـ ّـيــة
ّ
انفصالية» .أعلنته اإلدارة األميركية
ع ــام  2009جـمــاعــة إرهــابـيــة وأدرج ـتــه
األم ــم املتحدة على قائمات املنظمات
اإلرهابية بعد هجمات الـحــادي عشر
من أيلول .2001
َ
ـ ـ «ج ـب ـهــة أن ـص ــار ال ــدي ــن» :وف ـ ــدت إلــى
امل ـش ـهــد ف ــي ت ـمــوز «( 2014األخـ ـب ــار»،
ال ـ ـع ـ ــدد  )2354عـ ـب ــر ان ـ ــدم ـ ــاج أرب ـ ــع
م ـج ـم ــوع ــات «ق ــاع ـ ّ
ـدي ــة» هـ ــي« :ح ــرك ــة
شـ ــام اإلس ـ ـ ـ ــام»« ،ح ــرك ــة ف ـج ــر ال ـش ــام
االس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة»« ،جـ ـ ـي ـ ــش املـ ـه ــاج ــري ــن
واألنصار» ،و«الكتيبة الخضراء» .قبل
أن يخرج «جيش املهاجرين واألنصار»
من عباءتها ليعلن «مبايعة النصرة»
ّ
ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر ،وت ـت ـشــظــى «الـكـتـيـبــة
الخضراء» بني «النصرة» و«داعش».
يـنـتـشــر مـسـلـحــو «أن ـص ــار ال ــدي ــن» في
ريــف حلب بالدرجة األولــى (حريتان،
ّ
دارة عــزة ،كفر حمرة ،معارة األرتيق).

وهـ ــي مـ ـش ـ ٌ
ـارك ش ـبــه دائ ـ ــم ف ــي م ـعــارك
ج ـم ـع ـي ــة الـ ـ ــزهـ ـ ــراء وف ـ ـ ــرع املـ ـخ ــاب ــرات
الـجــويــة .كــذلــك تحتفظ بتمركزات في
مدينة حلب عبر «حركة فجر الشام»،
أب ــرزه ــا ف ــي ح ـ ّـي ــي ال ـس ـكــري وامل ــرج ــة،
وب ــوج ــود فــي ري ــف إدل ــب عـبــر «حــركــة
شام اإلسالم» بعد انسحاب معظم من
ّ
تبقى من مقاتليها من الالذقية.

مجموعات و«ألوية» صغيرة
تـ ـنـ ـتـ ـش ــر ف ـ ـ ــي ري ـ ـ ـفـ ـ ــي حـ ـ ـل ـ ــب وإدلـ ـ ـ ـ ــب
ّ
جهادية» صغيرة،
و«ألوية
مجموعات ُ
ّ
يـحـتـفــظ ب ـعــض ـهــا ب ــ«ب ـي ـع ــات» ســريــة
لجماعات أكبر.
ـ ـ «لـ ــواء ال ـتــوبــة» :فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة،
ذاع ص ـي ـ ُـت الـ ـل ــواء الـ ــذي ي ـت ـمــركــز في
ريف حلب الجنوبي ،وساند «داعش»
ف ــي ه ـج ــوم ــه األخـ ـي ــر ع ـل ــى خ ـنــاصــر.
كــان «الـتــوبــة» مبايعًا فــي وقــت سابق
لــ«جـيــش املـهــاجــريــن واألنـ ـص ــار» قبل
أن ت ـ ّ
ـرو َج أنـبــاء عــن ارتـبــاطــه بـ«بيعة»
ّ
سـ ّـريــة ل ــ«داعــش» ،ويـتـعــرض لحمالت
دهم من «النصرة» .إثر الحملة ،وصل
معظم عـنــاصــر «ال ـتــوبــة» إل ــى مناطق
نفوذ «داعش» و«بايعوه» علنًا.
ـ ـ تـنـظـيــم «ج ـنــد األقـ ـص ــى» ،ك ــان حتى
وقــت قريب إحــدى الجماعات الفاعلة،
ّ
قبل أن يتشظى معظم مقاتليه ما بني
«داعـ ــش» و«ال ـن ـص ــرة» .وي ـح ــاول جــزء
مـنـهــم الـحـفــاظ عـلــى «رايـ ــة التنظيم»،
وإعــادة ترميم صفوفه .محافظة إدلب
هي معقل هؤالء.
ك ــذل ــك ،ث ـ ّـم ــة ج ـم ــاع ــات ق ــوق ـ ّ
ـازي ــة ع ـ ّـدة
كــانــت تنشط بشكل أســاســي فــي ريف
ال ــاذقـ ـي ــة ال ـش ـم ــال ــي ،ق ـب ــل أن تـنـتـقــل
ت ــدري ـج ـ ّـي ــا إل ـ ــى م ـحــاف ـظــة إدلـ ـ ــب عـلــى
وقــع التقدم املستمر للجيش السوري
وحـلـفــائــه ف ــي ري ــف ال ــاذق ـي ــة ،ومـنـهــا:
«أجـنــاد الـقــوقــاز» ،يشغل عبد الحكيم
الشيشاني ( 34عامًا) منصب «األمير
العام» ،و«جماعة جند الشام» ،يشغل
مسلم الشيشاني (م ــراد مارقشفيلي،
ّ
ويكنى بـ أبو الوليد) منصب «األمير
العام».

واقتصادها
سـعــي بـعــض ه ــذه املـجـمــوعــات لجمع
ثـ ــروات م ــن خ ــال مـمــارسـتـهــا ألعـمــال
خـ ـط ــف وسـ ــرقـ ــة ونـ ـه ــب ل ـل ـم ـم ـت ـل ـكــات
الـعــامــة وال ـخــاصــة .وبـحـســب الـبــاحــث
ّ
االق ـت ـصــادي زك ــي مـحـشــي ف ــإن األزم ــة
ّأدت على نحو عام إلى «إعــادة هيكلة
االقتصاد في جميع املناطق السورية
على أساس األنشطة املرتبطة بالعنف،
وال ـت ــي ت ـخــدم م ـصــالــح ق ــوى الـتـسـلــط
الـســاعـيــة إل ــى اس ـت ـمــرار األزم ـ ــة ،حيث
اسـتـخــدمــت قــوى األم ــر الــواقــع اإلك ــراه
والـخــوف والعصبية لتحويل امل ــوارد
االقتصادية لخدمة االنفاق العسكري
لهذه القوى بشكل أساسي» .وأضاف
في حديثه لـ«األخبار» أنه تجري أيضًا
«إع ـ ـ ــادة ت ــوزي ــع الـ ـث ــروة بـ ــاإلكـ ــراه من
خــال انتشار أنشطة السلب والنهب
واالبـتــزاز والتهريب والسرقة ،إضافة
إلى االنخراط في النزاع املسلح .وهذا
أدى إلــى تآكل القطاعات االقتصادية
املنتجة مــن زراع ــة وصـنــاعــة ملصلحة
نـمــو االق ـت ـص ــادات املــرتـبـطــة بالعنف،
وبالتالي إفقار غالبية أفــراد املجتمع
ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــة املـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــرة ع ـل ــى
اقتصادات العنف».
ورغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ي ـ ـجـ ــري
ت ـح ـص ـي ـل ـهــا م ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادر مـ ـتـ ـع ــددة،

شرعية وغير شرعية ،إال أن إنفاقها
ي ـجــري وف ــق أول ــوي ــات ت ـتــراجــع فيها
حصة القطاعات الخدمية إلى مراتب
م ـت ــأخ ــرة ،إذ وف ــق م ــا ي ــؤك ــد الـبــاحــث
م ـح ـشــي ف ـ ــإن «االنـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـع ــام (ش ـبــه
العام) حقق في املناطق الخارجة عن
س ـي ـطــرة ال ـح ـكــومــة ن ـم ـوًا ف ــي حصته
مــن الناتج املحلي اإلجمالي لسورية
مــن  %2.1ع ــام  2012إل ــى  %13.2عــام
 ،2015إال أن غالبية هذا االنفاق يذهب
لتسديد رواتب وأجور املنخرطني في
العمل العسكري على حساب حاجات
املجتمع وتطلعاته .وبالتالي ال تحمل
ه ــذه االق ـت ـص ــادات بـ ــذور االس ـت ــدام ــة،
وخ ـ ــاص ـ ــة م ـ ــع غ ـ ـي ـ ــاب امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات،
املـســاء لــة ،الـشـفــافـيــة ،سلطة الـقــانــون،
وعشوائية القرارات االقتصادية التي
ت ـه ـتــم ع ـل ــى ن ـح ــو أس ــاس ــي بـتـحــويــل
امل ـ ـ ــوارد االق ـت ـص ــادي ــة ل ـخــدمــة الـعـمــل
العسكري وتـعــزيــز سلطة قــوى األمــر
الواقع» .وأشار إلى أن «جزءا كبيرا من
انفاق الجماعات املسلحة يعتمد على
اإلن ـتــاج غـيــر الــرسـمــي وغـيــر املخطط
للنفط وال ـغ ــاز ،ال ــذي ق ــدر بـنـحــو 5.2
مليارات دوالر لنهاية عام  ،2015وهو
ما يعد خسارة في ثروة البالد ،جرى
تجييرها لخدمة آلة العنف».
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نقلة «جنيف»
تنتظر
كيري ـ الفروف
يواصل املبعوث األممي ستيفان دي ميستورا
«اجـ ـ ـ ـ ــراءات ب ـن ــاء ال ـث ـق ــة» م ــع ال ــوف ــود ال ـس ــوري ــة.
اجتماعات «مفيدة وبناءة» لكنه تفتقر حتى اآلن
إلى النقلة النوعية .هذه النقلة تنتظر لقاء كيري
ـ الفروف ،وبلورة «االنسحاب الجزئي» الروسي
م ــن س ــوري ــا وم ــا س ـي ـقـ ّ
ـدمــه ال ـط ــرف اآلخـ ــر من
تنازالت.
بـعـيـدًا عــن أروقـ ــة امل ـف ــاوض ــات ،كــانــت الـطــائــرات
الروسية تساهم في عملية الجيش املتواصلة في
تدمر .هيئة األركان العامة الروسية أكدت مشاركة
سالحها الجوي في املعركة« ،واستمرارها في
ً
ضرب اإلرهاب في طلعات يومية» .شماال ،حيث
أعلن األكــراد الفدرالية ،ال تــزال املواقف الرافضة
ّ
تـتــواصــل ،إذ أك ــد ،رئـيــس «اإلئ ـتــاف» املـعــارض،
أنس العبدة ،رفض «اإلجراءات األحادية التي قامت
بها مجموعة من األحزاب الكردية في إعالن نظام
فــدرالــي» .أمــا تيار «قمح» الــذي يرأسه املعارض
ّ
هيثم مناع ،الرئيس املشترك لــ«مجلس سوريا
ّ
الــديـمـقــراطـيــة» ،فـقــد أك ــد أن «الـتـيــار غـيــر معني
ُ
بمخرجات اجتماع رميالن» ،رافضًا «أن تفرض
على مجلس سوريا الديمقراطية كأمر واقع».
وف ــي ال ـع ــودة إل ــى جـنـيــف ،وص ــف رئ ـيــس الــوفــد
الحكومي ،بشار الجعفري ،املحادثات بـ«املفيدة»،
حيث جرى التركيز خاللها على «ورقة العناصر
األساسية للحل السياسي لألزمة» ،وهي الورقة
الـتــي قدمها الــوفــد ل ــدي مـيـسـتــورا ،فــي الجلسة
ال ـســاب ـقــة .ورأى «أن إقـ ـ ــرار ه ــذه املـ ـب ــادئ الـتــي
سميناها العناصر األساسية سيؤدي إلى حوار
ســوري ـ ســوري جــاد يسهم في بناء مستقبل
ب ــادن ــا ...بـقـيــادة ســوريــة ودون تــدخــل خارجي
ودون طرح أي شروط مسبقة».
ب ــدوره ،وصــف دي ميستورا الوثيقة بـ«الجيدة
والعميقة» ،موضحًا أن «األسبوع املقبل سيكون
األخير في الجولة الثانية من الحوار ،وسيجري
التركيز خاللها على إيجاد أرضية مشتركة بني
األط ــراف الـســوريــة» .وأش ــار إلــى أن املسافة بني
الطرفني ال تزال «واسعة» ،الفتًا إلى أن مباحثات
األم ــس ،ب ــدأت مــع الــوفــد االسـتـشــاري النسائي،
باعتباره «جسرًا بني النساء في مختلف الوفود
بطريقة غير رسمية».
كذلك ،التقى دي ميستورا وفد معارضة الداخل،
مـنــوهــا بــالـجـهــود الــروسـيــة واألمـيــركـيــة املــوازيــة
لحوار جنيف ،مشيرًا إلــى أن االجتماع املرتقب
بني وزيري الخارجية الروسي سيرغي الفروف
واألميركي جون كيري سيكون في غاية األهمية.
بالتوازي ،بحث مساعد وزير الخارجية اإليراني
للشؤون العربية واألفــريـقـيــة ،حسني أمير عبد
اللهيان ،في اتصال هاتفي مع دي ميستورا آخر
التطورات السياسية في سوريا ،واصفًا مساعي
دي ميستورا بـ«املهمة» ،بحسب وكــالــة «إرن ــا»،
اإليرانية.
وان ـت ـقــد ع ـبــد ال ـل ـه ـيــان ح ـض ــور ب ـعــض ال ــوج ــوه
اإلره ــاب ـي ــة ،ف ــي م ـحــادثــات «جـنـيــف  ،»3مــؤكـدًا
ضــرورة إرســال املساعدات اإلنسانية إلــى كافة
أن ـح ــاء س ــوري ــا .أم ــا دي م ـي ـس ـتــورا ،فـقــد أش ــاد
بجهود إيران في محاربة اإلرهاب ،ودعمها للحل
السياسي.
في السياق ،أعلن نائب وزير الخارجية الروسي،
ميخائيل بــوغــدانــوف ،أن ب ــاده سـتــوافــق على
أي بنية لـســوريــا ،إذا نالت موافقة كــل األطــراف
املشاركة في املفاوضات .وقال« :توجد مجموعة
كبيرة من الوثائق ،التي تحدد مواعيد ومراحل
الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة ،وي ـجــب أن تـنـجــز بـعــد 18
ش ـ ـه ـ ـرًا» ،مـضـيـفــا «ح ـي ـن ـه ــا ،س ـت ــوق ــع ال ــوث ــائ ــق
الختامية حول تسوية األزمة ،وإجراء اإلنتخابات
على أساس دستور شعبي تعده حكومة وحدة
وط ـن ـيــة» .ون ــوه ب ــأن تـقــريــر مصير األك ـ ــراد في
سوريا يبدو ممكنًا ،ولكن يجب أن يذكر ذلك في
الدستور الجديد.
(األخبار)

