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ــيــــات احملــلــيــة  ــامــ ــ ــن ــ ــــدي ــة: ال ــدمــ ــقــ مــ
للنزاعات يف سوريا وليبيا

)لوجيي ناربوين (
متّر منطقة الشرق األوســط ومشــال أفريقيا بتحوالت عميقة. 
الطابع  ذات  األمــد  الطويلة  البنيوية  التغريات  اجتمعت  وقــد 
االجتماعي االقتصادي والدميوغرايف بالديناميات اليت أطلقتها 
تغيري األنظمة و/أو النزاعات املسّلحة اليت أتت نتيجة لثورات 
سنة 2011، لتحدثا سويا اثار كبرية على املستويات احمللية، 

والوطنية، والدولية. 
فــالــنــظــام الـــذي كـــان ســـائـــًدا يف املــنــطــقــة قــبــل 2011  مل يعد 
مقبوال، األمــر الــذي أّدى إىل زيــادة املواجهات اجليوسياسية 
وتكثيفها يف ما بني القوى اإلقليمّية والدولّية، وعاظمت هذه 
الظاهرة من خطر قيام حالة من عدم االستقرار تؤثر  سلبيا 
على املنطقة وخارجها. وعلى املستوى الوطين، أدت التغريات 
السياسية إىل حــالــة مــن عــدم االســتــقــرار تفاقمت يف بعض 
القضايا إىل صراع مسلح. ونتيجة هلذا كله، مثّة إعادة  تشكيل 
للرتكيبة اإلقليمّية واألوضــاع الداخلّية لكّل دول املنطقة وقد 
ظهرت خطوط تصدّع جديدة وحتالفات جديدة. وأصبحت 
احلــدود نقاط اشتعال يف خريطة املنطقة السياسية املتحّولة، 
بسبب إعادة تفعيل التوّتر احلــدودّي، وانعدام سيطرة الدولة 
املركزيّة على املناطق احلدوديّة، وحىت بسبب إعادة النظر يف 
الوطنّية اليت قامت بعد عصر االستعمار )سوريا –  احلــدود 

العراق؛ ليبيا(. 
املسّلح،  الصراع  النزاعات إىل  فيها  تفاقمت  اليت  املناطق  يف 
ظــهــرت أشــكــال جــديــدة للحكم حمــلــيّــة، غــالــًبــا على أســاس 
أو  الطائفّية  أو  اإلثنية  االنقسامات  أو  العسكريّة  السيطرة 
القبلية، اليت فتت وحــدة األراضــي الوطنّية. وهــذه األشكال 
اجلديدة للحكم تشّكل هتديًدا طويل األمد أمام إعادة بسط 
حّل  بــإجيــاد  املتصلة  الصعوبات  مــن  وتــزيــد  الوطنّية،  السيادة 
مقبول لألزمات. واجملموعات اجلهادية تستغّل هذه األوضاع 

لتوسيع رقعة نشاطها، مهددة بذلك املنطقة برّمتها. 
مهمتني  منطقتني  وليبيا  ســوريــا  تشكل  اخلــلــفــيــة،  هـــذه  عــلــى 
للصراع ، ومتتد عواقب الصراع فيها لتشمل الشرق األوسط 

وكذلك اوروبا.  
إّن الثمن الــبــشــرّي واالقــتــصــادّي خلمس ســنــوات مــن الــنــزاع 
املسّلح يف سوريا باهظ جــًدا. وفق تقدير األمم املّتحدة زاد 
عــدد ضحايا هــذا الــنــزاع يف ســوريــا على 400 ألــف نسمة. 
وحبسب أحباث املركز السوري لبحوث السياسات فإّن البلد 
الناتج  اقــتــصــاديّــة بنسبة 468 % مــن إمجـــايل  يــواجــه خــســارة 
احمللّي، ونسبة بطالة تتخطى 52 %. يف هناية 2015، بلغت 
نسبة الــنــازحــني %45 مــن الــســكــان. ومثّـــة 6.4 مليون ســوري 

يعيشون يف حالة من النزوح الداخلّي املستمّر.1
غــري أّن نتائج الــصــراع الــســوري جتـــاوزت حـــدود الــبــلــد. فقد 
دفعت احلرب األهلية بأكثر من 4.5 مليون نسمة إىل اهلرب 
عنه  نتج  وممــا  وتركيا،  واألردن،  اجملـــاورة كلبنان،  البلدان  إىل 
السياسّي  املستوى  على  الــبــلــدان  هــذه  لالستقرار يف  زعــزعــة 
وعلى مستوى نسيجها االجتماعّي وبنيتها االقتصاديّة. وقد 
تسّرب تدّفق الالجئني السوريني إىل أوروبا،  األمر الذي خلق 
أكــب أزمــة الجئني منذ احلــرب العاملّية الثانية، والــذي وضع 

على احملّك التضامن بني بلدان االحتاد األورويّب. 
أّما يف ليبيا، فقد أّدى سقوط نظام معمر القّذايف إىل التفّتت 
العميق لألراضي الليبّية، وإىل انقسام بني معسكرين متنافسني، 
وأيضا إىل عدة نزاعات حمدودة النطاق ختتلف يف شدهتا من 
منطقة ألخرى وتستعر على مدى البالد. وتسّبب عجز القوى 
السياسّية عن حتقيق انتقال جدّي للسلطة يف نشوء مواجهة 
مسّلحة بني القوى املتنافسة على السلطة وعلى موارد البالد. 
وتأّججت حّدة النزاع بتدّفق غري مضبوط للمهاجرين  وكل 
أنواع التهريب، واألرجح أن تتسبب هاتان الظاهرتان مستقبال 
يف تفاقم حالة  عدم االستقرار يف  ليبيا . إّن حماوالت تنظيم 
الدولة اإلسالمّية )داعش( يف تعزيز حضوره يف ليبيا  تعد هي 
األخــرى مدعاة للقلق، وقــد يكون لتعزيز هــذا احلضور آثار 
سلبية  على البلدان اجملاورة، وهتديدات مهّمة ألمن أوروبا. 

الأزمة  ت�أثري  تقرير  التشظي.  “مواهجة  ال�سياسات،  لبحوث  ال�وري  املركز    1
ال�ورية”، تقرير فصيل )2015(، �سباط/فرباير 2016.
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على  اإلرهابّية  واهلجمات  املستمرّة  اهلجرة  أزمــة  قد وضعت 
أوروبــا مسأليت الالجئني والتطّرف اجلهادّي يف دائرة الضوء. 
ويبدو أّن هذين املوضوعني متصالن اتصااًل وثيًقا بالتطورات 
األخرية والعنف املستمّر يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا. من 
هنا فإّن هذه النزاعات اإلقليمّية قد جذبت االهتمام املتزايد 

للمحّللني الغربيني واألوروبيني. 
 يثري هذان املوضوعان - احلرب السوريّة والصراع املعّقد يف ليبيا 
– الكثري من النقاش. ويرتّكز معظم التحليالت على املبرات 
التفسريات  على  أو  وآثــارهــا،  واجليوسياسّية  اجليوسرتاتيجّية 
على  الدبلوماسّية  العمليات  على  أو  والدينّية،  اإليديولوجّية 
أو على  الدوليني ،  الفاعلني  الوطيّن، أو على دور  املستوى 
التطورات العسكرية املستمرّة على األرض. وغالًبا ما يقال إّن 
درجة التفتت على مستوى أراضي الوطن، وأمهّية االنقسامات 
املناطقّية والقبلّية يف ليبيا، واالنقسامات اإلثنية والطائفية يف 
دورًا  ليلعبوا  احملليني  الفاعلني  ندخل  أن  علينا  حتّتم  ســوريــا، 
الواقع،  حمــوريًــا يف إجيــاد حــّل مستدام للصراعات. ولكن يف 
نرى عموما إمهال هذه الديناميات احمللّية املعقدة  أو جتاهلها، 
وذلك ألّن املعلومات حول الفاعلني احملليني واملشاهد احمللّية 
املــتــعــّددة األشـــكـــال والــســريــعــة الــتــغــري، مــن الــصــعــب مجعها، 
اليت  املناطق  املــيــداين يف  البحثي  العمل  استحالة  مع  خاصًة 

متّزقها احلرب  على معظم الباحثني. 
الدينامّيات  الداخل:  الكتاب اإللكرتويّن - حروب  إّن هذا 
احمللّية للنزاع يف سوريا وليبيا – يهدف إىل اإلسهام يف فهم 
اليت مل  واللييّب  السورّي  النزاعني  احمللّية يف  الديناميات  بعض 
يبحث فيها بعد مبا يكفي. وإنه نتاج نقاشني مع جمموعة من 
املتخصصني خالل االجتماع البحثّي الذي مّت يف افتتاح مركز 
روبريت شومان للدراسات العليا وبرنامج “مسارات  الشرق 

األوسط “، يف املعهد األورويب اجلامعّي، يف فلورنسا يف
 10 – 11 آذار/مارس، 2016. 

اهلــدف من هذا الكتاب اإللــكــرتويّن أن يقدم  ســردا جديدا 
هلذه الصراعات يلقي الضوء على األبعاد احمللّية وذلك بإمعان 
النظر يف التحوالت االجتماعّية والسياسّية واالقتصاديّة والدينّية 
تلتها. وال  اليت  للثورات والنزاعات املسّلحة  نتيجة  اليت أتت 
ميكننا  إطالق عملّية شاملة وجدية حلّل النزاعات ولإلعداد 

للمرحلة االنتقالية ما بعد النزاعات إال بالفهم الصحيح هلذه 
الدينامّيات.

ففي ما خيتّص بسوريا، فالكتاب يبحث يف مسائل مثل االثار 
الّسياسّية واالقتصاديّة للصراع يف سوريا؛ وديناميات االشكال 
املختلفة للسلطة احملّلّية يف املناطق اخلاضعة للمعارضة ولألكراد؛ 
املسّلحة يف  اخلــارجــّي على جنــاح اجملموعات  الّتأثري  وحـــدود 
أّما  اخلارجّية.  القوى  بني  بالوكالة  البعض حربا  يعتبه  صــراع 
يف ما خيّص ليبيا، فريّكز الكتاب على دراسة حالٍة من احلوار 
والوساطة واملصاحلة على املستوى احمللي، وتفاعل  هذه احلالة 
مع التطورات الّسياسية والعسكرية على املستوى الوطين؛ ودور 
الفاعلني احملّلّيني املنخرطني يف الّتهريب يف املناطق احلدوديّة، 
الّسياسّي  والبعد  احلــدود  عب  االقتصاديّة  املساحات  وتطور 
هلذه الظاهرة؛ ودور ثقافة  الّشباب يف منّو الفكر اجلهادي؛ 
وأخرياً اسرتتيجّية تنظيم الّدولة اإلسالمّية للتغلغل يف اجملتمع 
اللييب والواقع على األرض. وتسعى املقاالت املختلفة لرتمجة 
نتائج البحث القائم على عمٍل ميداينٍّ إىل توصياٍت سياسّيٍة 

بلغٍة ميكن أن تكون ذات فائدٍة لصناع الّسياسات.
The Mid-)  إّن مؤمتر أحباث برنامج مسارات  الّشرق األوسط

dle East Directions Research Meeting) حتت عنوان: 

والّتدّفقات  الّتحّوالت  الّشرق األوســط:  الّتفكري يف  “إعــادة 
Rethinking the Middle East: Transfor-)  وال)ال(نظامية

أربعني  من  أكثر  مجع   (mations, Flows and (Dis)orders

مشاركا من بينهم باحثون وصناع سياسات ونشطاء يعملون 
على منطقة الّشرق األوسط ومشال أفريقيا. وكان هذا احلدث 
االفتتاحّي للبنامج اجلديد يف مركز روبرت شومن للّدراسات 
العليا أال وهو برنامج مسارات الشرق األوسط. ويطمح هذا 
للباحثني حول منطقة الّشرق  البنامج إىل أن يصبح مرجعاً 
الــتّــبــادل والــتّــعــاون  األوســـط ومشـــال أفريقيا. كما أنّـــه سيدعم 
الــطّــويــل األمـــد بــني الــبــاحــثــني والــّنــشــطــاء مــن شــاطــَئــْي البحر 
الّنتائج العملّية هبدف وضع  األبيض املتوّسط، مشّدداً على 
الّسياسّيات.  لصناع  فــائــدة  جدية  أكــادميــيّــٍة ذات  حتليالٍت 
واهلدف الرّئيسّي هلذا البنامج هو حتفيز حماور وحلول جديدٍة  
للمشاكل  الكثرية اّليت تؤثّر على املنطقة، ومتتد اثارها لتشمل 

أوروبا أيضا. 



اجلزء األّول: الّصراع الّسورّي

Source: “Wikimedia Commons”
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اهنـــــــيـــــــار ســــــــوريــــــــا: الــــــتّــــــأثــــــريات 
ــة واالقــــــتــــــصــــــاديّــــــة ــ ــ ــّي ــ ــاســ ــ ــ ــي ــ ــ ــّس ــ ــ  ال

)جهاد يازجي(

مقّدمة
تُقسَّم سوريا حتَت احلــرِب إىل أربــَع َمناطق أساسية، ُيسيطر 
الفصائُل  اإلســالمــّيــة،  الــدولــِة  تنظيُم  النظام  بالرتتيِب  عليها 
الكردية، وفصائُل املعارضة املختِلفة. تتواجُد تشكيلٌة متنوِّعٌة 
االقِتصادية  احلركُة  انتقَلت  املستقلَّة كما  احمللِّيَّة  اإلداراِت  من 
ومرتتِّباتُه  الــوضــُع  هــو  ذلــك  الساحلية.  املنطقِة  إىل  مبعظِمها 

الذي يتوجَُّب مواجهَته ما إن يَنتهي النزاع.

 اخللفية
اجتماعيٍَّة واقتصاديٍَّة، كان  نظٍر  االنِتفاضة، ومن وجهِة  قبَل 
الذي  البالد،  ميكُن تقسيُم سوريا إىل منِطقتني. كــان غــرب 
الرئيسيََّة الكبى واملِنطقَة  ــ حلب واملــدَن  حِمــوَر دمشق  َيضمُّ 
الساحلّية، القسَم األكثَر مُنــّواً، يف حني أنَّ اجلنوَب )مناطَق 
درعا حيث اندَلعت االنِتفاضة، والقَنيِطرة والسَوْيداء( والشرَق 

Source: “Wikimedia Commons”
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البالِد  النائَية من  املناطِق  الــذي حِظَيت شركاتُه يف   ، اخلــاصِّ
بضرائَب أقلَّ وبأنظمٍة أكثَر مرونًة هبدِف تشجيِع االسِتثمار. 
لكن االســِتــثــمــاراِت تعثَّرت يف تلك املــنــاطــِق األشـــدَّ فــقــراً يف 
غياِب إرادٍة سياسيٍَّة قويَّة. وال يعوُد السبُب يف ذلك إىل أنَّ 
السلطاِت مل ُتدرِْك أْوُجَه القصوِر وضرورَة معاجلِتها، بل ألنَّ 

إدراَكها لألموِر جاَء متأخِّراً.
يف بدايِة شهِر آذار/مــارس 2011، أي بعَد أسابيَع فقط من 
بــدايــِة االنــتِــفــاضــات يف تونس ومــصــر، وقــبــَل بضعِة أيـــاٍم من 
ُعجاَلٍة  األســد على  بشار  توجََّه  االنِتفاضة يف سوريا،  بدايِة 
إىل حمافظِة احلسكِة يف الشمال الشرقيِّ للبالد، هبدِف إعالِن 
إطالِق مشروِع حتويِل هنِر الفرات، وهو اسِتثمار تأخَِّر ألكثَر 
من ثالثِة عقود، قّدرت تكلفُته بثالثِة ملياِر دوالر، ويهدُف 
إىل ريِّ مساحاٍت شاسعٍة من األراضي ولتنِمَيِة االنتاِج الزراعيِّ 

وخللِق فرَص عمٍل آلالِف األشخاص.

الــصــراع يدمر الــوضــع الــراهــن ويقّسم الــبــالد إىل أربعة 
مناطق أساسية

يف عاِم 2016، مل تعد اآلثــاُر املدّمرُة للحرب على االقِتصاِد 
وعلى حياِة السورّيني حباجٍة إلثبات، فاألرقاُم تتكلَّم بنفِسها. 
حبسِب آخِر تقريٍر َمنشوٍر يف أواخِر عاِم 2015 من ِقبِل خباِء 
“املركِز السوريِّ لبحوِث السياسات”، فقد أحلَق النزاُع، حىت 
هنايِة العاِم املاضي، خسائَر اقتصاديًَّة تقارُب 255 مليار دوالر، 
وكان الناتُج احملليُّ اإلمجايلُّ يعادُل أقلَّ من نصِف قيمِته عام 
2010، كما ارتفَعت البطالُة إىل أكثَر من %50، وطاَل الفقُر 

أكــثــَر مــن %85 مــن الــســّكــان. وبسبِب فَـــراِر رؤوِس األمـــواِل 
التجاري،  امليزاِن  وعجِز  املركزيِّ  البنِك  احِتياطات  واخنفاِض 
تبلُغ  تعد  ومل  متدنّـَِيٍة  مستَوياٍت  إىل  السوريَُّة  الــلــريُة  تراجَعت 
قيمُتها اليوَم سوى ِعشِر قيمِتها عشيَِّة النزاِع ليتمَّ تبادهُلا مبعدَِّل 

600 أو 700 لرية سوريَّة للدوالر الواِحد.

ربعة مناطق متميزة
همُّ والــدائــُم للحرب هو 

ُ
التأثرُي امل إضــافَــًة إىل ما تقّدم، يبدو 

)دير الزور واحَلَسكة والرقَّة( كاَن أكثر إمهااًل، حبسِب املؤشِّراِت 
االجتماعيَِّة واالقِتصاديَّة. إاّل أنَّ ذلك املشهد كان يضمُّ بعَض 
االسِتثناءات: فمحافظُة إدلب كاَنت تُعدُّ من بنِي األفقَر يف 
عــن حلب  ُفِصلت  ريفّيٍة  أغلبّيٍة  ذاُت  حمافظٌة  )وهــي  الــبــالد 
عام 1958 هبدِف إضعاِف عاصمِة الشمال وثاين أكَب مدِن 
االقِتصادية  التنميِة  مسَتويات  ضعِف  مع  بالتوازي  الــبــالد(، 
واالجــتِــمــاعــيَّــِة يف الــريــف احلــلــيب، مــا أنــتــَج شــرخــاً صــارخــاً بني 

املدينِة والريِف يف حلب، األعمق على املستوى الوطينِّ.
يف الوقِت نفسه، جند أنَّ احملافظاِت الشرقيََّة هي األغىن من 
حيُث املوارِد الطبيعية، فالنفُط ُيستخرَُج من حقوٍل حوَل الرقَّة 
ودير الزور وعنَد احلدوِد الشماليَِّة الشرقيَِّة مع العراق. إضافًة اىل 
أنَّ القمَح والشعرَي والقطَن )وهي ثالُث زراعاٍت اسرتاتيجيَّة( 
كانت تُزرَُع يف هذه املناطِق الغنيَِّة أيضاً باملوارِِد املعدنيَِّة بفضِل 
مياِه الفراِت الذي يَنزُل من تركيا وَيسقي العراَق بعَدما يعُب 
الطبيعيَِّة مل تكن جتين،  باملوارِد  الغنيََّة  املناطَق  إاّل أنَّ  سوريا. 
بالنتيجة، سوى ربٍح حمدوٍد من أرِضها، وهو وضٌع سائٌد يف 
عدٍد من الدوِل النامية. كاَنت سوريا إىل جانِب ذلك حمكومًة 
من دولٍة مركزيٍَّة قويَّة نسِبّيا. فقد كانت املؤسَّسات املنتِشرُة يف 
أحناِء البالِد ناشطة، وكانت احلكومُة تواِصُل تقدمَي خدماهِتا 
البنَيِة التحِتيَّة  )املــدارس، التعليم...(، وتُواصُل االسِتثماَر يف 
وحُتــدِّد أسعاَر بعِض املــوادِّ االسِتهالِكيَّة )خبز، مــازوت...(، 
ــيَّـــة، كــهــربــاء، قـــروٍض  وتــســتــِمــرُّ يف االنـــتـــاِج )إنــتــاج مــــوادَّ زراعـ
شغَِّل الرئيسيَّ يف املناطِق األقلَّ تنمية، 

ُ
بنكّية(. كما كاَنت امل

االسِتثمارات  إىل ضعِف مستوى  ذلــك جزئياً  ويــعــوُد سبُب 
اخلاصة.

لكَن العقَد األوََّل من حكِم بشار األســد، خاصًَّة بعد سنة 
2005، شهَد تراُجعاً َملحوظاً يف دوِر الدولة. فقد كاَن االستثماُر 

العموميُّ يف اخنفاض، كما ُخّفض الدعُم عن اجلزِء األكَب من 
السلِع واخلدمات. ومتحَوَرت السياساُت االقتصاديَُّة للحكومِة 
ُُدنيَِّة 

أكثَر فأكثَر حوَل قطاِع اخلدماِت ولصاحِل التجمُّعات امل
الكبى، وذلــك على حساِب الضواحي واألريـــاف، وبصفٍة 

أمشَل، على حساِب املناطِق النائَية من البالد.
ويف عمليَِّة قطٍع مع السياسات السابقة للحكومات البعثية، 
القطاِع  إىل  هَملِة 

ُ
امل املناطِق  تلَك  يف  التنميِة  مسؤوليَُّة  نُقَلت 
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جتزئُة البلد، على األقلِّ إىل أربَع مناطَق بّينة:
- األوىل حتت سيطرِة النظام، وتتمثَُّل يف جانٍب كبرٍي منها يف 
اجلزٍء الغريبِّ، األكثَر منّواً والذي أشرنا إليِه أعاله، أي املنطقِة 
بعِض  باسِتثناِء  األســاســي،  ــ حلب  الساحليَِّة وحمــوِر دمشق 
املناطِق الريفيَِّة والضواحي واملناطِق احمليطِة بنصِف مدينِة حلب 
الواقعِة يف معظِمها بأيدي املعارضِة وإىل حدٍّ أقلَّ بأيدي جبهِة 
النصرة )فرِع تنظيِم القاعدِة يف سوريا(. أما حلب املدينة، فهي 
حتَت سيطرِة النظاِم يف جانِبها األكب )الغرب(، وحتَت سيطرِة 

املتمرِّدين يف جزئها الشرقي.
- الــثــانــيــُة يف شــــرِق الـــبـــالد، ويــســيــطــُر عليها تــنــظــيــُم الــدولــِة 
االســالمــيــة، على طــوِل هنــِر الــفــرات، ممّــا يعين إمجـــااًل مناطَق 
بالعراق، وحوَل حقوِل النفِط  العشائر العربِيَِّة املرتِبطِة تارخيّياً 

يف ديِر الزوِر والرقَّة، معقِل التنظيِم يف سوريا.
- منطقُة ثالثٌة كرديٌّة متتدُّ من مشــاِل شــرِق البالِد ويف جيٍب 
اِد الدميوقراطيِّ  يقُع غرَب حلب، وتقُع حتت هيمنِة حزِب االحتِّ
يُعدُّ كرُد  الكردستاين(. حيث  العماِل  )الفرع السوريِّ حلزِب 
سوريا غالبيًَّة يف هــذه املناطِق أو يشكِّلون على األقــلِّ أكَب 
فيها  يتواجُد  الــيت  الوحيدَة  ليست  املناطَق  تلَك  لكنَّ  أقلّية. 
الكرُد بكثافٍة، اذ يوجُد مئاُت اآلالِف من هذه الفئِة من غري 

العرب يف كلٍّ من مدينيَتْ حَلب ودمشق.
- وأخرياً، منطقٌة راِبعٌة تسيِطُر عليها جَمموعاٌت خمتِلفة، إضافًة 
السوريِّ  )اجلــيــِش  هــذه  املعارضِة  ومناطُق  النصرة.  جبهِة  اىل 
تمرِّدين( جمزَّئٌة وال متلُك تواُصاًل 

ُ
احلرَّ وجمموعاٍت أخرى من امل

ُجغراِفيًّا، على عكِس املناطِق الثالثة األخرى
تنِمَيًة يف جــنــوِب وشــرِق  الثالثُة األخـــريُة هــي األقـــلُّ  املناطُق 

سوريا.

املناطق حتت سيطرة النظام
رغم أنَّ هذه املناطَق أقلُّ دماراً من باقي البالد، وعلى الرغِم 
ــا وبسبِب وزهِنـــا، قــد شهَدت  مــن اســتــقــرارِهــا الــظــاهــري، فــإهنَّ
االقِتصاديِّ واالجِتماعيِّ  النسيِج  بعمٍق على  أثَّــرت  حتــوَّالٍت 
ــزِء حــيــُث مــــازاَل يــعــيــُش ثُلثا  والــســيــاســيِّ لــســوريــا.يف هـــذا اجلــ
السكان، يقاُم حاليًّا تــوازٌن جديد. فمحوُر دمشق ــ حلب، 

الذي ُيشّكل العموَد الفقريَّ للبالد، قد ُأضِعَف بصفٍة خاصٍَّة 
ــاديِّ ملــديــنــِة محــص )ثــالــث مـــدن الــبــالد(  ــ بــســبــِب الــتــدمــرِي املـ
ونصِف مدينِة حلب وضواحي مدينِة دمشق، وبفعِل هروِب 
ستثِمرين والطبقاِت املتوسِّطِة، اىل جانِب ضعِف دوِر الدولِة 

ُ
امل

ومؤسَّساهتا.
وينتقُل االســتِــثــمــاُر اخلـــاصُّ والــعــامُّ )أو مــا تبّقى منه، مبــا أنَّ 
املــســتــَـَويــاِت احلــالــيَّــَة ليست إاّل جـــزءاً بسيطًا ممّــا كانت عليِه 
آمــنــًة وحممّية.  تُعَتُب  الــيت  الساحليَِّة  املِنطقِة  حنــَو  الــنــزاع(  قبل 
ففي 2015 على سبيِل املثال، متركَزت %32 من االسِتثماراِت 
اخلاصَِّة املرخَّصِة من هيئِة االسِتثمار السوريَِّة )هيئٌة حكوميَّة( 
يف حمافَظيَتْ طرطوس والالذقيَّة )امليناَءْين الرئيسيَّني يف البالد(، 
فيما مل َتستـَْوعب حمافظتا دمشق وحلب سوى %27 فقط. 
وللمقارنة، كانت هاتان األخريتان جتتذبان يف 2010 حوايل 
%40,5 من املشاريِع املعتَمدة من ِقبِل هيئِة االسِتثماِر، مقابَل 

%4,5 لطرطوس والالذقّية. كما تضاعَف يف طرطوس خالَل 

أنشئت  إذ  الصغرية،  املؤسَّساِت  عــدُد مشاريِع  املاضي  العاِم 
1.752 شركًة جديدًة يف هذه احملافظِة يف 2015، مقابَل 867 يف 

العام السابق. وقد انتقَل عدد الشركاِت املسامِهة من 119 يف 
2014 إىل 251 يف 2015.

تــنــجــِذُب رؤوُس األمـــوال اخلــاصَّــة بشكٍل طبيعيٍّ إىل األمــِن 
السائِد يف املِنطقِة الساحلّية، باألخصِّ يف حمافظِة طرطوس، 
وهي األكثُر هدوًءا منذ بدِء االنِتفاضة. يضاُف إىل ذلَك حركِة 
تراَفقت  البالد والــيت  الفارّين من مناطَق أخــرى من  السّكان 
مع تدفُّق املستثِمرين احلريصني على وضِع رؤوِس أمواهِلم يف 
منطقٍة َتشهُد ارتِفاعا نسبيًّا يف الطلِب على البضائع. وهبذا، 
يعكُس التغيرُي لصاحِل املنطقِة الساحليَِّة ُمعطًى دميغرافيًّا جديًدا 
إذ مل يَعْد العلويّون يشكِّلون أغلبيَِّة سّكاِن هذه املِنطقِة كما 

يف السابق.
الساحلّية، إىل  املِنطقة  اىل  الــعــاّمــِة  االســتِــثــمــارات  نقُل  ويــأيت 
حدٍّ كبري، نتيجًة لسياسِة النظاِم الراِمَيِة اىل إرضاِء “زبائِنه”. 
وأعــلــَن رئــيــُس جمــلــِس الــــوزراء وائـــل احللقي يف خــريــِف 2015 
إطالَق اسِتثماراٍت عامٍَّة يبلُغ جمموُعها 30 ملياَر لريٍة سوريّة 
يف حمــافــظــيَت الــالذقــيَّــة وطـــرطـــوس، وقـــد أحـــدثَـــت هلــا وســائــُل 
اإلعـــالِم الــرمســيَّــِة صــدًى كــبــريا. يف نفِس الــوقــت، مل خُتصِّص 
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لــريٍة ســوريَّــٍة ملدينِة حلب،  احلــكــومــُة ســوى مبلِغ 500 مليون 
القلِب الصناعيِّ والتجاريِّ للبالِد ساِبقا.

بكثرة،  البالَد  التقليديّون  واملسَتثمرون  األعماِل  غــادَر رجــاُل 
واستقّروا يف أحناٍء أخرى من العامل، وقد متَّ تعويُضهم بآخرين 
بـَنـَْوا ثرواهِتم على نشاطاٍت مرتبطٍة حبالِة احلرب. مثااًل على 
ذلك، اتَّضَح هذا التغيرُي من خالِل انِتخاباِت غرِف التجارِة 
يف دمشق وحلب يف هناية 2014. ففي حلب، كان عشرٌة من 
أصــِل اثــيَنْ عشَر ُعضواً يف جملِس االدارة وافدين جــدداً غرَي 
معروفني قبَل االنِتفاضة، ويف دمشق كان سبعٌة من أصِل اثين 

عشر ُعضواً يف نفس الوضع.
َتستمرُّ املناطُق الساحلَيُة يف احلفاِظ على صالٍت وثيقٍة بدمشق 
وباحلكومة املركزيَِّة بفضِل جهاِز الدولة، وال تزاُل غالبيَُّة من 
العلوّينَي يف سنِّ العمِل تعَمُل يف القطاعاِت املدنيَِّة والعسكريَِّة 
للدولة اليت لطاَلما كاَنت تشكُِّل َمصدراً للعمِل هلذه الطائفة. 
وقــد تــعــزَّز هــذا الــــدوُر مــع احلـــرِب واالنــِكــمــاش االقــتــصــادي. 
العلويَِّة على الدولِة  ويُعتبـَُر هذا االعِتماُد الكبرُي من الطائفِة 
املركزيَِّة عاِماًل ُمهمًّا ضدَّ حكٍم ذايتٍّ مُمكٍن للِمنطقِة الساحليَِّة، 

مما يُفّسُر أمهيََّة السيطرِة من دمشق.

املناطق اخلارجة عن سيطرة النظام

بالنسبِة للمناطِق اخلارجِة عن سيطرِة ِقوى النظام، وبعُضها منُذ 
أكثِر من ثالِث سنوات، فقد اضطرَّت إىل التأقُلِم مع الوضع 
اجلديِد وإىل إنشاِء مؤسَّساٍت وشكٍل من أشكاِل احلكم، ال 
سيَّما وأّن مراكَز ووسائَط االنتاِج قد دّمرت، فيما رحَل رجاُل 
النقِل والتجارة، وقــد جــاَء هذا  األعــمــاِل وُفكِّكت شبكاُت 
الدماُر بعَد عشراِت السننِي من التخلف. وحَتظى املؤّسسات 
الــذي َخلَفه  الــدولــِة والــفــراِغ  قاَمُة لتعويِض غياِب 

ُ
اجلــديــدة امل

تدمرُي اقِتصاِد ما قبَل احلــرِب يف أحياٍن كثرية )وليس دائماً( 
احمللّيني، وألسباٍب  السّكان  عنَد  أكــَب من احلكومِة  بشرعيٍَّة 

عّدة:
ــســاِت مــنــتــَخــب، الســّيــمــا يف املــنــاطــِق الــيت  ــدٌد مــن املــؤسَّ -عــ
استقرَّت فيها املعارضة، وذلك على الرغِم من الشوائب اليت 

اتَّسمت هبا العملّياُت االنتخابّية يف أحياٍن كثرية.

-ُتدار املؤسَّساُت من قبل حملِّّيني، وعدٌد كبرٌي من هؤالء كان 
قد عمَل وناضل للدفاِع عن جمتمِعه من النظام.

-هَي جزٌء من مشروٍع سياسيٍّ أكثَر طموحاً ومقبوٌل من ِقبِل 
السّكان )األكراد، املعارضة(.

يف الواقع، تتنافُس هذه املؤسَّساُت يف ما بيِنها ومع مؤسَّساُت 
ا  احلكومة، لنجَد إداراٍت حملِّيَّة َتعتب نفَسها ــ أو تدَّعي ــ أهنَّ
احلكومة، مبا يتبُع ذلك من وجــوِد أربعِة برامَج تعليميٍَّة على 
األقلِّ، وثالُث عمالت َمتداَولة كوسيلِة تبادل. وهكذا، يُرخُِّص 
العاَمني املاِضَيني  الكرُد ملشاريَع استثمارية، وقد سنَّوا خالل 
احلــيــاِة يف مناطِقهم. كما  لتنظيِم  اهلــادفــِة  الــقــوانــنِي  عــشــراِت 
يَفرُض تنظيُم الدولِة االسالميَِّة ضرائَب ويسمُح باستثماراٍت 
وله قوَّة ُشرطِة خاصٌَّة به. وملناطِق املعاَرضة جمالُس حملّيٌة لكلٍّ 
ما يهمُّ إدارَة احلياة اليومية. وتتأّلف احلكومُة املؤقَّتُة للمعارضِة 
من عّدة َوزارات، كما أُنِشئت هيئاٌت ُمكّلفة بتوزيِع القمِح 

واخلبِز وإدارِة املستشَفياِت وتوزيِع املساَعداِت داخَل البالد.
وال تنفكُّ نفقاُت هذه السلطاِت اجلديدِة عن االزِديـــاد. إذ 
يقدِّر خباُء “املركِز السوريِّ لبحوِث السياسات” أنَّ جمموَع 
النفقات “العموميَّة” ملناطِق املعاَرضة جُمتِمعة، لتنظيِم الدولِة 
تمرِكزة يف هذه املناطق، 

ُ
االسالمّية والكرد، أي املؤسَّساِت امل

ــايلِّ الــســوريِّ  ــ تـــعـــادُل حــالــيــاً %13,2 مــن الــنــاتــج احملــلــيِّ اإلمجـ
أن  يعين  وهــذا  النظام.  مناطق  %31,6 يف  مقابَل   ،2015 يف 
النفقاِت “العموميََّة” يف املناطِق غري التابعِة للحكومِة تشّكل 
حاليًّا أكثَر من ثُلِث النفقاِت العمومّية، ممّا يبنّيُ املكانَة املهمََّة 
اليت حَتظى هبا أكثَر فأكثَر هذه املؤسَّساُت اجلديدُة املنشأُة يف 

أحناِء البالِد املقطّعِة لتحّل حملَّ الدولة.

االستنتاجات والتوصيات: تناول ثالث قضايا ُمتعّلقة 
باهنيار البالد

ال شكَّ أّن “استقراَر” احلدوِد الداخليَِّة لسوريا خالَل األعواِم 
ــقــامــة حديثاً، 

ُ
ــســاِت الــذاتــيــة امل الــثــالثــِة املــاضــَيــِة وتــرســيــَخ املــؤسَّ

باإلضافة السلطاِت اجلديدِة للفاعلني اجلدد، أموٌر ستشكُِّل 
ياٍت خطريًة يف هناية الصراع، وجيب مواجهُتها. يَرتبط أحُد  حتدِّ
هذه التحدِّيات بالالمركزيّة. على خالِف املسألِة الكرديّة، اليت 
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سيتطلَّب حلُّها درجًة متقدِّمًة من احلكِم الذايت، فالالمركزيّة 
تقّدُم أحَد اخلياراِت القليلِة اليت قد تؤمن نقطَة لقاٍء بني القوى 
املختلفِة املنبثقِة من الصراع. وفعاًل، جتُد نداءاٌت حلكِم حمليٍّ 
أكــَب صداها يف أحنــاِء سوريا؛ وإحــدى أهــمِّ الصعوباِت اليت 
متنُع توحَُّد املعارضِة هي بالتحديد الشعوُر القويُّ باالستقالليَِّة 
والـــذي تــطــّوَر ضمَن خمتلِف جمــمــوعــاِت الــبــالد. وقــد عكَس 
الصراُع أيضاً درجَة االرتِياِب الذي ُكبَت طويال، بني املدن، 
ما  املناطق. وغالباً  وبــني خمتلِف  احمليطة،  وأرياِفها  املــدِن  بني 
ُدنّية، خاصًَّة يف دمشق، بني الالمركزيِّة وبني 

ُ
امل النخبُة  تربُط 

تقسيِم البالد وضياِع السيادة. وهذا سيولُِّد حتماً رفًضا من 
جانيَبْ خطَّ االنِقسام بني املعارضِة والنظام.

وتتعلَُّق  الــالمــركــزيــة،  مبسألِة  جــزئــيّــاً  مرتِبطٌة  أخــرى  مسألٌة  مثَـّـَة 
املــوارِد  من حيِث  األغــىن  فاملناطُق  للموارد.  الــعــادل  بالتوزيِع 
الطبيعّيِة هي أيًضا، كما أَشرنا، األقلُّ تنمية. ويبدو ُمستبَعداً 
أن تقبَل هذه املناطُق من جديٍد بسيطرِة دمشق على ثرواهِتا 
سبيِل  على  الكردية  املناطِق  فالنفقاُت يف  املــاضــي.  كما يف 
املثال، مموَّلٌة اىل حدٍّ كبرٍي بفضِل اسِتغالِل النفِط يف ِمنطقتهم. 
ويف دير الــزور، قبَل ظهوِر تنظيم الدولة االسالمية، تقاتَلت 
العشائُر واجملموعاُت احملليَُّة يف ما بيِنها من أجِل السيطرِة على 
آباِر البرتوِل اليت اعُتِبت “ُمستوىل عليها” عن غرِي حقٍّ من 
قبل دمشق. وإّن ختصيَص جانٍب أكَب من املــوارِد للمناطِق 
سيكوُن حُمارباً من ِقبِل أيَِّة حكومٍة مستقبلّيٍة عليها مواجهُة 
نقِص االيرادات، خاصًَّة وأنَّ األموَر ستكوُن مرتِبطًة مبجهوٍد 

مهمٍّ إلعادِة اإلعمار.
الطائفيَِّة يف  املسألِة  مركزيَّة  الــســوريُّ  الــصــراُع  أثبَت  بالتوازي، 
هنا  احلــرُب  لعبت  لقد  ُمتساوين.  فيها  املواطنون  يُعتُب  دولــٍة 
دوراً كاِشفاً للتوتُّراِت الطائفيَِّة والعرقية، مبيِّناً خوَف األقلِّّيات 
العروبة، وخــوَف  الكرِد من  السياسي، وخشيَة  اإلســالِم  من 
الُكرد، إضافة إىل إحساٍس عميٍق  املسيحّيني األشورّيني من 
بــالــظــلــم لـــدى الــغــالــبــّيــة الــســنــّيــة. وبـــصـــرِف الــنــظــِر عـــن تلك 
الثقافّيِة  املــخــاِوف، فال بّد من إجيــاِد حلوٍل ملسائِل اهلويّات 
اليت بِقَيت طوياًل مقموعة. وأخرياً، جيب التطرُُّق ملسألِة بناِء 
مــتــســاِويَــٍة مــع مجيِع مواطنيها، مع  دولـــٍة حتــافــُظ على مسافٍة 
وهي  ومجاعات،  والثقافيَِّة كأفراٍد  السياسيَِّة  حقوِقهم  ضماِن 

مسألٌة تبقى إىل هذه الساعة غرَي حمسومة.
الــّســوريـّـة  اجملــمــوعــات  األورويّب  االحّتـــاد  يشّجع  أن  يستحسن 
ــراد يف  املــعــارضــة يف مــرحــلــٍة أوىل، وأحــــزاٍب أخـــرى مثل األكــ
إّن  الاّلمركزيّة.  ثانية، كي ينخرطوا يف حمادثاٍت حول  مرحلٍة 
للمفهوم  فهٍم  نتيجة سوء  بعيٍد  الفكرة هي إىل حدٍّ  مقاومة 

وللمسائل املطروحة.
وسيكون اخنراط اجليل األصغر مفيداً بشكٍل خاصٍّ آخذين 

يف االعتبار موقفهم املتقّبل بشكٍل أوسع للفكرة.
ينبغي على االحّتــاد األورويّب أيضاً أن يستفيد من خبة عّدة 
دوٍل أعضاٍء فيه مثل أملانيا وإسبانيا، حيث الاّلمركزيّة فاعلة.

كذلك جيب أن يقّوي االحّتاد األورويّب املؤّسسات احملّلّية عن 
طريق الّتمويل والّتدريب، ومن خالل تشجيعهم على تطوير 
الّتعاون واالنتقال من مؤّسساٍت حمّلّيٍة جّداً، أي على صعيد 
تشجيع  أيضاً  وينبغي  أكثر.  إقليمّيٍة  مؤّسساٍت  إىل  املدينة، 
الــّدميــقــراطــيّــة عــن طــريــق االنــتــخــابــات بــدل تعيني ممثّلني على 

املستوى احملّلّي.
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املناطق  يف  احملــيل  احلــم  ديناميات 

املعارضة ل�سيطرة  اخلاضعة   الّ�وريّة 

)�أغنيس فافيري(2 

مقّدمة 
بعد أكثر من أربعني عاماً من سيطرة الدولة املركزيّة يف سوريا، 
قادت طبيعة الّصراع ومّدته إىل تفكك وحدة األراضي وإىل 
اخلاضعة  املناطق  يف  حتديداً  والعسكريّة،  املدنّية  القوى  تنوع 
لسيطرة املــعــارضــة، ولــكــن إىل حـــدٍّ مــا يف املــنــاطــق اخلاضعة 
لسيطرة الّنظام أيضًا3. يف الواقع، لقد شكل البعد احملّلّي ونظراً 
السورية  الــثــورة  خــالل  أساسياً  حمــوراً  للنظام  القمعية  للطبيعة 

ّن ورقة البحث هذه قد اسستفادت كثريًا من الآراء اليّت قّدهما عامر قرقطيل و�أسعد  اإ  2
العّش. كام تشكر الاكتبة �أيضًا مجيل معّوض لقراءته النّّص بمتّعن. وتعرّب الآراء املوجودة يف هذه 

املقاةل عن وهجة نظر الاكتبة.

3 Thomas Pierret, “Damas: l’heure de la décomposition”, Poli-
tique internationale, n150, winter 2016.

الــعــام 2011، ومـــن مث عسكرهتا يف مــرحــلــة الحــقــة4. وعلى 
الّرغم من تصاعد حّدة الّصراع وحتوله إىل حرٍب شاملٍة، بقي 
املستوى احملّلّي املختب األساس الذي ظهر من خالله العبني 

جدد واختبوا فيه أشكااًل جديدًة من احلكم.
ومن بني الفاعلني احملّلّيني اّلذين سعوا لتأمني الّدعم للّسّكان 
الــبــىن اإلداريّـــة  فـــإّن  الــيت ختضع للمعارضة،  ولــــإلدارة املناطق 
القوى  أّسستها  والّـــيت  احملّلّية  باجملالس  أيــضــاً  املعروفة  احملــلّــيّــة، 
الّثوريّة منذ العام 2012، قد ُوِضعت أساساً وطُوِّرت لتشكل 
البديل االســاٍس عن مؤّسسات الّدولة على املستوى احملّلّي. 
لكنها صممت أيضاً لتكون بطبيعة احلال حجر رئيس ألّي 
جهوٍد الحقة هتدف لبناء الّدولة يف سوريا يف مرحلة ما بعد 
احلرب. وتبقى اجملالس احملّلّية هذه، رغم الّتحّديات املستمرّة 
واهلائلة اّليت تواجهها على األرض، فاعلًة يف تأمني اخلدمات 
العاّمة اليومّية. وميكنها أن تشّكل، إىل جانب العبني  حمّلّيني 
آخرين ممن لديهم عمقاً اجتماعياً متثيلياً، العصب االساس يف 

املرحلة االنتقالية. 
يهدف هذا املقال إىل دراسة هذه اجملالس احملّلّية وموقعها ضمن 
شبكٍة من الديناميات والّتفاعالت، إما عاموديّاً بالّنسبة إىل 
الالعبني “اخلارجّيني” )كاجلهات املاحنة األجنبّية واجلمعّيات 
أو املؤسسات الّسياسّية الّسوريّة يف املنفى(، أو أفقّياً بالنسبة 
إىل اجملموعات احملّلّية األخرى املنافسة واملوازية منها. منهجياً، 
تعتمد الورقة على مراقبٍة ميدانية ومقابالت معمقة مع أعضاٍء 
وشخصّياٌت  مدنّيون  وناشطون  حمّلّية  )جمالس  املعارضة  من 
سياسّيٌة وممثّلون عن اجملموعات املسّلحة( أجريت يف مدينة 
غازي عنتاب بني شهر تشرين األّول/أكتوبر من العام 2013 
وشهر أيلول/سبتمب من العام 2015. وبناًء عليه، تقّدم هذه 
الورقة بعض اخلالصات العاّمة املتمحورة حول ثالث أسئلة 
أساسية: كيف مّت تأسيس اجملالس اإلداريّــة احملّلّية، وبلورهتا، 
ومن مثّ تفككها وذلك على ضوء عنصرين رئيسّيني: الوصول 
العسكريّة؟ ما هي طبيعة  والــتّــطــّورات  اخلارجّية  املــصــادر  إىل 
العالقة بني قوى املعارضة احملّلّية من جهة، والّسلطات املركزيّة 
من جهة أخرى. كيف وإىل أي ومدى كسبت اجملالس احملّلّية 

الشرعّية يف بعض املناطق احملّلّية.

4 Robin Yassin-Kassab and Leila al-Shami, Burning Country: 
Syrians in Revolution and War, London, Pluto Press, 2016.

 Source: Information Unit of Orient Policy Center, May 25, 2016
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الّشعبّية  املــبــادرات  احملــلّــيّــة5: بني  اجملالس 
والقيود اخلارجّية

برزت يف العام 2012 جمالس حمّلّيٌة عّدٌة نتيجة ملبادراٍت عفويٍّة 
للجان  بطريقٍة مشاهبة  الــّشــعــبــيّــة، وذلـــك  بــالــثّــورة  على صــلــٍة 
الرّئيسّية  املهّمة  احملّلّية وبالتعاوٍن معها. وإىل جانب  الّتنسيق 
بــدأت جلان  الّسلمّية،  املظاهرات  بتنظيم وتوثيق  الّــيت متثلت 
الّتنسيق احملّلّية تدرجيياً بالرّتكيز على تقدمي اخلدمات الّصّحّية 
الطّارئة وتأمني الّدعم لعائالت األسرى واملعتقلني. ويف هذا 
الّسّكان  حلاجة  لإلستجابة  احملّلّية  اجملــالــس  هدفت  اإلطـــار، 
املــبــاشــرة، لكن أيــضــاً إىل الــتّــوّســع والــّتــمــّدد يف األنشطة الّــيت 
الفلسفة  احملّلّية. وكانت  الّتنسيق  جلان  أساساً  هبا  اضطلعت 
احملــوريــة وراء مــشــروع اجملــالــس احملــلّــيّــة6 تــقــوم على وجـــوب أن 
الّدولة. وقد  الّثورّي نفسه بشكٍل مستقل عن  ينّظم اجملتمع 
أُرِيَد هلذه اجملالس احملّلّية املـُداَرة ذاتّياً بأن تشكل البديل احملّلّي 
عن الّدولة، مع هدٍف رئيسيٍّ أال وهو محاية الّسّكان بداًل من 

الّسيطرة على املناطق املتواجدون فيها.
وبالرغم من أن اجملالس احملّلّية قد اعُتِبت أساساً ومّت حتليلها 
على أهّنا بىن تعمل من األسفل إىل األعلى وإهنا  ُوِجدت يف 
األصل لتمأل الّشغور الذي خلفته مؤسسات الدولة السورية 

ر عدد اجملالس احمللّّية حبوايل 800 حب�ب م�ٍح �أجرِي عىل 405 جمالس حملّّيٍة  ُقّدِ  5
)تشّكت �أو �أعيد تشكيلها خالل الثّورة الّ�وريّة واكنت مبعظمها فاعةل( يف الّربع الأّول من العام 

2015. و�أجِري امل�ح يف مجيع املناطق الّ�وريّة ابسستثناء الّرقّة والّ�ويداء. ويشمل العدد جمالس 

 . مناطق �أو حمافظاٍت عىل م�ستوى احملافظات، وجمالس بدليٍّة ومدٍن و�أحياٍء عىل امل�ستوى احمليّلّ

هذا وتشّكت معظم اجملالس احمللّّية )حوايل %80( للمّرة الأوىل خالل العامني 2012 و2013.
“Local Councils of Syria Indicator needs”, published by the Local 

Administration Council Unit, July 2015.

اكن معر عزيز اخملّطط الّرئييّس وراء فكرة اجملالس احمللّّية، وهو ان�طٌ يبلغ ثالاًث   6
حتت  وتويّف   2012 العام  من  ترشين الأّول/�أكتوبر  �هر  يف  اعُتِقل  العمر،  من  سسنًة  وسستنّي 

التّعذيب يف جسٍن للنّظام يف �هر �سباط/فرباير من العام 2013. ظهرت دعوته الأوىل لت�أسيس 

“جمالس حملّّيٍة” يف �هر ترشين الأّول/�أكتوبر من العام 2011، يف الوقت نف�ه اذلي مت فيه مّت 

نشاء �أّول منرٍب سسيايّسٍ للمعارضة يف اسطنبول )اجمللس الوطيّن الّ�ورّي(. اإ

املنهارة أو املنسحبة7، إال أن تلك اجملالس مل تكن تعمل يف 
الفراغ وإن  تطّورها إعتمد على عاملني َأساسيَّني: األّول هو 
سياسة اجلهات املاحنة جتاهها، والثّاين هو املواجهة مع الّنظام، 

والحقاً مع الّدولة اإلسالمّية والقّوات الكرديّة.

اعتماٌد قويٌّ على املصادر اخلارجّية

بتدّخل العبني  البداية  منذ  احملّلّية  اجملالس  تأسيس  تأثّر  لقد 
املاحنة خالل  فإن سياسات اجلهات  الواقع،  خارجّيني. ويف 
ُمنظٍَّم وغري  اّتسمت بدعٍم غري  املاضية قد  الّسنوات األربــع 
العام  بــدايــة  حمــلّــيٍّ  أّول جملٍس  تأسيس  مــع  فبالتزامن  منّسق. 
2012، راح املغرتبون الّسوريّون املعارضون األغنياء، باإلضافة 

إىل احلكومات األوروبّية والّشركات األجنبّية اخلاّصة، بالّتعبري 
عن رغبتهم بتوفري املساعدة للمجالس احملّلّية مىت وأين كانت 
متواجدة. بالّتايل شهد العام 2012 تطبيق سياسة الّدعم املباشر 
للمجالس احملّلّية من قبل الّدول الغربّية، حتديداً بدعم مباشر 
دولّياً يف باريس يف شهر  من فرنسا، والّــيت نّظمت اجتماعاً 
تشرين األّول/أكتوبر من العام 2012 خُمصٍَّص لدعم اجملالس 
الّثوريّة احملّلّية. بيد أّن عمر هذا اإللتزام كان وجيزاً جداً. يف 
اخلاضعة  املناطق  يف  احمللّّية  ّــة  الإداري الكياانت  حول  التّحليالت  معظم  نرُِشت   7
العامني  يف  �أجرِي  ميدايّنٍ  معٍل  اإىل  ابلستناد  و2014،   2013 العامني  بني  املعارضة  ل�سيطرة 

س  2012 و2013 يف وقٍت اكن يك�ب التّمّرد امل�لّح �أراٍض �أكرث ف�أكرث، وعندما اكنت تُؤسَّ

الإدارات املدنّية. �أنظر، عىل سبيل املثال:
A. Baczko, G. Dorronsoro, A. Quesnay, “The Civilian Administra-

tion of the Aleppo Insurgency”, Noria, October 2013; Menapo-
lis, “Local Councils in Syria. A Sovereignty Crisis in Liberated 
Areas”, Policy Paper, September 2013; Centre for Humanitarian 
Dialogue, “Local Administration Structures in opposition-held 
areas in Syria”, Research Report, April 2014; Institute For War 
& Peace Reporting, “Local Governance inside Syria”, 2014; 
Rana Khalaf, “Governance without Government in Syria: Civil 
Society and State Building during Conflict”, Syria Studies, 
2014; Frantz Glasman, “Vie locale et concurrence de projets 
politiques dans les territoires sous contrôle de l’opposition, des 
djihadistes et des Kurdes en Syrie”, October 2014, http://www.
academia.edu/10032604/Vie_locale_et_concurrence_de_pro-
jets_politiques_dans_les_territoires_sous_contr%C3%B4le_
de_lopposition_des_djihadistes_et_des_Kurdes_en_Syrie. 

ملزيٍد من الّدراسات بالّلغة العربّية:
Sabr Darwiche, Syria: Experience of liberated cities, Al Rayyes 

Books, January 2015; and Omran Center for Strategic Studies, 
The Second Annual Report, March 2016
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الواقع، ومع تأسيس االئتالف الّسورّي املعارض )اّلذي حّل 
مكان اجمللس الوطيّن الّسورّي( يف شهر تشرين الثّاين/نوفمب 
من العام 2012، راحت العديد من الّدول العاملة حتت مظّلة 
الــّســورّي”، ، بتوجيه مساعداهتا  جمموعة “أصدقاء الّشعب 
املالية من خالل جمموعاٍت جديدٍة مرتبطٍة مباشرًة باالئتالف 
الـــّســـورّي املــعــارض املــــُـنــَشــأ حــديــثــاً، وذلـــك مــن أجـــل تدعيم 
وإعطاء شرعّيٍة للهيئة الّسياسّية اجلديدة واّليت مّت االعرتاف هبا 

على أهّنا املمّثل الّشرعّي الوحيد للّشعب الّسورّي.
وتقّلص الّدعم اخلارجّي املباشر للمجالس احملّلّية بشكٍل كبرٍي 
مع بداية العام 2013، واليت أصبحت منذاك املستفيد الرّئيسّي 
اّليت توّفر معظمها منّظماٌت  القدرات  الّتدريب وبناء  لبامج 
ــّدول الــغــربــيّــة املاحنة  ــ أمــريكــّيــة. ويف مــا بــعــد، أنــشــأت بعض ال
الــّســورّي احلــّر”  ــدرك  جمــمــوعــاٍت “شبه مستقّلٍة”، مثل “الـ
توفري خدمات  أجــل  مــن  البيضاء”،  القبعات  و“أصــحــاب 
األمـــن  والـــّدفـــاع املــــديّن، وحــرصــت على تعزيز قـــدرات هذه 
عن  مستقلٍّ  بشكٍل  تعمل  لكي  املشكلة حديثاً  املؤسسات 
كلٍّ من اجملالس احملّلّية واحلكومة الّسوريّة املؤقّتة )اّليت ُأسِّست 

يف شهر تشرين الثّاين/نوفمب من العام 2013(.
لكن عندما بدأت الّدول املاحنة تدرك، حنو هناية العام 2013، 
قصور احلكومة الّسوريّة املؤقّتة ووحداهتا عن تأمني خدماٍت 
أساسّيٍة من خالل اجملالس احملّلّية داخل سوريا، شرعت مرًّة 
جديدًة بدعم اجملالس احملّلّية مباشرًة هبدف تنفيذ عدٍد هائٍل 
وإدارة  والكهرباء  والّنظافة  الغذائّي  األمــن  مثل  املشاريع  من 
وبريطانّية(.  أمريكّيٍة  وكـــاالٍت  من  رئيسيٍّ  )بتمويٍل  النفايات 
والّتقيّن  املـــاّدّي  للّدعم  احملّلّية  اجملالس  افتقرت  لطاملا  أنّــه  غري 
الالزم من أجل وضع سياسات عامة خاصة هبا يف األراضي 
مرتكزٍة  ومستدامٍة  ذاتــيّــٍة  اسرتاتيجّياٍت  وتطوير  تديرها،  الــيت 
على مــوارد داخلّية. ومع ازديــاد حاجات اجلماعات احملّلّية، 
فــإّن قــدرة اجملالس احملّلّية على فرض نفسها كاجلهة الوحيدة 
ظهور  مع  قد ضعفت  مناطقها،  إدارة وحكم  عن  املسؤولًة 
حتديات جديدة متثلت بظهور اجملموعات املسّلحة واملنّظمات 
غري احلكومّية )أنظر أدناه(. أخرياً، لقد عانت اجملالس احملّلّية، 
2014، من  العام  منتصف  منذ  الــّدولــة اإلسالمّية  مع ظهور 
اليت  األساسّية،  املاحنة  الــدول  تبّنتها  الّــيت  الطارئة  التحوالت 

ــٍم قــويٍّ  حنــت بــاجتــاه حمــاربــة اإلرهــــاب بـــدل اإلبــقــاء عــلــى دعـ
للفاعلني املعارضني احملّلّيني.

ــة االســالمــيــة،  اجملــــاس احملــلــيــة: هـــدف لــلــنــظــام، والـــدولـ
والقّوات الكرديّة.

ــر، رغـــم أّن اجملــالــس احملــّلــّيــة أُنــِشــئــت ملــلء  عــلــى مــســتــوًى آخـ
النظام  الّدولة، إال أن انسحاب  الّــذي خلفه غياب  الّشغور 
مل يكن مطلقاً يف املناطق اليت سيطرت عليها املعارضة. فمنذ 
أوائــل أيّــام الــثّــورة، فــأّن احملافظة على سري مؤّسسات الّدولة 
بدا وكأنه أولويًّة رئيسّيًة بالّنسبة إىل الّنظام اّلذي كان حريصاً 
على االّدعاء والبهان بأنّه ليس هنالك من بديل عن الّدولة 
الــّســوريـّـة لتوزيع اخلــدمــات العاّمة األســاســيّــة8. وبــالــتــايل، لقد 
اخلاضعة  املناطق  يف  وجودها  على  املركزيّة  الّسلطة  حافظت 
لسيطرة املعارضة عن طريق االستمرار يف دفع رواتب املعّلمني 
واحملافظة على  احلكومّيني،  واملوظّفني  العاّم  القطاع  وموظّفي 
احتكارها لتأمني املستندات الّرمسّية. وهنالك حاجة إىل املزيد 
اجلغرافّية  للمناطق  أدق  امليدانية ملسح ورصــد  املعلومات  من 
والقطاعات اليت ال تزال الّدولة حاضرًة فيها. مع ذلك، لقد 
اّتسمت بشكٍل عامٍّ سياسة الّنظام مبقاربٍة متييزيٍّة متثلت بعدم 
دفع الّرواتب لّلذين يُدَّعى أهّنم أعضاٌء فاعلني يف املعارضة، 
أو اّلذين يعملون حلساب اجملالس احملّلّية. باإلضافة إىل ذلك، 
الّتقليديّة بني املدن،  الّنظام أيضاً على مسألة املنافسة  لعب 

مؤّمناً اخلدمات لبعضها ومعّلقاً إيّاها عن البعض اآلخر.
النظام هاجم واستهدف عمداً، عن  فــإن  من جهٍة أخــرى، 
احملّلّية  اجملالس  فيها  اُعتِبت  مدناً  القصف9 واحلصار،  طريق 
أكثر جناحاً )داريّــا ودومــا ومعرّة الّنعمان ومدينة حلب على 
سبيل املثال ال احلصر(. هذا االستهداف املتعّمد جلميع أنواع 
املرافق العاّمة يف املناطق احملّررة، واّلذي إعتمدته أيضاً روسيا 

8 Kheder Khaddour, “The Assad Regime’s Hold on the 
Syrian State”, Carnegie Middle East Center, July 2015.

لطاملا اكنت “سسيطرة” اجملموعات املعارضة عىل الأرض جزئّيًة، نظرًا لأّن القّوات   9
املعارضة مل تكن قطّ قادرًة عىل ال�سّيطرة عىل اجملال اجلّوّي، �أو حّت حتييده. ابلإضافة اإىل ذكل، 

ميكن اعتبار واقع �أّن املناطق حتت سسيطرة املعارضة مل متكل اتّصاًل جغرافيًّا نتيجًة لسرتاتيجّيٍة 

ع�كريٍّة يتّبعها النّظام.
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بشكل منهجي خالل األشهر الّسّتة األخرية، يكشف إدراك 
هــؤالء أمهية وجدية التهديد اليت شكلته اجملالس احمللية على 
شرعية النظام خصوصاً حني كسرت احتكار الّدولة يف تأمني 
اخلدمات العاّمة. ومع أّن بعض اجملالس احملّلّية جنا من هذه 
االعتداءات واحلصارات، إاّل أهّنا ُأجِبت على تبيّن اسرتاتيجّية 
البقاء على قيد احلياة يف أراٍض أُفرِغت من سّكاهنا )ال يوجد، 
على سبيل املثال، أكثر من %10 من الّسّكان األساسّيني يف 
بعض املدن احملاصرة(. أكثر من ذلك، جتدر اإلشارة إىل أّن 
يزالون يف سوريا  اّلذين ال  الّسورّيني  من  تقريباً   50% – 45%

الــنّــظــام10. هــذا ونــزح العديد من  يعيشون يف مناطق سيطرة 
املــدنــيّــني، ومــن بينهم داعــمــون لــلــثّــورة، مــن مناطق املعارضة 
إىل مناطق الّنظام حبثاً عن األمان واخلدمات العاّمة. ووضع 
الّنزوح الّداخلّي الّضخم الّناتج عن الّصراع الّنظام حتت ضغٍط 
، ولكّنه أضعف يف املقابل القّوات الّثوريّة  اقتصاديٍّ واجتماعيٍّ
واملعارضة )من ضمنها اجملالس احملّلّية(، واّليت تعتمد وترتكز 

على الّدعم الّشعيّب يف نضاهلا ضّد األسد11.
يف احملصلة، فإّن تنوع الالعبني ذوي املشاريع املنافسة للمعارضة 
الرّئيسّية وتزايد قدرهتم، )جنحت الّدولة اإلسالمّية منذ هناية 
معركة  منذ  الكرديّة  الّشعب  وحــدات محاية  مثّ   2013 العامة 
كــوبــاين أواخـــر الــعــام 2014 إىل حــدٍّ مــا يف فــرض مشاريعهم 
الّسياسّية( مت على حساب اجملموعات املعارضة املختلفة. كما 
بعض  على  الكرديّة  والــقــّوات  اإلسالمّية  الــّدولــة  استيالء  أّن 
املناطق قد قّوض من عمل اجملالس احملّلّية. فالّدولة اإلسالمّية 
عارضت وضيقت على اجملالس احملّلّية يف حمافظيَت الّرّقة ودير 
الــّزور )الّلتني كان يوجد فيهما عدٌد قليٌل من اجملالس احملّلّية 
الفاعلة(، وبعض األماكن يف احلسكة وشرق حلب، وذلك 
من خالل اعتقال بعض أعضائها، أو حىت حّلها يف مرحلٍة 

ادّلاخيّل  والّنوح  املتحّول  الوضع  ب�بب  دقيقٍة،  بياانٍت  تقدمي  يصعب  حنٍي  يف   10
دلب وحلب يعيشون يف املنطقة الّ�احلّية،  الكبري، من املقّدر �أّن كثريًا من الّ�اّكن من حمافظيَت اإ

يف حني هرب الكثري من املدنّيني من منطقة الّريف املمتّرد حول دمشق اإىل مركز دمشق.

ّن جمالس قليةًل  قّل متثياًل يف اجملالس احمللّّية، فاإ 11  يف حني �أّن النّازحني داخلّيًا مه الأ
ن�انّيًة للنّازحني احمللّّيني. تؤّمن م�اعدًة اإ

الحقٍة من أجل تأسيس بىن للحكم حملية خاصة هبا12. نتيجًة 
داخلّياً  متوضعهم  احملّلّية  اجملالس  أعضاء  أكثر  أعــاد  لذلك، 
الرّئيسّي  مركزه  احملّلّي  منبج  أنشأ جملس  املثال،  سبيل  )على 
يف مدينة أعــزاز( أو يف بلداٍن جماورة )خاّصًة يف تركيا(. وقد 
أّسست “سلطات وحدات محاية الّشعب” بنيتهم اإلداريّة 
اخلاّصة هبا )اإلدارة الكرديّة الّذاتّية( يف األقاليم الّثالثة الرّئيسّية 
يف عفرين وكوباين واجلزيرة13. كذلك منعت سلطات وحدات 
القّوات  الّــيت استولت عليها  املــدن  الّشعب، يف بعض  محاية 
الكرديّة، أعضاء جمالس حمّلّيٍة سابقني من العودة إىل بلداهتم 
بعد حتريرها من الّدولة اإلسالمّية، وأّسست بنيًة بديلًة للحكم 

اطلقت عليها اسم “جملس الوجهاء والبلديّة”.
ونتيجًة للّتطّورات العسكريّة والّتدّخل اجلّوّي الّروسّي الذي ركز 
بشكل أساسيٍّ على أراٍض خاضعٍة لسيطرة قّوات املعارضة، 
تقّلصت هــذه األخـــرية مــن حـــوايل %40 مــن جممل األراضـــي 
الّسوريّة هناية العام 2012 إىل ما يقارب الـ %13 و%15 يف شهر 
شباط/فباير من العام 2016 )من ضمنها مناطق سيطرة جبهة 
الّنصرة(. وبالتايل، فقد تضاءل عدد اجملالس احملّلّية، فتّم تقدير 
عددها يف شهر آذار/مارس من العام 2016 حبوايل 395 جملٍس 
الّلتني  املنطقتني احملّررتني األكــب  فاعٍل، غالبّيتها موجودٌة يف 
متلكان منفذاً مباشراً إىل تركيا، مها حمافظتا حلب وإدلب14.

�أنظر، عىل سبيل املثال:  12
“Civilian Life in the areas controlled by the Islamic State in Syr-

ia”, Orient Research Center, March 2015; and the research on 
“The Military and Administrative Structures of IS” (in Arabic), 
published by Ain al-Medina (a Syrian on-line opposition news-
paper), May 2015.

13 D. Darwiche, “Local Governance under the Democratic Au-
tonomous Administration of Rojava”, in this e-book.

خرية اليّت وفّرهتا وحدة اجملالس احمللّّية )مقابةٌل عىل الّ�اكيب  جب�ب التّقديرات الأ  14
ّن اجملالس احمللّّية الفاعةل الـ 395 يف مناطق  آذار/مارس من العام 2016(، فاإ مع الاكتب يف �هر �

سسيطرة املعارضة تعّد 6136 عضوًا ويتوّزعون عىل الّشلك التّايل: 113 جملٍس حميّلٍّ يف حلب 

دلب )1700 عضوًا(، 45 جملٍس حميّلٍّ يف ريف دمشق  )1850 عضوًا(، 112 جملٍس حميّلٍّ يف اإ

)892 عضوًا(، 40 جملٍس حميّلٍّ يف محص )380 عضوًا(، 53 جملس حميّلٍّ يف حامة )664 عضوًا(، 

يف  الوطيّن  الكردّي  للمجلس  اتبعٍة  حملّّيٍة  جمالس   6 عضوًا(،   523( درعا  يف  حميّلٍّ  جملٍس   35

احل�كة )32 عضوًا(، 6 جمالس حملّّيٍة يف الاّلذقيّة )50 عضوًا(، 3 جمالس حملّّيٍة يف القنيطرة (35 

عضوًا(، 10 �أعضاء جمالس حملّّيٍة يف دمشق.
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حماوالٌت مركزيٌّة للّسيطرة على واقٍع حمّليٍّ 
جمزّأ

يف حنٍي نُِظر إىل اجملالس احملّلّية على أهنا تشكل خطراً وجودياً 
على النظام ، فقد اعُتِبت أيضاً هيئات مصرييًّة بالّنسبة إىل 
الواقع، خضعت  املنفى. ويف  املعارضة يف  الوطنّية  الكيانات 
العالقة بني ممثّلي املعارضة احملّلّيني واملركزّيني ملنطٍق ثنائّي: متثيل 
املــعــارض، وتسويغ  الــّســورّي  اجملالس احملّلّية ضمن االئــتــالف 
هذا  احملــلّــيّــة.  للمجالس  يعمل كمظّلٍة  مــركــزيٍّ  إطـــاٍر  وتطوير 
وبرزت املسألة الثّانية مع تأسيس احلكومة الّسوريّة املؤقّتة يف 
غازي عنتاب. وبني العديد من اجملموعات الّسياسّية أو الكتل 
ضمن االئتالف الّسورّي املعارض، كان البعض أكثر اهتماماً 
بتقوية اجملالس احملّلّية، مثل جمموعة صّباغ الّسياسّية )املدعومة 
من قطر(15 واإلخـــوان املسلمني، يف حني كانت جمموعاٌت 
أخرى مثل كتلة جربا وحلفائه )املدعومة من اململكة العربّية 

الّسعوديّة( معارضني للمضّي قدماً يف دعم اجملالس احملّلّية.

مسألة الّتمثيل الّسياسّي

ــّيــة ضــمــن اجملــلــس الــوطــيّن  اقــرتحــت فــكــرة دمـــج اجملــالــس احملــّل
الّسورّي باكراً منذ شهر حزيران/يونيو من العام 2012، لكّن 
متثيلها مل حيصل إال مع تأسيس االئتالف الّسورّي املعارض. 
وقــد ألقت دراســـاٌت عــّدٌة الّضوء على أّن اهتمام االئتالف 
الّسورّي املعارض بدمج اجملالس احملّلّية ضمن هيكلّيتها كان 
الّسابق  الّسياسّي  اجلسم  شرعّية  نقص  على  للّتغّلب  حماولًة 
)اجمللس الوطيّن الّسورّي(. استندت هذه احلّجة على أّن ما 
من عضٍو يف اجمللس الوطيّن الّسورّي كان منتخباً، ال بل كانوا 
مجيعهم خمتارين، يف حني أّن االفرتاض هو أّن أعضاء اجملالس 
احملّلّية مّت انتخاهبم. يف الواقع، مل تتشكل غالبّية اجملالس احملّلّية 
)أكثر من %55( عن طريق االنتخاب بل تأّسست عب آلّية 
الــّذايّت للّنخبة” )أي تّتفق جمموعة قــادٍة تتضّمن  “االختيار 
مقاتلني متمّردين ووجهاء وقبائل وعائالٍت وناشطني يف الّثورة 
عاّمٍ  �أمنٍي  �أّول  وانُتِخب  الّ�ورينّي،  عامل  الأ رجال  منتدى  رئيس  هو  صّباغ  م.   15

لالئتالف الّ�ورّي املعارض يف �هر ترشين الثّاين/نومفرب من العام 2012.

البعض عن  بعضهم  بــني  احملــّلــّي  اجمللس  مقاعد  تقاسم  على 
طريق اإلمجاع دون انتخابات(16.

باإلضافة إىل ذلك، مّت اختيار ممثّلي اجمللس احملّلّي يف االئتالف 
الــّســورّي املــعــارض باالستناد إىل آلــّيــٍة مــن أعلى إىل أسفل. 
وقــد تأّلفت ما ُعــِرف باسم “كتلة اجمللس احملــلّــّي”، الكتلة 
الثّانية حبجمها يف االئتالف الّسورّي املعارض عند تأسيسه، 
اثنا عشر  من ممثّلني عن جمالس أربــع عشرة مقاطعٍة، وكــان 
منهم قد مّتت تسميتهم سابقاً رؤساء جمالس مقاطعاٍت وكانوا 
املقاطعات مل  أّن معظم جمالس  مــن م. صــّبــاغ. كما  قريبني 
تُؤسَّس على هنٍج من أسفل إىل أعلى )باستثناء جملس حلب 
االنتقايّل الــثّــورّي(، ومل يكن هلا يف حــىّت بعض احلــاالت من 
وجــوٍد يف اجملــال يف ذلــك الوقت. مع ذلــك اختار االئتالف 
الّسورّي املعارض أن تكون قناَة متويله للمجالس احملّلّية جمالُس 
املقاطعات هــذه الّـــيت ولّـــدت تــوتّــراً كــبــرياً بــني اجملــالــس احملّلّية 

وجمالس املقاطعات يف مناطق عّدة.
يف الــواقــع ورغـــم خــســارة ممــثّــلــي جمــالــس املــقــاطــعــات مجيعهم 
ملواقعهم يف حمافظاهتم بعد االنتخابات اجلديدة يف العام 2013 
)ينبغي جتــديــد اجملــالــس احملــلّــيّــة وجمــالــس املقاطعات كــّل سّتة 
أشهر، مثل اهليئات الّتنفيذيّة يف االئتالف الّسورّي املعارض(، 
إاّل أهنم بقوا حىت اليوم “ممثّلي اجملالس احملّلّية” يف االئتالف 
الّسورّي املعارض. لقد وّسع االئتالف الّسورّي املعارض عدد 
أعضائه يف شهر أيّار/مايو من العام 2013 )من 63 إىل 114(، 
إاّل أنّه مل جيّددهم. بالّتايل، مل تنخرط اجملالس احملّلّية اجلديدة 
املـُنتَخبة أو املعاد تشكيلها باالمجاع بعد هذا الوقت يف مسار 
صنع القرار الّسياسّي للمعارضة. وقد طالبت بعض أعضاء 
اجملالس احملّلّية، يف العامني املنصرمني، باستبدال ما ُتطَلق عليه 
تسمية “ممثّلي اجملالس احملّلّية” يف االئتالف الّسورّي املعارض 
العام  ، استُبِعد منذ  تلقى هلا مســع. وبشكٍل خــاصٍّ دون أن 
2014 ممثّلو اجملالس احملّلّية عن غالبّية املبادرات اّليت هتدف إىل 

توحيد قــّوات املعارضة يف حمــاوالٍت إلعــادة إطــالق حمادثات 
الّسالم )مثل اجتماع الرّياض يف شهر كانون األّول/ديسمب 
انتخاابٍت  تشّكت %36 فقط من اجملالس عرب تر�سيحاٍت من امجلاعة مع معلّية   16
هبا  قام  فرديٍّة  مبادراٍت  من   5% نتجت  وقد  خمّصصة.  انتخابّيٍة  هيئٍة  خالل  من  مغلقٍة  ذاتّيٍة 

ان�طون، و%4 عّينهتا القّوات الع�كريّة.
“Local Councils of Syria Indicator needs”, ibid.
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مــن الــعــام 2015(، ومـــن مجــيــع االســتــشــارات الــّديــبــلــومــاســيّــة 
)جنيف 2  وجنيف 3(. بيد أّن بعض اجمللس احملّلّية أّسست، 
رّداً على هذا الّتهميش، اجمللس األعلى جملالس املقاطعات يف 
شهر كانون األّول/ديسمب من العام 2015، هبدف الّتعبري عن 

مطالبهم يف امليادين الّسياسّية والّديبلوماسّية.

مسألة احلــكــم احملــّلــّي كما يـُـــَرى على ضــوء االئــتــالف 
الّسورّي املعارض

لقد خلق االئتالف الّسورّي املعارض، مباشرًة بعد تأسيسه، 
اجملالس  ملساعدة  املخّصصة  تركيا،  الكيانات يف  من  العديد 
احملّلّية: وحــدة تنسيق الّدعم الّــيت هدفت لتأمني املساعدات 
ــمـــب 2012(،  اإلنــســانــّيــة داخــــل ســوريــا )كـــانـــون األّول/ديـــسـ
ووحدة اجملالس احملّلّية اّليت من املفرتض أن تساعد على توحيد 
اجملالس احملّلّية ضمن إطــاٍر ُموحَّد )آذار/مــارس 2013(. ومع 
تأسيس احلكومة الّسوريّة املؤقّتة )تشرين الثّاين/نوفمب 2013( 
قامت وزارة االدارة احمللية واالغاثة والالجئني بتأسيس األمانة 
العاّمة للمجالس احملّلّية )آذار/مارس 2014(. هذا ومّت تسييس 
وتوجيه مجيع الوحدات حبسب املصاحل الشخصية واألجندات 
احلزبّية، وُدِعمت من قبل العبني إقليمّيني متنافسني )حتديداً 
اململكة العربّية الّسعوديّة وقطر(. ومع ارتفاع املنافسة اإلقليمّية 
يف العامني 2013 و2014، فقد عملت هذه اهليئات بتنافٍس 
يف ما بينها من أجل ضمان مكان هلا، وفرض تأثريها على 
ــاّدّي. لقد  اجملــالــس احملّلّية داخــل ســوريــا عــن طريق الــدعــٍم املــ
أّخرت هذه الّصراعات الّداخلّية اجلهود الرّامية لتوحيد اجملالس 
احملّلّية حتت هيكلّيٍة إداريٍّة موّحدٍة، واّلذي مل يتشكل إال يف 
مرحلة الحقة )حني استلمت جمموعٌة متجانسٌة واحدة إدارة 

مجيع الوحدات هناية العام 2014(.
اجلدير ذكره أّن املعارضة الّسوريّة وحلفائها من الّدول الغربّية 
اعتبت بنية اجمللس احملّلّي خطوًة عملّيًة من أجل تطبيق نظاٍم 
إداريٍّ المــركــزيٍّ يف البلد بعد فــرتة حكم األســـد. ورغـــم أّن 
األنظمة الّداخلّية للمجالس احملّلّية ختتلف بني مكاٍن وآخر، 
ــة حبــســب الّتقسيمات  ــّي فــقــد تــشــّكــلــت غــالــبــّيــة اجملــالــس احملــّل
اإلداريّــة املنصوص عليها يف مرسوٍم حكومّي )املرسوم 107( 

أعلنه بّشار األسد يف شهر آب/أغسطس من العام 201117. 
كذلك تبّنت وزارة اإلدارة احملّلّية يف احلكومة الّسوريّة املؤقّتة 
الّنظام(،  إىل  تشري  حمـــّددٍة  بنوٍد  إسقاط  )بعد  نفسه  القانون 
ــّيــة مــن أجــــل  أن يكون  وحـــاولـــت فــرضــه عــلــى اجملــالــس احملــّل

القانون اإلدارّي الرّئيسّي.

الّتنافس والّتعاون مع القوى احملّلّية األخرى
تبقى اجملالس احملّلّية، بالرغم من الّتحّديات املستمرّة، اخلارجية 
لتأمني  رئيسّياً  ، حمركاً  األرض  تواجهها على  الــيت  والداخلية 
اخلدمات اليومّية، أو على األقّل من أجل االستمرار يف إمتام 
بعض املهاّم. وكما سبق ذكــره، فإهّنا واحــدٌة من بني فاعلني 
آخرين يعملون على األرض هبدف تأمني اخلدمات العاّمة18. 
بشكٍل عامٍّ، اّتضح دورهم أكثر بكوهنم منّسقني أو وسطاء 
)حتديداً يف الّدفاع املديّن والّتعليم والّصّحة ومشاريع التنمية( 
بدل كوهنم منّفذين مباشرين )كتأمني املياه والكهرباء واخلبز 
، وتنسيق  نطاٍق حمّليٍّ يعملون على  إهّنــم  الطّرقات(.  ونظافة 
اخلدمات البلديّة على مستوًى إقليميٍّ أمٌر نادر )جتربة مكتب 
االستثناء(.  الّشرقّية هي  دمشق  املوحد يف غوطة  اخلــدمــات 
عــالوًة على ذلــك، تعتمد فّعالّية اجملالس احملّلّية بشكٍل كبرٍي 
على الّسياق احملّلّي، حتديداً على موقعها )متلك اجملالس احملّلّية 
يف حمافظيَت إدلب وحلب ذوات املنفذ املباشر على تركيا فّعالّية 
ــرى، يف حــني تبقى تــلــك املــوجــودة  أكــثــر مــن األمــاكــن األخــ
لتطوير  املعارضة  األردّن  سياسة  بسبب  ضعيفًة  اجلــنــوب  يف 
فّعالّيتها  هيكلّياٍت إداريّــٍة حمّلّيٍة قرب حدودها(. كما تعتمد 
املدنّية  واملنّظمات  املسّلحة  باجملموعات  عالقتها  على  أيضاً 

اّليت تعمل يف املنطقة ذاهتا.

داريّة ويعطهيا  مل يُنفَّذ املرسوم، لكنّه ينّص عىل تنظمٍي لمركزّيٍ يف التّق�ساميت الإ  17
امتيازاٍت جديدة.

اإحدى الّصعوابت الّرئي�سّية يف توفري فهٍم واحٍض للمحفّزات احمللّّية يف مناطق سسيطرة   18
، دلرجة  املعارضة يه �أّن الفاعلني احمللّّيني الّ�اعني حلم �أرضهم متعّددون، ومه عرضٌة لتبّدٍل جذرّيٍ

�أّن بعضهم يربز وخيتفي برسعٍة فائقة.
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الــعــالقــة مــع املــنــظّــمــات غــري احلــكــومــيّــة احملـــلّـــيّـــة19: من 
الّتنافس إىل الّتعاون

ــة واملــنــظّــمــات غري  ــّي لــقــد اتّــســمــت الــعــالقــة بــني اجملــالــس احملــّل
احلكومّية الّسوريّة بالّتنافس، وذلك حىّت وقٍت قريٍب. فاملراكز 
الرّئيسّية لعدٍد كبرٍي من املنّظمات غري احلكومّية موجودٌة يف 
مع  مباشر  بتواصل  وتتمّتع  ُمسجَّلٌة  هــي  جمـــاورة حيث  دوٍل 
اهليئات املاحنة. ففي مرحلة أوىل، كانت هذه املنّظمات غري 
منّفذ  مبثابة  تكون  بعضها كي  بني  تتنافس  احملّلّية  احلكومّية 
مباشر لبامج املنّظمات غري احلكومّية الّدولّية ومنّظمة األمم 
املّتحدة داخل سوريا. وقد جنحت بعدها بشكٍل تدرجييٍّ يف 
أن تصبح املستفيدة املباشرة من بعض الّصناديق املوّحدة، مثل 
 – Humanitarian Pooled Fund( الّصندوق اإلنسايّن املوّحد
HPF) اّلذي يديره مكتب تنسيق الّشؤون اإلنسانّية يف غازي 

عنتاب، والذي ميكن أن تستفيد منه املنّظمات غري احلكومّية 
تعتبها منّظمات  الّـــيت  احملــّلــّيــة  اجملــالــس  ليس  الــّســوريّــة، لكن 
األمم املّتحدة “هيئات سياسية للمعارضة”. نتيجًة لذلك، 
فرضت معظم املنّظمات غري احلكومّية احملّلّية نفسها وحبكم 
األمــر الواقع على أهّنــا اجلهات الفاعلة يف توزيع املساعدات 
اجملالس  رّكــزت  بينما  امليدانّية،  املستشفيات  وإدارة  اإلنسانّية 
احملّلّية أكثر على صيانة وإصالح البنية الّتحتّية احملّلّية. وكانت، 
الّسوريّة  احلكومّية  املنّظمات غري  من  قّلٌة   ،2014 العام  حىّت 
كــانــت مهتّمًة بــضــرورة الــّتــعــاون مــع اجملــالــس احملــلّــيّــة كوسيلٍة 
الّدولة”. لكّن دينامياٍت جديدًة برزت خالل  لتعزيز “بناء 
وتــزايــد  والــبــشــريّــة،  املــالــيّــة  املــــوارد  فتقّلص  املاضيتني،  الّسنتني 
الّضغط العسكرّي، مع فشل احلكومة الّسوريّة املؤقّتة يف تأمني 
املــســاعــدات داخــل ســوريــا، قــادت إىل تــقــارٍب بــني الفاعلني 
احملّلّيني العاملني على األرض. هذا الّتعاون حّفزه أيضاً بعض 
املاحنني األنغلو – ساكسون. على سبيل املثال، وّفر “برنامج 
متــكــني” املــمــول مــن قبل اململكة املــتــحــدة منذ الــعــام 2014 

غاثٍة  اإ مجموعات  مضهنا  )من  فاعٍل  اجامتعّيٍ  مديّنٍ  كياٍن   802 حديثٌة  دراسٌة  تعّدد   19
عالميٌّة ومجموعاٌت مدنّيٌة ومجموعات حمامني، يف سوراي واخلارج(. ومجموعاٌت اإ

“Mapping civil society in Syria”, Citizens for Syria, November 
2015, https://citizensforsyria.org/presentation-of-the-
mapping-results/. 

هباٍت صغريًة لتنفيذ برامج بىن حتتية ومشاريع خدماتّيٍة عاّمٍة 
على املستوى احملّلّي من خالل ِإحْتاد جمالس حمّلّيٍة ومنّظمات 
متعّددٍة يف مشال  أماكن  حمّلّيٍة يف  املــدين وجمموعات  اجملتمع 
سوريا وجنوهبا. فعلى املستوى اإلقليمّي، يف إدلب على سبيل 
)يتضّمن مجيع  الّنور أيضاً  الّرمسّي  الّتنسيق غري  املثال، أبصر 
املنّظمات غري احلكومّية وجملس حمافظة إدلب واجملالس احملّلّية 
يف احملافظة ومديريّة الّصّحة ومديريّة الّدفاع املديّن(، وقد غّطى 
حـــاالت الــطّــوارئ الــّصــّحــيّــة وطـــوارئ الــّدفــاع املـــديّن يف شهر 
نيسان/أبريل من العام 2015 عندما قصف الّنظام كّل البنية 
الّتحتّية العاّمة داخل املدينة والرّيف. مثٌل آخر على الّتعاون 
بني اجملالس احملّلّية والّتحالف املديّن الّسورّي مّت حلظه يف قطاع 
القضاء، فقد أّسست رابطة احملامني الّسورّيني األحرار العديد 
بتنسيٍق  وذلــك  الّتحكيم،  وحماكم  املدنّية  الّتوثيق  مراكز  من 
قويٍّ مع اجملالس احملّلّية يف املناطق اخلاضعة لسيطرة املعارضة.

العالقة مع اجملموعات املسّلحة: من احلماية إىل الّتنافس

متلك اجملموعات املسّلحة غالباً تأثرياً قويّاً على اجملالس احملّلّية، 
تعاونت  فقد  عــّدة.  عوامل  على  تعتمد  العالقة  طبيعة  لكّن 
احملّلّية، يف  اجملالس  مع  األماكن  بعض  املسّلحة يف  املعارضة 
املنافسة  ـــة  ّــ أمــاكــن أخـــرى هيكلّياهتا اإلداري حــني طـــّورت يف 

اخلاّصة هبا.
الــّصــراع،  بــدايــة  لقد شّجعت وأيّـــدت اجملــمــوعــات املسّلحة، 
تأسيس جمالس حمّلّيٍة. حينها كانت هذه اجملموعات املسّلحة 
تتأّلف من مقاتلني حمّلّيني، أي مواطنني من ألماكن املـُحرَّرة 
حديثاً، واعتمدوا غالباً على دعم اجلماعة احملّلّية. ويف اماكن 
عدة، كان ألعضاء اجملالس احملّلّية ومقاتلي الّسرايا خلفّياٍت 
ومساراٍت اجتماعّيًة مشاهبًة، مما سّهل التعاون الوثيٍق والتناغٍم 
بني اجملموعتني. وتقّدم مدينة داريا مثاًل نادراً حيث اجملموعات 
املسّلحة منخرطٌة متاماً يف اجمللس احملّلّي وتندرج حتت سلطته. 
كذلك قامت بعض ألوية اجليش الّسورّي احلّر يف مدٍن مثل 
سراقب وبعض أحياء حلب بواجب محاية اجملالس احملّلّية من 
العناصر اإلجرامّية وعصابات الّنهب واجلماعات املتطّرفة اّليت 
املناطق. أكثر من ذلك،  حاولت فرض سيطرهتا على هذه 

https://citizensforsyria.org/presentation-of-the-mapping-results/
https://citizensforsyria.org/presentation-of-the-mapping-results/
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الــّســورّي احلــّر الّسيطرة بالقّوة  ألــويّــة اجليش  مل حتــاول معظم 
وعالنّيًة على اجملالس احملّلّية.

مع اشتداد الّصراع، شّجع تزايد حصول اجملموعات املسّلحة 
الّسلطويّة  هيكلّياهتا  إقامتها  على  واألســلــحــة  األمـــوال  على 
احملّلّية اخلاّصة هبا. وكانت هذه هي احلالة هناية العام 2012 
الّــيت  املسّلحة،  الوطنّية  اجملــمــوعــات اإلســالمــيّــة –  مــع ظهور 
تشّكل اجلزء األكب من التـّّيار املعارض )أحرار الّشام وجيش 
اإلسالم وجبهة الّتحرير الّسوريّة اإلسالمّية واجلبهة اإلسالمّية، 
ــذه الــقــوى  ــّورت هــ ــ ــثـــال ال احلـــصـــر(. لــقــد طــ عــلــى ســبــيــل املـ
هيكلّياهتا الّسلطويّة اخلاّصة هبا واملعروفة باجملالس اإلسالمّية 
أو جمالس الّشورى. هذه اهليكلّيات هدفت لتعمل كإداراٍت 
املــدن  مــع جمالس  مباشٍر  تنافٍس  بالّتايل يف  فكانت  ُمــُدنــّيــٍة، 
واحملافظات20. وقد حصلت هذه املنافسة يف ثالثة قطاعاٍت 
أساسّيٍة رئيسّية: تأمني اخلبز اّليت هي وسيلٌة جوهريٌّة لكسب 

الّشعبّية وتوليد الّدخل، والعدالة، والّشرطة.
الّصراع تقّلصت  الّتنافس واملواجهة خالل  أّن ديناميات  بيد 
نتيجة املصاحل املشرتكة. من جهٍة أوىل، مل تعد إدارة السكان 
من األولويات للمجموعات املسّلحة وذلك نتيجة لفتح جبهٍة 
عسكريٍّة ثانيٍة ضّد الّدولة اإلسالمّية بداية العام 2014. كذلك 
ُقوبِلت أحياناً رغبة اجملموعات املسّلحة باهليمنة على اإلدارة 
والفساد  الّسّيئة  اإلدارة  نتيجة  الــّســّكــان  مــن  مبعارضٍة  احملّلّية 
ونقص اخلبة. وقد حافظت قّلٌة من اجملموعات املسّلحة، يف 
هناية العام 2015، على هيكلّيتها اإلداريّــة مشال سوريا، مثل 
“إدارة اخلدمات العاّمة” الّتابعة جلبهة الّنصرة، اّليت تعمل يف 
بعض املناطق مــن إدلــب وحلب )لــكــّن هــذه اهليئة ال متلك 
وجوداً منتظماً يف مجيع املناطق حيث جبهة الّنصرة متواجدٌة 
الــنّــصــرة تسمح  الّتابعة جلبهة  تـــزال هــذه اجملموعة  بــقــّوٍة، وال 
للمجالس احملّلّية األخرى بأن تعمل(21، و”الّلجنة اإلسالمّية 
20 Frantz Glasman, op.cit.

احمليّلّ  حلب  مدينة  وجملس  العاّمة  اخلدمات  دارة  اإ تَُعّد  حلب،  مدينة  يف رشق   21
ّن  املؤّمنان الّرئي�سّيان للخدمات يف املدينة، وتبدو العالقة بيهنام تناف�سّيًة ومتوتّرًة �أحيااًن. ويقال اإ

�أانبيب  اجمللس احمليّلّ كياٌن �أكرب ويلعب دورًا هممينًا يف خدمات الّصف الّصّحّي واحملافظة عىل 

دارة اخلدمات العاّمة، فه�ي كياٌن �أصغر  ضافًة اإىل الأسالك الكهرابئّية يف بعض الأحيان. �أّما اإ املياه اإ

يتحّم ابلنّقاط الّرئي�سّية يف الشسّبكة الكهرابئّية ملدينة حلب و�سبكة املياه، ما يعطيه دورًا هائاًل 

يف صيانة هذه اخلدمات، والكهرابء عىل وجه اخلصوص. كام يلعب دورًا رئي�سّيًا يف ت�أمني الّطحني 

خملابز حلب.

املدنّية إلدارة املناطق احملّررة” املرتبطة بشكٍل أساسيٍّ بأحرار 
الّشام وهي ال تــزال فاعلًة يف بعض أجــزاء حمافظة إدلــب22، 
ولواء زنكي اّلذي يستمّر بتأمني جمموعٍة كبريٍة من اخلدمات 
الــغــريّب. بيد أّن جمــمــوعــاٍت مسّلحًة  الــعــاّمــة يف ريــف حلب 
أخرى ختّلت عن طموحاهتا باهليمنة على اهليئات احملّلّية )مثل 
جيش اإلسالم يف دوما على سبيل املثال(. مع ذلك، يبقى 
ممثّلني  أحياناً  يرشحون  حني  قويّاً  املسّلحة  اجملموعات  تأثري 
هلم للمجالس احملّلّية )مثل ما حصل يف مدينة إدلب يف العام 

.)2015

مــن جــهــٍة ثــانــيــٍة، فــاجملــالــس احملــلــيّــة ليس مهتّمًة يف تــبــيّن هنج 
األمــن.  توفري  وسائل  متلك  الفصائل، كوهنا ال  مع  املواجهة 
كذلك كانت حباجٍة لتأسيس عالقة عمٍل صّحّيٍة مع كلٍّ من 
املعارضة املسّلحة ومنّظمات اجملتمع املديّن، هبدف االستمرار 
بعملها على األرض وتعزيز قّوهتا احملّلّية اهلّشة. وقد مّت ترسيخ 
هذه العالقة الّصّحّية بناًء على شبكاٍت شخصّيٍة موجودٍة من 
قبل، مثل االنتماءات القبلّية والّتضامن بني اجلريان والّصداقة 
اليومّية واملشرتكة يف  والــعــائــالت. كما سامهت خــبة احلــرب 

صياغة تكاتٍف جديٍد بني اجملموعات املدنّية والعسكريّة.
وعلى ضوء اإلرهــاق الذي أدت إليه احلرب والّــذي استنزف 
اجملموعات العسكريّة واملدنّية على حدٍّ سواٍء، اكتسب الّتفاهم 
املتبادل واملفروض نتيجة لواقع احلال، زمخاً وقّوًة على حساب 
عــوامــل الــتّــنــافــس الــيت كــانــت مهيمنة ســابــقــاً بــني اجملموعات 
وقف  أّن  احملّلّية. كما  واجملالس  املدنّيني  والّناشطني  املسّلحة 
األعمال العدائّية، اّلذي احرُتِم جزئّياً خالل الّشهر األّول من 
تبنيه، ميكنه أن يشكل فرصًة إلعــادة حتديد األدوار اخلاّصة 
باجملالس احملّلّية واجملموعات املسّلحة، من خالل تقوية اجملالس 
ومتكينها من أن أجل إدارة مناطقها، وهذا ما يتّم نقاشه حالّياً 

يف بعض دوائر املعارضة.

دلب،  ّنا متفّوقٌة يف حمافظة اإ ل تزال هذه اللّجنة يف مرحةل تشّكها، لكن يَُقال اإ  22
احمللّّية  اجملالس  بني  للتّنافس  رئي�سّيًة  منطقًة  حالّيًا  دلب  اإ وتشلّك  النّازحني.  دمع  يف  حتديدًا 

واجملموعات امل�لّحة واملنّظامت غري احلكوميّة يف مناطق قريبٍة من احلدود الرّتكّية.
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خامتة
بشكل ممــاثــل للصراع يف ســوريــا، فــإن مــســار اجملــالــس احملّلّية 
مساراً خطياً مستقيماً. فبعد مخس سنواٍت من الّصراع اّلذي 
ــاراً واســع الــنّــطــاق، تبقى اجملــالــس احملــلّــيّــة، وبشكٍل  خلف دمـ
بديٍل  تقدمي  مــن  ملتزمة  املــدنــيّــني،  الّناشطني  اوســع شبكات 
لــلــمــمــارســات الــّســلــطــويّــة الـــيت يعتمدها الــّنــظــام واجلــمــاعــات 
املتطّرفة. وهذه اجملالس اليوم، املرّكزة جغرافّياً يف معقَلي املعارضة، 
أي حلب وإدلب ، تأخذ شرعّيتها من اخلدمات اّليت ال زال  
تفاعلها  ومــن  األفــقــر،  احملّلّية  للمجموعات  تأمينها  تستطيع 
اليومّي مع هــذه األخـــرية. مع ذلــك، ُأضِعفت هــذه اجملالس 
تدرجيّياً، أّواًل عن طريق سياسة الّتدمري املنهجّي اّليت اعتمدها 
الّنظام وحلفاؤه )اّلذين حّققوا إىل حدٍّ ما هدفهم الرّئيسّي بأاّل 
ينشأ يف املناطق احملــّررة أّي العبون يــدرون املناطق ويقدمون 
اخلدمات يف ظل تراجع أو انسحاب الدولة( ، مثّ عن طريق 
ثــاٍن، عانت اجملالس أيضاً  الــّدولــة اإلســالمــيّــة. وعلى صعيٍد 
من غياب اسرتاتيجّيٍة ُمنسَّقٍة طويلة األمد للجهات املاحنة، 
ومن الّتنافس الّسياسّي الّداخلّي بني مجاعات املعارضة، وحىّت 
الّتعاون  املتأرجحة بني  املسّلحة  من عالقاهتا مع اجملموعات 
والّتنافس. كما أّن هتميشها الّتدرجيّي، املتفاقم نتيجة مقاربة 
املــوضــوع الــســوري حــصــراً إمــا  مــن خــالل احلــرب األهلّية أو 
الّتطّرف  متعّددًة من  غــّذى أشكااًل  فقد  بالوكالة23،  احلــرب 

والّتعّصب.
ميّثل اليوم هتميش الفاعلني املدنّيني احملّلّيني خطراً كبرياً على 
مستقبل ســوريــا، حتــديــداً ضــمــن ســيــاق احملــوريــن األســاســيّــني 
الــّدويّل يف هذه املرحلة:  الّسوريّة كما يرامها اجملتمع  للمسألة 
حمــاولــة إجيــاد حــلٍّ سياسيٍّ والــّصــراع ضــّد الــّدولــة اإلسالمّية. 
املناقشات  مــن  إّن هتميش هــذه اجملموعات  أوىل،  مــن جهٍة 
فراد واملنّظامت و�سباكت النّا�طني املدنّيني  ّن رصاع الأ طرش، اإ كام ذكر غالب الأ  23
ىل �أّن هذا  من �أجل التّغيري “قد غيب فعلّيًا عندما نتكّم عن حرٍب �أهلّية فقط. جتدر الإ�ارة اإ

نّه ي�اعد اإىل حّدٍ كبرٍي يف  التغييب كهذا ليس جمّرد م�ٍح )�أو ليس �أبدًا فقط( خطايّبٍ �أو رمزّي. اإ

فرقاء من امل�ار ال�سّيايّس احلايّل، ورباّم �أيضًا يف امل�ستقبل من �أّي  اسستن�اخ هذا الهّتميش للأ

عامر”. عادة اإ مرحةل ت�ويٍة �أو اإ
Ghaleb Attrache, “The Perils and Promise of Wartime Analysis: 

Lessons from Syria”, Berkeley Journal of Sociology, March 
2016. 

واملفاوضات اّليت هتدف إىل حتديد إطار حلٍّ سياسيٍّ لسوريا 
املستقبلة ميكنه يف الّنهاية تقويض أساسات حلٍّ حمتمٍل مقبوٍل 
ومستداٍم من قبل مجيع الّسورّيني ومن أجلهم، خصوصاً ألّن 
أّي اتّفاٍق حمتمٍل على حتــّوٍل سياسيٍّ سُيطبَّق يف الّنهاية من 
قبل الفاعلني احملّلّيني املوجودين على األرض، وحتديداً إذا ُأجِب 
المركزّي.  نظاٍم  لصاحل  الّتنازالت  ببعض  القيام  على  الّنظام 
من جهٍة ثانيٍة، إّن الّصراع ضّد الّدولة اإلسالمّية، الّــذي ال 
ميكنه بشكٍل دقيٍق أن يُقاَرب فقط من زاويٍة عسكريٍّة، يطرح 
جمّدداً الّسؤال املـُوجَّه منذ العام 2014: من هم الفاعلون اّلذين 
ومىت  حيثما  اإلرهــابــّيــة  املنّظمات  مــكــان  احلــلــول  يستطيعون 

خسروا الّسيطرة على أراٍض معّينة؟
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اإلدارة  احملّلّية حتت ظل  الّسلطة 
الّذاتّية الّدميقراطّية يف روجآفا

داريوس الّدرويش

مقّدمة
إذا كــانــت بعض فــئــات اجملتمع الــكــردّي اخنــرطــت يف الــثّــورة 
الــّســوريّــة يف بــدايــاهتــا يف الــعــام 2011، فــإّن انسحاب اجليش 
2012 واستيالء  العام  الكرديّة منتصف  املناطق  الــّســورّي من 
حزب ااّلحتاد الّدميقراطّي الّتدرجيّي عليها أهنى االحتجاجات 
ضّد الّنظام الّسورّي. بعد ذلك بدأت حركة اجملتمع الّدميقراطّي 

Source: Information Unit of Orient Policy Center, May 25, 2016

ّسياسّية، لكّن  )الّــذي هو حتالف ملنّظمات مدنّية وأحــزاب 
حزب االحّتاد الّدميقراطّي يسيطر عليها يف الواقع بشكٍل كبري( 
يفرض سيطرًة كرديًّة على املناطق الكرديّة. ويف 12 من شهر 
متّوز/يوليو من العام 2012، وصلت حركة اجملتمع الّدميقراطّي 
والقوى الّتابعة هلا إىل اتّفاٍق مع اجمللس الوطيّن الكردّي بشأن 
تأسيس اهليئة الكرديّة العليا. وقد توّلت هذه اهليئة مسؤولّية 
ــّدة جــوانــب مــن احلــكــم، مــن ضمنها تــأســيــس األســايــش  عــ
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احملــلّــّي(،  )اجليش  الّشعب  محاية  ووحـــدات  احملّلّية(  )الّشرطة 
إضافًة إىل دعم الّسّكان احملّلّيني باملساعدات اإلنسانّية. لكّن 
اهليئة الكرديّة العليا مل َتُدم طوياًل حيث انسحب منها اجمللس 
الــوطــيّن الـــكـــردّي يف شــهــر آب/أغــســطــس مــن الــعــام 2013. 
بالّتايل سيطرت حركة اجملتمع الّدميقراطّي بشكٍل كامٍل على 
اهليئة، لتتخّلى عنها الحقاً وتؤّسس اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية 
اّليت استمّرت إىل اليوم، وبدأت تستعّد مؤّخراً لتأسيس نظاٍم 
فدرايلٍّ يقتصر على املناطق اخلاضعة لقّوات سوريا الّدميقراطّية، 

مع جتّنب إعالن نفسها دولًة مستقّلًة أو دولًة فدرالّية.
اليت  املناطق  معظم  الــيــوم  الّدميقراطّية  الــّذاتــيّــة  اإلدارة  وحتكم 
فيها تواجد كــردي كبري يف أجــزاء سوريا الّشمالّية والّشمالّية 
لطاملا حكمتها قوى غري كرديّة. وُتسمَّى هذه  الّــيت  الّشرقّية 
ــيــوم بـــ )روجـــآفـــا(. ســيــحــلّــل هـــذا الــفــصــل الّسلطة  املــنــاطــق ال
احملّلّية لإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية، حتديداً يف منطقة القامشلي 
وكــانــتــون اجلـــزيـــرة. وهـــو يــهــدف لــشــرح كــيــف جنــحــت اإلدارة 
الّذاتّية الّدميقراطّية يف فرض سيطرٍة كرديٍّة على املناطق الكرديّة 
وإىل أّي حّد. وقد حتّدد هذا املسار بشكٍل كبرٍي من خالل 
الّتنافس ضمن الّساحة الكرديّة، ومن خالل تدّخل جهات 
إقليمّية ودولّية، وعب عالقة اإلدارة الكرديّة اجلديدة مع اجملتمع 

احمللي املتعّدد األعراق.
بىن  وديناميات  الّدميقراطّية  الــّذاتــيّــة  اإلدارة  مــشــروع  فهم  إّن 
احملــلّــيّــة يف روجــآفــا سيساعد على فهم واحــــدٍة من  سلطتها 
عّدة إداراٍت حاكمٍة يف سوريا، وقد تساعد أيضاً يف حتديد 
مــدى استدامة هــذا املــشــروع يف روجــآفــا )الّــيت ال تتأثّر فقط 
بنجاح اإلدارة نفسها أو فشلها، بل وأيضاً باالتّفاقات الّدولّية 
واتّفاقات القوى احملّلّية(، وإمكانّية نسخ هذا املشروع خارج 
روجآفا كما صرّح به جملس سوريا الّدميقراطّية يف بيانه األخري.

هيكلّية اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية
مــن شهر   21 يف  رمســّيــاً  الّدميقراطّية  الــّذاتــيّــة  اإلدارة  تأّسست 
كانون الثّاين/يناير من العام 2014، مستفيدًة من الفراغ األميّن 
احلــاصــل يف ســوريــا بعد انـــدالع احلـــرب األهــلــّيــة، واستجابًة 
للمطالب الكرديّة باحلكم الــذايت. كان هذا التأسيس نتيجة 

جمهود فردي من حركة اجملتمع الّدميقراطّي وهي مظّلٌة سياسّية 
جتمع حــزب االحّتــاد الّدميقراطّي ومنّظماٌت أخــرى تعمل يف 
جمـــاالت مثل اجملتمع املـــديّن واجلــنــدرة والــّشــبــاب، إضــافــة إىل 

“برملان” )جملس شعب غريب كردستان(.
لقد مّرت عملّية تأسيس اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية يف بظروف 
ٍ شديدة الّتعقيد، وتضمنت رغبٍة قويٍّة جّداً لدى حركة اجملتمع 
الّدميقراطّي باالستيالء وحدها على الّسلطة. فما أن سيطرت 
الكرديّة  اهليئة  على  بشكٍل كــامــٍل  الــّدميــقــراطــّي  اجملتمع  حركة 
الــكــردّي منها يف شهر  الــوطــيّن  انسحاب اجمللس  بعد  العليا 
آب/أغسطس من العام 2013 نتيجة خالفاٍت أمّهها حول قتل 
 ،2013 العام  احملتّجني يف عامودا يف شهر حزيران/يونيو من 
حىت استمّرت احلركة يف الّتهّرب من الّشراكة مع اجمللس الوطيّن 
الــكــردّي. رغــم ذلــك، توافق اجمللس الوطيّن الــكــردّي وجملس 
شعب غريب كردستان، يف اتّفاقّية إربيل الثّانية اّليت حصلت 
ــايـــر مــن الــعــام 2013، عــلــى إدارة  ــنـ يف شــهــر كــانــون األّول/يـ
معب سيمالكا احلدودّي معاً. ليتوقف الحقاً موظّفو اجمللس 
العمل يف شهر شباط/فباير  املعب عــن  الــكــردّي يف  الــوطــيّن 
الّدميقراطّي وضعتهم بني  اجملتمع  2014 ألّن حركة  العام  من 
الّذاتّية  لــإلدارة  خياري املوافقة على العمل كموظّفني تابعني 

الّدميقراطّية أو ترك مناصبهم.
متّر  بــبــطٍء وهــي  الــكــرديـّـة هيكلّيتها  املنطقة  اإلدارة يف  وبنت 
عب هذه األحداث. فقد بدأت أساساً كإدارٍة تُعىَن باألمن، 
احملتمل  السياسّي  التنافس  على  رئيسيٍّ  بشكٍل  الرتكيز  مــع 
اعتداءات  من  الكرديّة  املناطق  حبماية  قامت  معها، كذلك 
مع  هيكلّيتها كسلطٍة  اكتملت الحقاً  مثّ  اإلسالمّية.  القوى 
إعالن اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية، فكان هلا جملسها الّتشريعّي 
وجمــلــســهــا الــتّــنــفــيــذّي ورئــاســتــهــا وسلطتها الــقــضــائــيّــة )حمــاكــم 
الّشعب واألسايش  بّدلت وحــدات محاية  الّشعب(. كذلك 
والءها من اهليئة الكرديّة العليا إىل اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية.

إّن واحدًة من املؤّسسات الرّئيسّية يف اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية 
هــي “الــكــومــونــة” والّـــيت تعىن بتأمني املــســاعــدات اإلنسانّية 
للّسّكان يف أحيائهم. ورغم أنّه مل يكن هلذه الكومونات دوٌر 
بارٌز يف الّسابق، فقد بدأوا الحقاً بتوزيع مواّد استهالكّيٍة كانت 
تعاين من نقٍص فيها يف إقليم اجلزيرة. هكذا بدأوا مؤّخراً بتوزيع 
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الّسّكر اّلذي مل يكن متوّفراً يف األسواق، وهم يغّطون النقص 
يف اسطوانات الغاز الالزمة للطّبخ واستخدامات أخرى.

الكومونات  تقّدمه  الّــذي  املساعدات  من  الّنظام  هــذا  لكّن 
ناشٌط وصحايفٌّ  فقد صــرّح  احملّلّيني.  املراقبني  قبل  من  انُتِقد 
كــرديٌّ رفــض إعطاء امســه أّن املساعدات املقّدمة عن طريق 
الــّذاتــيّــة  عــن طريق اإلدارة  تــأِت حــصــراً  الكومونات مل  نظام 
حكومّيٍة  غري  منّظماٍت  من  مبعظمها  أتــت  بل  الّدميقراطّية، 
حمّلّية ُأجِبت على املرور عب هذا النظام )أو عب مؤّسساٍت 
أخرى تابعٍة لإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية( كي تستطيع العمل يف 
هذه املناطق. ويضيف أّن الّسلطات تفرض قوائم توزيٍع على 
املنّظمات غري احلكومّية حسب رغبة املسؤولني الّنافذين، وأّن 
ملخّططات  متكّررًة  عرقلًة  تواجه  احلكومّية  غري  “املنّظمات 
الّتوزيع متتّد ألشهٍر حىّت الوصول إىل تسويٍة، ما يشّجع على 
الفساد واحملسوبّيات داخل اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية، حيث 
أّن كــثــرياً مــن هــذه املــســاعــدات )وهـــي ســلــٌل غــذائــيــٌة بشكٍل 

( تُعطى كرشواٍت لتسهيل عمل هذه املنظمات”. أساسيٍّ
الّدميقراطّية  الــّذاتــيّــة  اإلدارة  مؤّسسات  معظم  سابقاً  وكانت 
الّدميقراطّي، وبعضها ال  تابعًة حلركة اجملتمع  منّظماٍت حزبّيًة 
يــزال خاضعاً لسيطرٍة مباشرٍة من هذا األخــري الّــذي ال يزال 
ميلك سلطة تعيني القادة األساسّيني. أحد األمثلة على هذا 
هو اجمللس الّتشريعّي، اّلذي حّل بدل ما كان يُعَرف مبجلس 
شعب غريب كردستان، والذي يفتقر إىل أّي وجود للمعارضة، 
ويتأّلف فقط من أحزاٍب تتبع حركة اجملتمع الّدميقراطّي بطريقٍة 

مباشرٍة أو غري مباشرة.
هذه أيضاً حالة وحدات محاية الّشعب، فالعقد االجتماعّي 
يف روجــآفــا، الّــذي هو مبثابة دســتــوٍر، ال يوضح كيفّية تعيني 
قادة وحدات محاية الّشعب، وال يبنّي أيضاً إىل أيّة مؤّسسٍة 
دســتــوريّــٍة تــتــبــع، مــا يـــرتك الــبــاب مــفــتــوحــاً أمـــام حــركــة اجملتمع 
الّدميقراطّي لتسيطر مباشرًة على تعيني هيئة القيادة لوحدات 
املــؤّســس هلــذه األخـــرية، ويعطيه  الّشعب كاملًة، كوهنا  محاية 

أيضاً سيطرًة مباشرًة على موقفها الّسياسّي.
ــٍة حلـــركـــة اجملــتــمــع  ــأذرٍع قــــويّــ ــ ــ ــرى تــعــمــل كـ ــ ــاٌت أخـ ــؤّســـسـ ــة مـ مثّــ
ــّي، بــيــد أهّنــــا تــعــمــل حتـــت ســتــار اإلدارة الـــّذاتـــيّـــة  ــقـــراطـ ــّدميـ الـ
الّــيت، رغم  الّشهداء  الّدميقراطّية. أوىل هــذه هي هيئة عوائل 

أهّنا هيئٌة يف اجمللس الّتنفيذّي لإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية، إاّل 
أهّنــا متلك نفوذاً كبرياً وغري دستوريٍّ على األسايش وحماكم 
الّـــذي يعمل  الــّصــحــايّف بيشوا هبـــالوي  الــّشــعــب. فقد نفت 
مع قناة روداو إىل كردستان العراق، وأجــبت عــّدة ناشطني 
الـــذي تغافلت فيه  الــوقــت  تــرك روجــآفــا، يف  سياسّيني على 

اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية عن هذه األفعال غري الّدستوريّة.
كما يلعب أيضاً نظام الكومونات دوراً مهّماً يف متكني سلطة 
الّدميقراطّية،  الــّذاتــّيــة  اإلدارة  على  الــّدميــقــراطــّي  اجملتمع  حركة 
وكما يقول جميد حمّمد، الّصحايّف والّناشط الكردّي: “ميكن 
تلخيص الــّدور املعطى للكومونات يف هدف اإلدارة الّذاتّية 
الّدعم  بتوطيد  الّدميقراطّي،  اجملتمع  حركة  وتالياً  الّدميقراطّية، 
يأيت  للكومونات  أكــب  دوراً  أّن  حيث  ملشروعهما.  الّشعيّب 
على حــســاب مــؤّســســات اإلدارة الــّذاتــّيــة الــّدميــقــراطــيّــة، فهي 
الّذاتّية  بــاإلدارة  إيديولوجّياً  احملّلّيني  الّسّكان  لربط  حماولٌة  إذاً 
هدفها  إىل  باإلضافة  الّدميقراطّي،  اجملتمع  وحركة  الّدميقراطّية 
اليومّية  احلــيــاة  تفاصيل  لتغطي  الّتنظيمّية  سلطاهتا  بتوسيع 
اإلدارة  ملفاهيم  واضــحــٌة  انتهاكاٌت  وهــذه  احملّلّيني،  للّسّكان 

وآلّيات إيصال اخلدمات من قبل الّسلطات القائمة”.
أّما مالّياً، فقد أعلنت اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية يف موازنتها 
العاّمة للعام 2014 أّن نفقات تلك الّسنة بلغت حوايل 2.7 
مليار لريٍة سوريٍّة )7.7 مليون دوالٍر أمريكّي(، وأشارت إىل أهّنا 
كانت هتدف لتصل إىل إيــراداٍت تبلغ 5.6 مليار لريٍة سوريٍّة 
)16 مليون دوالٍر أمريكّي( للعام 2015. وتعتمد اإلدارة الّذاتّية 
الّدميقراطّية على إنتاج الّنفط والغاز لتغطية نفقاهتا، وحبسب 
تــقــريــٍر أصــــدره جــهــاد يـــازجـــي24 يف الــعــام 2015 ، فـــإّن هــذا 
املصدر يؤّمن هلا إيراداٍت تصل إىل 10 ماليني دوالٍر أمريكيٍّ 

يف الّشهر.
وُتصَرف معظم هذه األموال على العملّيات العسكريّة لوحدات 
الّدميقراطّية  الــّذاتــّيــة  اإلدارة  زادت  فقد  لــذا  الــّشــعــب،  محــايــة 
اعتمادها على الّضرائب اّليت جتمعها مديريّة اجلمارك العاّمة. 
ورغــم غياب معلومات دقيقة حــول مقدار هــذه املـــوارد، إال 
24  J. Yaziji, “Le projet autonomiste kurde est-il économ-

iquement viable en Syrie?”, http://jihadyazigi.
com/2015/11/01/le-projet-autonomiste-kurde-est-il-
economiquement-viable-en-syrie/ 1 November 2015.
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أنّه ميكننا رؤية شكاوًى كثريٍة حول هذه املسألة منشورٍة يف 
وسائل اإلعالم، ومن ضمنها وسائل مقرّبٌة من اإلدارة الّذاتّية 
الّدميقراطّية، إضافة إىل معرفتنا بأّن تقاسم اإليرادات من إدارة 
معب سيمالكا احلدودّي املشرتك مع حكومة إقليم كردستان 
الّدميقراطّي  اجملتمع  بني حركة  أساسّيٍة  نقطة خــالٍف  كانت 

واجمللس الوطيّن الكردّي.

مشروع اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية
كما ذكرنا سابقاً، قامت حركة اجملتمع الّدميقراطّي بتأسيس 
ــة، وأصــبــح هــذا  وتــنــفــيــذ مــشــروع اإلدارة الـــّذاتـــيّـــة الــّدميــقــراطــّي
لروجآفا. ورغم أّن فحوى  أُعِلن عنه، دستوراً  املشروع، كما 
هـــذا الــّدســتــور يتضّمن املــبــادئ األســاســّيــة حلــقــوق اإلنــســان 
املشرتك واملــســاواة بني اجلنسني إىل  األهــلــّي والعيش  والّسلم 
جانب مسائل إشكالّيٍة أكثر تتعّلق مبؤّسسات اإلدارة الّذاتّية 
الّدميقراطّية، من الواضح أّن أهداف املشروع نفسه أبعد من 

احملتوى، ورمّبا ميكن تلخيصها على الّشكل الّتايل:
متثيل جوهر املطالب الكرديّة باحلكم الّذايّت، وذلك بعد عقوٍد 

من االضطهاد العرقّي هلم يف سوريا لكوهنم كرداً.
حتقيق انتصاٍر يف الّصراع الكردّي الّداخلّي على الّسلطة وذلك 

على املستوى الكردّي العام.
مل تنشأ املطالب الكرديّة باحلكم الذايت نتيجة ملشروع حركة 
بل  الدميقراطّية،  الذاتّية  بـــاإلدارة  اخلــاص  الّدميقراطّي  اجملتمع 
لطاملا كانت هدفاً رئيسّياً للّشعب الكردّي منذ بداية احلراك 
الــّســيــاســّي الــكــردّي يف الــعــام 1957. والزالـــت الــفــدرالــيّــة هي 
الّــــذي ميّثل  ــّي للمجلس الـــوطـــيّن الـــكـــردّي  ــاسـ املــطــلــب األسـ

األحزاب الكرديّة الّتقليديّة.
لكن، رغم أّن إيديولوجّية حركة اجملتمع الّدميقراطّي خبطوطها 
العاّمة ليست مسألًة خالفّيًة مع اجمللس الوطيّن الكردّي، حيث 
أّن األخري حاول دائماً املشاركة يف هذه اإلدارة بشرط حصوله 
الّدميقراطّية  الّذاتّية  اإلدارة  فــإّن  منها،  على حّصٍة “عــادلــٍة” 
تستمّر بإبعاد اجمللس الوطيّن الكردّي عن املشاركة يف احلكم 
من خالل إغراق كّل مؤّسسٍة من مؤّسساهتا برموٍز إيديولوجّيٍة 
وصوٍر هي حبّد ذاهتا املسألة األكثر إشكالّيًة بني الطرفني. هذا 

باإلضافة إىل الرفض املستمر حلركة اجملتمع الّدميقراطّي إجراء 
املتكّرر  احملّلّية، وخرقها  الّتشريعّي واجملالس  اجمللس  انتخابات 

لكّل االتّفاقات مع اجمللس الوطيّن الكردّي.
وعلى الرغم من رفض حركة اجملتمع الّدميقراطّي إزالة رموزها 
إال  الّدميقراطّية،  الّذاتّية  اإلدارة  مؤّسسات  من  اإليديولوجّية 
أهّنا قبلت إزالة اسم كردستان من استخدامها الّرمسّي، وقبلت 
العرب  املنطقة مــن  قـــّوٍة عــســكــريـّـٍة مستقّلٍة يف  بــوجــود  أيــضــاً 
والسريان. غري أهّنا يف الوقت نفسه رفضت الّسماح بدخول 
القوات التابعة للمجلس الوطيّن الكردّي )بيشمركة روجآفا(، 
األمر اّلذي قاد إلبعاد أكثر للمجلس الوطيّن الكردّي، لكن 
يف الــوقــت نفسه، لتقارٍب أكثر مــن اإلثــنــيّــات األخـــرى جتاه 

اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية.

العالقاٌت الدولّية
عندما أُعِلنت اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية، أوقفت الّدول الغربّية 
دعمها للمجتمع املديّن يف املناطق الكرديّة، وقاطعت املنطقة 
بشكٍل تامٍّ إاّل لبعض املساعدات اإلنسانّية اّليت تقّدمها األمم 
املّتحدة. استمّرت هذه احلالة من بداية العام 2014 حىّت بداية 
العام 2015، عندما عاد من جديد تدفق بعض املساعدات 
الــّدولــة اإلسالمّية  الـــّدويّل ضــّد  الّتحالف  بــدأ  الطّفيفة بعدما 
يدعم وحــدات محاية الّشعب هبــدف حترير كــوبــاين. وهكذا 
عاد الّدعم اإلنسايّن ودعم اجملتمع املديّن بعد انقطاٍع حلوايل 

الّسنة.
لكّن هذا الّدعم، العسكرّي واملــديّن، مل يتحّول إىل اعرتاٍف 
دويلٍّ، فاإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية مل تتّم دعوهتا إىل حمادثات 
جنيف حول سوريا، حىّت أنّه مل يُعتـََرف هبا كقّوة ّشرعّية حتكم 
روجآفا. كما أّن هذه األخــرية، أي روجآفا، مل حتصل على 
اخلــارجــيّــة  أعلنت وزارة  ــّدويّل، حيث  ــ الـ اجملتمع  مــن  اعـــرتاف 
أهّنا لن تعرتف مبكتٍب متثيليٍّ لــإلدارة الّذاتّية  الفرنسّية مؤّخراً 

الّدميقراطّية يف باريس.
مــع ذلـــك، كـــان لــدعــم اجملــتــمــع الـــــّدويّل للمجتمع املــــديّن يف 
روجآفا وقٌع كبرٌي على الوضع هناك. وقد بدأت وسائل إعالٍم 
عديدٌة بتلقي هذا الّدعم، ما أّدى إىل توسيع هامش احلرّيّة 
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املــديّن  يف روجــآفــا، واستطاعت الكثري من منّظمات اجملتمع 
الّدميقراطّية وحقوق اإلنسان أن تساهم يف  العاملة يف جمال 
تقليص انتهاكات اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية حلقوق اإلنسان، 
واّليت كانت تستهدف أحزاباً سياسّيًة ومنّظمات جمتمٍع مديّن. 
هذا وأصبح قمع اإلعالم بشكل خاص أقّل حّدًة من ناحية 
الــعــام 2014 وما  الــعــام 2015، مقارنًة مــع  الــنّــوع والكّمّية يف 

سبقها.
باإلضافة إىل ذلك، قام الّدعم اإلنسايّن الّدويّل أيضاً بتحسني 
اّلذين أتوا  نوعّية احلياة يف املنطقة، خاّصًة بالّنسبة للّنازحني 
من مناطق حتت سيطرة الّدولة اإلسالمّية. وتصل معظم هذه 
املساعدات عن طريق املنّظمات غري احلكومّية، يف حني تصل 
الّذاتّية  اإلدارة  تقّدمها  للّنازحني  أخــرى  إنسانّيٌة  مساعداٌت 

الّدميقراطّية عب قنواهتا.
بــارزاً يف  بيد أّن املساعدات اإلنسانّية الّدولّية ال تلعب دوراً 
الّدعم  من  التحول  بطئ  أّن  “مبــا  اقتصاديّاً،  املنطقة  تطوير 
ــاّم  ــّت اإلنـــســـايّن إىل املــشــاريــع الــتــنــمــويــة يـــؤدي إىل االعــتــمــاد ال
للمتلّقني على هذه املساعدات”، حبسب الّناشط والّصحايّف 

الكردّي بريوز برييك.
الــّدميــقــراطــيّــة مــع دول  الــّذاتــّيــة  لــعــالقــات اإلدارة  أّمـــا بالّنسبة 
املنطقة، فعالقاهتا مع تركيا تعاين من أزمٍة غري مسبوقٍة، رغم 
لتقليص  قام مبحاوالٍت عديدٍة  الّدميقراطّي  اجملتمع  أّن حركة 
ــاد الــّدميــقــراطــّي، كما  الــّتــوتّــر ســيــاســيّــاً عــن طــريــق حــزب االحّتــ
أعلنت وحدات محاية الّشعب عّدة مرّاٍت أهّنا تريد عالقاٍت 
“صّحّيًة” مع تركيا. غري أّن هذه اجلهود مل تأِت بثمٍر، بل 
تقّدم  مع  ســّيٍء  بشكٍل  تدهورت  فالعالقات  العكس،  على 
قّوات سوريا الّدميقراطّية يف ريف حلب الّشمايّل، ووصل األمر 
اآلن إىل قيام تركيا مبهامجة مطار منغ اخلاضع لسيطرة وحدات 
محاية الّشعب، واستهداف املناطق الكرديّة يف عفرين بقذائف 

اهلاون واملدافع.
تــؤثّــر الــعــالقــات الــّســيّــئــة مــع تركيا على قـــدرة اإلدارة الــّذاتــيّــة 
الــّدميــقــراطــّيــة عــلــى تــقــدمي اخلــدمــات وبــنــاء حــكــومــٍة فــعــلــيّــٍة يف 
روجآفا، وذلك من ناحيتني: الّناحية األوىل هي أّن تركيا عضٌو 
يف الّناتو، ومتلك، مقارنًة مع اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية، تأثرياً 
أكب على سياسات القوى الغربّية، ومع أّن عضوية الناتو مل 

تستطع منع التحالف الــّدويّل الّــذي تقوده الواليات املّتحدة 
األمــريكــيّــة مــن مساعدة وحـــدات محاية الّشعب ضــّد الــّدولــة 
زالت  ذلــك، ال  لكّنها، مع  تركيا.  إرادة  اإلسالمّية، بعكس 
الّدميقراطّية عن  الّذاتّية  اإلدارة  إقصاء  يف  رئيسّياً  دوراً  تلعب 
حمادثات جنيف، ومتنع أيضاً حلفاءها الغربّيني من االعرتاف 
باإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية أو حبق الّشعب الكردّي يف احلكم 

الّذايّت يف سوريا.
استقرار روجآفا،  زعزعة  على  تركيا  قــدرة  الثّانية هي  الّناحية 
والرّتكمان لضرب  العرب  الّسورّيني  تعبئة حلفائها  عن طريق 
وحــدات محاية الّشعب يف مناطق خمتلفة. وقــد فعلت ذلك 
عندما ساعدت يف تشكيل جبهة اجلزيرة والفرات، اّليت سعت 
العني( يف كانتون اجلــزيــرة يف  لغزو مدينة ســري كانييه )رأس 
تشرين الــثّــاين/نــوفــمــب مــن الــعــام 2012. ويف اآلونـــة األخــرية، 
عندما قامت قّوات سوريا الّدميقراطّية، اّليت تشّكل وحدات 
محاية الّشعب فيها املكّون الرّئيسّي، خبرق اخلّط األمحر الرّتكّي 
باملقابل  تركيا  قامت  الّدولة اإلسالمّية،  ملقاتلة  الفرات  غرب 
بــدعــم فصائل مــن املــعــارضــة اإلســالمــّيــة سعت لــغــزو عفرين 

وذحبت جنوداً من قّوات سوريا الّدميقراطّية.
كذلك لإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية عالقاٌت متوّترٌة مع حكومة 
كردستان الــعــراق، والّــيت هتــّدد خبطر إغــالق املعب احلــدودّي 
الوحيد اّلذي متلكه روجآفا مع بقّية العامل. إّن اإلدارة الذاتّية 
الــدميــقــراطــّيــة هتـــدر فــرصــة حتــســني قــدرهتــا عــلــى حمــاربــة الــّدولــة 
اإلسالمّية، حيث أّن حكومة إقليم كردستان لعبت دوراً بارزاً 
يف إقناع الّتحالف الّدويّل بتأمني الّدعم اجلّوّي لوحدات محاية 
الّشعب. وكذلك هتدر فرصة االستفادة من خبات حكومة 
إقليم كردستان يف تأمني مناطقها من االخرتاقات اإلرهابّية، 
اّليت حتصل بشكٍل متكّرر يف روجآفا. وقد حصل معظم هذا 
الّتوّتر بعد الفشل املستمر حلركة اجملتمع الّدميقراطّي يف الوفاء 

بالتزاماهتا مبوجب اتّفاقاهتا مع اجمللس الوطيّن الكردّي.

القبول احملّلّي لإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية
رغم استخدام اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية لكلمة “دميقراطّية” 
تــدُع بعد النتخاباٍت  أهّنــا مل  إاّل  تقريباً،  يف مجيع مؤّسساهتا 
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عــاّمــة، وال حــىّت مــن أجــل أول جمــلــٍس تشريعّي، الّـــذي كان 
مبثابة اجلمعّية الّتأسيسّية اليت مّت فيها تبيّن العقد االجتماعّي. 
تفرتض  الّــيت  الّدولّية،  الّدميقراطّية  للمعايري  انتهاٌك كّليٌّ  هــذا 
وجود أكثر من حزٍب واحٍد للمشاركة يف مسار كتابة الّدستور 
الّدميقراطّية يف  اآللّيات  أيضاً، بسبب نقص  وتبّنيه. يصعب 
روجآفا، أن حنّدد بدّقٍة مستوى القبول احملّلّي لإلدارة الّذاتّية 
مشاركة  حتليل  إمكانّية  فقط  لنا  يــرتك  ما  وهــذا  الّدميقراطّية، 

القوى احملّلّية يف حكم روجآفا.
املــشــاركــة يف  الّسياسّية  لــألحــزاب  نسبّياً  الكبري  الــعــدد  ورغـــم 
اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية، إاّل أهّنا متّثل فقط طيفاً واحداً من 
احلياة الّسياسّية يف روجآفا، يف حني أّن الطّيف اآلخر مبعٌد 
بالكامل إىل خارج مدار اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية. بالّتايل، 
جند أّن اجمللس الوطيّن الكردّي واملنّظمة اآلثورية الّدميقراطّية، 
مستبعدتان  الّدميقراطّية،  الّذاتّية  لــإلدارة  الرّئيسّيان  املعارضان 
عنها متاماً، بينما جند أّن حركة اجملتمع الّدميقراطّي واألحزاب 
الّتابعة هلا، من اجلانب الكردّي، وحزب االحّتاد الّسريايّن، من 

اجلانب السرياين، مها مؤّسسا اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية.
أّما بالّنسبة إىل عرب كانتون اجلزيرة، فإّن قبائلهم منقسمٌة بني 
داعمٍة لإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية أو داعمٍة للّنظام الّسورّي. 
وهكذا فــإّن أحد أقــوى حتالفات القبائل العربّية )قبيلة مَشَّر( 
يف املنطقة مشاركٌة يف تأسيس اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية، وقد 
شّكلت لنفسها قّوًة عسكريًّة كبريًة تقاتل إىل جانب وحدات 
الــقــوّي اآلخــر )قبيلة  الــّشــعــب، يف حــني أّن التحالف  محاية 
طيء على وجه اخلصوص( يدعم الّنظام الّسورّي، وقد شّكل 
جيش الّدفاع الوطيّن اّلذي هو جزٌء من اجليش العريّب الّسورّي 

)جيش الّنظام(.
مثّة عامٌل آخر يؤثّر على قبول سّكان روجآفا لإلدارة الّذاتّية 
الّدميقراطّية، وهو نشاط منّظمات اجملتمع املديّن. يوجد حوايل 
غري  أغلبها  أّن  جنــد  وبينما  اجلــزيــرة،  منّظمٍة يف كــانــتــون  مئة 
فاعلٍة، نرى بعضها اآلخر تقوم بالتوعية حول مسائل مرتبطٍة 
حبقوق اإلنسان والّدميقراطّية واجلندرة والعدالة االنتقالّية، إخل. 
وحبسب زوهراب قادو، وهو نّاشط كردّي من مؤّسسي منّظمة 
شار )SHAR(، “فإّن وقع الّنزاع الّسياسّي بني حركة اجملتمع 
الّدميقراطّي واجمللس الوطيّن الكردّي يلقي بظالله على أنشطتها 

)املنّظمات احملّلّية غري احلكومّية(، حيث تأخذ بعضها مواقف 
سياسّيًة داعمًة جلهٍة ما. كذلك جند أّن املقاربة املبهمة لإلدارة 
الّذاتّية الّدميقراطّية جتاه منّظمات اجملتمع املديّن، والقوانني غري 
الفّعالة  االستجابة  دون  حتــول  أنشطتها  خبصوص  الواضحة 

هلذه املنّظمات للحاجات احملّلّية”.
مثّة أيضاً فجوٌة هائلٌة بني اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية واإلعالم. 
بدأ هذا األمر مع حمــاوالت اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية فرض 
تسمية  مثل  اإلعــــالم،  على  اخلــاّصــة  ومصطلحاهتا  أجــنــدهتــا 
اجملموعات املسّلحة األخرى باإلرهابّيني، واإلشــارة إىل قتلى 
وحـــدات محاية الشعب على أهّنــم شــهــداء، إخل. وقــد ترافق 
ذلك مع هتديداٍت مبنع الّصحافّيني عن العمل، أو ترحيلهم 
إىل كردستان العراق، أو حىّت حبرق مكاتب وسائل اإلعالم 
اّليت ال تقبل هبذه الّشروط. لكّن هذه الّشروط حتّسنت بني 
الــعــامــني 2014 و2015. فثّمة وســائــل إعـــالٍم أكــثــر مــن قبل 
تستطيع أن تعمل يف املنطقة، وقد بلغ تدّخل اإلدارة الّذاتّية 
الّدميقراطّية فيها مستوًى منخفضاً نسبّياً. مع ذلك، ال تزال 
تبقي على خطوطها احلمر األساسّية دون أّي مسٍّ هبا. على 
سبيل املثال، ال يزال الّتعبري عن وجهة نظٍر سياسّيٍة خمتلفٍة إىل 
حدٍّ كبرٍي عن اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية يعين أّن تلك الوسيلة 
اإلعالمّية سيتّم حظرها، كما حصل مؤّخراً مع قنايت روداو 
وأورينت نيوز التلفزيونيتني والّلتني ُمِنعتا من العمل يف كانتوين 

اجلزيرة وكوباين.

خالصات
متّثل اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية حاجًة حقيقّيًة للّشعب الكردّي 
الــنّــوع من الّتمثيل يـُـرجَّــح أن يكون  حلكم نفسه، لكّن هــذا 
منذ  املستمّر  الــطّــمــوح  هبــذا  العاطفّي  الّشعيب  للتعّلق  نتيجًة 
عقوٍد طويلٍة. ومبا أّن قدرة الشعب الكردي على اعتبار نفسه 
شعباً حيكم نفسه بنفسه حتتاج أن تكون املعايري الّدميقراطّية 
مطّبقة، وهو ما ال حيصل حتت احلكم احلايّل لإلدارة الّذاتّية 
الّدميقراطّية، فمن املمكن أن يكون األدّق هو وصف احلالة 
األقــل،  على  بــأنّــه،  الّدميقراطّية  الــّذاتــيّــة  اإلدارة  الرّاهنة حلكم 

“غري األكراد ال حيكمون األكراد”.
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بيد أّن اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية أحرزت تقّدماً كبرياً، مقارنًة 
مع مناطق أخرى من سوريا، يف ما خيّص نزع فتيل الّصراعات 
العرقّية والطّائفّية ضمن جمتمع روجآفا، والوصول إىل مشاركة 
كّل املكونات يف حكومتها، حيث أّن ال وجود لالعتبارات 
الّدينّية، فيما االختالفات اإلثنّية ُحيِّدت لصاحل زيادة القبول 

الّسياسّي.
الّدميقراطّي على اإلدارة  لكّن السيطرة الكاملة حلركة اجملتمع 
الّذاتّية الّدميقراطّية تعيق هذه األخرية عن الّتقّدم بفّعالّيٍة أكب، 
استمرار  أّن  تشكيلها. كما  أّول  ساعدهتا  العالقة  أّن  رغــم 
هذه الّتبعّية جيعل العالقات أسوأ مع حكومة إقليم كردستان 
وتركيا، وخيلق عوائق يف وجه تقّدم اإلدارة الّذاتّية الّدميقراطّية.

املشاركة  على  منفتحٍة  غــري  الــّدميــقــراطــّيــة  ــة  الــّذاتــّي اإلدارة  إّن 
مؤّسساهتا.  يف  باملشاركة  للمعارضة  تسمح  وال  الّسياسّية، 
الّدميقراطّية  الــّذاتــّيــة  لـــإلدارة  وينتج عــن ذلــك نشوء مــعــارضــٍة 
ككلٍّ، دون أن متلك القدرة على الّتمييز بني اإلدارة الّذاتّية 
الّدميقراطّية ككياٍن للحكم الذايت الكردي، وبني حركة اجملتمع 

الّدميقراطّي بوصفها اجلهة اليت تسيطر على هذا الكيان.
إّن مستقبل هذه اإلدارة ونظامها الفدرايّل ليسا يف موقع إجيايب 
اآلن، كوهنا مل يُعرَتف هبا من قبل أيٍّ من الّنظام أو املعارضة 

أو القوى اإلقليمّية أو الّدولّية.
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الــّســورّي:  والّتمّرد  الرّاعية  الــّدول 
 حـــــــــــــدود الـــــــنّـــــــفـــــــوذ اخلــــــــارجــــــــّي

)توما بيرييه( 
الّسورّيني معنّياً  للمتمّردين  الرّاعية  الــّدول  الّنقاش حول  كان 
األهـــداف  هــي  األوىل  رئيسّيتني:  مبسألتني  أســاســيٍّ  بشكٍل 
تأثري  )جماهبة  لتحقيقها  الرّاعية  الــّدول  تسعى  الّــيت  األساسّية 
إيــران اإلقليمّي، إضعاف القومّيني األكــراد يف مشــال سوريا، 
الــّدول لشركاء من املتمردين  إخل(، والثّانية هي تفضيل هذه 
ــيّـــة، والـــّدعـــم  ــعـــداء حنـــو الــفــصــائــل اإلســـالمـ ــعــاطــف أو الـ ــّت )ال
الــّســعــودّي لبعض اجملــمــوعــات ضـــّد الــفــصــائــل املــدعــومــة من 
قطر والعكس(. غري أّن جوانب املشكلة اّليت مّت جتاهلها هي 
بالّتايل  ًوقدرهتا )أو  الّسورّي  للّتمّرد  الرّاعية  الــّدول  إمكانّيات 
عجزها( بأن تقود شركاءها املتمّردين حبسب رغباهتا، بصرف 
الّنظر عن مواردهم املالّية غري احملدودة عملّيًا25. هذا وتعاين 
من  وتركيا  واألردّن  اخلليج  دول  مثل  دوٌل  إيـــران  مــع  مقارنًة 
عائٍق كبرٍي عندما يتعّلق األمر بدعم القّوات شبه العسكريّة يف 

اخلارج نتيجة الّتناقضات الّسياسّية ونقص اخلبة26.
إّن أحد األسباب الرّئيسّية الختالل الّتوازن هذا هو الطّبيعة 
الطّابع  الّسورّي، يف مقابل  للّتمّرد  الرّاعية  للّدول  الّثوريّة  غري 
الــثّــورّي للّنظام اإليـــرايّن. وال يرتكز هذا الّتمييز على مواقف 
الّدول هذه من الّثورات العربّية يف العام 2011، بل على أصل 
هذه األنظمة: ففي حني أّن اجلمهوريّة اإلسالمّية اإليرانّية هي 
وليدة ثورة العام 1979، فإّن دول اخلليج واألردّن متلك أنظمًة 
الّثورّي  الّتغيري  متتاليٍة من  حمافظًة صمدت يف وجه موجاٍت 
هو  الّسياسّي  تركيا  ونــظــام  العشرين،  الــقــرن  منذ مخسينّيات 
ّن تقديرات مقدار ادّلمع املايّل للممتّردين الّ�ورينّي ختميينٌّ حبت. واّدعت حصيفة  25   اإ
الأخبار اللّبنانّية املوالية للأسد ب�أّن املمتّردين حصلوا حبلول ناية العام 2015 عىل ما مجموعه 6 

al-Akhbar, 21 March 2016, http://www.) مليارات دولٍر �أمرييّكٍ كمتويٍل خاريّج

.( al-akhbar.com/node/254596

يران وسسياسة دول اخلليج يف  26   من �أجل حبٍث حول اختالل التّوازن بني سسياسة اإ
سوراي يف ما يتعلّق ابلإماكنّيات، �أنظر:

Émile Hokayem, “Iran, the Gulf States and the Syrian Civil War”, 
Survival, 56/6 (2014), 59-86. 

نتيجة فرتٍة انتقالّيٍة شهدت خضوع اجليش الّتدرجيّي للّسلطة 
املدنّية )بشكٍل أساسيٍّ إىل حدٍّ كبرٍي( عب وسائل دستوريّة.

ــٌة مــثــل إيــــران )أو شــبــه دوٍل مــثــل الــّدولــة  وتــتــمــتّــع دوٌل ثـــوريّـ
اإلسالمّية( بأفضلّيتني بارزتني عندما تنخرط بأنشطٍة ختريبّيٍة يف 
اخلارج. األفضلّية األوىل هي أّن اإليديولوجّيات الّثوريّة عاملّيٌة 
بطبيعتها، فتقّدم بالّتايل منوذجاً يستطيع املتمّردون األجانب 
أن ينسخوه. ففي حــني أّن وكــالء إيـــران غــري احلكومّيني يف 
لبنان والــعــراق )حــزب اهلل، بــدر، عصائب أهــل احلــّق، ...( 
هي ميليشياٌت تتبع إيديولوجية والية الفقيه اخلمينية، مل يقم 
أّي فصيٍل متمّرٍد يف سوريا بتشجيع تأسيس حكٍم وراثيٍّ على 
الّنمط الّسعودّي أو القطرّي. ال شّك أّن شرائح الّتمّرد الّسورّي 
والّتنمّية  العدالة  حــزب  خــبة  االعتبار  بعني  أخــذت  املعتدلة 
الرّتكّي، لكّنه ليس يف األساس منوذجاً ثوريّاً، واّلذي لرمّبا يُنَظر 
بــدال مــن أن يكون خمّططاً  الــثّــورة  أخـــريٍة ملسار  إليه كنتيجٍة 
لتحّرك املتمّردين. كما أّن نتيجًة طبيعّيًة لغياب اإليديولوجّية 
الّثوريّة عند الّدول الرّاعية للّتمّرد الّسورّي هي الّدور الرّئيسّي 
 cause) القضّية”  أن يسّمى “مبادري  ثالٍث، ميكن  لطرٍف 
منطقها  تقّدم  ال  الرّاعية  الـــّدول  أّن  فبما   .(entrepreneurs

اإليديولوجّي من أجل حتريك العنف، متأل الفراغ إذن جهاٌت 
غري حكومّيٍة ترتاوح من الّناشطني احملّلّيني املؤيّدين للّدميقراطّية 
هذا  املقابل  يف  ويغيب  اجلنسّيات.  املتعّددي  اجلهادّيني  إىل 
الطّرف الثّالث بشكٍل واضــٍح يف العالقة بني إيــران وأتباعها 

الّشبه عسكرّيني.
فيها  الــّدولــة  أّن جهاز  هي  الّثوريّة  لألنظمة  الثّانية  األفضلّية 
ميــلــك يف الــواقــع خنــبــًة خمــّصــصــًة لــلــعــالقــات مــع شــبــه اجلــيــوش 
ــّثــورة. ومبــا أّن هذه  يف اخلـــارج، كــجــزٍء مــن مــشــروع تصدير ال
الّنخبة لعبت يف ديارها الّدور الرّئيسّي للمسار الّثورّي، فهي 
الــّدولــة لتضمن مــوارد كافيًة دعماً  تــأثــرياً كافياً ضمن  متــارس 
لطموحاهتا اخلارجّية. هذا وتتعامل إيران مع أتباعها اإلقليمّيني 
من خالل احلرس الّثوري )باسداران(، اّلذي هو وكالٌة تابعٌة 
للّدولة متخّصٌص بشكٍل تامٍّ، وميلك خبًة مرتاكمًة متواصلًة 
ألكثر من ثالثة عقوٍد يف جمال تسليح الّشبه جيوٍش يف اخلارج 
املــؤيّــدة  الــدولــة  إىل  بالّنسبة  أّمــا  عليها.  واإلشــــراف  وتدريبها 
للمعارضة الّسوريّة، فهي تقوم باألمر ذاته من خالل األجهزة 

http://www.al-akhbar.com/node/254596
http://www.al-akhbar.com/node/254596
http://www.al-akhbar.com/node/254596
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االستخباراتّية، اهلادفة بشكٍل رئيسيٍّ لضمان األمن الّداخلّي، 
وقــد اخنــرطــوا نـــادرا، إن مل نقل أبـــداً، يف عملّيات ختريٍب يف 
اخلــارج27. بكالٍم آخر، استطاعت الــّدول الّثوريّة أن تقّلص 
أحد املشاكل األساسّية اّليت تواجه الّدول الرّاعية للمجموعات 
املتمّردة، أي تباعد اخليارات الّسياسّية28. هذا هو احلال ألّن 
إيديولوجّياً  منطقاً  املتمّردين  لشركائها  تــقــّدم  الــثّــوريّــة  الـــّدول 
متماسكاً لتحريك العنف، وكوهنا متلك موارد تنظيمّيًة وبشريًّة 

أكثر وأفضل لتتحّكم بوكالئها حبسب تصّوراهتا اخلاّصة.
ــــّدول غــري الــثّــوريّــة، فتعاين مــن ثــالثــة ضــعــفــاٍت رئيسّيٍة  أّمـــا ال
يف إدارهتــــــا لــســيــاســاهتــا الــّتــخــريــبــّيــة، بــســبــب افــتــقــارهــا هلــاتــني 
اإلمكانّيات  على  الــقــوّي  اعتمادها  هــو  األّول  األفضلّيتني: 
الّتنظيمّية لشركائها املتمّردين، وامتالكها وسائل قليلٍة لتحسني 
اإلمكانّيات هذه، بغّض الّنظر عن املوارد املالّية اّليت تؤّمنها29؛ 
والثّاين هو أنّه عليها الّتعامل مع تدّخٍل ملحوٍظ من جانب 
أطراٍف ثالثٍة غري حكومّيٍة اّليت إّما تتنافس مع الّدول الرّاعية 
من أجل الّتحّكم بالّتمّرد )على األرجــح من خالل القضاء 
على املتمّردين املـُفوَّضني من دوٍل أجنبّية كما سنرى الحقاً(، 
والثّالث  املستفيدين؛  الــّدول ومتمّرديها  تتوّسط بني هذه  أو 
هو متّتع الّشركاء املتمّردين للّدول غري الّثوريّة مبساحة واسعة 
الرّاعية، على األقــّل عندما  الــّدول  الستغالل املنافسات بني 
جتعل إيديولوجّية هذه اجملموعات املتمّردة منها مقبولًة ألكثر 
من راٍع إقليمّي. أّما الرّابع، فهو أّن الــّدول غري الّثوريّة قابلٌة 
الواليات  أي  املهيمنة،  العاملّية  القوى  من  للّضغوطات  أكثر 

املّتحدة هنا، بسبب موقعها يف نظام الّدول العاملّي.
الّرعاة  ســأحــاول يف هــذا الفصل توضيح ماهّية حــدود تأثري 
ــمــّرد الـــّســـورّي، مــن خـــالل الــرّتكــيــز على  ــّت اخلــارجــّيــني عــلــى ال
أنّــه ســـواٌء أثبتت الفصائل  الــطّــرف املتلّقي. وســأبــنّي حتــديــداً 

27  Hokayem, “Iran, the Gulf states”, 81. 

28  Idean Salehyan, Kristian Skrede Gleditsch, David Cunning-
ham, “Explaining External Support for Insurgent Groups”, 
International Organization, /65 (2011), 709–44. 

تنبع  املمتّردة  للمجموعات  التّنظميّية  ماكنّية  الإ ب�أّن  سستانيالند  بول  جّحة  هنا  �أؤيّد     29
بشلٍك �أسايّسٍ من الشسّباكت الاجامتعّية قبل احلرب اليّت بُِنيت علهيا قياداهتا، و�أّن وقع التّمويل 

اخلاريّج عىل هذه الإماكنّيات حمدود. �أنظر:
Paul Staniland, Networks of Rebellion. Explaining Insurgent Co-

hesion and Collapse, Ithaca, Cornell University Press, 2014.  

املتمّردة الّسوريّة جناحها أم ال )أي متاسكاً وفعالّيًة عسكريّة(، 
بالّصفات  بالّدعم اخلــارجــّي، بل  فهذا ليس له عالقٌة مهّمٌة 
املتأّصلة أو العيوب. بالّتايل ليس تركيزي هنا على أداء التمّرد 
الــّســورّي بشكٍل عــامٍّ، بل على االختالفات بني اجملموعات 
اّليت واجهت ظروفاً معاكسًة مشاهبًة خالل الّسنوات املاضية: 
أّواًل اختالل تــوازٍن بني الّدعم الفاتر الّــيت حصلت عليه من 
إىل حدٍّ  احلاسم  والّتدّخل  من جهٍة،  اخلارجّية  الرّاعية  دوهلــا 
كبرٍي إليــران وروسيا يف الــّصــراع إىل جانب نظام األســد من 
جهٍة أخرى؛ وثانياً بروز أطــراٍف ثالثٍة مثل الّدولة اإلسالمّية 
وحزب االحّتاد الّدميقراطّي الكردّي، اّليت أجبت املتمّردين أن 
اسرتتيجّيات  بتبديل  وقامت  متعّددٍة،  جبهاٍت  على  يقاتلوا 

رعاهتم اخلارجّيني حلساب الّنزاع ضّد األسد.

اململكة العربّية الّسعوديّة: قّصة إخفاقاٍت 
كثرية

ــان للمملكة الــعــربــّيــة الــّســعــوديّــة، بــني الـــرعـــاة اإلقــلــيــمــيّــني  كـ
األساسّيني للمتمرّدين لسوريني، الفكرة األوضح حول الّشكل 
اّلذي جيب أن يّتخذه الّتمّرد، أو بشكٍل أدّق ما ال جيب أن 
يّتخذه. وفعاًل، باإلضافة إىل احلسابات اجليوسياسّية املعادية 
أّن  يبدو  السعودي يف داخلّيا،  النظام  إليــران وتقوية شرعّية 
الّسورّيني يف ربيع  للمتمّردين  الّدعم  توفري  ببدء  الرّياض  قرار 
العام 2012 قد أثار موقفاً معاٍد للفصائل اإلسالمية، وحتديداً 
املرتبطة بشكٍل وثيٍق  الفصائل  أكثر من خــالل ازديــاد نفوذ 
باإلخوان املسلمني و/أو قطر، مثل جلنة محاية املدنّيني، اّليت 
هي جبهٌة مرتبطٌة باإلخوان املسلمني قد حصلت على والء 
فصائل متمّردٍة عديدٍة يف وسط سوريا منذ شهر شباط/فباير 
العقيد  مع  متحالفًة رمسّياً  فصاعداً، وكانت   2012 العام  من 
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رياض األسعد مؤّسس اجليش الّسورّي احلّر30. أّما الّتفويض 
اّلذي أعطته الّسعوديّة للوسطاء الّلبنانّيني اّلذين عّينتهم أّواًل، 
مثل نائب املستقبل عقاب صقر، فقد خّلصه أحد حماوريهم 
من الّسورّيني على الّشكل الّتايل: “ساعدوا أيّاً كان ما عدا 

اإلسالمّيني”31.
هذا وتُرمِجت عبارة “أيٍّ كان ما عدا اإلسالمّيني” عملّياً إىل 
تركيٍز على املنشّقني من اجليش مثل اجلنرال مصطفى الّشيخ 
والعقيد قاسم سعد الّدين والّنقيب ماهر الّنعيمي والفصائل 
غري املتبلورة إيديولوجّياً املنضوية حتت عنوان اجليش الّسورّي 
احلّر32. وكانت كتائب فاروق يف محص أوىل الفصائل املتمّردة 
املستفيدة مــن سخاء الــّســعــوديـّـة، الّـــذي هــو رائـــٌد يف اجليش 
الّسورّي احلّر، ولرمّبا كان خالل الّسنة األوىل من الّتمّرد أقوى 
وأغـــىن جمــمــوعــٍة مــتــمــّردٍة يف ســـوريـــا33. مل تكن مـــوارد فــاروق 
املالّية نتيجة الّدعم الّسعودّي فقط، بل وأيضاً نتيجة مقدرة 
اجملموعة لّلعب على مسألة قّوته وهيبته )كقّوٍة متمّردٍة رائدٍة 
يف ما كانت آنذاك “عاصمة الّثورة”( يف محاية الّتمويل من 
أيلول/سبتمب  فــاروق منذ شهر  انضّم  املتنافسة. مثّ  املصادر 
الّــيت هي  العام 2012 إىل جبهة حترير سوريا اإلسالمّية،  من 
حتالٌف يف كــّل أحنــاء البلد مُمــوٌَّل من شبكاٍت سلفّيٍة مرتبطٍة 
باملفّكر الّسورّي احملّنك حمّمد سرور زين العابدين، اّلذي عّب 
عالنّيًة عن ازدرائــه للنظام الّسعودّي، وحافظ على عالقاٍت 

30   يشلّك اجليش الّ�ورّي احلّر وجلنة حامية املدنّيني جملس قيادٍة مشرتك.
Middle East Panorama, 29 February 2012, http://www.mepa-

norama.net/109303/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%
8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8
%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-
%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-
%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF/. 

سلحة من لبنان،  31   مقابةٌل مع ان�طٍ دمشقّيٍ �ارك يف احملاداثت حول حشنات الأ
اسطنبول، �آب/�أغ�طس 2015.

لدّلاّبابت  املضاّدة  ه.ج.-8  صوارخي  ت�أمني  خالل  من  جلّيًا  النّمط  هذا  اتّضح     32
الّصينيّة الّصنع بتنظمٍي سعودّيٍ يف ربيع العام 2013. �أنظر:

Thomas Pierret, “External support and the Syrian insurgency”, 
Foreign Policy, 9 August 2013, http://mideast.foreignpolicy.
com/posts/2013/08/09/external_support_and_the_syrian_in-
surgency. 

33   مقابلٌة مع قائٍد سوريٍّ متمّرٍد من محص، اسطنبول، آب/أغسطس 2015.

وثيقٍة مع قطر34.
وإىل جــانــب والءاتـــه املــتــعــّددة واملتنّقلة، خــذل فـــاروق أيضاً 
الــّســعــوديّــة )وداعـــمـــيـــه اآلخـــريـــن( بــســبــب خــلــلــه الــتّــنــظــيــمــّي، 
فــقــد كــانــت قــيــادة اجملــمــوعــة عــبــارًة عــن مجــاعــٍة مــن املنشّقني 
الـــّرزّاق طــالس( والّناشطني املدنّيني  العسكرّيني )املــالزم عبد 
الّثورّيني )محزة الّشمايل( ورجال الّدين )أجمد البيطار( اّلذين 
انضّموا إىل احلــراك الثوري عام 2011. كما أّن الطّابع اهلّش 
استخدمت  عندما  أكــثــر  تفاقم  قــد  الــقــيــاديّــة  الــفــاروق  لبنية 
اجملــمــوعــة قــّوهتــا الــّشــرائــّيــة الــكــبــرية مــن أجــل الــّتــوّســع أكــثــر يف 
مشال البالد، حيث حصلت على مــوارد أكثر، وجعلت من 
نفسها شريكاً أساسّياً لرتكيا من خالل الّسيطرة على املمرّات 
احلــدوديّــة35. وقــد قــاد كتائب فــاروق الّشمالّية نــورس احملّمد 
م باالبتزاز على  باسم “البينس”، واّلذي اهتُِّ املعروف أيضاً 
نطاٍق واسٍع، وأُعِدم الحقاً من قبل حمكمة حلب اإلسالمية 
على هذا األســاس36. مّث بدأ الفاروق يف أواخــر العام 2012 
بــالــتّــفــتّــت نتيجة اخلــصــومــات الــّشــخــصــيّــة الّـــيت تُــرمِجــت بطرد 
الّشخصّيات الرّئيسّية مثل طالس والبيطار وتأسيس فصائل 
منشّقٍة مثل كتائب الفاروق املستقّلة37. هكذا أصبح الفاروق 
منذ منتصف العام 2013 فصياًل صغرياً، إىل أن ُقِضي خالل 
سنٍة على ما تبّقى منه نتيجة خالفاٍت داخلّيٍة أخرى38. بعد 

34  Thomas Pierret, “Salafis at War in Syria: Logics of Fragmeta-
tion and Realignment”, in Francesco Cavatorta and Fabio 
Merone (eds.), Salafism After the Arab Awakening: Contend-
ing with People’s Power, London, Hurst, 2017. 

35  Rania Abouzeid, “Syria’s Up-and-Coming Rebels: Who Are 
the Farouq Brigades?”, Time, 5 October 2012, http://world.
time.com/2012/10/05/syrias-up-and-coming-rebels-
who-are-the-farouq-brigades-2/. 

حممكة  “�أعدمت  2015؛  �آب/�أغ�طس  اسطنبول،   ، سورّيٍ حملٍّل  مع  مقابةٌل     36
الرّشيعة يف حلب قائد كتائب الفاروق يف الّشامل”.

Al-Dorar al-Shamiyya, 21 avril 2015, http://eldorar.com/
node/74664. 

37   �أنظر مقابةل اجلزيرة مع القائد يف الفاروق �أسامة اجلنيدي.
Youtube, 17 June 2013, https://www.youtube.com/

watch?v=IJIda5B1QHU. 

عالن طرد �أسامة اجلنيدي. 38   اإ
Youtube, 20 July 2014, https://www.youtube.com/

watch?v=Rph11Qn5Fp8. 

http://www.mepanorama.net/109303/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.mepanorama.net/109303/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.mepanorama.net/109303/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.mepanorama.net/109303/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.mepanorama.net/109303/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
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http://www.mepanorama.net/109303/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
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ذلك اشرتك قادة الفاروق الّسابقون يف تأسيس حركة حزم39 
انكشفت هشاشتها  واّلــيت  املّتحدة،  الــواليــات  املدوعمة من 
بداية  الّنصرة  جبهة  هجمات  حتــت  سريعاً  تفّككت  عندما 

العام 201540.
هــذا وأُنــِفــق أيــضــاً مبلٌغ كبرٌي مــن املــال الــّســعــودّي على ألوية 
أحفاد الــّرســول، الّــذي هو حتالٌف على صعيد البلد يقودها 
منشّقون عسكريّون، وقد بدت يف الّنصف األّول من العام 
2013 قادرًة على املنافسة مع الّتحالفات اإلسالمّية األكب41. 

وكان أحفاد الّرسول، على غرار كتائب الفاروق، جاذبني ما 
يكفي لضمان الّتمويل من قطر والّسعوديّة على حدٍّ سواٍء. 
لكّن قيادته كانت أيضاً، مثل الفاروق، مبنّيًة على شبكاٍت 
هّشٍة )قبائلّيٍة بشكٍل رئيسّي( أثبتت خللها، وجعلت الّتحالف 
عاجزاً عن مقاومة اهلجمات املتتالية ملنافسيه اجلهادّيني، فقد 
العام 2014 معاقل أحفاد  الّدولة اإلسالمّية منتصف  دّمــرت 
الّرسول الرّئيسّية يف وادي الفرات42، مّث أبادت جبهة الّنصرة 
هناية العام نفسه الفرع الّشمايّل جلبهة ثــّوار سوريا، اّليت هي 
نتيجة دمٍج سابٍق بني أحفاد الّرسول وشهداء سوريا التجمع 
العسكري الذي كان يقوده مجال معروف احملسوب أيضاً على 
الّسعوديّة43. وبعد أن خسرت هذه األخرية أصوهلا الرّئيسّية 
يف مشال سوريا بداية العام 2015، مل متلك من خياٍر سوى 

39  Jeffrey White, “Rebels Worth Supporting: Syria’s Harakat 
Hazm”, The Washington Institute Policy Watch 2244, 28 April 
2014, http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/
view/rebels-worth-supporting-syrias-harakat-hazm. 

40  “U.S. Syria strategy falters with collapse of rebel group”, 
Reuters, 5 March 2015, http://www.reuters.com/article/us-
mideast-crisis-syria-hazzm-idUSKBN0M10GV20150305.  

41  Nicholas Heras, “Alwiya Ahfaad ar-Rasool: A Growing Force 
in the Syrian Armed Opposition”, Fair Observer, 20 May 
2013, http://www.fairobserver.com/region/middle_east_north_
africa/alwiya-ahfaad-ar-rasool-growing-force-syrian-armed-
opposition/.  

42   اكن صّدام امجلل قائدًا ابرزًا يف �أحفاد الّرسول يف �أبو كامل، مّث انشّق اإىل ادّلوةل 
الإسالميّة و�أصبح �أمريها يف املنطقة. وحول دور الّروابط العشائريّة يف �أحفاد الّرسول، �أنظر:

Hassan, Hassan and Michael Weiss, IS: Inside the Army of Terror 
(Reagan Arts, 2015), p. 202. 

43  “The rise and ugly fall of a moderate Syrian rebel offers les-
sons for the West”, Washington Post, 5 January 2015, https://
www.washingtonpost.com/world/middle_east/the-rise-and-
ugly-fall-of-a-moderate-syrian-rebel-offers-lessons-for-the-
west/2015/01/04/3889db38-80da-4974-b1ef-1886f4183624_
story.html. 

القيام بتقارٍب حذٍر مع أحرار الّشام، احلليف الرّئيسّي لقطر 
وتركيا يف املنطقة44.

إّن شركاء الّسعوديّة هــؤالء، اّلذين أبــدوا هشاشًة أكب على 
ــّطــويــل، اكــتــســبــوا جنــاحــهــم الــّنــســيّب مــن عــوامــل غري  املــــدى ال
الّتمويل من الرّياض. ففي ضواحي دمشق الّشرقّية، مل يستطع 
جــيــش اإلســــالم الــّتــابــع ســابــقــاً لــزهــران عــّلــوش الــّصــمــود ضــّد 
تثبيت  حصار قّوات الّنظام لثالث سنواٍت فقط، بل وأيضاً 
نفسه كقوة ثورية رئيسية يف املنطقة )أحياناً عن طريق عمٍل 
عسكريٍّ مباشٍر ضّد فصائل منافسٍة مثل جيش األّمة اّلذي 
ُدمِّـــر على يــد جيش اإلســـالم بــدايــة الــعــام 2015(، والقضاء 
جبهة  وإبــقــاء  اإلسالمّية،  للّدولة  احملّلّية  الّنائمة  اخلاليا  على 
الّنصرة حتت املراقبة، والّتوّسع احملدود يف كّل أحناء البالد. مع 
ذلك، إّن جيش اإلسالم ليس صنيعٌة سعوديّة. باإلضافة إىل 
الرّئيسّي  االستثناء  هو  وبالّتايل  ذلــك، كونه جمموعًة سلفّيًة، 
الوحيد ملمانعة الّسعوديّة الّتعامل مع الفصائل اإلسالمّية45، 
حترير  لقطر )جبهة  الّتابع  الّتحالفات  فقد حــاز سابقا على 
السورية(، وحصل على  اإلسالمّية  واجلبهة  اإلسالمّية  سوريا 
الّدعم من شبكات سرور. كما أّن ارتباط اجملموعة بالّسعوديّة 
ينبع من عالقاٍت طويلة األمد بني والد عّلوش، العامل الّسلفّي 
أّن بعض  بيد  الّسعوديّة،  الّدينّية  عبد اهلل علوش، واملؤّسسة 
مــّدٍة طويلٍة جبيش  تثق منذ  الّسعوديّة مل  الــقــرار  مراكز صنع 
الّتنظيمّية  ــــالم. عــلــى كـــّل حـــال، إّن متــاســك اهلــيــكــلــيّــة  اإلسـ
للمجموعة )اّليت هي حبّد ذاهتا نتيجة شبكٍة دينّيٍة شبه سرّيٍّة 
متماسكٍة عن كثب منذ ما قبل احلرب( ما جعلها فّعالًة إىل 
هذه الّدرجة، وبالّتايل هدفاً جّذاباً ملختلف مصادر الّتمويل 

بداًل من العكس46.
أّما املنطقة األساسّية األخرى اّليت متلك الّسعوديّة تأثرياً عليها، 
فهي حمافظة درعا اجلنوبّية، اّليت تشّكل عملّياً املكان الوحيد 
44  Hassan Hassan, “Syria’s revitalized rebels make big gains 

in Assad’s heartlands”, Foreign Policy, 28 April 2015, http://
foreignpolicy.com/2015/04/28/syrias-revitalized-rebels-make-
big-gains-in-assads-heartland/. 

صاةل والتمّنية، التحالف الع�كري  خرين الّرئي�سّيني هام جهبة الأ ّن الاسستثنائني الآ 45   اإ
للّ�عوديّة  موالبٌة  اذّلي هو منظمٌة سلفيٌّة  الإساليم،  الرّتاث  حياء  اإ املدعوم من مجعية  املعتدل 

مقّرها الكويت، وحركة نور ادّلين زنيك يف حلب، اذّلي انضّم اإىل جهبة الأصاةل والتمّنية يف العام 

2013، لكّن ارتباطه ابلّ�عوديّة يعمتد عىل العالقات الّشخصّية بدل الانامتءات الإيديولوجيّة.

46  Pierret, “Salafis at war in Syria”; interview with Jaysh al-
Islam’s spokesman Islam ‘Allush, Istanbul, August 2015. 
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http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-hazzm-idUSKBN0M10GV20150305
http://www.fairobserver.com/region/middle_east_north_africa/alwiya-ahfaad-ar-rasool-growing-force-sy
http://www.fairobserver.com/region/middle_east_north_africa/alwiya-ahfaad-ar-rasool-growing-force-sy
http://www.fairobserver.com/region/middle_east_north_africa/alwiya-ahfaad-ar-rasool-growing-force-sy
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/the-rise-and-ugly-fall-of-a-moderate-syrian-rebel-offers-lessons-for-the-west/2015/01/04/3889db38-80da-4974-b1ef-1886f4183624_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/the-rise-and-ugly-fall-of-a-moderate-syrian-rebel-offers-lessons-for-the-west/2015/01/04/3889db38-80da-4974-b1ef-1886f4183624_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/the-rise-and-ugly-fall-of-a-moderate-syrian-rebel-offers-lessons-for-the-west/2015/01/04/3889db38-80da-4974-b1ef-1886f4183624_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/the-rise-and-ugly-fall-of-a-moderate-syrian-rebel-offers-lessons-for-the-west/2015/01/04/3889db38-80da-4974-b1ef-1886f4183624_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/the-rise-and-ugly-fall-of-a-moderate-syrian-rebel-offers-lessons-for-the-west/2015/01/04/3889db38-80da-4974-b1ef-1886f4183624_story.html
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حيث ساد واستمّر على املدى البعيد تفضيل الّسعوديّة لتمّرٍد 
غري إسالميٍّ مبعظمه. وتبقى اجلبهة اجلنوبّية إىل حدٍّ كبرٍي ، 
الّــيت هــي حتــالــٌف واســـٌع لفصائل لــواء اجليش الــّســورّي احلــّر، 
الــقــّوة املهيمنة يف احملــافــظــة مــع مخــســٍة وعــشــريــن ألــف مقاتٍل 
على األقـــّل، يف مقابل رمّبــا جمــّرد رقــٍم اآلالف مــن املتمّردين 
ينتج هــذا االستثناء مــن جمموعة عــوامــل، من  اإلســالمــّيــني. 
بينها رقابٌة مشّددٌة خلطوط إمداد املتمّردين متارسها الّسلطات 
أكثر  املناهض لإلسالمّيني صرحياً  اّليت كان احنيازها  األردنّية 
الّسعوديّة47. وكانت عّمان متلك ميزًة، يف عالقاهتا مع  من 
املتمّردين الّسورّيني، هي جهاز خمابراٍت كبرٌي وكفٌؤ يألف احلالة 
اجلــغــرايّف.  القرب  بسب  سوريا  جلنوب  والثّقافّية  االجتماعّية 
لكن، حىّت يف ظروٍف مثالّيٍة كهذه، كان مثّة حدوٌد ملا يستطيع 
الثـّّوار حتقيقه يف ما خيتّص بالّتوحيد. ومن املالحظ أنّه رغم 
واعتمادهم  بينهم،  جوهريٍّ  إيديولوجيٍّ  انقساٍم  وجــود  عــدم 
املشرتك على مصدٍر واحٍد للّدعم الّلوجيسيّت، حافظ أعضاء 
اجلبهة اجلنوبّية على هيكلّياٍت قياديٍّة منفصلٍة، ومل يستطيعوا 
االنتقال من جمّرد تعاوٍن حنو احّتاٍد كامل48. ورغم إمكانّية أن 
اجلنوبّية مستقّلًة  اجلبهة  قد ختــّوف من تصبح  األردّن  يكون 
عنه إىل حدٍّ كبرٍي يف حال كانت أكثر اندماجاً، إاّل أنّــه ال 
يوجد دليٌل على عدم تشجيع عّمان فعلّياً حلركات الّتوحيد 
داخل الّتحالف. واملتغرّي الرّئيسّي هلذه الّتفّكك املستمّر، بداًل 
البنية االجتماعّية  الّتأثري اخلارجّي، هو بالّتايل  من أن يكون 
للتمّرد اجلنويّب، أي وجود عّدة جمموعاٍت حمّصنٍة بقّوٍة داخل 
على  البعض  ببعضهم  مرتبطني  قادهتا  لكّن  احملّلّية،  مجاعاهتا 
حنٍو هشٍّ من أجل البلوغ إىل مستوى الثّقة املطلوب من أجل 

الوحدة الّتاّمة.

47  International Crisis Group, “New Approach in Southern 
Syria”, Middle East Report n° 163, 2 September 2015, http://
www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20
North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Syria/163-new-
approach-in-southern-syria.pdf  

48   تغرّي الوضع مع نتاجئ �أحباث �أسستوفار وم�اكنتس، الّلين بيّنا يف العام 2013 �أّن 
اخلالفات الإيديولوجيّة ومصادر التّمويل املتعّددة يه �أمّه العوائق �أمام تّوحد الثّورة يف سوراي. 

�أنظر:
Afshon Ostovar and Will McCants, “The Rebel Alliance. Why 

Syria’s Armed Opposition Has Failed to Unify”, CNA, Analy-
sis and Solutions, 2013. 

قطر وتركيا: الّرهان على مجيع األحصنة
بدفعٍة  الــّســوريّــني  املتمّردين   2013 الــعــام  قطر يف  زّودت  لقد 
صغريٍة أنظمة الّدفاع اجلّوّي ف.ن.-6 احملمولة الّصينّية الّصنع 
والّسودانّية املصدر )MANPADS(. لكّن اجملموعات الّثماين 
قبل  أُِعــيــقــت  ــيت  الّـ الــّســخــيّــة  الــلّــفــتــة  مــن  املستفيدة  املختلفة، 
األرجــح،  املّتحدة على  الــواليــات  الّتسليم، حتت ضغط من 
متّددت عب طيٍف إيديولوجيٍّ واسٍع يشمل جمالس عسكريًّة 
حمّلّيًة، واجليش الّسورّي احلّر املدعوم من الغرب، وجلنة الّدروع 
الّتابعة لإلخوان املسلمني، وأحرار الّشام الّسلفّي49. وتعكس 
هذه االنتقائّية اسرتاتيجّيًة جّسدهتا بشكٍل أساسيٍّ اثنتان من 
أهّنــا،  األوىل هي  الّصغرية:  اإلمـــارة  هلــذه  الرّئيسّية  اخلصائص 
رغم الوسائل املالّية اهلائلة، متلك ما ندر من املوارد املؤّسساتّية 
والبشريّة إلدارة العالقات مع القّوات شبه العسكريّة األجنبّية، 
والثّانية هي أهّنا، على نقيض دول اخلليج األخرى، غري مباليٍة 
ثقة  بسبب  األجنبّيني،  للّشركاء  اإليديولوجّي  بالّتوّجه  نسبّياً 

عائلة آل ثاين املطلقة باالستقرار الداخلّي حلكمها50.
اإلسالمّية  الفصائل  مع  املمّيزة  قطر  عالقات  تفسري  وميكن 
الّسوريّة بكوهنا شكاًل من االستعانة مبصادر بشريّة خارجّية، 
الــّدوحــة عن  الفصائل ُجِلبت إىل حميط تأثري  أّن هــذه  مبعىن 
طريق أطراٍف ثالثٍة غري حكومّيٍة حافظت على روابط وثيقٍة 
ــراف عــمــلــيّــاً، بــكــّل بساطٍة،  مــع اإلمــــارة. وكــانــت هــذه األطــ
مجيع الّشبكات اإلسالمّية الّسنـّّية يف املنطقة اّليت كانت على 
عالقٍة سّيئٍة مع الّسعوديّة: اإلخوان املسلمون )جلنة الّدروع؛ 
جلنة محــايــة املــدنــّيــني، الّـــيت حتــّولــت يف الــعــام 2014 إىل فيلق 
الّشام  امليول نفسها )أجناد  الّشام( والفصائل مستقلة ذات 
يف دمــشــق، جــيــش اجملــاهــديــن يف حــلــب(، وشــبــكــات حركة 
الّسلفّيني املرتبطة إّما بسرور زين العابدين )جبهة حترير سوريا 
خرون لصوارخي ف.ن.-6 مه �ألوية �أحفاد الّرسول، ولواء القصري  49   واكن املتلقّون الآ
التّابع للجيش الّ�ورّي احلّر، وجهبة الأصاةل والتمّنية يف حلب، ولواء الفتح يف حلب التّابع جلهبة 

التّحرير الإسالميّة الّ�وريّة. وقد حّدد الاكتب املتلقنّي للـ ف.ن.-6 بفضل الفيديوهات اليّت مّحلهتا 

هذه الفصائل عىل يوتيوب خالل العام 2013.

50  Roula Khalaf and Abigail Fielding-Smith, “How Qatar seized 
control of the Syrian revolution”, Financial Times, 17 May 
2013, http://www.ft.com/cms/s/2/f2d9bbc8-bdbc-11e2-890a-
00144feab7de.html. 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Syria/163-new-approach-in-southern-syria.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Syria/163-new-approach-in-southern-syria.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Syria/163-new-approach-in-southern-syria.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Syria/163-new-approach-in-southern-syria.pdf
http://www.ft.com/cms/s/2/f2d9bbc8-bdbc-11e2-890a-00144feab7de.html
http://www.ft.com/cms/s/2/f2d9bbc8-bdbc-11e2-890a-00144feab7de.html
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الكويت )حركة  الّسلفّية يف  احلــركــة  تبّقى  مبــا  أو  اإلســالمــيّــة( 
أحــرار الّشام اإلسالمّية الّــيت حتالفت أواخــر العام 2013 مع 
اإلسالمّية(،  اجلبهة  لتشّكل  اإلسالمّية  الّتحرير سوريا  جبهة 
باإلضافة إىل جامعي الّتبّعات من اجلهادّيني اّلذين تساهلت 

مع أنشطتهم الّسلطات احملّلّية )جبهة الّنصرة(51.
رغــم ذلــك، مل تكن سياسة قطر حنو الــثّــورة الــّســوريـّـة مؤيّدًة 
لــإلســالمــّيــني. وكــمــا تــوضــح مــرحــلــة ف.ن.-6، فقد  دائـــمـــاً 
أّمنت الّدوحة الّدعم أيضاً للّتابعني إىل اجليش الّسورّي احلّر 
اّلذين حيكمهم منشّقون عسكريّون. وبالفعل، منذ أن كانت 
األولويّة  الفصائل اإلسالمّية مدفوعًة من  اإلمــارة مع  شراكة 
اإليــديــولــوجــيّــة بشكٍل أقـــّل مــن مســســرة األطــــراف الــثّــالــثــة غري 
احلكومّية، مل مينع أّي شــيٍء قطر مــن حمــاولــة زيـــادة نفوذها 
عـــب املـــراهـــنـــة عــلــى مجــيــع األحـــصـــنـــة، أي عـــن طـــريـــق متــويــل 
الفصائل اإلسالمّية و”الوطنّية” على حدٍّ سواء. وعندما مّت 
تأسيس هيكلّية اجليش الّسورّي احلّر اّلذي يقوده عسكريّون 
منشّقون يف العامني 2012 و2013 )اجمللس العسكرّي األعلى، 
اجملالس العسكريّة احملّلّية وقيادهتا املشرتكة(، عملت قطر على 
الّسعودّي ضمن هذه اهليكلّية، واحلصول على  الّنفوذ  مماثلة 
حّصتها ممّا ميكن عندها أن يصبح الحقاً قناًة رئيسّيًة للّدعم 
الّتنظيمّي أواخر  للتمّرد. وبعد أن اهنار هذا املخّطط  الغريّب 
العام 2013، أعــادت الواليات املّتحدة تنظيم دعــٍم خارجيٍّ 
إنــشــاء غرفيَت  مــن خــالل  املــتــمــّردة “املعتدلة”  للمجموعات 
عملّيات، مها قيادة العملّيات العسكريّة اّليت تّتخذ من األردن 
مقرّاً هلا، والثّانية هي مركز العملّيات املشرتك اّلذي يّتخذ من 
تركيا مقرّاً هلا. وبداًل من االنتقال إىل قيادٍة سوريٍّة مركزيٍّة فإّن 
الّدعم اآلن )حتديداً على شكل صواريخ تاو مضاّدٍة للّدبّابات 
أمريكّية الّصنع وسعوديّة املصدر( سُيوزَّع مباشرًة على فصائل 
مــتــمــرّدٍة خمــتــارٍة بعناية )بــشــكــٍل عـــامٍّ غــري إســالمــيــة(. فــبزت 
قطر جمــّدداً، حىّت أهّنا استضافت دوراٍت تدريبّيًة ملستخدمي 

51   Pierret, “Salafis at war in Syria”. 
لقد اّتضحت دائرة الّتأثري القطريّة على الفصائل املتمّردة من خالل الئحة املوّقعني على امليثاق 
الّثورّي، وهو إعالن سياسي معتدٌل مّت الّتحضري له يف اجتماٍع بني قطر وتركيا: اجلبهة اإلسالمّية، 
الّــيت هي جمموعٌة  الفرقان  ألوية  الــّشــام،  الــّشــام، جيش اجملاهدين،اإلحتاد اإلسالمي ألجناد  فيلق 
الفصائل  الّسكايب مع مسؤوٍل يف واحــٍد من  )مقابلٌة على  القنيطرة  تعمل يف حمافظة  إسالمّيٌة 

املوّقعة(.

صــواريــخ تــاو على أرضــهــا52. ويف الــوقــت الــرّاهــن، استمّرت 
الّدوحة بدعم الفصائل اإلسالمّية، وبرزت يف ربيع العام 2015 
الفتح،  لتحالف جيش  الرّئيسّي  الــرّاعــي  أهّنــا  على  تركيا  مــع 

اّلذي طرد قّوات الّنظام من حمافظة إدلب53.
إذن، بشكٍل ملّخٍص، تشّكلت سياسة قطر لدعم املتمّردين 
الّسورّيني من خالل مزيٍج من الفرص )الّسماح بوسطاء غري 
حكومّيني( والقيود )الّتنافس مع الّسعوديّة، الّضغط الغريّب(. 
وإّن اسرتاتيجّيتها الواقعّية متاماً بدعم مجيع الفصائل املتمّردة 
مســحــت لــلــّدوحــة بــاحلــصــول عــلــى األفــضــل يف كــال الــعــاملــــَـني، 
ــزٍة مـــع الــفــصــائــل  ــيّـ مبـــا أهّنــــا وجــــدت نــفــســهــا ضــمــن عـــالقـــٍة ممـ
ــيت تبنّي أهّنــا املــكــّونــات األكــثــر فّعالّيًة وصــمــوداً  اإلســالمــيّــة اّل
يف الــثّــورة )حتــديــداً أحـــرار الــّشــام الّـــذي استمّر بالّتوّسع عن 
طريق االستحواذ على فصائل أخــرى بعدما خسر كثرياً من 
العام 2014(54، مع اإلبــقــاء على روابــط  مـــوارده وزعامته يف 
العملّيات  العسكريّة/مركز  العملّيات  قيادة  يف  املنضوين  مع 
املشرتك األكثر “احــرتامــًا”. من الواضح أّن هذا كان أكثر 
مسار عمٍل منطقيٍّ لدولٍة متلك الوسائل املالّية لزرع جمموعٍة 
واسعٍة من الوكالء، ومل تَر أّي سبٍب للخوف من انتشار املـُُثل 

الّثوريّة يف الّديار.
لكّن ارتباط قطر بفصيٍل متماسٍك وفّعاٍل مثل أحرار الّشام ال 
جيب أن يثري االّدعاء بأّن الّتمويل القطرّي كان املتغرّي الرّئيسّي 
وراء جناحهم، مبا أّن دعم الّدوحة أفاد أيضاً فصائل أخرى تّبني 
الحقاً أهّنا أقّل إفحاماً على املدى الّطويل. على سبيل املثال، 
كان لواء الّتوحيد )اّلذي مُسِّي اجلبهة الّشامّية يف العام 2015( 
قياديّاً  بــاآلالف، ولعب دوراً  ُمفضَّاًل لدى قناة اجلزيرة وقويّاً 
دوٍل  من  علهيا  حصلنا  “لقد  اتو:  صوارخي  عىل  متّرديٌّة حصلت  فصائل  قالت     52

صديقٍة، ومقنا يف قطر ابلتّمّرن عىل اسستخداهما”.
Aksalser, 25 April 2014, http://www.aksalser.com/?page=view_ne

ws&id=1d842ceddd4e5675291936be40531a20. 

53  Hassan, “Revitalized Syrian Rebels”. 

آابر النّفط رشق ادّلوةل  ّول من العام 4102 � 54   لقد خرس �أحرار الّشام يف النّصف الأ
الإسالميّة، يف حني اكن بعض ممّوليه الكويتينّي يُعاقَبون من اخلزينة الأمريكّية. هذا وُقِتل عرشاٌت 

دلب.  من زعامء احلركة، مبا فهيم القائد العاّم حّ�ان عّبود، يف انفجاٍر خالل اجامتعٍ يف حمافظة اإ

وحول استيعاب �أحرار الّشام جملموعاٍت �أخرى، �أنظر:
Aron Lund, “Islamist mergers in Syria: Ahrar al-Sham 
swal         lows Suqour al-Sham”, Syria in Crisis, 23 March 2015, http://
carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=59471.  

http://www.aksalser.com/?page=view_news&id=1d842ceddd4e5675291936be40531a20
http://www.aksalser.com/?page=view_news&id=1d842ceddd4e5675291936be40531a20
http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=59471
http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=59471
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عند االستيالء على القسم الّشرقّي حللب يف شهر متّوز/يوليو 
من العام 2012. لكّنه، مع اغتيال قائده العسكرّي الفّذ عبد 
القادر صاحل يف شهر تشرين األّول/أكتوبر من العام 2013، 
فقد قّوته تدرجيّياً نتيجة ضعف االنضباط والّشقاق الّداخلّي55، 
مــا أّدى بـــدوره إىل خفض الــّدعــم اخلـــارجـــّي. وعــلــى عكس 
أحرار الّشام، اّلذي بُِنيت قيادته األساسّية على أساس شبكٍة 
متماسكٍة من اجلهادّيني احملّنكني، وكان كثرٌي منهم مسجونني 
معاً يف سجن صيدنايا قرب دمشق، كان لواء الّتوحيد عبارًة 
عن حتالٍف هــشٍّ بني جمموعاٍت حمّلّيٍة مجعتها معاً شخّصية 
صاحل الفّذة، وزخم االنتصارات الّساحقة القصرية األجل ضّد 
القطريّة  سّيما  اخلارجّية ال  واألمـــوال   ،2012 العام  الّنظام يف 
منها. صحيٌح أّن دواًل أجنبّيًة أخرى )أي الّسعوديّة والواليات 
الّتوحيد/اجلبهة  لــواء  األمريكّية( سامهت يف إضعاف  املّتحدة 
الّشامّية من خالل منعه من احلصول على صورايخ تاو اّليت 
ُزوِّدت ملركز العملّيات املشرتك، بالّتايل شّجعت على تأسيس 
فصائل منشّقٍة مثل الفوج األّول يف ربيع العام 201556. وقد 
لوحظ هذا الّنمط أيضاً الّسنة املاضية عندما أّمنت حركة نور 
الّدين الزّنكي، فصيٌل حليبٌّ آخر، صواريخ تاو حاملا انفصلت 
عن جيش اجملاهدين، واّليت عارضته الّسعوديّة بسبب عالقاته 
يُــالَحــظ مــع ذلــك أّن  بــاإلخــوان املسلمني57. لكن  املزعومة 
استثناء أحرار الّشام من الاّلئحة املـُراقَبة للمستفيدين من مركز 
55  “Divisions shake the Tawhid Brigade” (in Arabic), Aksalser, 5 

July 2014, http://www.aksalser.com/?page=view_articles&id=
dedf8a71626f82bdae322177bd39c182. 

56  “Ideological differences and US pressures. Al-Sharq al-Awsat 
reveals the reasons for the dissolution of the Levant Front” 
(in Arabic), Al-Sharq al-Awsat, 20 April 2015, http://aawsat.
com/home/article/340806/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D
9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D
8%A6%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D
8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%-
D8%AD%D9%84%D9%91-%C2%AB%D8%A7%D9%84%
D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%
D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-
%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8. 

57  International Crisis Group, “Rigged cars and barrel bombs: 
Aleppo and the state of the Syrian war”, Middle East Report 
155, 9 September 2014, p. 23, http://www.crisisgroup.org/
en/regions/middle-east-north-africa/syria-lebanon/syria/155-
rigged-cars-and-barrel-bombs-aleppo-and-the-state-of-the-
syrian-war.aspx. 

العملّيات املشرتك مل مينعها من امتصاصها املستمّر لفصائل 
أصغر. يبدو بالّتايل أنّه كان للّضغوطات اخلارجّية تأثرٌي ضارٌّ 
على متاسك الفصائل املتمّردة عندما يكون ذلك الّتماسك 

هّشاً أصاًل.

خامتٌة وتضميناٌت سياسّية
كان لدعم الّدول األجنبّية للمتمّردين الّسورّيني، رغم أمهّّيتها 
منها  املستفيدين  املتمّردين  على صمود  حمــدوٌد  تأثرٌي  كّمّياً، 
ومتاسكهم. فثّمة فصائل، مُموَّلٌة بسخاٍء ذات مرٍّة، مثل كتائب 
أو  احنّلت  الّتوحيد، قد  ولــواء  الّرسول  الفاروق وألوية أحفاد 
ضعفت كثرياً، يف حني استمّرت فصائل أخــرى بالّنمّو رغم 
الفقدان املؤّقت للموارد، مثل أحرار الّشام، أو حتت ظروٍف 
عسكريٍّة ولوجيستّيٍة قاسيٍة، مثل جيش اإلســالم. ويف مجيع 
احلـــــاالت، مل يــكــن املــتــغــرّي املــســتــقــّل، املـــُــحــدِّد لــنــجــاح هــذه 
اجملــمــوعــات أو فشلها، هــو مستوى الــّدعــم اخلــارجــّي اّلــذي 
تــتــلــّقــاه، بــل طبيعة قــيــاداهتــا: شــبــكــاٌت مــتــمــاســكــٌة بــقــّوٍة من 
الّشركاء منذ زمٍن طويٍل من جهٍة، مقابل حتالفاٍت هّشٍة على 
أساس مصلحٍة معّينٍة من جهٍة أخرى. كذلك تبنّي حالتا درعا 
وحلب أنّه، حىّت عندما مُياَرس الّتأثري اخلارجّي بواسطة أو من 
خالل دولٍة راعيٍة أجنبّيٍة مهيمنٍة )األردّن وتركيا على الّتوايل( 
على مشهٍد متمّرٍد متجانٍس إيديولوجّياً، فإّن االختالل الّناتج 
عن اهليكلّية االجتماعّية املفّككة لقيادة الفصائل أثبت للّرعاة 

اخلارجّيني أنّه عاجٌز عن الّتغّلب عليه.
املشروحة  لــلــتّــطــّورات  الــرّئــيــســّي  الــّســيــاســّي  الّتضمني  أّن  كما 
أعاله هو أنّه مهما قامت الّدولة الرّاعية بإدفاق املوارد املالّية 
لشركائهم املتمّردين، فذلك ال جيعل من الفصيل املتمّرد ناجحاً 
عندما ختتّل قيادته، وال ميكنها أيضاً أن تفرض دائماً الوحدة 
على اجملموعات املتمّردة ضّد دينامياهتا اجلاذبة املتأّصلة. وقد 
مّت اإلقرار هبذه الّتضمينات فعلّياً إىل حدٍّ ما عندما أُقِلع عن 
مــشــروع الــّدمــج الــكــامــل لـــ “اجلــيــش الـــّســـورّي احلـــّر” لصاحل 
املشرتك  العملّيات  العسكريّة/مركز  العملّيات  قــيــادة  مقاربة 
الّطموحة  الــوحــدة  بــدل خمّططات  تنسيٍق  مع  أكثر،  املعتدلة 
أكثر من الاّلزم، والّدعم اّلذي توّفر مباشرًة لفصائل معتدلٍة 

http://www.aksalser.com/?page=view_articles&id=dedf8a71626f82bdae322177bd39c182
http://www.aksalser.com/?page=view_articles&id=dedf8a71626f82bdae322177bd39c182
https://aawsat.com/home/article/340806/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%91-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://aawsat.com/home/article/340806/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%91-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://aawsat.com/home/article/340806/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%91-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://aawsat.com/home/article/340806/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%91-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://aawsat.com/home/article/340806/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%91-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://aawsat.com/home/article/340806/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%91-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://aawsat.com/home/article/340806/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%91-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://aawsat.com/home/article/340806/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%91-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://aawsat.com/home/article/340806/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%91-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/rigged-cars-and-barrel-bombs-aleppo-and-state-syrian-war
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/rigged-cars-and-barrel-bombs-aleppo-and-state-syrian-war
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/rigged-cars-and-barrel-bombs-aleppo-and-state-syrian-war
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/rigged-cars-and-barrel-bombs-aleppo-and-state-syrian-war
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إّن  للحرب.  الّداروينّية  االختيار  عملّية  من  قد جنت  خمــتــارٍة 
السوريني هو  بالتأثري على طبيعة شركائهم  أهدافهم  تقليص 
رمّبا االسرتاتيجّية األكثر واقعّيًة للّدول اّليت تنقصها إيديولوجّيٌة 
عسكريٌّة لتصديرها، وجهاٌز متكامٌل ُمصمٌَّم لدعم املتمّردين 
يتبّنون تلك اإليديولوجّية، أي عملّياً مجيع  اّلذين  اخلارجّيني 

األنظمة ما عدا تلك الّثوريّة.



Source: “Wikimedia Commons”

اجلزء الثّاين: الّصراع الّلييّب
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ــة واملـــصـــاحلـــة  ــ ــاطـ ــ ــوسـ ــ احلـــــــــوار والـ
ــة ــ ــيّـ ــ ــلّـ ــ احملـ ــيــــا  ــ ــب ــ ــي ــ ل  يف صــــــــراعــــــــات 

)فرجينيه كلومبية 58(

مقّدمة
بعد أشهٍر من االنقسامات واملآزق داخل املؤمتر الوطيّن العاّم 
العام 2012، واالخفاق يف  املنتخب يف شهر متّوز/يوليو من 
حّل األزمة عن طريق انتخاب برملاٍن جديٍد )جملس النـّّواب( 
قاطع  اهنــار بشكل   ،2014 العام  من  يف شهر حزيران/يونيو 
الّتحّول الّسياسّي اّلذي تصّوره اجمللس الوطيّن االنتقايّل الّلييّب 
خالل صيف العام 2014. وأصبح يتنافس برملانان وحكومتان 

“احلوار  اجامتعات  يف  املشاركة  وعىل  امليدايّنٍ  العمٍل  عىل  الفصل  هذا  يرتكز     58
 Norwegian Center for( اجملمتعي” اليّت حصلت بفضل دمع املركز الرنوجيي حلل الصاعات

)(NOREF)  Conflict Resolution

ــــرتاف والــســلــطــة . وتــقــع احلــكــومــتــان يف العاصمة  لــنــيــل االعـ
طرابلس ومدينة البيضاء الشرقية. هكذا اندلع صراٌع  سياسيٌّ 
وعسكريٌّ، وانضوت فيه قّواٌت وطنّيٌة وحمّلّيٌة أصبحت جزءاً 

من حتالَفي ليبيا األساسّيني املتحاربني: فجر ليبيا والكرامة.
ويف جــبــل نــفــوســة، املــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بـــني احلـــــدود الــّتــونــســّيــة 
وطــرابــلــس، أسفر صــدى الــّصــراع الــوطــيّن عــن إعـــادة اشتعال 

Source: Google maps
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نزاعاٍت فئويٍّة تارخيّيٍة بني املدن واملكونات اجملتمعية59، وإعادة 
رسم خريطة الّتحالفات احملّلّية، وأزمٍة إنسانّيٍة استمّرت ألشهٍر 
ونزوح مئات العائالت وصعوبٍة بالغٍة يف الّتواصل بني املدن 
كما يف إيصال الّسلع الرّئيسّية )من ضمنها الوقود واألدوية(.

أّســـســـت بعثة  الـــعـــام 2014،  مـــن  أيــلــول/ســبــتــمــب  ويف شــهــر 
الفاعلني  بــني  ليبيا حـــوارا سياسيا  للّدعم يف  املــتّــحــدة  األمـــم 
على  املؤّسساتّية  األزمـــة  حــّل  إىل  يهدف  الرئيسيني  الّليبيني 
الّصعيد الوطيّن وتشكيل حكومة وحدٍة وطنّيٍة، باإلضافة إىل 
بناء  مقاييس  على  املتنافسة  الفئات  بني  اتّفاٍق  إىل  الوصول 
الثّقة ووقــٍف شامٍل إلطــالق الــنّــار60. مع ذلــك، بدا الّسؤال 
االتّــفــاقــات واستمرارها على  تنفيذ هــذه  حــول كيفّية ضمان 
، اخنرطت غالباً يف  الّصعيد احملّلّي حتّدياً كبريا. وبشكٍل خاصٍّ
املواجهة العسكريّة جمموعاٌت مسّلحٌة تستجيب لسلطة القادة 
اّلذين متّتعوا يف عملهم بدرجٍة عاليٍة من االستقالل  احملّلّيني 
الّصعيد  على  والعسكرّيني  الّسياسّيني  االئتالفني  قــيــادة  عــن 
الوطيّن. وبشكٍل عامٍّ، صّعب تركيز احلوار الّسياسّي أوال على 
املؤّسسات  املتنافسة ضمن  الرئيسية  الفئات  مجع ممثّلني عن 
الّسياسّية دون أن يتضّمن ممثّلني عن اجملموعات املسّلحة أو 
قّواٍت أخرى متلك الّشرعّية والّنفوذ على األرض مثل الشيوخ 
بناء  سياسيني( مسألة  فاعلني  يــعــتــَبون  واألعــيــان )ألهّنـــم ال 
عالقٍة فعلّيٍة وتوافق بني خمتلف مستويات الّسلطة ودائراهتا يف 
ليبيا. وتقصد املستويات هنا السلطة احمللية والوطنية، يف حني 
الدائرات تشري إىل مصادر السلطة مثل السياسي والعسكري 

واجملتمعي.
وبعد فرتٍة وجيزٍة من وضع احلوار السياسي الذي تسريه بعثة 
نافذٌة يف  بــدأت شخصّياٌت  ليبيا،  للدعم يف  املتحدة  األمــم 
بأخذ  املناطق  بعض  يف  احمللي  املستوى  على  املــدين  اجملتمع 
املسائل على عاتقهم، من أجل وضع حدٍّ للمواجهة العسكريّة 

59   من �أجل خلفيٍّة اترخيّيٍة حول جبل نفوسة، ودور املنطقة يف ثورة العام 1102 
واحلرب الأهلّية، وعودة الفئويّة بعد العام 2011، �أنظر:

Wolfram Lacher and Ahmed Labnouj, “Factionalism resurgent. 
The War in the Jabal Nafusa”, in Peter Cole and Brian Mc-
Quinn, The Libyan Revolution and its Aftermath, Hurst, 2015, 
pp. 256-284. 

60  http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=3543&ctl=D
etails&mid=6187&ItemID=1992890&language=en-US. 

واألزمة اإلنسانّية الّناجتة عنها. وشكلت املواجهات العسكرية 
الشخصيات بسبب  أولــيــات رئيسية هلــذه  واألزمـــة اإلنسانية 
اليومية. كذلك اعتبوا أنفسهم  تأثريها املباشرة على حياهتم 
قادرين على تقدمي نتائج إجيابّيٍة بعملهم على الّصعيد احملّلّي، 
رغــم كــوهنــم ال يــقــدرون أن يبذلوا تــأثــرياً مــبــاشــراً على احلــوار 

الّسياسّي.
 ففي جبل نفوسة، حيث الّتقاليد واخلبات يف الوساطة احملّلّية 
ويف حّل الّنزاعات الفئويّة راسيٌة جّداً، أثبتت هذه املبادرات 
أن  الّنطاق بوجوب  الواسعة  الّنظريّة  أكد  ما  الّنجاح،  بعض 
اخنراط الفاعلني احملّلّيني يف أّي حلٍّ لألزمة الّليبّية أمر ال غىن 
عنه 61. إّن اخنراط الّشخصّيات الّنافذة يف اجملتمع املدين على 
املستوى احمللي )الّشيوخ واألعيان على وجه الّتحديد( أثبت 
أنّه مهم جدا خلامتة وقف إطالق الّنار حمّلّياً وتبادل األسرى 

وإعادة فتح حماور الّتواصل الرّئيسّية للّناس والّسلع.
ــوار والـــوســـاطـــة واملــصــاحلــة  ــ ومـــع ذلــــك، تــســلــط مـــســـارات احلـ
الــّضــوء على  اجلــاريــة يف جبل نفوسة منذ الــعــام 2015 أيــضــاً 
تعقيد الّتفاعل بني البنيات االجتماعّية احملّلّية والقوى الوطنّية 
املسارات.  هذه  يف  الّدولّيني  والفاعلني  والعسكريّة  الّسياسّية 
ــــيت أجـــراهـــا الــشــيــوخ  فـــاألرجـــح أن مل تــكــن هلـــذه الــوســاطــة اّل
فاعلني  تدّخل  اإلجيابية دون  الّنتيجة  احملّلّيني نفس  واألعيان 
جدٍد )حمّلّيني ووطنّيني ودولّيني( يف مسار الوساطة. باإلضافة 
إىل ذلك، مل تكن املبادرات احملّلّية لتتطّور هبذا الّشكل لو مل 
الّــذي سارته  تتقّدم بشكٍل كبرٍي احلالة الوطنّية نتيجة احلــوار 
واقع  بالّتحديد  هو  ناجحاً  احلــوار  ما جعل  املّتحدة.  األمــم 
انــدمــاج عــّدة مــســاراٍت مّت املباشرة هبا يف الوقت نفسه على 
مستوياٍت خمتلفٍة وعلى يد فاعلني خمتلفني من أجل أن تسّبب 

مردوداً إجيابّياً.

61   �أنظر، عىل سبيل املثال:
Jason Pack, “Pick-up the pieces: as the national-level dialogue 

exacerbates tensions, perhaps it’s time to turn to a local ap-
proach”, 27 October 2015; “Localizing Power in Libya”, 26 
November 2013, http://www.libya-analysis.com/?s=local.  
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الّصراع الوطيّن وصداه يف جبل نفوسة
لقد هدفت انتخابات برملان جديد )جملس النّواٍب( يف شهر 
العاّم  الوطيّن  املؤمتر  استبدال  إىل   2014 العام  من  متّوز/يوليو 
الّنهاية  أسفرت يف  ولكنه  أصابته،  اّلــيت  الّشرعّية  أزمــة  وحــّل 
عــن انــقــســام الــبــالد إىل جمموعتني مــن املــؤّســســات املتنافسة 
املدعومتني من ائتالفاٍت سياسّيٍة وعسكريٍّة متخاصمة. فقد 
تأّسس “البملان املعرتف به دولّيًا” اجلديد يف مدينة طبق حنو 
الّشرق، وشّكل حكومًة برئاسة عبد اهلل الّثين، ولكن رفض 
أكثر من عشرين عضواً برملانّياً منتخباً حديثاً )متماشني مع 
املعسكر الّثورّي( اجللوس واملشاركة يف أعمال البملان. ورفض 
الــّتــنــازل، مشّكاًل حكومته  الــعــاّم يف طرابلس  الــوطــيّن  املــؤمتــر 

اخلاّصة اجلديدة برئاسة عمر احلاسي.
العسكرّي  الّتوّتر  تنامي  املؤّسساتّية مع  األزمــة  وترافقت  هذا 
بني اجملموعات املسّلحة الّداعمة  لكال املعسكرين. وقد أسفر 
إطالق اجلنرال الّسابق يف اجليش خليفة حفرت لعملّية الكرامة 
يف بنغازي، يف شهر أيـّـار/مــايــو من العام 2014، عن إعــادة 
بني  التعاون  بــدء  مــع  املدينة،  على صعيد  للّتحالفات  رســٍم 
أخــرى ضّد  مسّلحٍة  ثــوريّــٍة  الّشريعة وجمموعاٍت  أنصار  قتال 
حفرت وحلفائه احملّلّيني. غري أنّه كان لعملّية الكرامة تداعياٌت 
أبعد بكثرٍي من بنغازي، وأثارت مواجهاٍت عسكريًّة يف مناطق 
خمتلفٍة على امتداد ليبيا بني القّوات الّداعمة حلفرت62 والقّوات 

املعادية هلا واجملتمعة يف ائتالف فجر ليبيا63.
أُطــِلــق فجر ليبيا مــع إعـــالن هــدف طــرد جمــمــوعــات الزنتان 
املسّلحة من املطار ومواقع اسرتاتيجّيٍة أخرى يف طرابلس64. 
وقد حتالفت جمموعاٌت من الزنتان وورشفانة مع عملّية الكرامة 
ضّد فجر ليبيا، وقاتلت معاً يف طرابلس والزّاوية خالل صيف 

العام 2014، قبل أن جُتَب على االنسحاب من املدينة.

ومجموعاٌت  الرّشق  من  مدنّيون  ومتطّوعون  قبلّية   ميليشسياٌت  �أســايّسٍ  بشلٍك    62
م�لّحٌة من مدن الزنتان والرجبان ومنطقة ور�فانة يف الغرب.

63   ت�سيطر عليه مجموعاٌت م�لّحٌة وسسياسسّيون من مدينة مصاتة، ويتضّمن عنارص 
من مدن طرابلس والّزاوية واجلنور والّزوارة وجبل نفوسة من بيهنا غراين وككة.

64  Wolfram Lacher and Peter Cole, “Politics by Other Means. 
Conflicting Interests in Libya’s Security Sector”, Small Arms 
Survey, October 2014. 

ومنذ آخر شهر آب/أغسطس حىّت أوائل شهر تشرين األّول/
أكتوبر من العام 2014، تقّدمت قّوات فجر ليبيا عب منطقة 
ورشفانة باجّتاه الزنتان وجبل نفوسة. سّبب هذا القتال أزمًة 
إنسانّيًة مع قصٍف عشوائي من كال اجلانبني، وخسائر بشريٍّة، 
ونــــزوح 120 ألـــف شــخــٍص مــن ورشــفــانــة عــلــى األقـــــّل65. يف 
شهر تشرين األّول/أكتوبر، بدأت جمموعات الزنتان املسّلحة 
تُعَتبان  الّلتني  وحماصرهتما،  والقلعة  ومدينيَت ككلة  بقصف 
القتال عن مقتل 170 شخٍص،  ليبيا. أسفر  داعمتني لفجر 
عائلة.   5700 من  أكثر  ونــزوح  اجلرحى  مئات  إىل  باإلضافة 
مناطق  يف  املتقّطع  االشتباك  الاّلحقة  األشهر  يف  استمّر  مثّ 
خمتلفٍة من غرب ليبيا وجبل نفوسة، مبا أّن اجملموعات املسّلحة 
الّداعمة لكل من  هذين االئتالفني حبثت عن تقّدٍم عسكريٍّ 

أو اخنرطت يف اعتداءاٍت ثأريّة66.

جمموعٌة من احلوافز تدفع الفاعلني احملّلّيني 
للّدخول يف احلوار

الــعــام 2014، واقتصرت  القتال حصل أواخـــر  أّن أشــد  رغــم 
االشــتــبــاكــات الــعــســكــريّــة الحــقــاً عــلــى  عـــدة مــنــاطــق حمـــّددٍة 
والعزيزيّة(،  العسكريّة  الوطية  وقاعدة  وغريان  )مدينيَت ككلة 
نفوسة  للوصول يف جبل  الرّئيسّية  الطّرق  مقاطعة  فجعلت  
وتالياً قطع إمــداد الّسلع األساسّية وحتــّرك الّسّكان )وخاصة 
املرضى واملصابنيً ( الوضع ال حُيتَمل بالّنسبة للّسّكان والقادة 
احملّلّيني يف املنطقة. بالّتايل منا إمجاٌع بني الّسّكان، كما وبني 
الــّشــيــوخ واألعـــيـــان مــن كــل معسكٍر يف جــبــل نــفــوســة، على 
احلاجة حلــلٍّ سلميٍّ لألزمة. وهــذا األمــر شّكل احملــّرك األّول 
للفاعلني احملّلّيني لينخرطوا ويسعوا إىل البدء باحلوار بني قادة 

اجلماعات املتحاربة.
ــاين مــن تـــطـــّوراٍت بــــارزٍة للمشهد الــّســيــاســّي  ــّث ــأيت احملــــّرك ال ويـ
هلا  أن يكون  متوّقعاً  الــوطــيّن كــان  املستوى  والعسكرّي على 
65  UNSMIL & OCHA, “Update on Violations of International 

Human Rights and Humanitarian Law during the Ongoing 
Violence in Libya” (revised), 23 December 2014.  

66  UNSMIL & OCHA, “Report on the Human Rights Situation 
in Libya”, 16 November 2015. 
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تأثرٌي على القوى احملّلّية املنخرطة يف الّصراع. وقد تغرّي حتديداً 
للّصراع يف  الرّئيسّية  الّثالثة  تقييم مواقعها من قبل األطــراف 
املنطقة – الزنتان وورشّفانة ومصراتة، نتيجة جمموعة عوامل.

كما أّن طبيعة احلوار الّسياسّي اّلذي تسريه األمم املّتحدة، 
ــنــواب،  ــعــام وجمــلــس ال اجلــامــع ألعــضــاء مــن املــؤمتــر الـــوطـــيّن ال
واملّتسع بعدها تدرجيّياً كي يشمل شخصّياٍت سياسّيًة رئيسيًة 
قادة  أيضاً  دفعت  ليبيا،  بلديّات  ممثّلني عن  آخــرى وكذلك 
اجملتمع املديّن ليموضعوا أنفسهم، وجيعلوا أصواهتم مسموعة. 
الّـــذي تسريه األمــم  وبالّتحديد، أّدى كــلٌّ مــن مسار احلـــوار 
ــــذي ميــارســه جمتمع األعــمــال  املــتّــحــدة67 والــّضــغــط الــكــبــري اّل
ــقــادة يف مصراتة  يف املــديــنــة إىل تــغــيــرٍي مــلــحــوٍظ يف مــوقــف ال
شهر  قـــّرروا يف  هكذا  العسكرّي(.  واجمللس  البلدّي  )اجمللس 
الــعــام 2015 دعــم احلــــوار68، وانضّم  الثّاين/يناير مــن  كــانــون 
أبو بكر حريش من اجمللس البلدّي إىل حمادثات جنيف اّليت 
ترعاها األمم املّتحدة. وبدت املدن واجلماعات الفرديّة مقتنعًة 
اخلــاّصــة،  بــأنــه جيــب عليها أن حتمي مصاحلها  أكــثــر فأكثر 
بغّض الّنظر عن حلفها مع فئٍة أو أخرى. وذلك كان برهانا 
بــأّن اسرتاتيجّية بعثة األمــم املّتحدة للّدعم يف ليبيا بتفكيك 
الرّئيسّية، وتشجيع تشكيل  الّسياسّية والعسكريّة  االئتالفات 
حــلــٍف جــديــٍد مــن “املــعــتــدلــني” مــن كــال املــخــيّــمــني، بــدأت 
تثمر. كما قرّر أيضاً جملسا مدينيَت غريان والزّاوية، الذان من 
ليبيا، دعم احلــوار واملشاركة  الرئيسية يف فجر  ضمن القوات 

يف احملادثات69.
كما أّن مشاركة مصراتة يف احملادثات اّليت جتريها األمم املّتحدة 
ليبيا  قــّواهتــا مــن غــرب  املدينة سحب  قــيــادة  بــقــرار  استُتِبعت 
والّتوّقف عن دعم حلفائها احملّلّيني. ونتيجًة لذلك أصبحت 
يف  امللحوظ  الّتغري  بسبب  للّتسوية  ميلة  أكثر  احللفاء  هــذه 
مم املتّحدة لدّلمع يف ليبيا، اليّت  67   اكن هذا حتديدًا الهدف املوضوع من قبل بعثة الأ
هدفت اسرتاتيجّيهتا اإىل حل عالقات املصاحل بني القّوات املتنّوعة املتحالفة مضن جفر ليبيا ومعلية 

الكرامة، دافعًة القّوات املعتدةل من الك املع�كرين اإىل تشكيل حلٍف جديٍد وسطّيٍ ومؤاٍت مجليع 

مصاحلهم ، وليبعدوا �أنف�هم عن �أولئك املتشّددين يف مع�كرها.

عامل يف مصاتة ابلتّحديد ت�أثريًا ملحوظًا يف هذا القرار.  68   مارست جامعة رجال الأ
�أثبت تدهور صورة املدينة عىل امتداد الوطن بعد الّصاع الع�كرّي يف العام 2014 مع  فقد 

الزنتان، ولحقًا مع قّواٍت مواليٍة للجرنال حفرت، رضرًا كبريًا عىل مصاحلهم، كام فعل �أيضًا تدهور 

الوضع الأميّن العاّم يف البالد.

69  https://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid
=3543&mid=6187&ItemID=1992895. 

ميزان القوى على األرض.
هذا وكانت قّوات الزنتان يف املعسكر املقابل تعاين من حالة 
احلصار اّليت عانته على مدى األشهر املاضية، بسبب الّصراع 
مع مدٍن جماورٍة ومكونات جمتمعية جماورة. باإلضافة إىل ذلك، 
ورغم استخدام مطار الزنتان إليصال األسلحة، فقد شعرت 
قّوات الزنتان وورشفانة بالّضعف عسكريّاً، واعُتِب الدعم من 
اّلــذي يقوده اجلنرال حفرت غري  الّلييّب  الوطيّن  طــبق واجليش 

كاٍف70.
على العموم، سامهت هذه الّتطّورات يف تعديل ميزان القوى 
بني القّوات احملّلّية يف املنطقة، واألهــّم من ذلك هو تقليص 
مستوى الّدعم واملوارد العسكريّة املتاحة هلا. ومبا أّن الفاعلني 
)مقارنًة مع جنوب  باملنطقة  يُبُدوا مهتماً كثرياً  اخلارجّيني مل 
ليبيا، على سبيل املثال، حيث كانت االهتمامات والّرهانات 
القّوات  فــإّن  والّتهريب(،  الطّبيعّية  املــوارد  أكب بكثرٍي بسبب 
احملّلّية وجدت نفسها فجأًة مع حافٍز أكب للّتسوية والّدخول 

يف حمادثاٍت مع خصومهم.

مبادرة “احلوار ااجملتمعي” الّلييّب ونتائجه 
يف جبل نفوسة

مبنتهى  أصبحت  نفوسة  جبل  لسّكان  اليومّية  احلياة  أّن  مبا 
ــديّن بــاجّتــاه  الــّصــعــوبــة، دفــع الفاعلون احملــّلــّيــون مــن اجملتمع املـ
احلوار بني األطراف املتحاربني، وأبدوا استعدادهم للّتوّسط. 
وكــان مــن ضمن هــؤالء الفاعلني احملــلّــيّــني مــن اجملتمع املــديّن 
قياداٌت اجتماعّيٌة تقليديٌّة )الّشيوخ واحلكماء واألعيان( من 
املكونات اجملتمعية املتحاربة ذاهتا )واملقصود هنا على األغلب 
القبائل أو اجملموعات اإلثنّية(، وقياداٌت اجتماعّيٌة  املدن أو 
تقليديٌّة قادرٌة على الّتوّسط بينهم، اّلذين قد بقوا حيادّيني يف 

الّصراعات األخرية، وبالّتايل ميكن اعتبارهم طرفاً ثالثاً.
وكان غالبّية هؤالء من الّشخصّيات اّلذين حيظون باحرتاٍم كبرٍي 
يف مجاعاهتم، وكان هلم شبكة اّتصاالٍت واسعٌة من ضمنها 
جمموعٌة متنّوعٌة من الفاعلني، واعُتِبوا قادرين على أن خيلقوا 
حوهلم إمجاعاً واسعاً ووحــدة. وكــان من بني الّشيوخ األكثر 
70   اكنت الوحدات الع�كريّة من الزنتان والرّشق تمتتّع ابسستقالٍل ذايّتٍ اإىل حّدٍ كبري.
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الــقــيــادة  الّشعبّية يف نظام  ــروزاً يف جبل نفوسة أعــضــاٌء يف  بـ
القّذايف، اّلذي مل حيرمهم حبّد ذاته من شعبّيتهم أو شرعّيتهم 
بعد الّثورة، باالعتماد طبعاً على املوقف اّلذي اخّتذوه خالل 

أحداث العام 2011.
لكن، واجهت حتّدياٌت عديدٌة القيادات االجتماعّية الّتقليديّة 
الّــذيــن أرادوا اآلن أن ينخرطوا يف حــواٍر وحــلٍّ للّصراع على 
املستوى احملّلّي. فالعداءات القدمية بني املكونات اجملتمعية يف 
املنطقة ومدهنا أُِعيد تفعيلها وتسييسها بسبب الّصراع األخري 
على املستوى الوطيّن، ما وّسع من أزمة الثّقة بني املكونات 
املــتــعــّددة  الّتفتيش  ونــقــاط  ــيّن  األمـ الــوضــع  أّن  اجملتمعية. كما 
اّليت وضعتها اجملموعات املسّلحة والفصائل املتخاصمة على 
الّتداول والّتواصل  الرّئيسّية يف جبل نفوسة جعلت  الطّرقات 
بني أطراف الّنزاع صعباً للغاية، وكذلك بينها وبني األطراف 

احملايدة الرّاغبة بالّتوّسط.
يف مواجهة  هذا الواقع، سرعان ما اّتضحت ضرورة البدء حبواٍر 
يتطّلب  ذلــك  والبلد. ولكّن  املنطقة  ومسار وســاطــيٍّ خــارج 
أو كان  للوسطاء،  متوّفرًة  تكن  مل  ومالّيًة  لوجيستّيًة  قــدراٍت 
ميكن أن تأيت على حساب املساومة على استقاللّية الوساطة 
وطابعها غري الّسياسّي )إذا ما طُِلب الّدعم من رجال أعماٍل 
احملتملون  الوسطاء  املــثــال(. وأخـــرياً، فهم  حمّلّيني على سبيل 
أنـّـه تنقصهم القدرة على تسيري عملهم بطريقٍة تتناسب مع 
الطّبيعة اجلديدة للّصراع، وأقّروا على وجه اخلصوص باحلاجة 
تواصٍل حديثٍة، وتأسيس عالقاٍت مع  إىل استخدام وسائل 
أطراٍف خارجّيني ودولّيني، وهي املهارات كّلها اّليت مل ميلكها 

معظم  هذه الوسطاء.
كان احلّل هلذه الّتحّديات بوضع مساٍر وساطيٍّ جديد. وقد 
استند على آلّيات حّل الّصراع الّتقليديّة يف املنطقة حيث حيدد 
الّشيوخ واحلكماء واألعيان احملّلّيني أطرافاً حمايدًة بني بعضهم 
الــبــعــض يــنــخــرطــون يف حمـــادثـــاٍت مــع اجملــمــوعــات املتخاصمة 
وأطراف الّصراع. لكّنه مع ذلك اختلف عن اآلليات التقليدية 
بــأنـّـه كــان مثـّـة اشـــرتاٌك مباشٌر وغــري مباشٍر لفاعلني جــدٍد يف 
واملنّظمات  الناشطون  الشباب  املطاف  هناية  ففي  العملّية، 
الدولية لعبوا دوراً )رغم أنّه ذات طبيعٍة ونطاٍق خمتلَفني( يف آلّيٍة 

معّقدٍة بعض الّشيء، تستند على تسهيل احلوار والوساطة.

مّت إطــالق ما   ،2015 العام  الثّاين/يناير من  ويف شهر كانون 
مبــبــادرٍة من جمموعة  الّلييّب،  اجملتمعي”  بأنّه “احلـــوار  ُوِصــف 
شباب ناشطني من خمتلف أحناء ليبيا، اّلذين أرادوا أن يعملوا 
معاً مع أعيان حمّلّيني )معظمهم من الّشيوخ وزعماء القبائل(، 
لــلــّصــراع. كانت وجهة  الّسلمّي  مــن أجــل املسامهة يف احلــّل 
نظرهم بأنّه، يف وقٍت تتوّسط فيه بعثة األمم املّتحدة للّدعم يف 
ليبيا بني شخصّياٍت سياسّيٍة بارزٍة على املستوى الوطيّن، مثّة 
حاجٌة أيضاً إليصال وجهة نظر “الغالبّية الّصامتة” بوجوب 
ــّل األزمــــة الــّســيــاســّيــة ســلــمــّيــاً والـــوصـــول إىل وقــــٍف شــامــٍل  حـ
ومستدمٍي إلطالق الّنار. وألّن عمق األزمة الّسياسّية واألمنّية 
مل يسمح بتنظيم اجتماٍع يضّم ممثّلني عن اجلماعات من كّل 
تنظيم اجتماٍع كهذا خــارج  الــبــالد، وألّن  ليبيا داخــل  أحنــاء 
البالد يتطّلب متوياًل أكب، فقد ُعهدت جمموعة من الّناشطني 
االجتماعّيني الّشباب مهّمة حتديد الّشركاء األجنبّيني الّنافذين 

وإقناعهم بدعم املبادرة.
ويف تناقٍض مع الوساطة احملّلّية وآلّيات حّل الّصراع الّتقليديّة 
اجتماعية،  قيادات  الّلييّب  اجملتمعي”  ليبيا، مجع “احلــوار  يف 
الــوســاطــة،  بينهم أطــــراٌف حمــايــدٌة لتلعب دور  ُحــــدِّدت مــن 
ونّاشطني اجتماعيني شباب من كّل أحناء البالد تتشارك مع 
الوسطاء “الّتقليدّيني” لتسهيل وساطتهم، ومنّظمٍة أجنبّيٍة71 
وافقت على تأمني دعٍم  خفيف )مبعىن دعم مايلٍّ ولوجسيتٍّ  
للُميسِّرين والوسطاء الّليبّيني دون الّتدّخل يف خيار املشاركني 
يف احلــوار أو يف وضــع جــدول األعــمــال(. كما شــّددوا أيضاً 
ممثّلو  الـــّدويّل لالجتماع، وأمهّــهــم  اجملتمع  ممثّلي  على حضور 
بعثة األمم املّتحدة للّدعم يف ليبيا، كمراقبني من أجل إضافة 

شرعّيٍة أخرى، دولّيٍة وحمّلّيٍة، ملبادرهتم ولنتائجها املرتقبة72.
الّلييّب يف  لـ “احلـــوار اجملتمعي”  هــذا ونـُـظِّــم االجتماع األّول 

 Norwegian Center for Conflict( 71   لقد �أّمن املركز الرنوجيي حلل الصاعات
عىل  للرنوجي  النّظر  ب�ب  بذكل  اللّيبيّة  الأطراف  رّحبت  وقد  للمبادرة،  ادّلمع   )Resolution

�أّنا حمايدٌة يف الّصاع. ووافق املركز  الرنوجيي عىل دمع املبادرة، واحرتم وجّشع عىل �أن ميتكل 

املُيرّسون والوسطاء احمللّّيون املبادرة.

72   وبذكل سلّطوا الّضوء عىل ما حازه الفاعلون اخلارجيّون من ت�أثري عىل الفاعلني 
الليّيني )سواٌء اكنوا قادًة سسياسسّيني �أو ع�كرينّي �أو اجامتعّيني(، وكيف �أصبح الاعرتاف ادّلويّل 

)ابلإضافة اإىل ادّلمع املايّل والع�كرّي( �أمرًا حاسامً جّدًا للفاعلني احمللّّيني من �أجل ك�ب �أفضلّيٍة 

عىل الّصعيدين احمليّلّ والوطيّن.
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ــيــيّب من  تــونــس، ومجـــع حـــوايل األربـــعـــني مــن قـــادة اجملــتــمــع الــّل
 ، خمتلف املدن والقبائل على امتداد البلد دون انتماٍء سياسيٍّ
بــإعــادة توطيد احلـــوار بــني اجلماعات  الــتــزامــاً  لكّنهم ميلكون 
املتصارعة73. وكانت نّيتهم مزدوجًة من خالل هذا: تشجيع 
املسار الّسياسّي اّلــذي تسريه األمــم  املّتحدة وإعــطــاؤه وزنــاً 
أكــب مــن خــالل الّتوضيح بــأّن املــبــادرة تتمّتع بــدعــٍم شعيّب، 
احلــوار  يف  للمشاركة  الّليبّية  الّسياسّية  الــّرمــوز  على  والّضغط 
يفّضلون حاّلً  مناصريهم  أّن  على  الّضوء  تسليط  عن طريق 

تفاوضّياً ويعارضون بشّدٍة استمرار العنف74.
بــإعــادة توطيد  كــان االجتماع ناجحاً يف ما خيــّص الّسماح 
االّتــصــاالت والــّتــواصــل بــني قـــادة اجملتمع الــنّــافــذيــن مــن مجيع 
أحناء الوطن. وظهر املشاركون علناً يف البيان املشرتك األخري 
لالجتماع داعمني للحوار واحلّل الّسلمّي للّصراع. كما أبرمت  
اتّفاقاٌت متهيديٌّة بني ممثّلني من غرب ليبيا حول إطالق سراح 
األســرى، وحتديداً بني الزنتان والزّاوية، وبني غريان والزنتان. 
وقـــد ســّهــلــت هـــذه، يف األســابــيــع الــاّلحــقــة، لــتــبــادالٍت عـــّدٍة 
لتبادل أســرًى توّسط فيه  لألسرى يف جبل نفوسة، وحتديداً 
وغريان  وورشفانة  الزنتان  بني  األصــابــعــة75  مدينة  من  شيوٌخ 

أواخر شهر كانون الثّاين/يناير من العام 2015.
وكان الوضع يف جبل نفوسة تركيز املرحلة الاّلحقة من املبادرة، 
الّشامل واملصاحلة يف  للّسالم  بتنظيم “حـــواٍر  الّــيت جتّسدت 
جبل نفوسة”، الّــذي انعقد يف جربة الّتونسّية بني 17 و19 
آذار/مـــارس من العام 201576. انتهى هــذا االجتماع الّــذي 
شارك فيه أكثر من أربعني ممّثٍل من مدن جبل نفوسة الرّئيسّية 
جنازات  اإ و�أبرز  حداث  الأ حول  تقارير  لوضع  الفي�سبوك  عىل  صفحٍة  نشاء  اإ مّت     73

املبادرة.
https://www.facebook.com/hiwar.mojtame/.  

74   حب�ب اتّصالت الاكتبة مع �أ�خاٍص هلم دوٌر رئييسٌّ يف ت�أسيس املبادرة منذ 
�هر اكنون الأّول/دي�مرب من العام 2014، ابلإضافة اإىل املشاركة بصفة مراقٍب يف الاجامتع 

الأّول للحوار اجملمتعّي اللّييّب املنعقد يف تونس بني 19 و21 اكنون الثّاين 2015.

75   ميلك شيوخ مدينة األصابعة بشكٍل عامٍّ موقعاً جّيداً لقيادة وساطٍة يف جبل نفوسة 
بسبب موقفهم خالل الّثورة: ففي حني كانوا رمسّياً ضّد االنتفاضة، إاّل أهّنم بقوا حيادّيني على 

األرض، ومل ينخرطوا يف القتال، ما يفّسر كوهنم اآلن مقبولني من مجيع األطراف املتقاتلة.

م يف جربة التّون�سّية بني  76  �اركت الاكتبة بصفة مراقٍب يف هذا الاجامتع اذّلي نُّظِ
م هذا الاجامتع بدمٍع مايّلٍ من وزارة خارجيّة �أملانيا  آذار /مارس من العام 2015. وقد نُّظِ 17 و19 �

الاحّتادية ودمٍع لوجي�سيّتٍ من املركز الرنوجيي حلل الصاعات. كام �ارك فيه ممثٌّل عن بعثة الأمم 

املتّحدة لدّلمع يف ليبيا بصفة مراقب.

وجملس احلكماء الّلييّب للمصاحلة بنشر بياٍن رمسيٍّ يؤّكد على 
الزنتان  بني  للّصراع  حــدٍّ  لوضع  عليه  املـُتَـَّفق  الوساطة  مسار 
ــِب الــنّــقــطــة الــرّئــيــســيّــة لــلــّنــزاع يف املنطقة(،  وِكــّكــلــة )الّــــذي اعــُت
إنسانّيٍة  تأمني مساعدٍة  لتنفيذها )وحتديداً  العملّية  واآللّيات 
الــّنــازحــني(. ومــن ذلــك الوقت   لّسكان جبل نفوسة وعـــودة 
خيّص  مــا  يف  مهّمٍة  نتائج  إىل  وأّدى  الوساطة  مسار  استمّر 
الوضع اإلنسايّن واألمــيّن وتنّقالت الّسّكان يف املنطقة. هذا 
واســتــمــّرت املــفــاوضــات بــني الــزنــتــان وِكــّكــلــة رغـــم صعوبتها، 
فقد مسحت باالنسحاب الّتدرجيّي لقّوات الزنتان من ِكّكلة 

والقواليش، وعودة بعض العائالت إىل بيوهتا77.

خامتة
يشّدد الكثري من احملّللني األجانب والّليبّيني على حقيقة أّن 
“مقاربًة حمّلّيًة” ضروريٌّة إلجياد خمرٍج لألزمة الّليبّية، وأنّه جيب 
الغالب  )واملقصود  الّتقليديّة”  االجتماعّية  “البنيات  إعطاء 
هنا القبائل( أمهّــّيــًة يف الــتّــحــّول الــّســيــاســّي78. يف الــواقــع، إّن 
يعطينا  ونتائجه  نفوسة  جبل  يف  اجملتمعي”  “احلــــوار  تنفيذ 
مثاال مثريا لالهتمام حول الّدور اّلذي ميكن أن يلعبه فاعلو 
اجملتمع املـــديّن احملــلــيّــون يف مــســارات احلـــوار والــوســاطــة وحــّل 
الّنزاع يف ليبيا. وإّن قادة اجملتمع الّتقليدّيني )الّشيوخ واحلكماء 
الّسياسّي  واألعيان(، خصوصاً وهم ال يشاركون يف املشهد 
الــّرمســّي ضمن أحـــزاٍب ومــؤّســســاٍت سياسّيٍة )وبــالــتّــايل ليسوا 
بنيٍة  أّي  مــن  جـــزءاً  يكونون  “فاعلني سياسّيني”(، وهــم ال 
عسكريٍّة وال ميلكون سيطرًة مباشرًة على أّي جمموعٍة عسكريٍّة 
)أي أهّنم ليسوا “قادًة عسكرّيني”(، فلهم قدرة على ممارسة 

نفوٍذ على األرض واملسامهة يف حلٍّ للّنزاع.
بيد أّن “احلوار اجملتمعي” يف جبل نفوسة يفيد بأّن املسارات 

آذار/ 77  اتّصاٌل عاديٌّ �أجرته الاكتبة مع �أحد �أمّه قادة مبادرة احلوار اجملمتعي منذ �هر �
مارس من العام 2015، ابلإضافة اإىل مالحظات الاكتبة خالل رحةٍل اإىل جبل نفوسة ومقابالٍت 

مع �سيوخٍ وان�طني اجامتعّيني من املنطقة، �سباط/فرباير 2016.

فراد العادينّي(، خصوصًا  78  هذه يه بشلٍك عاّمٍ نظرة الفاعلني القبليني )الّزعامء والأ
يف رشق ليبيا ويف القبائل اليّت اكنت همّمًة عىل �أاّيم القّذايف وُهِّشت سسياسسّيًا واجامتعّيًا وع�كراّيً 

بعد العام 2011 )�أّهها قبيةل ورفةل  وقبيةل القذاذفة(.
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الّتقليدية لن تكون مفيدًة بشكٍل تامٍّ يف ما بعد،  الوساطيّة 
مبا أّن الّنمط العاّم للّنزاعات تغرّي، وتبنّي أّن امتالك مهاراٍت 
وشبكاٍت حمّددًة مهم بشكٍل متزايٍد للقيام بوساطٍة ناجحة. 
وأحد املالمح البارزة لـ “احلوار اجملتمعي” يف هذا الّصدد هو 
أنّه قام على قادة جمتمٍع تقليدّيني يعملون يداً بيٍد مع ناشطني 
الوساطة  عمل  يسّهلون  واألخــــريون   ، شــبــاب   اجتماعّيني 
إليها بأهّنا تُعاِرض أغلب املعايري  يُنَظر  لألّولني، على أسٍس 

الّليبّية االجتماعّية.
كما شّكلت قدرة قادة اجملتمع الّتقليدّيني على كبح جمموعاٍت 
مسّلحٍة حتّدياً رئيسّياً يف صراعات ليبيا األخرية. ومتيل هنا خبة 
جبل نفوسة إىل إظهار أّن درجــة متاسك املــدن واجلماعات 
املنخرطة يف الّنزاع لعبت دوراً مركزيّاً، فثّمة على سبيل املثال 
فــرٌق واضــٌح بني قــدرة شيوخ نالوت )وهــي مدينٌة متجانسٌة 
اجتماعّياً( على الّتواصل مع اجملموعات املسّلحة من مدينتهم 
واإلمساك هبا، وبني تلك اّليت ميتلكها شيوخ جادو )املّتصفة 
بنسيٍج اجتماعيٍّ أكثر تنّوعاً وعّدة عائالٍت كبريٍة تتنافس من 

أجل الّنفوذ والقّوة(.
وكـــان أيــضــاً لــلــتّــفــاعــل بــني الــّســيــاق احملــلّــّي والـــتّـــطـــّورات على 
املستوى الوطيّن )ما قد يسّمى “العوامل اخلارجّية” مبعىن أهّنا 
“خارجّيٌة” بالّنسبة إىل املكونات اجملتمعية احملّلّية( تأثريا حامسا 
يف حــالــة جبل نفوسة. فعلى وجــه اخلــصــوص، إّن تــطــّورات 
احلوار الّسياسّي اّلذي تسريه األمم املّتحدة بني أواخر العام 
2014 وأوائل العام 2015 وقرار مدينة مصراتة، وبعدها فاعلون 

أساسّيون من فجر ليبيا، بدعم احلوار أثبتت حزمها يف دفع 
أثّــرت  الــتــطــورات  أّن هــذه  مبــا  الّتسوية،  احملّلّيني إىل  الفاعلني 

بشكٍل كبرٍي على مالمح الّصراع على املستوى احملّلّي.
كما أّن خبة جبل نفوسة سّلطت الّضوء على تأثري الفاعلني 
اخلارجّيني على املسارات احملّلّية للّصراع وحّله. فقد أقّر أّواًل 
الفاعلون احملّلّيون أنفسهم بأمهّّية احلصول على دعٍم واعرتاٍف 
ولوجستّياً  مالّياً  دعماً  طلبهم  من خالل  الّتوّسطّية  مببادرهتم 
مشاركة  أيضاً  وطلبهم  احملّلّيني،  الــرّاعــني  عن  مستقّلني  ليبقوا 
ــّدول األجــنــبــيّــة بصفة مراقبني  ــ ــم املــّتــحــدة والـ ممــثّــلــني مــن األمـ
ــوار اجملــتــمــعــي”. وميــكــن ثــانــيــاً اعــتــبــار جنــاح  يف اجــتــمــاع “احلــ
الــوســاطــة الّـــيت أجــراهــا قـــادة جمتمٍع مـــدينٍّ حمــلّــيّــون يف املنطقة 

نتيجًة لالهتمام الّضئيل اّلذي يبديه الفاعلون اخلارجّيون جببل 
نفوسة، فاملنطقة ال يُنَظر إليها على أهّنا اسرتاتيجّيٌة، وال متلك 
موارد هاّمة. هذا األمر حبسب فاعلني حمّلّيني أساٌس لتعليل 
ثبوت جناح حماوالت الوساطة يف جبل نفوسة، بينما كان مثّة 
على سبيل املثال صعوبٌة أكب بكثرٍي يف جنوب ليبيا، حيث 
الطّاقة عائقاً  ثــروات  الّتنافس من أجل احلصول على  شّكل 

أساسّياً يف وجه احلوار واملصاحلة.
بّينة من حجم  يكونوا على  اخلارجّيون ألن  الفاعلون  حيتاج 
الــتــأثــري الّــــذي ميــلــكــونــه عــلــى مـــســـارات الـــّصـــراع وحـــلّـــه، ومــن 
ضرورة تقييم هذا الّتأثري وإدارته بعناية. كما أّن إعطاء الّدعم 
واالعرتاف للفاعلني احملّلّيني )بشكٍل مباشٍر أو غري مباشر(، 
عندما يكون يف سياق نزاٍع، يثري غالباً الّتنافس على املستوى 
احملّلّي، ويؤثّر على الّتوازن بني القوى، ويهّدد أخرياً بأن ينجم 
عــن ذلـــك تـــزايـــٌد يف االنــقــســام. إّن اجلــهــود لــدعــم الفاعلني 
احملّلّيني، من وجهة نظر حلٍّ للّصراع وأبعد من ذلك، تتطّلب 

بالّتايل تقييماً جّديّاً للّسياق احملّلّي واسرتاتيجّيات الفاعلني.
عموماً، لقد أّكــدت مع ذلــك خــبة “احلـــوار اجملتمعي” يف 
جبل نفوسة أّن الفاعلني احملّلّيني )فاعلي اجملتمع املديّن احملّلّيني 
الوحيدين واملــركــزيّــني  يــكــونــوا  أن  احلــالــة( ال ميكنهم  تلك  يف 
أجل  فمن  ليبيا.  للّصراع يف  نــاجــٍح  حلــلٍّ  اسرتاتيجّيٍة  أّي  يف 
احلصول على نتائج إجيابّيٍة مستدميٍة، جيب أن يندرج دورهم 
ــــذي حيــتــاج أيــضــاً ألن يتضّمن فاعلني  يف ســيــاٍق أوســـع، واّل

وطنّيني وخارجّيني، وللّتفاعل بني مجيعهم.
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العناصر باخلدمات األمنّية: الّشرطة واحلرس الوطيّن واجلمارك. 
الــقــّذايف على اجلانب الّلييّب مــوارد احلــدود  وقــد استغّل نظام 
القبائل ، فقد  قّوته عب سياسة احملسوبّيات واستمالة  لتعزيز 
مسُِح للقبائل املوالية فقط باملشاركة يف هذا الّنظام االقتصادّي 
احلــدودّي79. لكّن سقوط نظاَمي بن علي والقّذايف واندالع 
الّصراع الّلييّب أوقع املناطق احلدوديّة يف اجملهول والعنف. ومنذ 
ــّوات األمــن  الــعــام 2013، ومــع تــزايــد االعـــتـــداءات، عـــادت قـ

79   من �أجل حاةل احلدود اللّيبيّة–املصيّة،انظر:
Thomas Husken, “Tribal Political Culture and the Revolution 

in the Cyrenaica of Libya”, Orient, Vol. 53, No. 1, 2012, p. 
26-31. 

وامليليشيات:  والقبائل  املــهــرّبــون 
ــة يف منطقة  ــّي ــّوات احملــّل ــقـ بــــروز الـ
ــيّـــة – الـــتّـــونـــســـيّـــة ــبـ ــيـ ــلّـ  احلــــــــدود الـ

)محزة املؤدب(

مقّدمة
واالقتصادّي  األمــيّن  الوضع  العربّية”  “الــثّــورات  لقد خرّبت 
ملــّدٍة  املهّمشة  الّليبّية    – الّتونسّية  احلـــدود  على  والــّســيــاســّي 
املشروعة.  غــري  والــتّــجــارة  الّتهريب  فيها  ازدهـــر  والّـــيت  طويلٍة، 
وقــد مســح نظاما بــن علي والـــقـــّذايف بــأن تــتــطــّور املــمــارســات 
غري املشروعة من أجل حتّكٍم أفضل بالّسّكان وسيطرٍة على 
املناطق احلدوديّة. وكانت املشاركة يف هذا الّنظام االقتصادّي 
احلدودّي على اجلانب الّتونسّي من صالحّيات كلٍّ من عمالء 
احلـــزب احلــاكــم، الــتــّجــّمــع الــّدســتــورّي الــّدميــقــراطــّي، وخمتلف 

Source: Google maps
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املنطقة وإعــادة  الــذي مّهد لعسكرة  األمــر  لتبسط سلطتها، 
ترتيٍب حازمٍة لالقتصاد احلدودّي.

هــدف هــذا الفصل مـــزدوج: إنّــه يهدف أّواًل لوصف إعــادة 
تنظيم الّنظام االقتصادّي احلدودّي يف الّزمن الّسياسّي احلايّل 
الغامض، وثانياً لفهم أثار تصاعد قّوة الفاعلني غري احلكومّيني 
يف املــنــطــقــة احلـــدوديـــة. إّن الــقــبــائــل واملــيــلــيــشــيــات وشــبــكــات 
الّتهريب واجملموعات اجلهاديّة هي اّليت ترسم اليوم الّسياسات 
احملّلّية وتقود العالقة بني تونس وليبيا، من خالل اشرتاكها يف 

أشكاٍل غري رمسّيٍة ومتخّفيٍة من االندماج يف املنطقة.

ظهور فاعلني ُجُدد على احُلدود التونسّية 
- الليبّية

يف حني أّن إسقاط نظاَمي بن علي والقّذايف بّدل الّرهانات، 
إاّل أّن الّتجارة غري الّشرعّية واالقتصاد غري املشروع على طول 
احلدود الّتونسّية – الّليبّية بقيا ذات أمهّّيٍة إىل اليوم. احلدود 
هي أكثر من خطٍّ فاصٍل كوهنا ّ تشّكل موارد سياسّيًة تعتمد 
عليها األنظمة لتحكم تلك املناطق. ويف هذه احلالة، تقّدم 
عبارة “ريع احلدود” وصفاً مالئماً حمّدداً، مبا أّن الّدولة وقّوات 
األمن تتحّكم بالنفاذ إىل موارد احلدود80. يف أعقاب سقوط 
بن علي، عندما انسحبت قّوات األمن من احلدود الّتونسّية 
الّليبّية، تــوّســعــت املــشــاركــة يف اقــتــصــاد احلـــدود إىل أبــعــد من 
الّدوائر املؤّلفة من الذين تربطهم عالقة مع الّشرطة وعناصر 
اجلــمــارك. وقــد تــزايــدت أيــضــاً يف هــذا االقــتــصــاد الــّســلــع غري 
الّشرعّية: أسلحٌة، وخمّدراٌت، ومزيٍد من املشروباٌت الكحولّيٌة، 
ــٌة، بــاإلضــافــة إىل الــفــوســفــات واملنتوجات  ومــنــتــوجــاٌت غــذائــّي
الّزراعّية؛ اليت ُتصدَّر إىل ليبيا بطريقٍة غري شرعّية. وكان لتحّول 
تونس إىل حمطٍّة ربط بني اجلزائر وليبيا من أجل الّتجارة غري 
الّشرعّية بالقنب واملخّدرات والكحول أثٌر جاذٌب، إذ جذب 
هرّبني 

ُ
امل الّتجارة وشّجع  إىل هذه  فاعلني جــدداً  الوضع  هذا 

80  Hamza Meddeb, “Rente frontalière et injustice sociale en 
Tunisie”, in Irene Bono, Béatrice Hibou, Hamza Meddeb et 
Mohamed Tozy, L’Etat d’injustice au Maghreb. Maroc et 
Tunisie, Paris, Karthala, 2015. 

على املــخــاطــرة أكــثــر مــن أجــل توسيع أعــمــاهلــم. مــع ذلــك، 
فإّن املهرّبني والّتّجار ليسوا الفاعلني الوحدين املستفيدين من 
ريــع احلـــدود. فقد حــاول أيضاً اجملــرمــون املنخرطون يف جتارة 
الباحثة عن  اجلــهــاديـّـني  الّشرعّية وجمموعات  غــري  املــخــّدرات 
ضــمــان عــبــور املــســلّــحــني واألســلــحــة أن يــســتــقــّروا يف املنطقة 

احلدوديّة، أو يوّسعوا جمال عملهم لتطويقها.
يف الواقع، إّن تطّور االقتصاد احلــدودّي مرتبٌط بدرجٍة كبريٍة 
املنطقة، بل  الّــيت حصلت يف  الّسياسّية  بالّثورات  ليس فقط 
أيضاً بالطّرق اّليت تفاعلت من خالهلا الّدول معها. ففي العام 
2011، كّلما أصبحت ليبيا منغمسًة أكثر يف صراٍع عسكريٍّ 

قّسم مناطقها الّشرقّية والغربّية، وكّلما تنامى عزل نظام القّذايف 
عن اجملتمع الّدويّل، وكّلما أصبح املهرّبون اّلذين يعملون حول 
معب راس جدير أكثر ثراًء، كّلما كان عبور احلدود آخر نافذٍة 
تمركَز على 

ُ
امل الّصراع  فأّن  العامل اخلارجّي. والواقع  لليبيا حنو 

االقتصاد  يــٍد يف  خلّفة  اجملــال  أفسح  الّليبّية  الّتونسّية  احلـــدود 
احلدودّي: فالّتّجار اّلذين يعملون حول راس جدير ساعدوا 
ومّونوا قــّوات القّذايف، يف حني أّن الّتّجار اجلنوبّيني يف معب 
الليبيني. وقد شّجعت حكومة  الذهيبة وازن مّونوا املتمّردين 
الــبــاجــي قــائــد الــّســبــســّي على انــقــســاٍم كــهــذا يف العمل كونه 
الــّرمســّي، اختار  ازدواجــيّــة تونس: فعلى الّصعيد  عكس فعلّياً 
البلد احلياد أمام الّتقاتل الّداخلّي الّلييّب؛ وعلى الّصعيد غري 
الّرمسّي، عمل كأساٍس داعٍم للّتمّرد الّلييّب، ومسح بالعبور اآلمن 

لألسلحة والّدعم الّلوجسيّت.
ــذي أّسسه  أّمـــا يف بــن قــــردان، فقد مّســى الــّســّكــان الــنّــظــام الّـ
ــغـــذاء”، مبــا أنّـــه قـــام على  املــهــرّبــون “نــظــام الــّنــفــط مــقــابــل الـ
مقايضة املواّد الغذائّية املدعومة من احلكومة الّتونسّية بالّنفط 
الّلييّب. وانتهى الّصراع يف الواقع بزيادة تصدير تونس للمواّد 
الغذائّية: أكثرها املعكرونة وزجاجات املياه ومنتجات األلبان. 
كما أنّه يف بداية صيف العام 2011، بعدما سيطر املتمّردون 
على مصايف الّنفط وأصبح الّنفط الّلييّب شحيحاً، تدّخل جّتار 
راس جدير من أجل تزويد ليبيا بنفٍط من تونس، وخصوصا 
من اجلزائر أكثر حيث كان سعر الّدعم أرخص بكثرٍي منه يف 
تونس. ومع إدراك الفائدة اّليت ميكن جنيها من هذا الواقع، 
الّــذي كــان حيُــدُّ فيما  الّتونسّية برفع احلظر  الّسلطات  قامت 
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سبق  الّسائقني الّتونسّيني من الّتزّود بالوقود يف حمطّات الوقود 
احلدوديّة مع  اجلزائر ، بأكثر من خزّاٍن واحٍد للّسّيارة، مثبتًة 
أهّنا تتحّكم بالّسيطرة على املنطقة احلدوديّة. لكن يف الواقع 
القيود بسهولٍة من خالل  هذه  يتخّطون دائماً  الّتّجار  كان 
دفــع الــّرشــوات لكسب تغاضي مــســؤويل الــّدولــة اجلــزائــريّــني، 
اّلذين كانوا يعرفون متاماً الوجهة األخرية للّسلع غري املشروعة، 
يف حني أّن الّسلطات اجلزائريّة، املؤيّدة وبقّوة لنظام القّذايف 
خالل احلرب، غّضت الّنظر. أّما املهرّبون من منطقة قفصة، 
فقد لعبوا الـــّدور األبـــرز يف تــطــّور سلسلة هــذه املــؤن العابرة 
للّدول من خالل بيع الّنفط اجلزائرّي ملدنني والّتّجار املستقرّين 

يف بن قردان، اّلذين بدورهم باعوه إىل ما أبعد من احلدود.
بعد ذلك، أّدى سقوط القّذايف إىل إدخال املنطقة احلدوديّة 
يف الفوضى. اعتب بعض املتمّردين جّتّار بن قردان من “اتباع 
القّذايف”، اّلذين مل يتوّقفوا أبداً عن دعمه وإمــداده. بالّتايل 
تـــوقّـــف بــعــض املــهــرّبــني والـــتّـــّجـــار غـــري الــّشــرعــّيــني الــتّــونــســيّــني 
املعروفون بعالقاهتم مع قــّوات القّذايف عن عبور احلــدود، ما 
أطلق العنان ملنافسيهم. وحبلول العام 2012، جذب اإلغراء 
املايّل، املكتسب من ريع احلدود، العديد من املسّلحني اّلذين 
ــوال. هذا  نــّفــذوا كــّل أنــواع الّتجارة غري الّشرعّية وابــتــزاز األمـ
وقــــادت الــّصــراعــات الــاّلحــقــة وانــتــشــار الــعــنــف والــّصــدامــات 
املسّلحة إىل العديد من حاالت االغــالق  املؤقّتة ملعب راس 
جدير احلدودّي. ورغم أّن الرّتتيبات احلدوديّة اهنارت مبوازاة 
الّشرعّيني مل  الّتجارة واالقتصاد غري  أّن  إاّل  القّذايف،  سقوط 
يتوّقفا أبداً، لكنهما بقيا يف املقابل عرضًة للّتغرّيات الّسياسّية. 
هذا وسعى فاعلـون غري حكومّيني مثل القبائل وامليليشيات 
وشــبــكــات الــّتــهــريــب إىل الــّتــكــّيــف مــع الـــفـــراغ الّــــذي خلقته 
سلطات الّدولة اليت مل تعد قادرة علي االمساك بزمام األمور.

الّسياسات اجلديدة للّسيطرة على احلدود
لقد خسرت الّدولة الّليبّية، يف أعقاب سيطرة القّذايف، الّسيطرة 
عــلــى مــنــاطــق كــامــلــٍة لــصــاحل امليليشيات املــســلّــحــة. واحلـــدود 
سيطرٍة  ذات  “منطقٍة  مثل  مــا  بطريقٍة  هــي  الّليبّية  الّتونسّية 

ــلــّدولــة”81 حيث يــقــوم الــفــاعــلــون غــري احلكومّيون  ــدودٍة ل حمــ
بتحدي وُمساومة سلطة الّدولة. وقد تغّذى هذا احملّفز تدرجيّياً 
اّليت  اهلــويّــات،  العام 2011 عن طريق تسييس وعسكرة  منذ 
حّثت على “ميليشويّة اجملتمع الّلييّب”82. هذا وفشل املسار 
االنتقايّل يف ليبيا اّلذي نـُفِّذ بعد سقوط القّذايف يف احتواء أو 
، وهذا ما أبرز  إدراج هذه القوى احملّلّية يف مستقبٍل دميقراطيٍّ
بدوره جتزئة البالد، خصوصاً بعد العام 2014 عندما دخلت 
البالد يف منحدر دّوامة العنف املتفاقمة بسبب غرس منّظمة 
الّدولة اإلسالمّية يف منطقة سرت ومدينة صباتة قرب احلدود 
تأسيس  طريق  عن  اجلــهــاديـّـة،  اجملموعة  وسعت  الّتونسّية83. 
مــعــســكــٍر يف ســــرت، لــالســتــفــادة مــن الـــفـــراغ األمــــيّن وجــذب 
اجلهادّيني الّتونسّيني الّساعني للهروب من البلد، خاّصًة بعد 
محلة أنصار الّشريعة، اجملموعة الّتونسّية الّسلفّية اجلهاديّة اّليت 
اعُتِبت منّظمًة إرهابّيًة من قبل احلكومة بقيادة حركة الّنهضة 

يف شهر آب /أغسطس من العام 2013.
منذ العام 2011، سعى فاعلون غري حكومّيون على اجلانب 
اجلديدة.  الّسياسّية  احلالة  للّتكّيف مع  احلــدود  الّتونسّي من 
ومن أجل الّتعامل مع اجملهول وعدم االستقرار الّلذين خلقتهما 
حاالت االغــالق  املتكّررة للمعابر احلدوديّة، خلق جّتار بن 
قردان منّظمًة من أجل محاية مصاحلهم االقتصاديّة: املنّظمة 
األخويّة الّتونسّية الّليبّية. هذه املنّظمة فاوضت من أجل إعادة 
مع  الوسيط  دور  ولعبت  الّسابقة،  احلدوديّة  الرّتتيبات  وضع 
الّتداول  الّتونسّية إلبقاء احلدودة مفتوحًة وضمان  الّسلطات 
الّسلس للّسلع. كما لعبت املنّظمة أيضاً دوراً مهّماً، خالل 
مراحل انعدام األمــن وإقفال احلــدود الّــذي أصبح متواتراً يف 
العام 2014، يف حترير جّتاٍر تونسّيني أُوِقفوا وُخِطفوا يف ليبيا، 
ليبّيٍة،  والــتّــفــاوض من أجــل إطــالق سراحهم مع ميليشياٍت 
وإعـــادة سلعهم وأمــواهلــم. وتـــدّل هــذه املــمــارســات الوساطّية 
ــدود على حشد الــّدعــم: من  مــقــدرًة اجلــانــب اآلخـــر مــن احلـ
81  Thomas Risse (ed.), Governance without a State? Policies 

and Politics in areas of limited Statehood, Columbia Univer-
sity Press, 2011.  

82  Roland Marchal and Christine Messiant, Les chemins de 
la guerre et de la paix. Fin de conflit en Afrique australe et 
orientale, Paris, Karthala, 1997. 

83  Wolfram Lacher, “The Libyan revolution and the rise of local 
powers centres”, Mediterranean Politics, 2012, pp.167-140. 
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البريوقراطّيني والّنخبة املسؤولة عن األمن وزعماء القبائل وقادة 
امليليشيات يف ليبيا.

ــّدور املــصــريّي الّـــذي يلعبه الــفــاعــلــون غري  ــ ــرار هبــذا ال إّن اإلقــ
ــوٍء جــديــٍد عــلــى ســيــادة  احلــكــومــّيــون يــســاعــدنــا يف تسليط ضـ
الّليبّية منذ  انعدام األمــن الّــذي توّسع على احلــدود الّتونسّية 
والّليبّية  الّتونسّية  الّسلطات  جهود  من  بالّرغم   ،2011 العام 
املركزيّة. وبني العامني 2011 و2013، سعت كلٌّ من الّسلطتني 
الّتونسّية والّليبّية، املمثّلتني على الّتوايل باحلكومة اّليت تقودها 
يف  املتعاقبة  االنتقالّية  واحلــكــومــات  تونس  يف  الّنهضة  حركة 
املنتخب،  العاّم  الوطيّن  املؤمتر  ّشكلها  الّــيت  احلكومة  مثّ  ليبيا 
إىل تعزيز تعاوهنم األميّن عب تبادل املعلومات، وضمان فتح 
املعابر احلــدوديّــة، والّتدّفق احلــّر للّسلع والــنّــاس عب احلــدود. 
الواقع عن ذاتّية  ناتٌج يف  الّتونسّي  فنقص األمــن يف اجلانب 
استقالل قّوات األمن وعدم نزاهتهم يف إمساكهم للمجتمع، 
األمر اّلذي ظهر يف تراجع األجهزة األمنّية بني العامني 2011 

و2012.
على اجلانب الّلييّب، كان للّسلطات اجلديدة يف طرابلس تأثرياً 
صغرياً على اجملموعات املسّلحة. كما أّن فشلها يف الّسيطرة 
على احلـــدود وضــبــط املنافسة مــن أجــل الــوصــول إىل مــوارد 
احلـــدود فــاقــم الــّصــدامــات بــني اجملــمــوعــات املــســلّــحــة، وجعل 
الّلجوء إىل الّسالح أمراً ال مفّر منه. فقد خافت ميليشياٌت 
أو  للحدود  العابرة  الّتجارة  فقدان سيطرهتا على  عديدٌة من 
جمــّرد الــوصــول إىل املـــوارد احلــدوديّــة، وقامت بكّل ما مُيكنها 
مــن أجــل منع حصول ذلــك. ومبــا أّن الــّصــراعــات الّسياسّية 
والعسكريّة تفاقمت منذ سقوط القّذايف، فقد كان هدف كّل 
اجلماعات يف املنطقة هو الّتأّكد من إمكانّية وصوهلا إىل قناٍة 
واحــدٍة يف العامل اخلارجّي على األقــّل. وكانت ميليشيا زوارة 
املتواجدة حول معب راس جدير احلدودّي، وميليشيات الزنتان 
املتواجدة أكثر حنو اجلنوب، الفريقني الرّئيسّيني يف هذا الّنزاع.

كــان حـــرّاس احلـــدود قبل الــعــام 2011 مسؤولني عــن احلــدود 
الّتونسّية الّليبّية. وقد استخدم القّذايف غالباً رجااًل من قبيليت 
الّسيطرة  انتقلت  مثّ  احلـــدود.  امــتــداد  على  والنوايل  الصيعان 
أيــدي جملس نالوت  الــثّــورة إىل  الذهيبة وازن بعد  على معب 
الــعــســكــرّي. ويف حمــاولــٍة ملــقــاومــة سيطرة األمــازيــغ على مجيع 

الزنتان  ميليشيات  وليبيا، سعت  تونس  بني  احلدوديّة  املعابر 
للوصول إىل فتح معٍب حدوديٍّ جديٍد آخر هو مشهد صاحل. 
كذلك سعت الزنتان أيضاً الستغالل قبيلة الصيعان  واّليت 
متلك األراضي الواقعة على طول احلدود عب صحراء احلمادة، 
الزنتان،  القّذايف. فميليشيات  ملا فعله   بطريقٍة مشاهبٍة جــّداً 
نالوت مل يكن ضمن  بــصــراٍع مفتوٍح مع  البدء  بــأّن  املقتنعة 
اهتماماهتم، جتّنبت االخنراط املباشر يف توّتراٍت أو صداماٍت 

مع جمموعات نالوت، وفّضلت دعم  الّصيعان.

احلدود يف زمن الصراع: العسكرة والقمع 
والفساد

إّن الّسيطرة واملشاركة يف هذا الريع مها أكثر أمهّّيًة ممّا متثّله احلدود 
من مصدٍر رئيسيٍّ يغّذي الصراع. وتعتمد اجملموعات املسّلحة 
على عائدات هذا االقتصاد من أجل متويل أنشطتها والّدفع 
نفوذها  العسكريّة وتوسيع  قدراهتا  تقوية  وبالّتايل  ألعضائها، 
لــتــحــّوالٍت  ــامٍّ، خضع االقــتــصــاد أيــضــاً  الــّســيــاســّي. بشكٍل عـ
مهّمٍة أثارهتا القوة احملّلّية خالل أزمنة احلرب، كما يتبنّي من 
خالل الّتطّورات بعد العام 2011 يف مدينة زوارة الّساحلّية حنو 
الغرب )حــوايل 70 كيلومرتاً من احلــدود الّتونسّية وطرابلس(. 
هناك أبدى اجمللس احملّلّي اهتمامه بتدعيم دخله واالستقالل 
يف الرّبح،  فسعى هبذا اهلدف للّسيطرة على الّتجارة العابرة 
للحدود مع تونس، عن طريق االستثمار يف بناء مطاٍر ومرافق 
امليناء. هذه اجلهود كانت بسبب جمموعة  من املبّرات: قام 
بالرّتويج  اقتصاديٍّ،  اتّباع منطٍق  رجــال األعمال، عن طريق 
املنافسة  تستطيع  وتصديٍر  اســتــرياٍد  منّصة  أهّنــا  على  للمدينة 
املدينة  مع  أو  طرابلس  بالعاصمة  تعصف  الّــيت  الفوضى  مع 
احلليفة مصراتة؛ ويعتمد املنطق العسكرّي على تعزيز االقتصاد 
العابر للحدود من أجل الّنهوض بأعباء امليليشيا، وأخرياً حيّث 
املنطق الّسياسّي املدينة كي تصبح أكثر بــروزا ضمن حتالف 
فجر ليبيا وخالل املفاوضات مع األطــراف الّليبّية املتحاربة. 
إّن مثال زوارة قد تكّرر يف مصراتة ومدٍن ومناطق ليبّيٍة أخرى، 
نتيجة  الفوضى سيكون  اّلــذي سينشأ من  الرّتتيب  أّن  مبّيناً 
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تنافٍس شديٍد وحماوالٍت مستمرٍّة من الفاعلني غري احلكومّيني 
لتقوية مواقعهم على األرض.

ويف تونس، تدهورت احلالة األمنّية بقّوٍة مع ازدياد االعتداءات 
أنظمًة  لتضع  باحلكومة  دفــع  ممّــا   ،2015 الــعــام  اإلرهــابــّيــة يف 
أمنّيًة حدوديًّة يف مكاهنا للحّد من خماطر تسّلل اجملموعات 
اجلهاديّة. ففي أعقاب هجوم سوسة يف شهر حزيران/يونيو 
اّليت  احلكومة  رئيس  الّصيد،  حبيب  أعلن   ،2015 العام  من 
تقودها نداء تونس، بأنّه سيتّم َحْفر خندٍق على طول احلدود 
هذا  لكّن  200 كيلومرٍت،  طــول  على  املمتّدة  الّليبّية  الّتونسّية 
اإلعــالن حصل بعدما بدأ العمل يف شهر نيسان/أبريل من 
العام 2015. وتبنّي هذه احملاولة لتحويل تونس إىل قلعٍة عجز 
الــّســلــطــات عــن الــســيــطــرة يف حمــيــٍط إقــلــيــمــيٍّ غــري مستقرٍّ إىل 
حــدٍّ كــبــرٍي، مـــرتوٍك لعملّيات اإلغـــارة اّلــيت يقوم هبــا الفاعلون 
املسّلحون غري احلكومّيني. أّما بالّنسبة إىل العالقات مع ليبيا، 
فالّسياسات اخلــارجــيّــة حــول هــذه األخـــرية يف حكومة العام 
2014 الّتكنوقراطّية وحكومة حبيب الّصيد بداية العام 2015 

والّنظر  ليبيا،  فجر  الئتالف  مشرتكٍة  بكراهّيٍة  ُموجَّهًة  تبدو 
إىل تــونــس على أهّنـــا “قــلــعــٌة حتــت احلـــصـــار”84. ومــا أشعل 
الّليبّية، وتشديد  الــّرحــالت  جــاراهتــا هو حظر  مع  العالقات 
الّسيطرة على احلدود، وتوقيف قادة فجر ليبيا، ممّا يؤّكد أّن 

تونس ختّلت عن حيادها يف ما خيّص الّصراع الّلييّب.
باإلضافة إىل ذلك، أثار إقفال الّسلطات الّتونسّية ملعبَي راس 
جدير والذهيبة وازن احلدودّيني يف شهر شباط/فباير من العام 
2016، احتجاجاٍت هائلًة وصلت إىل ذروهتا يف 10 شباط/

فباير من العام 2016 عندما نّظمت حمافظة تطاوين ومدينة 
بن قردان يوم إضراٍب عاّم. إّن مقصَد هذه االحتجاجات هو 
جعل الّضغط على احلدود كبرياً، وقد ُوِضع أيضاً حتت سيطرٍة 
الّتناقضات  ملنع  امللموسة  الّتدابري  غياب  لكن يف  عسكريّة. 
الّتنظيمّية واالقــتــصــاديّــة املــوجــودة على جــانــيَب احلــــدود، فــإّن 
املــشــروعــة.  غــري  الــّتــجــارة  إيــقــاف  تثبت فشلها يف  عسكرهتا 
ويف املقابل فإّن فساد أجهزة الّدولة يــزداد سوء، ممّا ُيضِعف 
الّسيطرة احلكومّية، ويزيد من املنافذ احلدوديّة، ويُفِشل أخرياً 

84  Michel Camau and Vincent Geisser, Le Syndrome autoritaire. 
Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2003. 

الّــيت تقدر وحدها أن تبعد عنف  الرّتتيبات  مسألة اسرتجاع 
الّدولة.

ومـــن خـــالل عــســكــرة احلــــدود، دخـــل اجلــيــش الــّتــونــســّي اآلن 
الّتدّفق االقتصادّي غري  إىل امليدان. ويف حني أُرِســل لضبط 
املشروع، اتّبع املثال احلايّل ملختلف أجهزة الّدولة، ما نتج عنه 
الّسيطرة على جــزٍء من تأجري احلــدود من خــالل الــّرشــوات. 
بتنظيم  والّشرطة  الوطيّن  اجليش واحلــرس  من فشل  إّن جانباً 
دوريّاٍت مشرتكٍة ميكن تفسريه حبقيقة أّن املراقبة الّشديدة من 
شأهنا أن تبرت هذه املمارسات. نتيجًة لذلك، يقوم كّل جهاٍز 
بتنظيم دوريّاته بشكٍل مستقلٍّ عن اآلخرين. كما أّن انتشار 
الفساد جعل من دفع الرشوات غري ضامن بعد اآلن لعبور 
احلــدود، فالدفع مطلوٍب على كّل حمطّة توّقف. هكذا فإّن 
مّســاه فرانك  مــا  مــا يشبه  الفساد منتشٌر كــثــرياً، ويسعى وراء 
entrepre-( 85”مقاوالت الفساد“ )Frank Gunter )غانرت 

neurial corruption(. هذا وإّن بعض املهرّبني اّلذين حيملون 

الّذهب والكحول ومبالغ كبريًة من املال يلجأون إىل توظيف 
“جوكر”، اّلذي هو موظف يف  الّدولة جيلس قرب الّسائق 

كمرافٍق مايلٍّ لضمان الطّريق.
إّن القمع دون متييٍز والفساد  املتنامي ميآلن استياء الّناس اّلذين 
يعيشون يف املنطقة احلدوديّة، وهذا وضٌع سعت اجملموعات 
اجلهاديّة الستغالله هبدف جتنيد قّواهتا وتقويتها. وخالل شهر 
متّوز/يوليو من العام 2015، ترك املنطقة احلدوديّة حوايل ثالثون 
ليبيا.  الّدولة اإلسالمّية يف  “شــابـّـًا” من رمــادة لينضّموا إىل 
وأطلقت هذه األخرية، يف  7 آذار/مارس 2016 هجوماً رئيسّياً 
للّسيطرة على مدينة بن قردان الّتونسّية احلدوديّة، حُماَولًة منها 
الــّدولــة. كذلك زّود  الــّســّكــان احملّلّيني يف مواجهٍة مــع  وضــع 
اإلســـالم املــتــشــّدد بــقــواعــد لــثــورة احملــرومــني يف تــونــس86. إهّنــا 
تــغــّذي هتديد اجلــهــاديـّـني وتــدفــع أجــهــزة الــّدولــة بــاجتــاه “لعبٍة 
حدوديٍّة”87، اّليت تُبِقي الّتهديد حّياً بدل احتوائه، وتقّوي يف 

الوقت ذاته أجهزة الّدولة املسؤولة عن حماربته.
85  Franck Gunter, Political Economy of Iraq. Restoring Balance 

in a Post-Conflict Society, Cheltenham Glos., Edward Elgar 
Publications, 2013. 

86  Georges Fahmi and Hamza Meddeb, “Market for Jihad. Radi-
calization in Tunisia”, Carnegie Paper, October 2015.  

87  Peter Andreas, Border Games. Policing the US-Mexico 
Divide, Ithaca, Cornell University, 2001. 
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خامتة
الّتونسّية –  جيب معاجلة انعدام األمــن يف املنطقة احلــدوديّــة 
الّليبّية من خالل ثين العنصر األميّن إىل اسرتاتيجّيٍة سياسّية. 
نتيجة  الّتونسّي هو  املنطقة احلدوديّة على اجلانب  إّن وضع 
جتاهٍل طويل األمد من الّسلطة املركزيّة. ويعكس كالم الّسّكان 
الــّدولــة” يف منطقٍة معسكرٍة بــشــّدٍة مطالَب  حــول “غــيــاب 
شعبية لتعزيز الوجود غري األمينٍّ للّدولة: حتسني البنية الّتحتّية 
االقتصاديّة  والفرص  األساسّية  واخلدمات  والّتعليم  والّصّحة 
واسرتاتيجّية الّتطوير اّليت تأخذ بعني االعتبار الّروابط الّتارخيّية 
واجلغرافّية اّليت تربط هذه املنطقة بغرب ليبيا. ويف هذا الّصدد، 
قد تساعد منطقة جتارٍة حرٍّة بتنظيم الّتجارة عب احلدود غري 
الّرمسّية ومتّكني السّكان. وبدل عزل تونس يف منطقة اجلنوب 
الّشرقّي، من املهّم أن يتّم ضبط وتنظيم عملّية تكامل املنطقة 
مع حكومة الوفاق الوطيّن الّليبّية عندما تبدأ مبمارسة عملها 

يف طرابلس.
كما أّن تطّورات املنطقة احلدوديّة على اجلانب الّلييّب تفّسر 
ــّيــة ليست مــنــقــادًة  مــقــدار أّن الــّتــحــالــفــات والـــّصـــراعـــات احملــّل
والوطنّية.  السياسّيٍة  باالنقساماٍت  رئيسّي  أو  وحيٍد  بشكٍل 
احلــدود  ريــع  على  بالّسيطرة  املرتبطة  احملّلّية  واالســرتاتــيــجــيّــات 
لعب فعلّياً دوراً مهّماً يف رمسها، وجيب أن تؤخذ بعني االعتبار 
وينبغي  املركزّي.  املستوى  على  الّسياسّيني  الفاعلني  قبل  من 
بالّتحديد على حكومة الوفاق الوطيّن، برئاسة فايز الّسرّاج، 
أن تكون على بّينٍة من هذا الواقع يف مسعاها لتأسيس ترتيبات 

قويّة ، تكون جديدًة ومستدامة.
بالّتايل جيب على الّسلطات املركزيّة اجلديدة يف طرابلس أن 
تنّسق جهودها مع اجملتمع الّدويّل هبدف تبيّن  شكٍل المركزيٍّ 
من احلكم، يسمح ببناء الّدولة ويكتسب شرعّيًة بنظر القوى 
احملّلّية. كما أّن معاجلة مسائل نزع الّسالح وحّل اجملموعات 
املسّلحة جيب أن تتضّمن االنتباه إىل الّتحّديات االقتصاديّة 
أيّــام  يف  الّسلم  اقتصاد  وحتـــّول  احلــرب  بالديناميتني،  املرتبطة 
بناٍء ناجحٍة لألجهزة األمنّية واجليش  إعــادة  احلــرب، هبدف 

الّلييّب.
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اجلهاديّة وعالقتها بثقافة الّشباب 
وإيــديــولــوجــّيــتــهــم: قــضــّيــة أنــصــار 

الّشريعة يف ليبيا
)ماري فيتزجرالد( 

أصبحت مجاعة أنصار الشريعة، أكب تنظيم جهادي نشأ يف 
ليبيا بعد اإلطاحة مبعمر القذايف يف عام 2011، ترسخ سريعاً 
وجــودا يف عــدة مــدن وقــرى يف مجيع أحنــاء الــبــالد. تواجدت 
بــنــغــازي، وهــذا  أكــب فــروعــهــا مــن حيث العضوية يف مدينة 
األمر سيكون حمور هذا املقال. يف حني بدأت مجاعة أنصار 
الشريعة كمجموعة مسلحة ضّمت صفوفها رجاال معظمهم 
مــن الــشــبــاب الــذيــن قــاتــلــوا يف خمتلف الكتائب الــثــوريــة اليت 
ظهرت خالل االنتفاضة ضد القذايف، ساعد تركيزها الكبري 
على األعــمــال اخلــرييــة والــدعــويــة )الــوعــظ( يف توسيع قاعدة 

الدعم من جمالت اجتماعية اقتصادية خمتلفة.
للجهاديني  النواحي، قدم أنصار الشريعة حتدياً  يف كثري من 
األكب سناً )أو أولئك املنتمني إىل خلفية جهادية سابقاً( من 
الذين بلغوا سن الرشد يف الثمانينيات والتسعينيات.  أسلوب 
عمل أنصار الشريعة مبا أنـّـه يف نقس الوقت مجاعة مسلحة 
التأثري يف القلوب  وحركة أوسع ببامج اجتماعية هتدف إىل 
والعقول - اختلف عن أسلوب عمل اجلهاديني األكب سنا 
ألن البيئة الـــيت عــمــل خــالهلــا بــني عــامــي 2012 وأيــار/مــايــو 
الفئات  تــعــّرض اإلســالمــيــون مــن مجيع  2014 كانت خمتلفة. 

حتت نظام القذايف لقمع شديد وُدفع بأنشطتهم إىل اهلاوية، 
يف حــني أن الــفــرتة مــا بعد إسقاطه مسحت بــبوز مثل هذه 
الــتــيــارات. اســتــنــاداً إىل املــقــابــالت مــع أعــضــاء مجــاعــة أنصار 
امليداين  العمل  الشريعة وأسرهم ودوائرهم االجتماعية خالل 
يف بنغازي بني 2012 وأيار/مايو 2014 )عندما أطلق خليفة 
الكرامة ضد مجاعة أنصار الشريعة وغريها من  حفرت عملية 
اجملموعات املسلحة(، يستكشف هذا الفصل أسباب حتّول 

هذه اجلماعة إىل ظاهرة اجتماعية. 

انقسام األجيال
مــن الــضــروري النظر يف األجــيــال اجلــهــاديــة الــثــالث املتعاقبة 
للتمكن  بينها  واالنــقــســامــات  الثمانينيات  منذ  ظــهــرت  الــيت 
مــن تعني مــوقــع أنــصــار الشريعة داخـــل الطيف اجلــهــادي يف 
ليبيا. شّكلْت كــلٌّ مــن هــذه األجــيــال الثالثة جتــارب خمتلفة 
وُمتباينة داخل ليبيا وخارجها، وهذا ما بّرر استخدام كل منها 
السياسي واالجتماعي  املشهد  للرّد على  لطرق خمتلفة جــدا 
اجلديد الــذي خلقه إزاحــة الــقــذايف. يضم اجليل األكــب سناً 
الذين ولــدوا يف الستينيات وأوائــل السبعينيات والــذي اختب 
اجلهاد املسّلح ألول مرة يف املعركة ضد القوات املدعومة من 
االحتاد السوفييت يف أفغانستان يف الثمانينيات والتسعينيات. 
خلق قــدامــى حمـــاريب اجلــهــاد األفــغــاين مــن الليبيني عـــددا من 
اليت  بليبيا،  املقاتلة  اإلســالمــيــة  اجلماعة  أكــبهــا  اجلــمــاعــات، 
كانت تعمل بالسّر لسنوات قبل أن تعلن وجودها يف عام 
1995. وبعد عدة حماوالت الغتيال القذايف يف ذلك العقد، 

تعرضت اجلماعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا واجلماعات األخرى 
املرتبطة هبا إىل محلة قمع من قبل النظام.

اجلبل  منطقة  يف  املقاتلة  اإلسالمية  اجلماعة  معاقل  ُقصفت 
األخــضــر يف شــرق ليبيا، وخــاصــة حــول مدينة درنـــة، وألقي 
ــوا الــّســجــن. لــعــب هـــذا األمـــر،  ــ الــقــبــض عــلــى اآلالف وأُوِدعــ
جنباً إىل جنب مــع التجارب املــريــرة الــيت تــعــّرض هلــا أعضاء 
يف  وأفغانستان  اجلــزائــر  يف  بليبيا  املقاتلة  اإلسالمية  اجلماعة 
التسعينيات، دوراً فعاال يف القرار الذي اختذته قيادة اجلماعة 
– الذين كانوا معظمهم يف السجن يف ذلك احلني- أن يعيدوا 
إىل  اخلــطــوة  هــذه  أدت  النهاية  اسرتاتيجيتهم. ويف  النظر يف 
املــراجــعــات عــن الكفاح املسلح األمـــر الـــذي غطته اإلعــالم 
بــعــد ســنــتــني، انضمت  بــشــكــل مــكــثــف يف عـــام 2009. ومث 
بليبيا وكوادرها،  املقاتلة  اإلسالمية  للجماعة  السابقة  القيادة 
عدد  ولعب  االنتفاضة.  إىل   ،2010 يف  سراحهم  أطلق  ممــن 
كبري من الشخصيات املنتمية سابقاً للجماعة، مبا يف ذلك 
الثورة  زعيمها األخــري عبد احلكيم بلحاج، أدوارا رئيسية يف 
وتبّنوا التحول الدميقراطي ما بعد القذايف يف البالد، وتشكيل 
األحزاب السياسية والرتشح يف االنتخابات. إال أن ذلك مل 
يُعجْب اجليلني الثاين والثالث من اجلهاديني، الذين ينجذبون 
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باعتبارها  الدميقراطية  ويرفضون  متطرفًة  األكثر  التيارات  حنو 
منافية لإلسالم.

كان أعضاء اجلماعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا األكب سنا على 
خـــالف مــع اجلــيــل الــثــاين مــن اجلــهــاديــني يف املــنــاقــشــات الــيت 
جرت يف زنازين سجن أبو سليم بطرابلس حيث قُتل 1200 
مــن املــعــارضــني، معظمهم مــن اإلســالمــيــني، بــرصــاص قــوات 
النظام يف عام 1996. قامت قيادة اجلماعة اإلسالمية املقاتلة 
بليبيا من داخل سجن أبو سليم بصياغة مراجعات للكفاح 
املسلح. اجته عدد كبري من اجليل الثاين - واجليل الذي يليه - 
إىل التطرف بسبب شهود كبار السن من أسرهم، مبا يف ذلك 
اآلباء واألعمام وأبناء العمومة يُعتقلون ويُعذبون، ُيسجنون أو 
يُقتلون على يد النظام خالل اجراءات التسعينيات القمعية. 
وقد تطرف اآلخــرون بسبب جتارهبم اخلاصة خالل السجن 
- ُسجن عدد كبري يف البداية يف سجن أبو سليم بناء على 
حجج واهية، مثل هتمة أّن أحد من أقارهبم مبمارسة أنشطة 
القتال  جتربة  جــرّاء  التطّرف  إىل  آخرين  مئات  جلأ  معارضة. 
كجزء من التمرد يف العراق الذي أعقب الغزو األمريكي يف 

عام 2003.
ووفقاً ملا يسمى بسجالت سنجار اليت استولت عليها القوات 
األمريكية، كان الليبّيون ثاين أكب جمموعة من بني املقاتلني 
األجانب السبعمائة الذين انضموا إىل دولة العراق اإلسالمية 
التابعة يف ذلك الوقت إىل نتظيم القاعدة بني صيف 2006 
وعام 2007. اعتب أكثر من نصف هؤالء اجملندين درنة مسقط 
بنغازي. ُسجن  الربع تقريباً هم أصــاًل من  رأسهم، يف حني 
العديد من أولئك الغارقني يف الفكر األكثر تطرفا لزعيم دولة 
العراق اإلسالمية أبو مصعب الزرقاوي على يد النظام خالل 
عودهتم إىل ليبيا. مت اإلفراج عن عدد منهم كجزء من إطالق 
اجلماعة  تأهيل  إعـــادة  أعــقــب عملية  الـــذي  السجناء  ســـراح 
اإلسالمية املقاتلة بليبيا يف عام 2009 أّما البقية ففّروا يف وقت 
الحــق من سجن أبــو سليم وسجون أخــرى عندما سقطت 

طرابلس أمام قوات املتمردين يف آب/أغسطس 2011. 
ويف حـــني جـــاء قـــيـــادة أنـــصـــار الــشــريــعــة لــإلبــتــعــاد مـــن اجلــيــل 
الغالبية العظمى من صفوفها من اجليل الذي  الثاين، كانت 
جــاء بــعــده. كــان هــؤالء الشباب يف ســن املــراهــقــة  يف أوائــل 

فباير  الــقــذايف يف  االنتفاضة ضد  بــدأت  عندما  العشرينيات 
2011. ترك عدد كبري منهم املدرسة أو اجلامعة وتدفقوا إىل 

خــط املــواجــهــة، حــيــث شـــاركـــوا يف الــقــتــال ألول مــــرة، وهــي 
التجربة اليت غريهتم من عّدة نواٍح، ما جعل البعض أكثر ورعا 
وبعدها أكثر راديكالية. بينما كان أكب فرع ألنصار الشريعة 
يف بنغازي، فقد ظهر الحقاً فرعان أصغر يف درنة وأجدابيا، 
املتشددة.  بتياراهتا  تارخيياً  معروفة  أخــرى  شرقية  مدينة  وهــي 
كان القاسم املشرتك بني هذه املدن الثالثة هو مسار جهادي 
تارخيي واحلقيقة أن خاض عدد من شباهبا املعارك يف اجلبهة 

الشرقية عام 2011.
 كــان قليل جـــداً مــن الكتائب الــثــوريــة الــيت تشكلت خالل 
االنــتــفــاضــة اســالمــيــة حــصــراً، ناهيك راديــكــالــيــة، ولــكــن بعد 
يف  نفسها  تنظم  أيديولوجية  عناصر  بــدأت  الــقــذايف  سقوط 
جمموعات جديدة وكان من بني هؤالء ما أصبح يعرف باسم 
أنصار الشريعة. قبل أن أعلن أنصار الشريعة عن أنفسهم يف 
صيف 2012، عّب كبار الشخصيات من اجلماعة اإلسالمية 
سامي  الرئيسي  املنظّر  ذلــك  يف  مبــا  السابقة،  املقاتلة  الليبية 
الساعدي، عن القلق بشأن برنامج أفراد مثل حممد الزهاوي، 
الـــذي أصــبــح يف وقــت الحــق زعــيــم مجــاعــة أنــصــار الشريعة، 

والذين كانوا يعرفوهنم من أيام السجن معًا88.

والدة مجاعة أنصار الشريعة وتطورها يف 
بنغازي

 يف أوائل عام 2012، انقسمت العناصر املتطرفة يف الكتائب 
الــثــوريــة الرئيسية يف بــنــغــازي إلنــشــاء أنــصــار الــشــريــعــة. وزعــم 
قائدها حممد الزهاوي، أن الكتائب األخرى مل تكن ملتزمة مبا 
فيه الكفاية لدعم التنفيذ الفوري للشريعة89. بالرغم من ذلك 
االنتقاد، قدمت اجلماعة أول ظهور علين هلا جنبا إىل جنب 
مع عــدد من اجلماعات املسلحة خــالل عــرض مّت يف وسط 
ليبية ما بعد القذايف  بنغازي قبل أسابيع من أول انتخابات 

88   مقابالت �أجرهتا الاكتبة يف طرابلس وبنغازي، �سباط/فرباير 2012.

89   مقابةل �أجرهتا الاكتبة، �أيلول/سبمترب 2012.
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يف وقت الحق من شهر حزيران/يونيو. يف حني طالب مجيع 
املشاركني يف العرض إىل التعريف بالشريعة، ندد البعض ومن 
بينهم أنصار الشريعة بالدميقراطية العتبارها بدعة، وهي حجة 
رددها الزهاوي يف ظهور تلفزيوين له قبل عملية االقرتاع بيوم. 
حاول إسالميون آخرون يف بنغازي مّمن أيّد الدميقراطية، مبا يف 
ذلك بعض سجناء أبو سليم السابقني الذين رّشحوا أنفسهم 
الــزهــاوي. ومتكنوا من  دائــرة  االحتجاج ضمن  لالنتخابات، 
االنتخابات، على  بدعم  يكن  إن مل  الشريعة  أنــصــار  إقــنــاع 
األقل باملوافقة على عدم تعطيل العملية حبد ذاهتا. كما جنحوا 
يف إبعاد بعض األعضاء األصغر سناً من اجلماعة يف الفرتة اليت 
سبقت االقــرتاع90. استمرت هذه اجلهود على مدى العامني 
الالحقني ولكن مل يتوسع جماهلا، خصوصاً مع جاذبية أنصار 
الشريعة اليت كانت أقوى يف معظم احلاالت من احملاوالت اليت 
تقوم هبا اجملتمعات أو حىت العائالت لعدم توريط الشباب يف 

اجلماعة.
األمريكية  الدبلوماسية  البعثة  على  اهلــجــوم  تــداعــيــات  باتت 
ــنــغــازي يف أيــلــول/ســبــتــمــب 2012 نــقــطــة حتــــول ألنــصــار  يف ب
اعرتفت  لكنها  مشاركتها كجماعة  قــيــادهتــا  نفت  الــشــريــعــة. 
بإمكانية مشاركة أعضاء فرديني يف اهلجوم الذي أسفر عن 
لــه91. وقعت  مقتل السفري كريستوفر ستيفنز وثالثة مرافقني 
احــتــجــاجــات حــاشــدة يف بــنــغــازي واقــتُــحــمــت قــاعــدة أنصار 
الشريعة. ونتيجة لضغوط احملاورين وباعتبارها وسيلة لكسب 
بـــدأت اجلــمــاعــة بالتقليل من  أقـــوى،  مــوطــئ قــدم اجتماعي 
الضوء  مــن ذلــك حــاولــت تسليط  املسلحة، وبــدال  العناصر 
عن  بذلك  القيام  على  ُشجعت  وقــد  اخلــرييــة.  أعماهلا  على 
طريق وسطاء حمليني، مبا يف ذلك تيار اإلسالميني، منهم من 
البملانيني يف املؤمتر الوطين العام، يعتقدون أنه من خالل توفري 
الذين  الشباب  وأوئــلــك  الشريعة  ألنصار  اجتماعية  مساحة 
اجنذبوا إىل أيديولوجيتها ميكن ضبط اجلماعة وحل جناحها 

العسكري يف هناية املطاف.
غالبا ما استخّف هؤالء اإلسالميون األكب سناً، منهم العديد 
ممــن اســتــقــوا مــن اجلــيــل األول مــن اجلــهــاديــني، برتبة بأنصار 
الشريعة ومسريهتم واعتبوهم صغارا “متهورين” غري ضليعني 

90   مقابالت �أجرهتا الاكتبة، يف بنغازي، حزيران/يونيو-متوز/يوليو 2012.

91   مقابةل �أجرهتا الاكتبة، �أيلول/سبمترب 2012.

بالفروق الدقيقة يف علم الدين. “اننا نسأهلم عن مطالبهم، 
وهم يتلعثمون”، حبسب شكوى وسيط من الوسطاء، وهو 
شيخ أمضى عشرات السنني يف أبوسليم وترّشح لالنتخابات 
يف عام 2012. “كل ما يعرفونه، أو يظنون أهنم يعرفونه، هو 
أهنم على حق وحنن على خطأ. يظهرون غطرسة الشباب اليت 

تصبح أسوء جرّاء تسّلحهم”92.
أمــا وسيط آخــر من السلماين، وهــو حي ُمهّمش يف مدينة 
بنغازي حيث انضم العديد من الشباب إىل أنصار الشريعة، 
من  الــرغــم  على  الصوفية،  إىل  بامليول  املتطرفون  اهتــمــوه  فقد 
انه وصف نفسه بأنه من التيار السلفي العام. تــرّدد سكان 
السلماين بانتظام عند هذا الوسيط لطلب ملساعدة، فطلبوا 
ولكن  الشريعة،  أنصار  عن  بعيدا  بالبقاء  أبنائهم  إقناع  منه 
إليه.  بالقتل  لــه توجيه هتــديــدات  املــســاعــدة سّببت  حمــاوالتــه 
“يقول هــؤالء الشباب كلمات ال يفهموهنا جّيدًا” حبسب 
الوسيط. “يبدو األمر كما لو أهنم يتمردون ضد كل شيء، 

مبا يف ذلك أسرهم”93.
بينما ينحدر الزهاوي من خلفية متواضعة - كان يعمل يف 
بقية  فـــإّن   – السجن  مــن  تسرحيه  بعد  لإللكرتونيات  متجر 
أنصار الشريعة امتّدوا على نطاق واسع اجتماعي واقتصادي. 
وكـــان مــن بينهم أعــضــاء سابقون يف اجلــيــش اللييب – خدم 
أحــدهــم يف جمــلــس شـــورى اجلــمــاعــة - جنبا إىل جــنــب مع 
املتحدث  البناء. كان  وعمال  واملعلمني  واملهندسني  األطباء 
الـــرمســـي بــامســهــا يف وقـــت اهلـــجـــوم عــلــى الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة 
إحــدى  يعمل يف  باإلنكليزية كــان  نــاطــقــاً  أســتــاذاً  األمريكية 
النخبة  إليها  يرتاد  والــيت  بنغازي  اخلاصة يف  الدولية  املـــدارس 
يف املدينة. يف حني أن عددا كبريا من أنصار الشريعة يتحدر 
من مناطق بنغازي الفقرية مثل السلماين والليثي، حيث طال 
تاريخ النشاط اجلهادي، والبعض اآلخر ينحدر من عائالت 
الطبقة الوسطى. “وجد البعض اهلل” بعد التغلب على ماض 
مضطرب غالباً ما ختلله شرب كحول أو تعاٍط للمخدرات، 
ويعتب األخري مشكلة اجتماعية جّدية يف بنغازي. كان البعض 
الواعدين.  الثانوية  املــدرســة  أو  اآلخــر من طــالب اجلامعات 
بــات عــدد من هــؤالء “حمــاريب عطلة هناية األســبــوع” ألهنم 

92   مقابالت �أجرهتا الاكتبة، يف بنغازي 2012-2014.

93   مقابةل �أجرهتا الاكتبة يف بنغازي 2014.
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تطوعوا للعمل على نقاط التفتيش أو تأدية األعمال اخلريية 
يف أيــام عطلتهم. تــرك آخـــرون املــدرســة أو اجلامعة لتكريس 
أنفسهم متاما للمنظمة. مال أقارب هؤالء الشباب إىل تأطري 
أهنا “تثّبت هويتهم  فكرة  بناًء على  الشريعة  أنصار  جاذبية 

جبدارة من خالل االنتماء إىل كيان أكب منهم”94.
مت جتنيد عدد كبري يف املساجد القريبة فإذا لوحظ وجود شاب 
تقي جداً، تقّرب منه جمندو أنصار الشريعة املنتمني يف كثري 
إىل  تدرجييا  وجيذبونه  العمرية،  الفئة  نفس  إىل  األحــيــان  مــن 
دائــرهتــم. كــان عــدد كبري من جنود املشاة من الشبان الذين 
تبلورت  البعض من خــالل جتربة مشرتكة  تقربوا من بعضهم 
بــالــقــتــال عــلــى اخلــطــوط األمــامــيــة وشــهــود أصــدقــائــهــم ميــوتــون 

خالل انتفاضة العام 2011.
وصف والد أحد اجملندين، وهو طالب جامعي درست أخواته 
الطب واهلندسة املعمارية، التنوع الذي شهده يف املناسبات 
ما  أرغــب يف معرفة  قــائــال: “كنت  الشريعة  العامة ألنــصــار 
تورط ابين فيه. مل أكن أتوقع مثل هذا احلشد الكبري كما مل 
احلياة  مناحي  من  القادمني  الناس  بني  تنوعاً  أرى  أن  أتوقع 
املختلفة. حضر أشخاص من مجيع شرائح اجملتمع. ما كان 
الفــتــا حــّس األخــــّوة فيما بينهم، على الــرغــم مــن أنــين قلت 
لــلــقــادة الــذيــن التقيت هبــم أنـــه يف حــني يــبــدو أهنـــم يقومون 
بالعمل اجليد إاّل أن الشعور بوجود سحابة سوداء راودين يف 

ما خيص عقيدهتم”95.

القلوب والعقول
 قبل صيف 2014، عندما أطلق خليفة حفرت عملية عسكرية 
ضد أنصار الشريعة وغريها من امليليشيات يف بنغازي، وصل 
عدد املسلحني يف اجلماعة إىل 300 رجل يف املدينة، باإلضافة 
إىل قــاعــدة دعــم أوســـع تــالقــت بــــاآلالف. تُعتب اسرتاتيجية 
 2012 عــام  أواخــر  الشريعة من  أنصار  يعتمدها  الــيت  التوعية 
املــفــتــاح الــــذي بــنــوا عــلــيــه امـــتـــدادهـــم الحـــقـــا. اعــتــب قــادهتــم 
اخلــريي واخلدمات  العمل  القوي على  احلملة، والرتكيز  هــذه 
االجتماعية، حجر األساس إلرساء جمتمع قائم على تعريفهم 

94   مقابالت �أجرهتا الاكتبة، يف بنغازي 2014.

95   مقابةل �أجرهتا الاكتبة، يف بنغازي 2014.

ملبادئ الشريعة اإلسالمية ما يــؤدي إىل إقامة دولــة إسالمية 
يف هناية املطاف يشرف عليها تفسريهم للشريعة. قــّدم فتح 
املساحات العامة يف أعقاب اإلطاحة بالقذايف اليت مل تكن 
نتيجة  رّكـــزوا  الذين  اجلهاديني،  من  السابقة  لألجيال  متاحة 

لذلك، على الكفاح املسلح ضد النظام.
كــانــت إحـــدى مـــبـــادرات أنــصــار الــشــريــعــة األكــثــر جنــاحــا يف 
بــنــغــازي محــلــة مكافحة املـــخـــدرات فــيــهــا. اســتــغــلــوا املــخــاوف 
بشأن ارتفاع استهالك املخدرات بعد زمن القذايف – يف مدن 
مثل بنغازي اليت أصبحت غارقة باملخدرات غري املشروعة يف 
ظل تنامي االجتار - لبدء محلة التوعية العامة، والرتكيز على 
املدارس واجلامعات. كما افتتحوا عيادة طبية ومركز اإلسالمي 
ــام الــبــخــاري لعلوم  لــلــمــرأة، ومــدرســة ديــنــيــة امســهــا مــركــز اإلمــ
)وخاصة  للمحتاجني  الغذائية  املــواد  توزيع  ونظموا  الشريعة. 
يف املناسبات الدينية، مبا يف ذلــك العيد(، ورتبوا طــرق مجع 
الــقــرآن  تـــالوة  املنزلية وغــريهــا، وعــقــدوا مسابقات  الــنــفــايــات 

الكرمي ونظموا النشاطات الرياضية لألطفال.
القت مكافحة املخدرات اليت قام هبا أنصار الشريع، واليت 
اسُتخدم خالهلا محلة إعالنية مميزة، تأييد العديد من اجلهات 
احمللية مبــا يف ذلــك عــيــادة إلعـــادة التأهيل، شــركــة اتــصــاالت 
سلكية والسلكية ونادي األهلي الرائد يف املدينة يف عامل كرة 
القدم. كما متكن أنصار الشريعة من احلصول على دعم مركز 
الدم املركزي يف بنغازي إلطالق وتنفيذ محالت التبع بالدم 
نفذوا برنامج تنظيف الطرق بالتعاون مع جملس املدينة. باتت 
طريقة “شراء” الشركاء احملليني مفتاح تصّدر أنصار الشريعة 
يف بنغازي ككيان مهم. يف حني دعم الوسطاء احملّليون الذين 
أرادوا بشدة إضعاف اجلناح العسكري ألنصار الشريعة هذا 
على اجملتمع  لــن تشّكل خــطــراً  الــتــعــاون، ظانني أن اجلماعة 
الــوجــود جملموعة  بقي سبب  املسلحة  عنصرها  فـــإّن  املـــدين، 

كبرية- إن مل تكن األغلبية- من األعضاء واملؤيدين.
باإلضافة إىل ما سبق، يُذكر أن أنصار الشريعة فرضوا األمن 
يف مستشفى اجلالء. هذه املنشأة اليت تشمل وحدة الطوارئ 
الوحيدة يف بنغازي، تعّرضت لعدد من اهلجومات امليليشوية 
والعناصر اإلجرامية منذ 2011. وعلى الرغم من رفض طاقم 
أشـــادوا  إاّل  الشريعة  أنــصــار  إليديولوجيا  باملستشفى  العمل 
حبسن سلوك أنصار الشريعة وانضباطهم، حبيث أهنم يعتمد 
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عليهم أكثر من اجملموعات املسلحة األخرى اليت أوكلت هلم 
سابقاً مهمة حراسة املستشفى96. قامت جمموعات منافسة 
عـــدة مــــرات بــإبــعــاد أنــصــار الــشــريــعــة عــن املستشفى إالّ أن 

العاملني هناك كانوا يصّرون على إعادهتم.
تصّدرت نشاطات أنصار الشريعة احمللية مبا يف ذلك أعمال 
األعضاء اإلنسانية يف سوريا والسودان وغزة وسائل التواصل 
تويرت  وحــســابــات  الفيسبوك  صفحات  وخــاصــة  االجتماعية 
الــفــاعــلــة. بــاإلضــافــة إىل ذلـــك، أنــتــج جــنــاح الــرايــة اإلعــالمــي 
البامج  عالية عن  جــودة  ذات  فيديوهات  باجلماعة  اخلــاص 
إىل  باإلضافة  واالستعراضات.  املسلحة  والنشاطات  اخلريية 
للوصول  اإلجتماعي  التواصل  وســائــل  أمهية  اجلماعة  إدراك 
إىل األجــيــال الــصــاعــدة ، فهمت اجلــمــاعــة أيــضــا أمهــيــة نشر 
الــعــالمــة املــمــيّــزة الــدالــة عليها - وشكلها قـــرآن كــرمي مفتوٍح 
حماٍط بأسلحة كالشنكوف متعامدة - فعممتها على وسائل 
التواصل واملنشورات املطبوعة والقمصان والقبعات واملنتجات 

الرتوجيية األخرى اليت ُوزعت يف املناسبات العامة.

االستنتاجات: أثر عملية الكرامة
جـــاء دعـــم خليفة حــفــرت مــن الــعــامــة يف بــنــغــازي يف هجومه 
األحادي الطرف على اجملموعات املسلحة مبا يف ذلك أنصار 
الشريعة، يف أيار/مايو 2014، نتيجة لتصاعد االحباط بسبب 
تدهور االوضاع االمنية. على وجه اخلصوص، تصاعد الغضب 
النظام  أمــن  الــيت طالت عناصر  اإلغــتــيــاالت  بسبب سلسلة 
السابق والناشطني يف اجملتمع املدين والقضاة والصحفيني وظّن 
شرحية كبرية أن املسؤولية تقع على عاتق أنصار الشريعة. يف 
األمريكية  اخلارجية  وزارة  أدرجــت   ،2014 الثاين/يناير  كانون 
أنصار الشريعة يف بنغازي ضمن الئحة املنظمات اإلرهابية، 
األمر الذي ضغط بشكل أكب على اجلماعة، فضاًل عن أسر 
أحد شركائها، أمحد بوختالة من قبل القوات األمريكية اخلاصة 

يف ذلك العام من شهر حزيران/يونيو.
من هنا، انقسم احملليون بشأن املناقشات حول كيفية التعامل 
مع أنصار الشريعة أو على األقل كيفية كبح اجلناح املسلح. 
رأى الــبــعــض أن احلــــوار هــو احلـــل األنــســب والــكــلــمــات الــيت 
ــنــاء بــنــغــازي وجيـــب معاملتهم  تــكــررت جــــراء األمـــر:“هـــم أب

96   مقابالت �أجراها الاكتب يف بنغازي، 2014.

على هــذا األســـاس”. حصلت عــّدة مــبــادرات للوساطة بني 
قـــادة أنــصــار الشريعة والعقيد ونــيــس بــو مخـــادة، الـــذي كثرياً 
أنصار  ما تصادمت وحداته اخلاصة )الصاعقة( مع مقاتلي 

الشريعة يف املدينة.
بعد فــوات األوان، عرف بعص أولئك الذين دعموا سياسة 
احلوار وحده أهنم مل يفكروا جيداً بشأن نوايا املتشددين داخل 
اجلماعة. رأى مراقبون آخرون، ومن بينهم جهاديون سابقون 
من اجليل األول، وخصوصاً أعضاء اجلماعة اإلسالمية املقاتلة 
باإليديولوجيا من خالل  بليبيا، وجــوب سحب األقــل تعلقاً 
احلوار قبل اللجوء إىل القوة مع أولئك الذين ال جمال للتصاحل 
معهم. فحسب وجهة نظرهم، أدى تصّرف حفرت إىل تطرف 
عدد أكب بكثري من خالل شّنه احلرب على جمموعة واسعة 

من اجملموعات املسلحة.
ارتأى مناصرو حفرت بينهم جهاديون سابقون من اجليل األول 
من الذين افرتقوا عن شركائهم السابقني يف اجلماعة اإلسالمية 
املقاتلة بليبيا، أن مقاربة “اإلكراه فقط” ضرورية. يف احلقيقة، 
أدت أعمال حفرت إىل زيــادة أعــداد أنصار الشريعة وإعادهتا 
بنغازية  ميليشيات  لتكون جمموعة مسلحة حبتة وقيام  جمــدداً 
ذات أيديولوجية أقل تشدداً بتتوحد معها للدفاع عن النفس.

بعد حوايل سنتني من إطالق عملية الكرامة، ويستمر القتال 
يف بنغازي ومت اإلطاحة بقيادة أنصار الشريعة األصلية. ومع 
حالة اجلماعة االضطرابية، انضم عديد من أعضائها خصوصاً 
أولئك الذين التحقوا هبا على أساس تأثريها الظاهرية واختياهلا- 

إىل توابع الدولة اإلسالمية يف املدينة ألسباب مشاهبة.
مسلحة  من جمموعة  بنغازي  يف  الشريعة  أنصار  تطّور  يقّدم 
ــا إىل مـــا كــانــت أصـــاًل  إىل حــركــة اجــتــمــاعــيــة أوســــع وعـــودهتـ
ــذور الــتــطــرف يف ليبيا  ــ تــارخيــيــة-اجــتــمــاعــيــة عـــن جـ دروســــــاً 
استئصاله  يزعم حفرت  هلا مستقباًل. يف حني  التطرق  وكيفية 
والقمع  العنف  تكتيكات  تظهر  الشرقية،  ليبيا  يف  التطرف 
اإلعتباطية إمجااًل اليت جلأ إليها - املشاهبة لتلك املستخدمة 
الــقــذايف يف التسعينيات- إشـــارات دالــة على نشوء  من قبل 
لإلنتقام. الساعني  الراديكاليني  الشباب  مــن  جــديــد  جيل    
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ــة اإلســــالمــــيّــــة يف لــيــبــيــا:  ــ ــ ــّدول ــ ــ ال
االسرتاتيجّية والواقع على األرض

)سيف الّدين طرابلسي و فرجينيه 
كلومبية (97

مقّدمة
أصبحت ليبيا - البلد اليت كانت قد تعتب سواَء بلد مصدر  
للمقاتلني أم  بلد عبور للمقاتلني األجانب الراغبني االنضمام 
إىل القوى املعادية لنظام األســد يف سوريا -  أرضــاً للجهاد 
واغتنمت   .2013 هناية  منذ  اإلسالمية  الدولة  ملنظمة  وهدفاً 
الدولة اإلسالمية الفرصة املتأتية عن الفراغ السياسي واألمين 
السائد يف البالد لتنجح يف ترسيخ جذورها ونشر تأثريها يف 
خمتلف القرى على طول الشريط الساحلي. يف عام 2015، 
كــان للمنظمة أثــر ولــو مل يكن كــبــريا بــقــدرات تــأثــري خمتلفة 
الدرجات حبسب املكان  يف درنة، بنغازي، سرت وصباتة. 

ومتكنت أيضاً من القيام بعمليات يف طرابلس ومصراتة.
مل تظهر الدولة اإلسالمية مشروعاً متكاماًل خيص ليبيا استناداً 
ــة ومـــن مث يف ســرت  إىل حتليل متــركــزهــا وتــطــورهــا أواًل يف درنـ
بــعــد هزميتها يف درنــــة. عــلــى الــعــكــس، اضــطــرت إىل تعديل 
اسرتاتيجيتها ونشاطاهتا لتتوافق مع الوضع احمللي وخصائص 
القرى اليت اعتبهتا مناسبة لتكون ساحة تطور هلا. أثّر التواصل 
مــع الفاعلني احملليني، وأيــضــا املــصــاحل واإلســرتاتــيــجــيــات اليت 
اعتمدهتا القوى السياسية والعسكرية األساسية على املستوى 
الوطين، بشكل كبري على قدرة الدولة اإلسالمية على إثبات 

نفسها وبسط سيطرهتا.
97   ت�تند هذه املشاركة اىل العمل امليداين اذلي قام به سسيف ادلين طرابليس يف 
ليبيا وعىل الإجامتعات اليت عقدها مع الفاعلني الليبيني اذلين مه عىل اتصال مبارش �أو غري مبارش 

واكلتصحيات  الإسالمية،  لدلوةل  اخملتلفة  للواثئق  حتلياًل  �أيضًا  �أجرى  الإسالمية.  ادلوةل  مبنظمة 

بوزارة ادلاخلية(   الردع اخلاصة )كتيبة طرابل�سية متصةل  اليت نرشهتا قوة  الصحفية واملعلومات 

والأهجزة الأمنية الليبية. التعبري والصياغة نتيجة معل مشرتك بني سسيف ادلين طرابليس وفرجينيه 

لكومبية .

ليبيا كنقطة عبور للمقاتلني املتوّجهني إىل 
سوريا

لفهم والدة الدولة اإلسالمية يف ليبيا، علينا العودة إىل عام 
اليت  العسكرية  العمليات  هناية  إعــالن  إىل  2011، خصوصاً 

قادها اجمللس الوطين االنتقايل يف تشرين األول/أكتوبر. بني 
الــكــثــري مــن الــســجــنــاء الــذيــن أطــلــق ســراحــهــم ، أغــلــبــهــم من 
اإلسالميني، قّرر العشرات منهم مث املئات التوجه إىل سوريا. 
النظامني  الواقع، تشاهبت األمــور بني سوريا وليبيا )قمع  يف 
لإلنتفاضة الشعبية( ولذا، أصبح القتال بالنسبة لبعض الثوار 
الليبيني ضد النظام السوري امتداداً طبيعياً للقتال ضد نظام 

القذايف.
اختلف مسات أولئك الذين توجهوا إىل سوريا فأول من غادر 
الــذيــن انــضــمــوا إىل الكتائب اجلــهــاديــة خالل  يف 2011 هــم 
بعد  سوريا  يف  القتال  ملواصلة  مستعدين  وكانوا  الليبية  الثورة 
األكثرية فلم يكن دافعهم القناعة الدينية  وفــاة القذايف. أمــاّ 
باإلنضمام إىل اجلهاد فحسب، بل على حد سواء  والرغبة 
تضامنا مع الشعب السوري. ذهب معظمهم لالنضمام إىل 
اجليش السوري احلر دون أن ميوهلم الدينية والسياسية تؤدي 

دوراً مهماً يف هذا االنتماء.
الثانية، يف 2012، فكانت خمتلفة مبا أهنا  املــغــادرة  أمــاّ موجة 
اعتبوا  الذين  أفغانستان،  من  احملــاربــني  قدامى  بعض  حــوت 
“قادة” للحركة اجلهادية. قرروا االنضمام إىل صفوف جبهة 
النصرة أو تأسيس وحــدات القتال اخلاصة هبم واليت ضمت 
أساساً حماربني ليبيني وأجانب. على سبيل املثال، كانت هذه 
يد  على  املؤسستني  األمـــة،  وكتيبة  املختار  عمر  حالة كتيبة 
ليبيني. يف فــرتة الحــقــة، انضمت وحـــدات الــقــتــال هــذه إىل 
جبهة النصرة أو الدولة اإلسالمية يف العراق والشام. ضمت 
موجة الرحيل هذه أيضاً اجليل الثاين من اجلهاديني الليبيني، 
األصغر عمراً، َمن الذين اختاروا مغادرة ليبيا خلوض احلرب 
ضد القوات األمريكية يف العراق يف 2003. باإلضافة إىل ذلك، 
تواجد عدد كبري من احملاربني القدامى من سجن ابو سليم 
)ذي السمعة البشعة ألنه يعتب أسوء مراكز االعتقال يف نظام 
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القذايف( من الذين اختاروا املغادرة.
اليت  اجملــمــوعــة  اخــتــيــار  بــشــأن  الليبيني  املقاتلني  خــيــار  اعتمد 
سينضمون إليها يف الثورة السورية على أســاس الفريق الذي 
يرّحب هبم. يف 2013، انقسم األغلبية الساحقة من احملاربني 
النصرة والدولة اإلسالمية. بعد  الليبيني يف سوريا بني جبهة 
ذلك، اضطلع هؤالء احملاربون مبهمة إنشاء منّظمة مرحِّبة هبم 
يف سوريا وتطويرها يف ليبيا.  حبيث، يصبحون نواة اجملموعة.

 

اختيار ليبيا كمنٍب لنمّو الّدولة اإلسالمية
حىت 2013، استفاد الليبيون الذين رغبوا الذهاب إىل سوريا 
من دعم الشبكات احمللية اليت دعمت نضاهلم. كانت ليبيا 
أيضاً نقطة عبور لألجانب الراغبني بالذهاب للقتال يف سوريا 
 ،2014 بــدايــة  2013 وحــىت  منذ هناية  التونسيني.  وخــصــوصــاً 
تغريت احلالة: مل تعد ليبيا بعد منطقة عبور- لتصبح الوجهة. 
قررت الدولة اإلسالمية جعل ليبيا مستوطنتها الرئيسية خارج 

احلدود السورية-العراقية.
ملكت ليبيا عدة مزايا مشجعة لتطوير املنظمة. خلق اهنيار 
نظام القذايف فراغاً سياسياً وأمنياً ومل تستطع أي قوى السيطرة 
على جــزء كبري مــن األراضـــي الليبية أو حــدودهــا. ساعدت 
ــر ســــوءاً خــلــق الــشــرخ داخــل  حـــرب ال2011 يف زيــــادة األمــ
اجملتمع اللييب أو شقاقات جديدة خصوصاً بني ثوار 17 فباير 
والقرى  القبائل  بني  األمــر  السابق، كذلك  النظام  ومناصري 
واجملتمعات أو جمدداً بني غرب وشرق وجنوب البالد. طّعمت 
اإلنقسامات السياسية وصراع الوصول إىل السلطة واملوارد بني 
اجملموعات واجملتمعات الفروقات اإلثنية مبا يف ذلك على سبيل 
املثال، قبائل طوراق والتبو مع القبائل العربية يف اجلنوب. أّدى 

ذلك يف معظم األوقات إىل االشتباكات العنيفة.
لتكون  اجلــغــرايف  ليبيا  مــن موقع  الــدولــة اإلسالمية  استفادت 
القاعدة األمامية يف مشال إفريقيا ومنباً تستشرُف من خالله 
املنظمة امتدادها إىل أراٍض أخرى. هبذه الطريقة، مثّلت ليبيا 
نقطة ارتكاز للنمو باجتاه اجلنوب وخصوصاً باجتاه املنظمات 
اجلهادية الصاعدة كبوكو حرام. مسح وجود الدولة اإلسالمية 
يف ليبيا بتشكيل فكرة عن النمو باجتاه الشمال وإنشاء شبكة 

متكن املنظمة مــن اإلقـــرتاب مــن أوروبـــا والقتال هــنــاك. بات 
جهود  تقسيم  لإلستقرار  املزعزعة  االسرتاتيجية  هــذه  هــدف 
ــغـــرب مـــن خــــالل تــعــديــد  ــــدول الـ اجلـــيـــش واجلـــهـــود األمــنــيــة لـ
اجلــبــهــات. بعد ذلـــك، ومــن خــالل التصرف هبــذه الطريقة، 
أمكن  اإلنــتــبــاه وإن  تشتيت  اإلســالمــيــة على  الــدولــة  سعت 
الرّقة،  على  الدولية  لإلئتالفات  العسكرية  الضغوط  تقليص 

عاصمة اخلالفة السورية.
فضاًل عّما سبق، فليبيا دول ثرية. فموارد الطاقة )النفظ والغاز( 
الــداعــمــة.  ــوارد  املــ الــيت تبحث عــن  ليبيا جــذبــت املنظمة  يف 
كذلك فإن املوارد املتوافرة متصلة أيضاً بوجود كميات كبرية 
مــن األســلــحــة الــيت خّلفها نــظــام الــقــذايف أو تلك املــســتــوردة 

خالل الثورة.
الــســابــق خليفة  اجلـــنـــرال  إطــــالق  2014 وبــعــد  مــنــذ منتصف 
حفرت لعملية الكرامة العسكرية يف بنغازي، كانت ليبيا توّفر 
للمنظمة واجــهــة حــرب جــديــدة. يف الــبــدايــة، عــاد جهاديو 

الدولة اإلسالمية إىل درنة.

الدولة  اختيار درنــة وأوىل عقبات إنشاء 
اإلسالمية يف ليبيا

لرتّكز عليها وتستثمر  الدولة اإلسالمية مدينة درنــة  اختارت 
مقربة  على  ألــفــاً   160 عــدد سكاهنا  يبلغ  مدينة  وهــي  فيها، 
من احلدود مع مصر، وهي معروفة أيضا بأهنا إحدى معاقل 

معارضة القذايف اإلسالمية يف التسعينيات98.
أملت الدولة اإلسالمية أن تستفيد من موقع حملي مناسب، 
الذين  املتطرفني  من مصر جلذب اإلسالميني  قريب جغرافياً 
أضحوا ضحايا القمع بعد انقالب اجلنرال السيسي يف متوز/

يوليو 2013.

سالمية املعارضة امل�لحة ضد نظام القذايف  98   منذ الت�عينيات، قادت اجملموعات الإ
ويه ممن جل�أ اإىل رشق البدل اذلي اكن الأقل ولءًا للنظام. و�أصبحت مدينة درنة نقطة ارتاكز 

للمعارضة بفضل بيئهتا العامة و�أرضها املناسسبة لتطوير جامعات المترد. اكن عدد خصوم نظام القذايف 

يف الرشق �أكرب بكثري من الغرب وذكل ما دمع اجملموعات اجلهادية يف معلية جتنيد لتمنية قواعدها 

يف املنطقة. راجع ايزابيل ماندرو  “من اجلهاد اإىل الإقرتاع : م�رية عبداحلكمي ابحلاج الوحيدة “، 

ابريس، سستوك، 2013.
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وكما هو احلال يف معظم قرى ليبيا بعد عام 2011،  أمسكت 
مؤسستان بأمور احلكم احمللي يف درنــة، ومها اجمللس البلدي 
املــســؤول عــن خــدمــات الشعب واجملــلــس العسكري املــكــوَّن 
من كتائب املدينة األساسية املسؤولة عن ضبط األمن.كان 
اجمللس العسكري يف درنــة هــو جملس شــورى جمــاهــدي درنــة 
وتــكــّون مــن 3 كــتــائــب: كتيبة شــهــداء أبــو سليم )هلــم ميول 
الدين  أمّهها وأكثرها تسلُّحا(، كتيبة صالح  إسالمية، وهي 

وكتيبة ثوار درنة.
عند وصوهلم إىل درنة، أسس اجلهاديون العائدون من سوريا 
جملس شورى شباب اإلسالم )IYCC(99، وهي هيكلية ترتكز 
نشاطاهتا يف املرحلة األوىل يف احلقل اإلجتماعي100. كانت 
األصداء إجيابية نوعاً ما من قبل سكان هذه املنطقة املرتوكة 
كلياً من الدولة. منذ تشرين األول/أكتوبر 2014، بايع جملس 
شورى شباب اإلسالم بالوالء للدولة اإلسالمية، األمر الذي 

أّدى إىل معارضة كتيبة شهداء أبو سليم.
الدولة  أبــو سليم لبسط  الرغم من رفــض كتيبة شهداء  على 
اإلسالمية سيطرهتا على املدينة غري أهنا ترددْت يف البداية يف 
الدخول يف مواجهة مباشرة مع جملس شورى شباب اإلسالم. 
العسكرية يف  أطلق خليفة حفرت عملية “الكرامة”  وعندما 
بــنــغــازي، والـــيت اســتــهــدفــت اجملــمــوعــات اجلــهــاديــة والكتائب 
اإلسالمية واجملموعات الثورية دون متييز؛ تعّرضت مدينة درنة 
للهجوم املباشر بواسطة العملية على شكل غارات على مواقع 
كتيبة شهداء أبو سليم وفُرض احلصار على املدينة على يد 
قوات حفرت بعد عدة حماوالت فاشلة من جانب هذا األخري 
يف املضي قدما. يف هذا السياق، اختارت كتيبة شهداء أبو 
سليم عــدم فتح جبهة جــديــدة داخـــل املــديــنــة عــب املعارضة 
أفضل  للقتال بشكل  ذلــك  للدولة اإلسالمية. كــان  املباشرة 
الكتيبة واجــهــت مشكلة  أيــضــا ألن  ضــد حفرت ولكنه كــان 
األسلحة والذخائر بسبب احلصار املفروض على املدينة101.

يف شهر حزيران/يونيو 2015، وبعد اغتيال ناصر العكر، عضو 
يف اجمللس، على يد أحد أعضاء الدولة اإلسالمية، اشتعلت 
99  http://www.newsabah.com/wp/newspaper/22166.

ضافة اإىل  سالم امل�اعدة املادية للأرس احملتاجة ابلإ 100   �أّمن جملس �ورى �سباب الإ
الأدوية والرعاية للمرىض، والهدااي للمناسسبات ادلينية واللوازم املدرسسية.

101  http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/8/12/

املواجهة بني جملس شورى جماهدي  درنة والدولة اإلسالمية. 
احتشد الشعب إىل جانب كتيبة شهداء أبو سليم ضد الدولة 
اإلسالمية وأخذ عدد كبري من املدنيني على عاتقهم القتال 
إىل جانب الكتيبة. ُدفع بالدولة اإلسالمية خارج املدينة يف 
هنــايــة األســبــوع األّول مــن الــقــتــال الــيت انسحبت إىل منطقة 
الفتائح الواقعة يف حميط املدينة. بعد تكبد أوىل خساراهتا يف 
أّن  املنظمة اسرتاتيجيتها يف مدينة ســرت ظنا   ليبيا، رّكــزت 
نيسان/أبريل  هناية  أكثر. يف  مناسبة  احمللية ستكون  الساحة 
مراكزها حول  اإلسالمية مجيع  الدولة  2016، حني خسرت 

درنة، قررت اإلنسحاب اىل سرت.

أنصار الشريعة يف سرت، مركٌز لتأسيس 
الّدولة اإلسالمّية

القذاذفة،  قبيلة  اجتماعياً حول  أن مدينة سرت مهيكلة  مبا 
فهي تقليدياً إحدى معاقل نظام القذايف األساسية، اليت بقيت 
خملصة لــه خــالل الــثــورة ويف حــرب 2011. يف ذلــك احلــني، 
مل يكن هلا أعــداء كثر باستثناء بعض املنشقني املنظمني يف 
كتيبة ثــوار ســرت واجلـــزء األكــب منهم مــن اجلــهــاديــني. قاتل 
العراق  أو يف  القدامى(  )احملــاربــني  أفغانستان  منهم يف  كثري 
أبو  أكثرهم كانوا مسجونني يف سجن  الشباب(.  )املقاتلني 
سليم. كانت سرت آخر معقل وقع يف يد املتمردين. حصل 
ذلك يف تشرين األول/اكتوبر 2011 خالل القتال احلاد الذي 
بــأضــرار جسيمة102.  تسببت  الــيت  القصف  بعمليات  اتّــســم 
الكتائب  مــن  العظمى  الغالبية  اخــتــارت  القتال،  انتهاء  بعد 
الثورية االنسحاب وإعــادة الرتكيز على طرابلس أو بنغازي. 
كان وجودها على األرض يف املدن الكبى من البالد )أو يف 
جمال اهلالل النفطي( العامل احلاسم للمجموعات الراغبة يف 
تعزيز نفوذها وإثبات وجودها يف املعادلتني السياسية واألمنية 

اجلديدتني واحلصول على موارد جديدة.
طرح بشكل فوري انسحاب الكتائب الثورية األساسية بعد 
املــديــنــة ســـؤال معاجلة األمـــن. ألقيت مهمة  االســتــيــالء على 

102  http://elaph.com/Web/news/2011/10/690132.html.
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محــايــة املــديــنــة وحكمها بــعــد هنــايــة الــقــتــال عــلــى عــاتــق كتيبة 
ثـــوار ســرت وكــتــائــب جــهــاديــة أخـــرى. يف أوائـــل عــام 2012، 
أعلن أغلب أعضاء كتيبة ثوار سرت والءهم ألنصار الشريعة. 
أنــصــار الشريعة يف سرت  نــشــاطــات  الــبــدايــة، مل تتصف  يف 
ذلك  واضــحــة. تضمن  رؤيـــة  أو  هلــا خطة  يكن  بالنظام ومل 
احلفاظ على النظام ومكافحة اجلرمية املنظمة )خصوصاً جتارة 
املخدرات( واألنشطة االجتماعية، اليت القت تقديرا واسعا يف 
مدينة دمرهتا احلرب وهجرهتا السلطات اجلديدة يف طرابلس. 
أصبحت املدينة أيضاً وجهًة للمجاهدين األجانب خصوصاً 
بواسطة شبكات  إليها  الذين وصلوا  التونسيون والسودانيون 
تنفيذاً  املنظمة بالدهم  أتباع  ترك  تونس.  الشريعة يف  أنصار 
لقرار احلكومة التونسية يف آب/أغسطس 2013 الذي اقتضى 

باعتبار أنصار الشريعة منظمة إرهابية103. 
يف احلقل اجلهادي، يف عامي 2012 و2013، اقتصرت حركة 
أنصار الشريعة العسكرية على تدريب املقاتلني وإرساهلم إىل 
سوريا إضافًة إىل دعم اجملموعات اجلهادية يف مشال مايل من 
خالل تزويدهم باألسلحة. أما احلــدث األبــرز فكان إعالن 
البغدادي يف حزيران/يونيو 2014.  أبو بكر  اخلالفة من قبل 
يف البدء، كان ملعظم أنصار الشريعة حتفظات بشأن الدولة 
الــعــالقــات بــني املنظمة وجبهة  بسبب  اإلســالمــيــة خــصــوصــاً 
النصرة يف سوريا )خاصًة نقل املقاتلني من ليبيا إىل سوريا(. 
ولــكــن، حـــدث تغيري مــع وصـــول تــركــي البنعلي إىل ســرت، 
البحريين األصل وهو عضو يف جملس شورى الدولة اإلسالمية 
املركزية. شّكل وصوله104 جزءاً من اسرتاتيجية املنظمة املقتضية 
باإلنتقال إىل املدينة من خالل إرسال قادة بشخصيات ساحرة 
وخطباء ماهرين ساعيا إىل أن يعكسون تدرجييا ميزان القوى 
داخل أنصار الشريعة لصاحل جمموعة أنصار الدولة اإلسالمية. 
هدف البنعلي وقادة الدولة اإلسالمية إىل جتنيد مناصرين يف 
املدينة كما رحبوا باجلهاديني القادمني من اخلــارج. وبذلك، 
ظهر قادة جدد موالون للدولة اإلسالمية داخل أنصار الشريعة 
ُدفــعــوا تدرجيياً  فقد  القدامى  النصرة  قــادة جبهة  أمــا مناصرو 
إىل كتلة األقلية وأصبحوا منعزلني. بعد ذلك، انقسم أنصار 

103   املواهجة مع ال�لطات التون�سية اكنت بد�أت قبل ذكل ب�ستة �أ�هر.

104   يف متوز/ يوليو 2014، وفق الشهادات اليت مجعت خالل املقابالت اليت �أجراها 
سسيف ادلين الطرابليس

الدولة اإلسالمية والبغدادي  مع  الشريعة بني من أخذ طرفاً 
ومن بقي يف صف القاعدة وجبهة النصرة. حصل اإلنقسام 

دون اشتباكات، وتعايش الفريقان.
قررت الدولة اإلسالمية اإلعالن عن وجودها يف سرت وقامت 
 ،2015 إرهابية. يف شباط/فباير  بذلك من خالل عمليات 
بــأول ظهور علين هلا من خــالل نشر فيديو  املنظمة  أطّلت 
قطع أعناق 21 قبطيا مصريا اختطفوا قبل 3 أشهر. وصفت 
قــنــوات تــواصــل الــدولــة اإلســالمــيــة املختلفة ســرت على أهنا 
عاصمة والية طرابلس. هدفت اسرتاتيجيتها إىل رفع أعداد 
املنتمني هلا هناك لتقويتها، كما شجعت تبديد جهود قوات 
التحالف الـــدويل ضــد الــدولــة اإلسالمية يف ســوريــا والــعــراق، 
والدفع بالعمل العسكري إىل ليبيا. اعتبت الدولة اإلسالمية 
فتح جبهة جديدة وسيلة الكتساب املزيد من القوة العسكرية 
خطاهبا  وجعل  اجلـــدد،  اجملندين  وصــول  ولتعزيز  والسياسية، 

على أساس املواجهة بني العاملني الغريب واإلسالمي شرعيا.
تبعت ظــهــور الــدولــة اإلســالمــيــة اإلعــالمــي األول يف ســرت 
ــنــة مـــن خــــالل املـــفـــاوضـــات مـــع خمتلف  ســيــطــرهتــا عــلــى املــدي
أقلية  دفــع  القبائل ومــن خــالل  اجملتمع وخــصــوصــاً  مكونات 
للبغدادي.  الـــوالء  املدينة ممــن رفــضــوا  أنــصــار الشريعة خــارج 
انضم أكثر أعضاء هذه اجملموعة إىل أنصار الشريعة يف مدينة 
مع  للتعامل  اإلسالمية  الــدولــة  اضــطــرار  مــن  بالرغم  بنغازي. 
عــدة حمـــاوالت ملقاومتها مــن طــرف بعض السّكان احملليني، 

وخصوصاً قبيلة الفرجان، إاّل أهنا قامت بقمعهم. 

جناح الّدولة اإلسالمّية يف سرت: التأقلم 
مـــع الــفــاعــلــني احملــلــيّــني واالســـتـــفـــادة من 
الّتناحر بني الفصائل على املستوى الوطيّن

جاء قــرار الدولة اإلسالمية بالرتكيز على تأسيس نفسها يف 
مناسبة  ســرت نتيجة عــدة عــوامــل جعلت مــن املدينة أرضـــاً 
التوسع مستقبلياً. سرت  آفــاق  أمامها  للمنظمة وألهنــا تفتح 
مدينة ساحلية موجودة فيما ُيسمى “املنطقة الوسطى” يف 
طرابلس  أقليمي  بــني  لتواجدها  حساسة  منطقة  وهــي  ليبيا، 
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املوقع  النفطي. جيعل هــذا  اجملــاورة للهالل  املنطقة  وبرقة، يف 
املدينة مثرية لإلهتمام: فهو يوفر منبا ميكن من خالله السيطرة 
على حقول النفط وحتقيق مكاسب مادية منها105. تزايدت 
أمهــيــة هـــذا املــوقــع اجلــغــرايف بــعــد عـــام 2014 حبــكــم االنــقــســام 
احلاصل يف البالد بني املؤسسات السياسية املتنافسة: فبينما 
بــنــغــازي، هـــّدد حلفاؤه  الــكــرامــة يف  قــاد خليفة حفرت عملية 
للغاية  الصعب  الزنتان بشن هجوم على طرابلس، كــان من 
مصراتة،  الــذي حتكمه كتائب  ليبيا،  فجر  لتحالف  بالنسبة 
أن حيشد القوات ضد الدولة اإلسالمية يف ســرت من دون 

تعريضهم للخطر يف العاصمة.
الــدولــة اإلسالمية على مدينة ســرت يف حالة خراب  عثرت 
وشلل عسكري. مل تعد القبائل املهزومة اجملردة من السالح 
يف 2011 قادرة على مقاومة املنظمة حني قررت غزو املدينة. 
على العكس، قرر عشرات أو حىت مئات من أعضاء قبائل 
الــدولــة اإلسالمية. كــان جزٌء  القذاذفة وورفــلــة اإلنضمام إىل 
منهم مــن كــبــار الشخصيات واملــســؤولــني األمــنــيــني يف نظام 

القذايف.
يف  اجلهادية  اجلماعات  اختارهتا  الــيت  االسرتاتيجية  ساعدت 
سرت منذ عام 2011 يف جتنب الصدام مع السكان احملليني. 
على وجه اخلصوص، بدت الطريقة اليت اختارهتا ملعاملة كبار 
الشخصيات يف املدينة وشيوخ القبائل املعتبين موالني للنظام 
السابق، حامسًة . مثلما فعلت الدولة اإلسالمية خالل املرحلة 
األوىل من لسيطرهتا على املدينة، كان أنصار الشريعة حساسني 
جتاه القبائل وكبار الشخصيات احمللية كما استشاروهم بشأن 

إدارة املدينة.
بعكس ما حصل يف معظم مدن ليبيا األخرى، مل يستخدم 
اجلــهــاديــون أيـــاً مــن اخلــطــابــات التعظيمية لــثــورة 17 فــبايــر أو 
لــذلــك، تكّيفوا مع  العلم اللييب اجلــديــد.  رمــوزهــا وخــصــوصــاً 
عقلية سكان سرت الذين فضلوا “العيش حتت الراية السوداء 
)اخلاصة بأنصار الشريعة والدولة اإلسالمية( على أن يكونوا 
حتــت جناح 17 فـــبايـــر”106. دخــل أنــصــار الشريعة ومــن مث 

ادلوةل  غرّيت  النفط،  حقول  عىل  ال�سيطرة  يف  الفا�ةل  احملــاولت  تكرر  بعد     105
آابر النفط وحرمان  الإسالمية اسرتاتيجيهتا لتعمتد اسرتاتيجية “النفط احملروق” اليت مشلت حرق �

خصوهما من عوائدها املعتادة.

106   مقابةل �أجراها سسيف ادلين طرابليس.

الــدولــة اإلســالمــيــة يف نــقــاش ديـــين أكـــب، لــيــس عــلــى أســاس 
االنتماء إىل املعسكر الثوري أو إىل النظام القدمي، بل إىل األمة 
واجملتمع اإلسالمي. كما أصّروا بقوة على موضوع التوبة فيما 
يتعلق بأتباع النظام القدمي: كان املاضي السياسي للفرد غري 
مهم يف حال تاب عن أعماله السابقة. واعتب أولئك الذين 
تابوا وأقسموا الوالء للدولة اإلسالمية  أفرادا كاملي العضوية 
يف اجلماعة: ميكنهم احلصول على األسلحة واالستفادة من 

احلصانة، أيا كان الدور الذي أّدوه يف خدمة النظام القدمي.
أنــصــار الشريعة  نــوعــان مــن االنتماء إىل  تــواجــد بعد 2011، 
وبعدها مع الدولة اإلسالمية: فانضم األعضاء األصغر سناً 
بــدواعــي ديــنــيــة بينما انــضــّم األعــضــاء األكـــب ســنــاً كملجًأ، 
التأثري اإلجتماعي  واســتــعــادة  الــســالح جمـــدداً  ووسيلة حلــيــازة 
الــذي فــقــدوه بعد هزمية عــام 2011. فّكر البعض اآلخــر يف 

التحضري لإلنتقام من مدينة مصراتة اجملاورة، رمز الثورة.
رّكزت اجملموعات اجلهادية على حفظ النظام يف مدينة تركتها 
املؤسسات السياسية املركزية كلياً وحدها لتقع بيد امليليشيات 
اإلجرامية اليت سيطرت على املدينة بعد الثورة. رّكزوا أيضاً على 
واخلدمات.  العناية  تأمني  وخصوصاً  اإلجتماعية  النشاطات 
عّب رد فعل سكان سرت جتاه أنصار الشريعة وبعدها جتاه 
البداية،  بالشك. يف  الــدولــة اإلسالمية عن المــبــاالة مشوبة 
دخــلــت الــدولــة اإلســالمــيــة يف حـــوار واســتــشــارات مــع الــقــادة 
احملليني إاّل أهنا أوقفتها حني الحظت أن ميزان القوى مييل 
إىل طرفه. بعدئٍذ، أصبح حكم املدينة أكثر استبداداً وقمعاً.

إّن تزايد قّوة اإلكراه والقمع لسّكان سرت مل يكن قد قاد بعد 
إىل عمٍل وإطــاٍر من شأهنما هتديد سيطرة الّدولة اإلسالمّية 
على املدينة. فالّضعف العسكرّي للفاعليني احملّلّيني )خصوصاً 
قادة اجملموعات القبلّية األساسّية( القادرة على تنظيم املعارضة 
الّنسبّية. كذلك كانت  الاّلمباالة  هذه  موّسٍع  بشكٍل  يفسر 
ثــورة 17  إثــارة مسألة  الّدولة اإلسالمّية يف عدم  السرتاتيجّية 
فباير، مع ضراوة تصرحياهتم ضّد مصراتة وحتالف فجر ليبيا، 
مسامهة إضافّية يف احلفاظ على درجٍة من الّتماسك يف مدينٍة 

ال زالت تُعَتَب معقاًل ألتباع نظام القّذايف.
ــبـــرٍي من  ــفـــادت الــــّدولــــة اإلســـالمـــيّـــة إىل حــــدٍّ كـ ــتـ أخـــــــرياً، اسـ
على  املتقاتلة  الفصائل  بني  والّتنافس  الّسياسّية  االنقسامات 
الّصعيد الوطيّن. لذلك عندما شرع جملس مصراتة العسكرّي 
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يف نقل عدٍد كبرٍي من قّواته إىل سرت ملقاتلة الّدولة اإلسالمّية 
يف آذار/مازس 2015، وعندما بدأ القتال، هّددت قّوات مدينة 
الزنتان املتحالفة مع اجلنرال حفرت باهلجوم على طرابلس. وهذا 
ما دفع بقّوات مصراتة للعودة إىل العاصمة، فقد اعتبت هذه 
بكثرٍي من “استعادة”  أهــّم  تـَُعّد  الّسيطرة عليها  أّن  القّوات 

سرت.
بيد أّن الوضع سيتطّور مع اقرتاب صيف العام 2016. فتململ 
احملتمل  والّتوّسع  املستمرّة  املنّظمة  من  املتزايد  الغربّية  البلدان 
على  الّسيطرة  استعادة  من  ليبيا جعال  اإلسالمّية يف  للّدولة 
أمام خمتلف أطراف ليبية، املتلّهفني  مدينة سرت حتّدياً كبرياً 
مجــيــعــاً إلثــبــات قــّوهتــم وتــأكــيــد شرعّيتهم عــلــى صــعــيــٍد وطــينٍّ 
ودويّل. بالّتايل من املتوّقع حصول “معركة سرت” جديدة. 
وبــالــّرغــم مــن أّن اهلـــدف هــو الــّدولــة اإلســالمــّيــة، فقد تنتهي 
القّوات احلليفة  املتنافسة، وهي  الوطنّية  القّوات  مبواجهٍة بني 
حلفرت من جهٍة وقّوات مصراتة املوضوعة حتت سلطة اجمللس 
الرّئاسّي برئاسة فايز الّسراج، ما قد جيب الفاعليني احملّلّيني يف 

سرت على نسج حتالفاٍت جديدة.

اخلالصة
تكشف االسرتاتيجّيات املختلفة اّليت نّفذهتا الّدولة اإلسالمّية 
للبالد.  حقيقيٍّ  عمل  برنامج  ميلك  مل  الّتنظيم  أّن  ليبيا  يف 
لنا نقلة مركز ثقله مــن درنــة إىل سرت  هــكــذا، كما توضح 
هناية العام 2014، ومن جهٍة أخرى، كان الّتنظيم جمباً على 
تكييف خمّططه العملّي مع الوضع على األرض واملنطق احملّلّي 

والديناميات اّليت كان عليه مواجهتها.
وبالّرغم من وجــود الــّدولــة اإلسالمّية يف مــدٍن عــديــدٍة، فقد 

ُهــزِمــت مــرّتــني، يف درنـــة وصـــباتـــة107. وكــانــت اهلــزميــة يف كال 
الــقــّوات احملــلّــيّــة مــدعــومــًة من  بــه  احلالتني نتيجة عمٍل قامت 
الّسّكان، اّلذين رفضوا بقّوٍة ممارسات الّتنظيم وإيديولوجّيته. 
واخلــالصــة هــي أّن الــقــتــال ضـــّد الـــّدولـــة اإلســالمــّيــة ال ميكن 
خوضه دون املشاركة املباشرة على اجلبهة األمامّية للفاعلني 
فّعاٍل  بشكٍل  الّتصّرف  على  قدرهتم  أثبتوا  قد  اّلذين  احملّلّيني 

ضّد الّتنظيم.
وبالّرغم ممّا قد يشّكله الّتدّخل العسكرّي لــدوٍل غربّيٍة عّدٍة 
من إغراٍء، فإّن فعاًل كهذا يف ليبيا قد يكون غري مثمر. فقد 
يــســاهــم يف الــواقــع بتشريع نــظــريّــة الـــّدولـــة اإلســالمــّيــة القائلة 
بصدام “احلضارات” ومواجهة الغرب، األمر اّلذي من شأنه 
أكب من املقاتلني األجانب. هذا باإلضافة  أن جيذب عدداً 
إىل أنّه قد يضع الفاعلني احملّلّيني، املعارضني للّدولة اإلسالمّية 
الّسياسّي  الّلييّب  االتّفاق  عن  الّناجتة  الوطيّن  الوفاق  وحكومة 
املـُوقَّع يف الّصخريات يف شهر كانون األول /ديسمب من العام 
2015، يف وضٍع صعٍب للغاية، ويسّلط الّضوء على عجزهم 

تدّخٍل  أّي  بغالبّيتهم  يعادون  سّكاٍن  مع  الّتصّرف  يف كيفّية 
خارجيٍّ يف ليبيا.

سالمية التصف حبذر يف مدينة صرباتة، اليت اعُتِمدت كنقطة  107   اختارت ادلوةل الإ
التقاء للجهاديني التون�سيني الراغبني ابللتحاق ابلتنظمي يف ليبيا �أو ابلتوجه لحقًا اإىل سوراي. وما 

يربر هذا اخليار بشلك �أسايس هو واقع �أن مزيان القوة الع�كرية يف املدينة وجوارها مل يكن معومًا 

لصاحلها. اإن صرباتة مدينة ذات جملس ع�كري قوي ن�بيًّا وقريب من العامصة، مكدن �أخرى 

قوية ع�كراي مثل الزاوية. ويف �سباط/فرباير 2016، �نت الولايت املتحدة غارة عىل منل 

ي�أوي عنارص من ادلوةل الإسالمية، وقتلت �أكرث من 50 خشصًا، ورّسعت الصدام بني جملس 

صرباتة الع�كري وخالاي ادلوةل الإسالمية املوجودة يف املدينة. وبعد يومني متزّيا بقتال �وارع 

عنيف، اكن مقاتلو التنظمي قد ُقِتلوا �أو �أخرِجوا خارج املدينة.
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خالصة حروب الّداخل:
مــا هــي الــِعــَب الّـــيت ميكن أخذها 
عند الّنظر إىل الديناميات احملّلّية 

للّنزاعات يف سوريا وليبيا؟
لوجيي ناربوين
أغنيس فافيري

 فرجينيه كلومبية

رغم االختالف يف التوقيت واإلطار واحِلّدة، إال أّن الّصراعني 
الّسورّي والّلييّب  يشرتكان يف أمناٍط ومساراٍت عاّمة مشرتكًة. 
ففي احلالتني، سرعان ما حتولت االحتجاجات املدنّية، اّليت 
بــدأت أوائـــل الــعــام 2011، إىل ّصــراعــات دمــويّــة. ومــع حتــّرك 
الــّنــظــامــني لقمع هــاتــني الــثّــورتــني احملــلّــيــتــني الــّســلــمــيّــتــني، محل 
احملتّجون الــّســالح وانــضــّم إليهم منشّقون عــن اجلــيــش. كما 
توّسع  يف  والــّدولــيّــة  اإلقليمّية  للقوى  املتنامي  الّتدّخل  ساهم 

الّصراعات املسّلحة.
واســتــمــّر الــّصــراعــان مــنــذ الــعــام 2011، رغـــم حمــــاوالت األمــم 
املــتّــحــدة يف الــّتــوّســط وحـــّل الـــّصـــراع، مــع آثـــاٍر قــويّــٍة ومــدّمــرٍة 
البلدين.  من  يف كــلٍّ  الّتحتّية  والبىن  الّشعب  على  ومستدميٍة 
وكما هي احلال يف بلداٍن عصفت هبا احلروب األهلّية، فقد 
، باإلضافة  أسفرت عن انقساٍم مناطقيٍّ وعسكريٍّ وسياسيٍّ
إىل تطّرف اجملموعات والقوى املنخرطة يف االقتتال، وحتّوالٍت 

أساسّيٍة يف اجملاالت االقتصاديّة والّسياسّية واالجتماعّية.
حمّلّيني  فاعلني  ومتكني  بــروز  الرّئيسّية كانت  الّنتائج  إحــدى 
جدد، قد غرّيوا ترتيبات وهيكلّيات القّوة، وحرّكوا ديناميات 
جــديــدًة، ُمــؤثِّــريــن بالّتايل على األداء الــعــاّم لكلٍّ مــن الــّدول 

ــٍد خمتلفة. عــلــى سبيل املــثــال، غــرّيت  واجملــتــمــعــات عــلــى ُصــُع
الّتحّوالت املختلفة بشكٍل كبرٍي  احلوكمة يف أراضي الدولتني، 
وميزان  املــركــزيـّـة  والّسلطات  واملناطق  اجلماعات  بــني  العالقة 
القّوة  بينها، واالقتصاد الّسياسّي للكيانات اّليت هي ما دون 
الوطنّية، وطريقة توزيع املوارد. جيب أن تؤخذ هذه الّتحّوالت 
بعني االعتبار يف أّي حتليٍل للوضع احلــايّل، وعند الّنظر إىل 

اآلفاق املستقبلّية هلاتني الّدولتني.
َهــــَدَف هـــذا الــكــتــاب اإللـــكـــرتويّن للمسامهة يف فــهــٍم أفضل 
سوريا  يف  العاملني  املختلفني  احملّلّيني  والفاعلني  للديناميات 
وليبيا. واستند قرار دراسة  الديناميات احملّلّية على قناعتنا بأهّنا 
تلعب دوراً حامساً يف تشكيل الّتطّور العاّم للّصراعني، وبأنّه 
ال ميكن جتاهلها عند الّتفكري بطرٍق للّتغّلب على األزمتني، 
وتسهيل مــســارات حــّل الــنــزاع، ورســـم حــلٍّ مستدمٍي ملــا بعد 

النزاع.
ال تشّكل املقاالت الّثماين يف هذا الكتاب اإللكرتويّن دراسة 
مقارنٍة للّصراعني، بل تسعى لفتح اجملال أمام دراسٍة ُمعمَّقٍة 
ومنهجّيٍة لبعض املواضيع املشرتكة بينهما: الواقع االجتماعّي 
– الّسياسّي للجماعات والعشائر واملدن والقرى؛ وحتّديات 
الشمولية واملمثّلية يف مسارات الوساطة وحّل النزاع؛ واالقتصاد 
ومسارات  العنيفة؛  والّصراعات  احلدوديّة  للمناطق  الّسياسّي 
تطّرف اجلهادّيني؛ واحملّفزات املختلفة لتدّخل الّدولة اإلسالمّية 
احملّلّي؛ وطرق  تدّخل الفاعلني اإلقليمّيني والّدولّيني وتأثرياهتم 
غطّتها  الّــيت  املواضيع  تنوّع  وبالّرغم من  احملّلّي.  املشهد  على 
املقاالت املختلفة، تستحّق الّنقاط أدناه الّتشديد عليها هنا.

تــآكــل أو اهنــيــار الّسلطة املــركــزيّــة    .1
وبروز أشكاٍل جديدٍة من احلكم احملّلّي

مبا أّن الّصراعني يف كلٍّ من سوريا وليبيا قد أّديا إىل انكماش 
مؤّسسات الّدولة أو جعالها غري فّعالٍة، فالفاعلني اجلدد غري 
والّشيوخ  احملّلّية  )اجملالس  والعسكريّون،  املدنّيون  احلكومّيني، 
ــة واملــنــظّــمــات غـــري احلــكــومــّيــة  والـــوجـــهـــاء واجلــمــعــيّــات اخلـــرييّـ
وامليليشيات واجملموعات املسّلحة، على سبيل املثال(، بدأوا 
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األحياء  يف  واألمــنــيّــة  واملؤّسساتّية  الّسياسّية  الــفــراغــات  مبــلء 
والقرى واملدن واجلماعات والكيانات احملّلّية األخرى. ممّا أّدى 
اجلديدة،  الّسياسّية  من “األنظمة”  وافــٍر  عــدٍد  تأسيس  إىل 

املتداخلة واملتعاونة واملتنافسة أحياناً.
يف حالة سوريا، فالفاعلون اّلذين جنحوا إىل حدٍّ ما يف هذه 
املرحلة بتثبيت مشاريعهم الّسياسّية يف مناطق معّينة )الّدولة 
اإلسالمّية وحــزب االحّتـــاد الّدميقراطّي الــكــردي )قــد حكموا 
عن طريق اإلقصاء ورفض الّتعّدديّة والّسيطرة االحتكاريّة على 
املناطق  اّتسمت  الّنقيض،  وعلى  واإلدارة.  اجليش  مــن  كــلٍّ 
اخلاضعة لسيطرة الفصائل املعارضة املختلفة بتعّدد األقطاب، 
والّتنافس  العسكريّة، كذلك  القوى  مراكز  بتنافس  واشتهرت 

بني الفاعلني املدنّيني والعسكرّيني من أجل الّسلطة واملوارد.
ويف ليبيا، فاهليكلّيات احلاكمة )مثل اجملالس احملّلّية والعسكريّة( 
اّليت تأّسست على مستوى املدينة خالل حرب العام 2011، 
من أجل ضمان توفري األمن واخلدمات األساسّية، استمّرت 
مع حمـــاوالٍت مّت القيام هبا من أجــل خلق سلطاٍت سياسّيٍة 
مركزيٍّة جديدٍة عن طريق االنتخابات يف العامني 2012 و2014، 
إّن عدم قدرة الّسلطة الّسياسّية املركزيّة اجلديدة يف العام 2014  
على معاجلة الّتنافس بني اجملموعات والفصائل املتقاتلة، نتج 
عنها جتّدد املواجهة العسكريّة بني القوى احملّلّية والّتحالفات 
الوطنّية. وقاد هذا إىل انقساٍم مؤّسسايتٍّ على أرض الواقع بني 
غرب البالد وشرقها، وترافق ذلك مع ظهوٍر ألشكال حكم 

وحلٍّ للّصراع، حملّيٍة وجمتمعّية.
جيب يف كلٍّ من البلدين أن يتّم اإلقرار بالّدور احلاسم اّلذي 
لعبته الــقــوى احملــلّــيّــة، وأن يتّم األخــذ بــه بشكٍل أفضل عند 
والعسكريّة. كما  الّسياسّية  املؤّسساتّية  األنظمة  بناء  إعــادة 
ضمان  جيب تصّور آلّيات متثيٍل ومشاركٍة جديدة من أجل 
االخنراط الفعلّي للقادة احملّلّيني البارزين واملـُؤثِّرين يف احلوارات 

الّسياسّية احملّلّية ومسارات الوساطة.

2.  اآلثار االقتصاديّة الّسياسّية املرتتّبة 
على الّصراعني

ــوارد أحد  الــّضــاري مــن أجــل الّسيطرة على املـ ـُـَعــّد الّتنافس  يـ
الّسورّي  الّصراعني املسّلحني  أسباب استمرار وعنف ودمــار 

والّلييّب. وقد أّدى هذا الّصراع إىل انقسام االقتصادات الوطنّية، 
ــّدفــق االقــتــصــادّي  وتــزايــد ســيــطــرة الـــقـــّوات الــعــســكــريـّـة عــلــى ال
واملايّل، وبروز أو تعزيز مراكز اقتصاديٍّة جديدٍة على حساب 

اّليت كانت قبل احلرب، وهي إّما أهّنا مهِّشت أو ُدمِّرت.
الّتجاريّة  الّتدّفقات  توجيه  إعــادة  إىل  أيضاً  الّصراعان  وأّدى 
واإلجتار لتخدم حاجات اقتصادات احلرب. فساهم هذا يف 
خّط  ومناطق  احلــدوديّــة  املناطق  بني  املخفّي  الّدمج  تشجيع 
خمتلفة.  بأشكاٍل  واإلجتـــار  الّتهريب  على  ويستند  املــواجــهــة، 
عابرًة  جديدًة  اقتصاديًّة  مساحاٍت  هلــذا  نتيجًة  بــرزت  هكذا 

للوطن وما دون الوطنّية.
ــاّدّي واإلنـــســـايّن، الّـــذي أّمنته القوى  هــذا وســاعــد الــّدعــم املــ
اعتماد  زيــادة   يف  معّينني،  حمّلّيني  لشركاء  والّدولّية  اإلقليمّية 
هؤالء األخريين على الغري، باإلضافة إىل الّتأثري على موازين 
استمراريّة  أّن  رغــم  األرض،  على  املتقاتلة  الــقــوى  بــني  الــقــّوة 
هؤالء الفاعلني أو اختفاءهم بّينت أهّنا مرتبطٌة بعوامل أخرى 

مثل قدراهتم الّتنظيمّية.
لــقــد ربـــح الــفــاعــلــون غــري احلــكــومــّيــون املــســتــفــيــدون مــن هــذه 
الديناميات االقتصاديّة استقالال ذاتّياً عن الّسلطات املركزية، 
وأمهّّيًة على الّصعيد احمللّي، وتأثرياً يف رسم الّسياسات، على 
كّل من الّصعيدين احملّلّي والوطيّن. وجيب على اسرتاتيجّيات 
إعــادة اإلعمار والّتطوير أن تأخذ بعني االعتبار وجــود هذه 
الّشبكات اجلــديــدة والــرّتابــط الّــيت سامهت يف إعــادة تشكيل 
واملناطق  وليبيا  ســوريــا  يف  والّسياسّية  االقــتــصــاديـّـة  اخلــارطــتــني 

اجملاورة.

ــدّخــــل األجــــنــــيّب عــلــى  ــ ــّت ــ 3.  نـــتـــائـــج ال
ديناميات الّصراع

يف الــعــام 2011، كــان لــلــتّــدّخــل األجــنــيّب الــعــســكــرّي الّسريع 
والــرّئــيــســّي ضــّد الــقــّذايف يف القضّية الــلّــيــبــيّــة، وغــيــاب الــّدعــم 
املباشر ذي األمهّّية للمعارضة عندما بدأ نظام األسد بعملّية 
قمٍع هائلٍة، تأثرياً كبرياً على الّتطّورات األوىل والّتنامي الاّلحق 

للّصراعني.
غري مقصوٍد يف تغيري  ولعب اخنــراط الفاعلني اخلارجّيني دوراً 
الديناميات احملّلّية. فقد ساهم هؤالء، من خالل توفري دعٍم 
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سياسيٍّ ومــــاّديٍّ )شــرعــيّــٌة واعــــرتاٌف دويلٌّ ومــــوارد( ملنّظماٍت 
معّينٍة، عسكريٍّة وغري عسكريٍّة، يف تشكيل واقٍع جديٍد على 
األرض، داعــمــني بعض الــقــوى احملــلّــيّــة على حــســاب أخــرى 
بطريقٍة ال تتناسب بالّضرورة مع وزهنا احلقيقّي ضمن املناطق 
أو اجلماعات اّليت أتت منها. هذا وأّججت أفعاهلم يف بعض 
وفساد  شرعّية  وعــدم  انقسام  مــن  وزادت  الّتنافس  احلـــاالت 
الّصعيد  على  االنقسامات  أّن  ورغــم  املــدعــومــة.  اجملموعات 
الــطّــائــفــّي أو الــعــرقــّي أو القبلّي واملــنــافــســات كــانــت مــوجــودًة 
قــبــاًل يف ســوريــا وليبيا، لــكــّن الــّتــدّخــل األجــنــيّب )مــن ضمنها 
املساعدات اإلنسانّية( غالباً ما فاقمها،  إِذ الّتنافس للّسيطرة 
على األراضي واملوارد، واملواجهات العسكريّة، والّنزوح القسرّي 

عّمق الّشرخ بني هذه اجملموعات.
كــمــا أّن الــرّتكــيــز اآلن، الّــــذي يــصــّبــه الــفــاعــلــون اخلــارجــّيــون 
على احلرب ضّد الّدولة اإلسالمّية، له  نتائج أساسّيًة على 
الفعلّي  الدينامياتات احملّلّية يف سوريا وليبيا. وصار االخنــراط 
أو الّشكلّي يف هذه احلرب أداًة  رئيسّيًة الكتساب الشرعية  
بالّنسبة إىل الفاعلني احملّلّيني، اّلذين اخنرطوا يف منافسٍة ضاريٍة 
من أجل الّدعم واالعرتاف اخلَارجيَّني. هذا واسُتخِدم الّدعم 
أحياناً يف الّصراع الّسياسّي والعسكرّي ضّد اخلصوم أكثر منه 
ضــّد الــّدولــة اإلسالمّية. ومــع أّن قــوًى خارجّيًة تدخلت  أو 
هّددت بتّدخلٍّ عسكريٍّ مباشٍر ضّد الّدولة اإلسالمّية، لكّن 
املنّظمة اجلــهــاديّــة تكون أجنح  أثبتت أّن احلــرب ضــّد  اخلــبة 
عندما ترى خمتلف القوى احملّلّية مصلحًة سياسّيًة مشرتكًة يف 
لذلك(.  العسكريّة  الــقــدرة  متلك  )وعندما  ضّدها  الّتحالف 
بــالــّتــايل إّن الــديــنــامــيــات الــّســيــاســيّــة احملــّلــّيــة، خــصــوصــاً حوافز 
القوى احملّلّية للّتحالف ضّد الّدولة اإلسالمّية أو الّتساهل أو 
الّسلطة، هي مسائل رئيسّيٌة جيب  استخدامها للّصراع على 
أخذها بعني االعتبار عند وضع اسرتاتيجّيٍة فّعالٍة ضّد الّدولة 

اإلسالمّية.
خالصاٍت  إىل  للوصول  اإللــكــرتويّن  الكتاب  هــذا  يطمح  ال 
حمّددٍة حول األشكال اجلديدة للّسلطة احملّلّية يف سوريا وليبيا، 
أو االقتصاد الّسياسّي للّصراعات العسكريّة، أو الّتفاعل بني 
ذلك،  من  بــداًل  احملّلّية.  والدينامياتات  اخلارجّية  الّتدّخالت 
لقد سّلطنا الّضوء يف املالحظات املوجزة هنا فقط على بعض 

امليول والّتوّجهات الرّئيسّية اّليت تتأّتى من تركيٍز أساسيٍّ على 
وذلــك  الــّصــراعــني.  هذين  يف  احملــلّــيّــني  والديناميات  الفاعلني 
حيتاج إىل حتليٍل أعمق بكثرٍي، وهذا حتديداً ما يهدف للقيام 
 EUI) به برنامج مسارات الشرق االوسط  باجلامعة األوروبّية
Middle East Directions Programme –).  كما أّن اجلهد 

الّـــذي نــقــوم بــه مــن أجــل صقل حتليل الــواقــع على املستوى 
للّتوّجهات  عمومّيًة  أكثر  فهٍم  إىل  للوصول  ضــرورٌي  اجلزئّي 
الّشرق  منطقة  يف  املــدى  والبعيدة  نطاقاً  األوســع  والّتحّوالت 
ــــط. وهــــذه خـــطـــوٌة أســـاســـيّـــٌة حنـــو صــيــاغــة اخلــالصــات  األوســ

الّسياسّية اّليت تصدر من حبثنا واستخدامها على حنٍو فّعال.
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