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االفتتاحیة:

الدور السلبي لإلسالمیین في المعارضة السوریة

للقاعدةكسراًذلككان1955عامالبرلمانقبلمنالسوریةللدولةرئیساًالقوتليشكريانتخبعندما
السوریة: «من یخسر ال یعود لمركزه السابق وال ینجح ان حاول الرجوع»، بعد ست سنوات من إطاحة

حسني الزعیم بھ في أول انقالب عسكري سوري.

،1920عامدمشقحكممیسلون)(معركةإثرخسرالذيالحسینبنفیصلالملكالقاعدةھذهحكمت
1958عامحتىبغدادفيالھاشمیینمنخلفھومنھوالعراقحكمالتاليالعامفيتولیھبعدحاولوقد

العودة إلى حكم دمشق تحت شعار «الھالل الخصیب» من دون نتیجة. لم یستطع القوتلي االستمرار في
.1958عامالناصرلعبداألمویینعاصمةوسلم«البعث»وحزبالعسكرضغطتحتوذھبمنصبھ

لنبأنھا1982ــ1979أحداثفيسوریة)فيالمسلمین»«اإلخوان(جماعةھزیمةبعدالظنكان
تستطیع تصدر المشھد السیاسي السوري المعارض ثانیة، وبأنھا قد فقدت حظوظ الوصول إلى السلطة:
عندما قدمت الجماعة وثیقتي «میثاق الشرف الوطني» و«المشروع السیاسي لسوریا المستقبل» بعامي

استخلصواقد«اإلخوان»بأنالیساریةالسوریةالمعارضةفيترجیحاتھناككان2004و2001
دروس ھزیمة حماة عبر البعد عن نزعة العسكرة وأنھم في اتجاه نحو اإلیمان بالتعددیة الفكریة ــ

السیاسیة.

تشرین16فيالسوریةالمعارضةمنواسعطیفمعدمشق»«إعالنتأسیسفيالجماعةشاركت
معاالتفاقعبر2006شباطفيمفاجئةبقفزةقامواحلفاءھمیطلعواأندونمنولكنھم2005أول

نائب الرئیس السوري المنشق عبد الحلیم خدام لتأسیس تحالف سیاسي جدید، ثم من أجل خلع ھذا
القمیص الجدید ونحو محاولة االتفاق مع السلطة السوریة، عبر جھود من رجب طیب أردوغان وخالد

تلكفشلتلما.2009الثانيكانونفيالمعارض»نشاطھم«تجمیدوأعلنواغزةحرباستغلوامشعل،
المساعي قام «اإلخوان» بخلع القفازات الناعمة التي كان یمثلھا المراقب العام للجماعة علي صدر الدین

البیانوني وانتخبوا قیادة متشددة من حمویین ثالثة: ریاض الشقفة مراقباً عاماً، وفاروق طیفور نائباً
جرى2010آبفياجتماعأثناءالجماعة،شورىلمجلسرئیساًالطبشيحاتمومحمدالعام،للمراقب

في تركیا، وھم ثالثتھم تالمیذ لمروان حدید وسعید حوى اللذین قاما بالتنظیر  للسالح المعارض
اإلسالمي في السبعینیات.

على األرجح كان ھذا االجتماع في تركیا مؤشراً على غیوم اعترت العالقات التركیة ــ السوریة التي
انفجر.عندما1946عاممنذوأنقرةدمشقعالقاتتشھدھالمجدیدةبأجواء2004عامفيبدأت

منالخشیةتتملكھمالمعارضینمنالكثیركان2011آذار18فيدرعامعالسوريالداخليالوضع
أن یحاول «اإلخوان» أو «السلفیون الجھادیون السوریون» الذین برزت قوتھم في عراق ما بعد التاسع

كانعندماالخشیةھذهزادتالسالح.إلىواقتیادهالمعارضالسوريالحراكأسلمة،2003نیسانمن
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اإلسالمیون، وتابعوھم من «اللیبرالیین الجدد»، وراء فشل تشكیل «جبھة عریضة معارضة» من خالل
أيكانا،ثم2011أیارمنالتاسعفيوضعتللمعارضةحواریةوثیقةحولجرتمحادثات

مع2011أیلولمناألولاألسبوعفيالدوحةمحادثاتفشلوراءدمشق»،و«اعالن«اإلخوان»
«ھیئة التنسیق» لما أصّرا في الوثیقة التي تم التفاوض حولھا على رفض تضمین أي كالم یتضمن

«رفض العنف المعارض ورفض التدخل العسكري الخارجي.

الشھرذلكمنالثانيفيالسوري»الوطني«المجلستشكیلمنقلیلةأیاموبعد،2011أولتشرینفي
في اسطنبول، أخذ مجلس شورى جماعة «اإلخوان المسلمین» في سوریا قراراً بالعمل المسلح مثل

1979نیسانفيسوریا»فيالمسلمیناإلخوانلجماعةالعام«التنظیمشورىمجلسأخذهمشابھقرار
لجماعةالطلیعةتنظیمنفذھاوالتي1979حزیران16یومحلب،فيالمدفعیةمدرسةمجزرةقبلأي

«اإلخوان» قبل أن یتحد مع «التنظیم العام» و«تنظیم الطالئع اإلسالمیة» بقیادة عصام العطار في
.1980أولكانونفيالوفاق»«مؤتمر

2011الثانيكانون14تونسسیناریوبھایتكررلندمشقبأنكانتاإلخوانیةالقراءةأنیبدو
سوریة»«محاولةھناكتكونأنیمكنبلالحاكم،أسقطالشارععندما2011فبرایر11والقاھرة

لتكرار السیناریو اللیبي عندما قاد «العنف المعارض» ضد القذافي إلى استجرار التدخل العسكري
القطريبالمالالمتحكمھو2011خریففيطیفورفاروقكاناألطلسي».«شماليلحلفالخارجي

والموزع لھ تحت رعایة تركیا وكان ھو الذي یجبر التشكیالت العسكریة المعارضة، وخصوصاً
للمنشقین عن الجیش السوري النظامي، على أسماء إسالمیة لھذه التشكیالت وعلى االنضواء تحت

أجندات اإلسالمیین.

ثانيتشرین18یومصحافيبمؤتمرالشقفةریاضطالبوقدسوریافياللیبيالسیناریویتحققلم
لیبیافيساركوزيكأنھبموضعسوریافيأردوغانلوضعمحاولةفيتركيعسكريبتدخل2011

قبل أشھر (تحت قیادة من الخلف أمیركیة وفق تعبیر أوباما). یبدو أن الفیتو الروسي في مجلس األمن
بعدطرطوسإلىاألسودللبحرالروسياألسطولقطعإرسالثم2011األولتشرینمنالرابعیوم

أسبوع من طلب الشقفة قد منعت ذلك. كانت األجواء تقول بقرب وصول «اإلخوان المسلمین» إلى
السلطة في تونس والقاھرة.

فیھتولىالذينفسھالیوموھو،2012حزیران30في»1جنیف«بیانصدورمنأیامثالثةبعد
محمد مرسي السلطة المصریة، رفض فاروق طیفور عرض ناصر القدوة، نائب المبعوث الدولي كوفي

عنان إلى سوریا، بإدراج قبول مؤتمر المعارضة السوریة المنعقد في القاھرة في الثاني والثالث من
الجھدذروة2012تموزشھدوقدالختامي،المؤتمربیاننصفيجنیفبیانفي2012تموز

العسكري اإلسالمي مع سقوط شرق حلب ومع محاولة الختراق قلب مدینة دمشق عبر ھجوم من
تموز.18یومفياألزمةخلیةاجتماعأثناءالوطنياألمنمكتبتفجیرمعتزامنالشرقیةالغوطة

كان واضحاً من تدویل األزمة السوریة، ودخول موسكو على خط الدفاع عن السلطة السوریة: قال
بأنــدمشق»فيموسكوعنندافع«نحن:2012نیسانفيالتنسیقھیئةمنوفدأمامالفروف
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الموجة اإلخوانیة ستنحسر في دمشق بعد مدھا القوي وتسیدھا السلطة في تونس والقاھرة ومشاركتھا
بالسلطة في صنعاء وطرابلس الغرب، وھذا لیس فقط بحكم الرفض الروسي لتلك الموجة بل أیضاً بحكم

الرفض السعودي لتلك الموجة اإلخوانیة التي كان یتزعمھا أردوغان، حیث لم ینَس آل سعود مصیر
بأمر1818عامالمصريالحاكمباشاعليمحمددمرھاالتياألولىالسعودیةالدولةعاصمةالدرعیة
11یوممباركحسنيسقوطإثراإلخوانیةبالموجةمنھاقبولبعدواشنطن،انضمتالعثماني.السلطان

األمیركيللسفیراللیبییناإلسالمیینقتلإثراإلخوانیةالموجةتلكونابذيرافضيإلى،2011شباط
وتونسالقاھرةفيبالسقوط«اإلخوان»مصیرحكمماوھو،2012أیلول11یومبنغازيفيلیبیافي
2013أیارمنالسابعاتفاقمنذروسیاالىوتسلیمھتركیاأیديمنالسوريالملفونزع2013عام

في موسكو بین كیري والفروف.

«السلفیةتصدروبدایةاإلخوانیةاإلسالمیةاألصولیةشمسغروبواضحاًكان2013عاممنذ
الجھادیة» للمشھد اإلسالمي السوري: كان ھناك تنظیمات في الوسط بین «األصولیة» و«السلفیة
الجھادیة»، مثل «لواء التوحید» و«أحرار الشام»، ولكن كانت تنظیمات «السلفیة الجھادیة»،مثل
«جبھة النصرة» (الفرع السوري لتنظیم القاعدة) و«داعش»، ھي األقوى عسكریاً، وھذا ما جعل

یومفي2170الدوليالقرارجاءوعندماالمعارض،السوريالعسكريللعملمتصدرةالسودالرایات
الدولي،المجتمعبأنواضحاًكان«داعش»،بیدالموصلسقوطمنشھرینبعدأي،2014آب15

وبالذات في الغربین األمیركي واألوروبي، قد أصبح یرى التناقض الرئیسي مع (الرایات السود) التي
السوریة.السلطةمعولیس،2005ولندن2004ومدرید2001نیویوركفيضربتھ

للدیمقراطیینالقويالوجودرغمالسوریةالمعارضةاالسالمیونتزعم1982-1979أحداثفي
ضمن المعارضة وخاصة في (التجمع الوطني الدیمقراطي".تكررت زعامة االسالمیین للمعارضة

السلمیینللدیمقراطیینالقويالوجودرغم2011آذار18درعامعالبادئةالسوریةاألزمةفيالسوریة
لإلسالمیینثانیةھزیمة2016األولكانونحلبالوطنیة).كانتالتنسیقخالل(ھیئةمنوالتسوویین

قرنثلثقبلذلكإلىسبقھمبعدماالجھادیونالسلفیونتلقاھا1982شباطحماةھزیمةبعدالسوریین
األصولیون اإلخوانیون: لم تستطع المعارضة السوریة، بجناحھا السلمي والرافض للعنف، أن تحول من

1982شباطحماةكماكانتبأكملھاالسوریةالمعارضةلھزیمةعنوانا2016ًأولكانونحلبتكونأن
مع ھزیمة االسالمیین العسكریة ھناك عنواناً لھزیمة المعارضة السوریة،بجناحیھا االسالمي

الدیمقراطي،وھو مالم تفق المعارضة السوریة من آثاره إال في بدایة األلفیة الجدیدة.كانت ھزیمة
فيالدیمقراطیةالمعارضةمادامتبأكملھاالسوریةللمعارضةھزیمة2016و1982فياالسالمیین

الحالتین لم تستطع أن تمیز نفسھا أو تخط مساراً منفصالً عن االسالمیین، ولو اختلفت معھم في الحالتین
ببرنامجھا الدیمقراطي والسلمي.

فيتمثلتبأكملھاالسوریةالمعارضةلھزیمةترجمةھيمساراتبدأت2016أولكانونحلببعد
وتبنتھا2018عامسوتشيمؤتمرعنانبثقتالتيالدستوریةاللجنةوحتىوسوتشيأستانامسارات

االنتقالأجلمنالمحادثاتوعن2254القراروعن1جنیفبیانعنتراجعاًتعدالمتحدةاألمم
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مسارفيالسوریةالمعارضةھزیمةووعيإدراكیجب.2016عامفي3جنیفمثلتھاالتيالسیاسي
والفشل.الھزیمةبعدلمااستراتیجیةوبناء2021-2011أزمة

"إسرائیل" قوة إقلیمیة؟

محمد سید رصاص
2021\12\3"األخبار"،جریدة

االماراتدولةاتجھتعندماإسرائیل،دولةتاریخفيمنعطفا2020ًآب\أغسطس13یومیشكل
العربیة المتحدة العالن تطبیع العالقات مع اسرائیل،لیس وفق ما جرى سابقاً من الدول العربیة المطبعة

(مصر واألردن) ومن ثم منظمة التحریر الفلسطینیة من أجل تسویة منفردة للصراع تتضمن انھاءاً لحالة
الحرب وتسویة مواضیع تتعلق باألراضي والحدود،بل ھدفت أبوظبي من تلك الخطوة  العربي-

االسرائیلي االستقواء بتل أبیب أمام ریاح قادمة عاصفة في حال فوز المرشح الرئاسي األمیركي جو
بایدن باالنتخابات بعد ثالثة أشھر والذي أبدى نیة علنیة في تجدید االتفاق النووي مع ایران.تثنى ذلك مع

البحرین بعد أربعة أسابیع والتي تشارك اإلمارات مخاوفھا تلك وتزید علیھا أن السلطات الحاكمة في
المنامة تواجھ معارضة من االسالم األصولي الشیعي مدعومة من طھران. كان ھناك الكثیر من

المؤشرات على أن ولي العھد السعودي األمیر محمد بن سلمان ھو داعم للخطوتین االماراتیة والبحرانیة
خسارةتداعیاتوتخشى2015عامأوبامااتفاقسیناریوتكرارمنتخشىكانتالثالثالدولدامتما

ترامب،الذي سحب التوقیع األمیركي على ذلك االتفاق،في االنتخابات أمام بایدن،ولكنھ العتبارات داخلیة
تشرین23والمنامة.فيأوبوظبيخطوتيتثلیثعلىیقدمولمالدعمبذلكیجاھرلمسعودیة

تطبیعالحاكم،باعالنالسیادةمجلسعلىیسیطرون،الذینالسودانعسكرقام2020أول\أوكتوبر
العالقات مع اسرائیل معلنین ھدفھم الصریح وھو رفع السودان من "قائمة الدول الداعمة لالرھاب"

إقامةالمغربأعلن2020\دیسمبرأولكانون10وفيواشنطن،معلعالقاتالطریقوفتحدیونھوإزالة
تجمیدھاتمثم1993منذمنخفضمستوىعلى(كانتاسرائیلمعكاملةدیبلوماسیةعالقات

المتنازعالغربیةالصحراءبمغربیةاألمیركياالعترافنیلأجلمنالسودانخطى)على2002عام
علیھا بین المغرب وجبھة البولیساریو المدعومة من الجزائر،وھو ماحصل من واشنطن بالتزامن مع

تلك الخطوة تجاه تل أبیب،ویبدو أن الخرطوم والرباط تؤمنان بقول الرئیس الجیورجي السابق إدوارد
معاویةأقامعندما1999عامذلكموریتانیةأبیب".حاولتبتلیمرواشنطنإلى"الطریقبأنشیفانیدزه

ولد الطایع عالقات مع اسرائیل لتقویة نظامھ،ولكنھ لم یستفد من ذلك،وقد قام النظام الذي أطاح بھ
الخطوتینمنالعكسالتالي.علىبالعامأنھاھاثم2009عاماسرائیلمعالعالقاتبتجمید2005عام

السودانیة والمغربیة،كانت أبوظبي والمنامة تفكران باالحتماء واالستقواء باسرائیل ضد اتجاھات
أمیركیة مقبلة،ولكن رغم ھذا فإن الخطوات المذكورة تلك من العواصم العربیة األربع تقود بالنھایة إلى
جعل اسرائیل قوة اقلیمیة تحتمي بھا دول وتمشي تحت ظلھا ضد دول اقلیمیة أخرى أوتستقوي بھا ضد
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اقلیمیة(ودولاسرائیلأیدتھمعندما2021أوكتوبر25انقالببعدالسودانعسكركمافعلدولیةقوى
مثل مصر والسعودیة واالمارات)فیما عارضت واشنطن ذلك االنقالب.

ھذا تطور نوعي في اللوحة االقلیمیة لمنطقة الشرق األوسط لم نشھد مثیالً لھ منذ اعالن دافید بن
الذئبمثلاسرائیلكانت،حیث1948أیار\مایو14الجمعةیومعصرفياسرائیلدولةقیامغوریون

المنفرد في محیط اقلیمي معادي لھا،أوفي حالة أخرى مثل "المخفر الیھودي"للغرب األوروبي (حتى
االقلیمفيمحلیةاتجاھاتأولضربالمنطقة)لضبط1964عام(منذاألمیركي)وللغرب1956عام

المفاعلضربعندحسین،صدام1967و1956حربيفيعبدالناصرالغرب(جمالعلىخطراًتشكل
االسرائیلياالجتیاحعند1982عامالفلسطینیةالتحریر،منظمة1981عامالعراقيالنووي

).كان2021و2014و2012و2009-2008وغزة2006لبنانفيالفاشلةاسرائیلللبنان،وحروب
ھناك وظیفة إضافیة السرائیل وھي أنھا كانت مصدر المعلومات الرئیسیة لواشنطن عن االتحاد

إلىموسكومدخلأبیبتلتكونأنفي1949عامستالینآمالتبخرمنذالسوفیاتیةوالكتلةالسوفیاتي
الشرق األوسط.وحتى عندما فكر رئیس الوزراء االسرائیلي بن غوریون أمام الخطر الذي رآه في وحدة

عقلیةعنیخرجلمفإنھوإثیوبیةوتركیةایرانمعاقلیميحلفإقامةفيالمصریةالسوریة-1958
"المخفر"أو"الذئب المنفرد"أوعقلیة من ھو في قلعة محاصرة ویحاول نسج تعاون أوحلف مع من ھم

وراء أو خلف محاصریھ.

ماقامت بھ أبوظبي والمنامة والخرطوم والرباط أراح اسرائیل اقلیمیاً ،أكثر ممافعلھ
صدفة،ولیساقلیمیةقوة،وأعطاھا1993عرفاتویاسر1994حسینوالملك1979-1978السادات

أن یبعث خلیفة حفتر بابنھ صدام إلى تل أبیب من أجل نیل الدعم لترشحھ لالنتخابات الرئاسیة اللیبیة
نھایة ھذا العام،وأن تقلع الطائرة التي أوصلتھ السرائیل من االمارات،طبعاً مقابل أن یقدم في حال فوزه

باالنتخابات تطبیعاً لیبیاً مع اسرائیل وربما أبعد من ذلك(یوسي میلمان،صحیفة
نفتالياالسرائیليالوزراءرئیسزیارةأثناءفيبایدنالنظر،رفضیلفت).2021\11\7"ھاآرتس"،

بینیت اعطاء اإلذن لتل أبیب للقیام بعمل منفرد اسرائیلي ضد ایران في محاولة من تل أبیب الستئناف
دور "المخفر الیھودي"ضد حالة یراھا األمیركان خطرة ولكن تمیل االدارة الحالیة إلى معالجتھا عبر

.1967فياسرائیلتولتھابالوكالةحربعبدالناصر،ولوكانتمعكماحصلالحربعبرولیساالتفاق
لیس غریباً في حال فشل المفاوضات النوویة مع طھران أن تستأنف واشنطن اعتمادھا على "المخفر

الیھودي"ضد ایران.في السیاق نفسھ،وعبر تباعدات واشنطن وتل أبیب التي برزت في زمن أوباما
واستؤنفت مع بایدن بعد أن تقاربا في عھد ترامب، یجب مالحظة مدى التقارب الذي یحصل بین

اسرائیل وروسیا والصین،ومالحظة مدى التنسیق الروسي – االسرائیلي في أثناء الضربات الجویة
االسرائیلیة لمواقع ایرانیة عسكریة أولقوات موالیة لطھران موجودة على األراضي السوریة.

الیوم...ذلكقبلكانتالتيتلكمثل2020آب\أغسطس13مابعدمرحلةفياسرائیللیست
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مجتمع ما قبل الدولة

مصطفى سعد
موقع لیفانت

كان المستعمرون األوروبیون مسیحیین والفاشیون إیطالیین والنازیون ألماناً، وحالیاً المتطرفون
الجھادیون اإلسالمیون التكفیریون سنة والشبیحة علویین.

ربما تحمل ھذه الوقائع شیئاً من الصحة، لكنھا تضلل تماماً من ال یقرأھا في سیاقھا التاریخي
واالجتماعي، إذ إّن الصحیح أیضاً -بل األكثر صواباً- أّن المسیحیین لم یكونوا استعماریین وال كان
اإلیطالیون فاشیین واأللمان نازیین، ولیس العلویون شبیحة وال السنة متطرفین جھادیین تكفیریین..

فال یمكن مقاربة ظواھر االستعمار والفاشیة والنازیة والتطّرف والتشبیح واإلجرام وفھمھا وعالجھا
انطالقاً من مفھوم ھویاتّي دیني أو عرقي أو مذھبي، أي أّن السبب ال یمكن حصره في االنتماء تحدیداً

وإنما في مجموعة أسباب سیاسیة واقتصادیة وثقافیة وفكریة متداخلة ومتشابكة.. اجتماعیة
وال یسعنا إغفال أّن في بلدنا مشكلة طائفیة تنتج جرائم كارثیة. ولكن الجریمة ال تعالج بأي شكل من
أشكال اإلقصاء الفكري أو المادي للمجموعات التي ینتمي إلیھا "الشریر" في السردیة التاریخیة، بل

بمنع أسباب إنتاجھا سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً وفكریاً تاریخیاً إلخ…

صّدر النظام السوري نفسھ على أّنھ النظام "العلماني" الذي یحتضن مجتمعاً "فسیفسائیاً" بإسكات أدوات
التعبیر دون الدینیة، وكأن إمكانیة تعایش طوائف كثیرة ضمن مظلة دوالتیة ومجتمعیة واحدة یقترب من
مستوى اإلعجاز العلمي المسّجل باسم ھذه السلطة، غیر أّن ما كان النظام یحجبھ تماماً ویقمع القائلین بھ

حتى في مقاربات منطقیة ھو أننا مجتمع متعدد االنتماءات واالتجاھات والمصالح، ولم یتم احتواء ھذه
االتجاھات یوماً تحت مظلة دولة المواطنة -التي قد تكون الحل األسلم للحالة السوریة- بل بنفس الطریقة
التي تعامل بھا النظام على مدار عقود مع كل ما یتعارض مع سردیة نظام الحزب الواحد القائد الصمد.

وقد استعان بنفس منطق خطاب النظام السوري من نصبوا أنفسھم أو نصبتھم المنابر اإلعالمیة قادة
للثورة السوریة فراحوا یزعقون ویصرخون ویشتمون النظام السوري باعتباره نظام أقلیة علویة

-نصیریة كافرة في تشدق البعض- تقمع "األكثریة"، أي أھل السنة، في رد على سردیة النظام حول
الطائفیة. بالنسبة للثوار ومثقفیھم وداعمیھم المجتمع السوري متعدد الطوائف ولكن أكثریتھ ھم من السنة.
یكفي أن تجري انتفاضة األكثریة لإلطاحة بحكم األقلیة فكانت النتیجة اإلطاحة بالمجتمع السوري وبقاء

النظام.

بلى، النظام السوري نظام أولیغارشي لكن األقلیة الحاكمة ھي أقلیة سیاسیة تحتكر السلطة والدولة
والسیاسة واالقتصاد والثروة والثقافة واإلعالم والمجتمع بأسره. ھذا االحتكار ھو الذي یخلق مفھوماً

وحشیاً للسیاسة یقوم على االستئثار بكل شيء ولیس على التنافس الشرعي والمشروع بتعددیة المصالح
المتبادلة.
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وھذا االحتكار نفسھ ھو الذي یشحن المجتمع بكل ما ھو عنفي فیصبح الخوف من اآلخر والتربص بھ
وتحّین الفرص إللغائھ ھو أساس العالقات وأولویة المھام، لذلك حین تخّف قبضة السلطة االستبدادیة أو
تنھار ینطلق العنف الوحشي الكامن والمختبئ لیدمر الجمیع. لذلك یصح القول إّن انھیار النظام السوري

الذي رفض كل الحلول السیاسیة لو تم وفق سیناریو شبیھ بالسیناریو اللیبي في األعوام األولى من
األزمة كان سیجلب عواقب وخیمة على المجتمع الذي یعیش مع "اآلخر" وفق متخّیل خاص بكل فئة

تلكالكالسیكي،بمعناھاأخرىأھلیةحربأيَّأو1976لبنانتشبھحالةسیخلقاألرجحعلىوكان
ھي طبیعة المجتمعات التي تحكمھا أنظمة استبدادیة. ظاھرة الشبیحة نشأت في ھذا السیاق، وانطالق

حراك سرعان ما تشّوه وعانى ما عاناه من قصور وحمل خصائص وسمات الظروف التي نشأ فیھا في
السیاق ذاتھ فعجز أن یتحّول لثورة تكون توحیدیة وجامعة وحیویة في نفس السیاق أیضاً وظاھرة بروز

وانتشار عصابات القتل واإلجرام والتشبیح داخل صفوف "الثورة" في ھذا السیاق أیضاً.

فالمشكلة الطائفیة والحروب الطائفیة ھي نتائج ألسباب أخرى تخفیھا مصالح المستفیدین من سفك
الدماء. والمشكلة الطائفیة لیست أكثر خطراً من مشكلة الفقر والجھل والمرض -الذي یفتك بأكثر مما
تفتك بھ الحروب-وضعف التنمیة والتخلف الزراعي والصناعي والعلمي والتكنولوجي وسوء توزیع
الثروة إلخ... إّن المشكلة تكمن في الشكل المشّوه لظھور الدولة الوطنیة العربیة الحدیثة. وھو شكل

استبدادي "من المحیط الھادر إلى الخلیج الثائر"، حسب شعارات الخمسینات والستینات.

عسى أن یتعلّم السوریون، ھكذا السوریون بدون طوائف، ویطلقون ثورتھم الحیویة اإلنسانیة لتطیح
بالثورة الحالیة -التي أخذت شكل ثورة مضادة-والنظام. تطیحھما معاً استناداً إلى قواھا الذاتیة الصرفة

ولیس باتكاء على مساعدة "اآلخر"، إن كان "اآلخر" دوالً وأنظمة ال یختلف جوھرھا عن طبیعة النظام
السوري، أم كان "اآلخر" ھو هللا.

نقد "مراجعة ألداء المعارضة السوریة"

المسار)جریدةمن58العددالفتتاحیة(نقد

إبراھیم معروف
المراجعة النقدیة الصحیحة، ألداء أیة قوة سیاسیة، ضروریة وتقدم فائدة لھا، وللمجتمع الذي تعمل فیھ،
فتسلط الضوء على مختلف الجوانب، وخاصة السلبیة، مما یسمح بتقویم الممارسة، وتجنب االستمرار

بالخطأ أو إعادة تكراره، ومن ھنا تكتسي أھمیتھا.

وكي تكون المراجعة صحیحة یجب أن تكون علمیة وموضوعیة، وكأي عملیة علمیة، یجب أن ترتكز
على:
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معلومات صحیحة وكافیة. ومسؤولیة الباحث أن یجمع المعطیات، ویدققھا، ویستبعد غیر الصحیح منھا،
وال یخفى أن كثیراً من المعلومات التي یتم تداولھا في الحقل السیاسي یتأثر بالصراعات الجاریة في
المجتمع، فتغیب معلومات كثیرة، ویتم تشویھ قسم ال یستھان بھ، ویمكن أن یصل األمر إلى استحالة

تقدیم نقد صحیح ألي تجربة لغیاب المعلومات الصحیحة الكافیة. 

وقد تتوفر المعلومات الصحیحة، وتكون بحجم یكفي لدراستھا، ولكن األسلوب المتبع، المرتكز إلى
معرفة منھجیة ناقصة أو خاطئة، غیر مناسب أو خاطئ ویقود إلى الخطأ في التقییم والنتائج.

ویمكن أن تتوفر المعرفة المنھجیة، ولكن تغیب الموضوعیة، لسبب من األسباب، مثل العصبویة، فتأتي
عملیة النقد مشوھة وخاطئة ومضلِلة.

لعملیةتصدت"المسار"السیاسي)(المكتبالسوريالشیوعيالحزبجریدةمن58العددافتتاحیة
نقدیة ھامة، ضروریة وواجبة، وحملت عنوان "مراجعة ألداء المعارضة السوریة". وقد احتوت ھذه

المراجعة على نقاط في غایة األھمیة، كما تخللھا ثغرات وأخطاء، ولم تكن موفقة في بعض الجوانب،
ربما غیاب المعلومات الضروریة كان سبباً في ذلك، وربما وجدت أسباب أخرى.

بالنسبة لبناء السیاسة بداللة الذات أو بداللة اآلخر:

تقول االفتتاحیة أنھ إثر وفاة حافظ أسد أقامت بعض القوى، وأولھا «التجمع الوطني
الدیمقراطي»، سیاستھا بداللة اآلخر وتستثني االفتتاحیة ریاض الترك. وفي الواقع أن ریاض الترك لم

یكن استثناء في ذلك، فالبعث الدیمقراطي لم یعتمد ھكذا سیاسة، ولم یراھن یوماً على تیار (إصالحي، أو
غیر إصالحي) ضمن السلطة، وقد تكون ھناك قوى سیاسیة سوریة أخرى بعیدة أیضاً عن ھذا النھج.

وھنا ال بد من مالحظة أن بناء السیاسة بداللة الذات، الصحیحة والضروریة، لیست معزولة بشكل
مطلق عن اآلخر، وتوجھاتھ وسیاساتھ وأسالیب عملھ. خاصة عندما یكون ھذا اآلخر ممسكاً بالسلطة

بشكل استبدادي، وال یتورع عن أي عمل یكفل لھ ضمان سیطرتھ المطلقة على الدولة وأجھزتھا
ومؤسساتھا. 

االشتراكياالتحادباستثناءالمعارضةاتجھت2003نیسانالعراقاحتاللبعدأنھاالفتتاحیةوتقول
والمعارضون في «الحزب الشیوعي ــ المكتب السیاسي» ــ إلى «نھج االستعانة بالخارج»، وبناء
السیاسة بداللة «اآلخر» إلحداث تغییر داخلي سوري على غرار ما فعلت المعارضة العراقیة ضد

صدام حسین، بسیناریو عسكري أم بغیره. ھنا أیضاً یتم تجاھل موقف البعث الدیمقراطي الذي كان ضد
الحصارضدللعراقومساندةمناصرةمواقفاًواتخذ،1992-1991العراقعلىاألمریكيالعدوان

الجائر الذي فرض على العراق الشقیق بعد ھذا العدوان. وكان البعث الدیمقراطي، في أكثر من ساحة،
.2003عاماحتاللھضدكانكماعلیھ،المفروضبالحصاروالمنددینللعراق،الداعمینمقدمةفي

وضد إي استعانة بالخارج على الدوام. وافتتاحیات (الدیمقراطي) الجریدة المركزیة للبعث الدیمقراطي
كانت باستمرار تدعو لمقاومة االحتالل، ودعم المقاومة العراقیة، وأكد البعث الدیمقراطي، منذ بدایة
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العدوان على العراق الشقیق وحتى الیوم، إدانتھ لھذا العدوان وللقوى المتعاونة معھ، وكان من الداعمین
لمقاومة االحتالل وإفرازاتھ.

نزعتیناجتماعنتیجةجاء)2005أولتشرین16(دمشق»«إعالنتكوینأناالفتتاحیةتقول
وتسّیدھما في صفوف المعارضة السوریة «نھج االستعانة بالخارج»، وبناء السیاسة بداللة «اآلخر».

وھنا أیضاً یتم تجاھل موقف البعث الدیمقراطي، الذي وضع مالحظات عدیدة على وثیقة اإلعالن،
وطالب بتغییرھا، األمر الذي لم یتم، مما جعل البعث الدیمقراطي یرفض االنضمام إلى «إعالن

دمشق». ویتبنى اتجاھاً واضحاً مضاداً للنزعتین معاً، وكان ھذا االتجاه واضحاً في افتتاحیات ومقاالت
جریدتھ المركزیة "الدیمقراطي"، وعلى سبیل المثال جاء في "دراسة أولیة حول األوضاع العربیة"،

الدكتورالمرحومالعاماألمینالرفیقكتبھا،2006أیلولسبتمبر/29بتاریخ"الدیمقراطي"فينشرت
إبراھیم ماخوس:

"النظام السوري اغتال عدداً كبیراً من خیرة أبناء األمة، من قیادات حزبنا، والقوى القومیة التاریخیة
األخرى المعروفة، ولكن كل ذلك... ومع استمرار قمعھ وتشریده لرفاقنا... منذ الردة وحتى اآلن... ال
یمكن أن یدفعنا بأي حال إلى التخلي عن مبادئنا الثوریة الخالدة، ومواقفنا القومیة الراسخة... واالنتقال

على (موجات آالمنا) إلى االستقواء بالقوى الخارجیة، التي تقف أصال، وراء كل األنظمة العربیة
االستبدادیة الفاسدة، وكل كوارث أمتنا العربیة.. منذ بدایة البدایات وحتى اآلن.

ومع إصرارنا الراسخ على إدانة أي استقواء بالخارج، واستعدادنا للنضال حتى االستشھاد، لدحر
المخطط األمریكي-الصھیوني المطروح-تحت اسم الشرق األوسط الكبیر أو الجدید... لتفتیت وتدمیر
وطننا العربي، ونھب ثرواتھ الطبیعیة، وتحویل شعبھ إلى مجرد خدم وعبید. فإننا، وفي الوقت ذاتھ،

وقبلھ وبعده، نواصل نضالنا، بكل ما لدینا من قوة وإیمان بجماھیر شعبنا إلحداث التغییر الوطني
الدیمقراطي السلمي المنشود في القطر السوري المنكوب، واستعادة دوره القومي التاریخي الطبیعي

المعروف.

ولألمانة التاریخیة، نختم ھنا بالتأكید بأن سوریا، تشكل االستھداف األول القادم/ للمخطط
اإلمبریالي-الصھیوني، األمر الذي نأمل أن یدفع النظام-إلى االستجابة العاجلة، لمطالب "التجمع الوطني

الدیمقراطي" المعروفة-كشرط البد منھ إلنقاذ القطر من جحیم المخطط العدواني المذكور".

مرة أخرى تخطئ افتتاحیة (المسار) في تسجیل المواقف عندما تقول إنھ بین ما حصل في درعا یوم
السوریینالمعارضینكلعندالسیاسةبناءإلىعودةھناككان2011أیلولوبین2011آذار18

بداللة «الذات»، والحقیقة أن ممثلین عن المعارضة اجتمعوا في تركیا، وتحاوروا ألكثر من شھر، في
وحلفائھم،المسلمیناإلخوانموقفبسببنتیجةإلىالمشاوراتھذهتؤدولم،2011أیارأونیسان

الذین لم یوافقوا على مطلب رفض التدخل األجنبي وعدم اللجوء إلى السالح.

وتضیف،2011خریفمنذالممكنات»إدارة«نزعةعلىإرادویة»«نزعةطغیاناالفتتاحیةتالحظ
إلى ھذا، ارتباط معارضین سوریین كثر بدول كبرى أو إقلیمیة رأت أن نشوب النزاع السوري یخدم
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أجنداتھا الخاصة، وفي الواقع فإن االرتباط بالخارج كان ھو العامل األول ولم یكن مقتصراً على
معارضین سوریین كثر فحسب، بل كان یشمل قوى سیاسیة وتنظیمات مسلحة، كانت صاحبة الصوت
األقوى في المعارضة، وقد تم احتضانھا، ودعمھا، من قبل قوى دولیة وإقلیمیة كبرى، وقد ھیمنت ھذه

القوى والتنظیمات على الھیئة العلیا للمفاوضات منذ تشكیلھا.

األمیركيالتلزیموإنھاء)،2013أیار7(فيموسكوإلىالسوریةللمسألةواشنطنتلزیمعنالحدیث
الصعیدعلىالصراعحقائقتتجاھلواقعیة،وغیرصحیحة،غیرنظرةیقدم،2011خریفمنذلتركیا

العالمي، بین الوالیات المتحدة وحلفائھا وأدواتھا من جھة، وبین الصین واالتحاد الروسي وحلفائھما من
جھة ثانیة، وانعكاس ھذا الصراع على الساحة السوریة.

عن النماذج األربعة للسیاسیین، التي تتحدث عنھا االفتتاحیة، وبشكل خاص عن أولئك الذین یمتلكون
الحدس الذي یتیح لھم معرفة اتجاه الریاح السیاسیة القادمة، لقد أدرك البعث الدیمقراطي اتجاه الریاح،

وحذر من األحداث القادمة، ودعا لمواجھتھا في افتتاحیات ومقاالت جریدتھ الرسمیة، والدراسة
المذكورة أعاله "دراسة أولیة حول األوضاع العربیة" ،التي كتبھا الرفیق األمین العام المرحوم الدكتور
إبراھیم ماخوس تبین بوضوح أن البعث الدیمقراطي، على الرغم من كل ما لحق بھ من ظلم وتنكیل من
السلطة، لم یكن ینطلق من مواقف حاقدة أو من نزعة ثأریة، بل تعالى عن ذلك، لمعرفتھ بمواقف القوى

الدولیة، واتجاھات الریاح السیاسیة، وحرصھ على المصالح العلیا لشعبنا وأمتنا.

السوریةالدولةھوالمستھدفأنالدیمقراطيالبعثرأى،2011آذارفياألحداثبدایةومنذ
ومؤسساتھا ومقدراتھا، ودعا للحفاظ علیھا، وطالب السلطة بإدخال إصالحات حقیقیة، تستجیب لمطالب

الشعب التي تعترف نفسھا بأنھا مشروعة، تحصیناً للبلد وحمایة لھ.

وعن بناء السیاسة عبر التعاكس مع النظام، فھذه الممارسة لم تكن عند البعث الدیمقراطي طیلة العقد
الدامي، بالعكس كانت مواقفھ تنطلق من الحرص على سوریة ووحدتھا وسلمھا، وھذا ما جعل حتى

بعض األصدقاء، ومنھم حلفاء في ھیئة التنسیق الوطنیة، یتحدثون عن اقتراب البعث الدیمقراطي من
النظام.

،2014آب15بعدالسیاسیةالریاحالتجاه)pyd(الدیموقراطياالتحاد«حزبإدراكعنالحدیث
علىأصبحقد»،2014حزیران10«موصلبعدماوعراقسوریةفياألمریكي،التركیزوأن

«داعش»، یتجاھل اتجاه وأھداف السیاسة األمریكیة، وحقیقة المواقف األمریكیة من داعش ودورھا. 

بالنظریتحددنجاحاً،أوفشالًالیوم،وحتى2011آذار18منذسوریةفيحصلماعلىالحكمختاماً
إلى القوى الفاعلة وأھدافھا. إن األوضاع الكارثیة التي وصلت إلیھا سوریة، واالحتالالت المتعددة،
والدمار الرھیب، لیس في البنیان العمراني فحسب، ولكن في البنیان المجتمعي كذلك، ومئات آالف
الضحایا، ومالیین الالجئین والنازحین، ووصول غالبیة الشعب الكاسحة إلى حالة المجاعة، وفقدان
االستقالل والسیادة، تؤكد فشل وطنیي سوریة، أینما كانوا، في المعارضة أو في المواالة، في حمایة

وطنھم وشعبھم.
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القاعدة القدیمة الجدیدة في إطار الحفاظ على السلطة

من الطبیعي بسبب تباین المصالح الطبقیة داخل البرجوازیة أن تؤدي النقسامات واصطفافات عائدة
الختالف في الرؤیة حول الوضع الراھن ومستقبل الوضع.

تشیر العدید من الدراسات ،حول ھذا األمر، أن من االعتیادي أن تحل الخالفات عن طریق الحل
التوافقي بین القوى المتصارعة أو بشكل عام وفق تسویة تقسم الكعكة بین ھذه األطراف وممولیھم

الدولیین وانعكاس ھذا العامل على السوق الداخلیة.

فمن ھنا نأتي لقضیة ھامة جداً وھو أن التناقض القائم بین أجنحة البرجوازیة السوریة لھ أسبابھ
التاریخیة، وخاصة بعد عملیات التأمیم الواسعة للتجارة الداخلیة والخارجیة وسیطرة السلطة على العملیة

10رقماالستثمارقانونإقرار1991عامفيتمفقدمعروفھوفكماالستینیات،بعقداالقتصادیة
الذي أتاح للمستثمرین فرص للعمل داخل السوق الداخلیة، ولعبت السیاسة االقتصادیة المتبعة من قبل

الحكومات المتعاقبة دوراً في تضرر المنتج المحلي من جرائھا مما انعكس على عملیة إدارة الصراع مع
السوق العالمیة وانعكاس ھذا الصراع على السوق الداخلیة.

بعضھامعصراعفيالسوریةالبرجوازیةأجنحةدخلت2011عامفيالسوریةاألزمةتفجرفمنذ
البعض ، وكل تیار كان لھ مركز إقلیمي ودولي یعود إلیھ لتحدید سیاساتھ ، ویبین استمرار ھذا الصراع

إلى اآلن عملیة الفرز الطبقي الحاد بین أجنحة البرجوازیة السوریة وفي مقدمتھا الطبقة السیاسیة
الحاكمة التي حافظت على قوتھا الداخلیة من خالل التدخل اإلیراني والروسي وتمویلھما للسلطة

السوریة في صراعھا مع المعارضة المسلحة من خالل القروض واالتفاقیات الخارجیتین ، فالحظت
الطبقة السیاسیة الحاكمة أن دیمومة وجودھا في السلطة یتحتم علیھا إدارة ھذا الصراع وفق ما تتطلبھ

مصالحھا االستراتیجیة ـ، فبدأت ( وإلى اآلن ) بحصار القوى االقتصادیة للبرجوازیة السوریة التي ھي
خارج السلطة ، المحایدة والمعارضة ، وھذا ظھر من خالل ضریبة مرور بضائع البرجوازیة السوریة
التي ھي خارج السلطة  على الحواجز على سبیل المثال إلرغام ھذه القوى على التشارك غیر المنصف
والعادل مع رموز السلطة السوریة ،  وبالتالي إخضاع عملیة تراكم الرأسمال الوطني لسیطرة السلطة.

ھذا النھج االستبدادي لمنع تشكل بنى مقاومة لھیمنة السلطة مبنیاً على تقدیر أن فقدان السیطرة على تلك
البنى قد یقود لتشكل قوة سیاسیة موزونة قد تطیح بالسلطة أو تفرض تشاركاً عادالً لكل األطراف

وتنازالً من قبل السلطة عن بعض السیاسات الداخلیة التي قد (إذا لم نقل بالتأكید) تفرض تسویة سیاسیة
ستغیر موازین القوى داخل البالد، وبالتالي تشكل أكثر من مركز لصیاغة القرار الوطني ، الداخلي

والخارجي ، وربما تھدف السلطة لمنع تمكن ھذه البرجوازیة السوریة التي تقع خارج سیطرة  السلطة
من  فرض رؤیتھا االقتصادیة والسیاسیة عبر التحالف الوطني على كامل األراضي السوریة للوصول

لرؤیة اقتصادیة مشتركة و ندیة لسیاسات السلطة السوریة .
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فھذه القاعدة التي تتبعھا السلطة ال تبشر بتسویة وطنیة وفق القرارات الدولیة لألزمة السوریة في األفق
المنظور، فإذا لم تعي البرجوازیة السوریة التي ھي خارج نطاق السلطة لدورھا التاریخي في إنجاز

التغییر الدیمقراطي المطلوب، فإن الوضع سیزداد سوءاً.

ھذا ما تقوم بھ السلطة عن طریق رموزھا من خالل إحكام السیطرة الكاملة أو شبھ الكاملة على العملیة
االقتصادیة في البالد ، كون السیطرة علیھا ھو الطریق األسلم من وجھة نظرھا للحفاظ على النظام

الشمولي ومرتكزاتھ ، وھذه االستراتیجیة كما بینا أعاله لمنع أي تراكم رأسمالي خارج إطار السلطة
یؤدي إلى اإلطاحة بھا أو یشكل خطر على مصالح رموز السلطة االستراتیجیة.

بالمختصر یمكن القول إن ھناك توزیع جدید للثروة االجتماعیة، وعلى رأس الھرم ھم رموز الطبقة
السیاسیة الحاكمة وھم یھدفون للسیطرة على العملیة االقتصادیة التي ھي منبع لكل العملیة السیاسیة، في

تطویر ملحوظ للنھج الشمولي الذي كان مبنیاً على سیطرة قطاع الدولة على كل منافذ العملیة
االقتصادیة.

)١٧(الذاكرةزوایامن

الدكتور جون نسطھ

كانت غرفتنا في المساء تغص بالضیوف من كل حدب وصوب على صغرھا وقلة مقاعدھا وعلى
رأسھم صدیقي الدكتور سعد النابلسي رحمھ هللا وبعض معارفھ وضیوفھ من مدینة جبلة والالذقیة اللذین
لم أكن اعرفھم، ومنھم رئیس بلدیة جبلة عبد الحفیظ نجیب وغسان إسماعیل، أمین سر محافظة الالذقیة.

اللذان أصبحا من اعز وامتن صدیقین لي.

األستاذ عبد الحفیظ نجیب شخصیة متمیزة تجمع بین البساطة وسمو األخالق والقیم اإلنسانیة، مع حب
النكتة والمواظبة على الضحك ومیل دائم لصنع المقالب، بالحاضرین، رجل مسیس بأفكار البعث

الثوریة المعادیة للرجعیة وبقایا اإلقطاع ولممثلین الیمین في الجیش والطاقم الحزبي. وشغل لفترة غیر
قصیرة منصب قیادة فرع حزب البعث العربي االشتراكي في مدینة جبلة وتوابعھا من األریاف في

الساحل والجبل.

وعلى عالقة صداقة بالضابط حافظ األسد الذي تمنى علیھ أن یلقي كلمة رثاء على قبر والده المتوفي.
عبدمنطلبالبالدرئاسةاألسدحافظوتولي1970عامالثانيتشرینمنعشرالسادسانقالبوبعد

الحفیظ أن یقف إلى جانبھ في السلطة الجدیدة أو تقدیم استقالتھ من رئاسة بلدیة جبلة. ففضل االستقالة
وبالتالي البطالة عن العمل واضطر الن یفتح محال لبیع اللوازم الزراعیة من متورات ضخ المیاه

والسماد وغیرھا وتوابعھا. ألنھ كان منحازا ووفیا لقیادة صالح جدید.
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عبد الحفیظ بقي طوال حیاتھ أعزبا یسكن مع شقیقتیھ الغیر متزوجتین سكینة وبدریة في بیت من شقتین،
واحدة منھما یسكنھ ھو واآلخرى مخصصة للشقیقتین المتصلتین مع بعضھما بواسطة بابین، وھو من

یقوم بمصاریفھن. وكنت أقوم مع زوجتي التي كان یجلھا بتلبیة دعوات زیارتھ المتكررة.

أما غسان إسماعیل الذي كان باإلضافة لعملھ یدرس الفلسفة في دمشق جامعھ دمشق ومن طالب صدیقي
المفضل الدكتور نایف بلوز، فكان یتردد كثیرا على دمشق ویزورنا زوجتي وأنافي غرفتنا في مشفى

المواساة.

غسان إسماعیل رجل مثقف، یساري، رقیق، خجول فائق التھذیب كریم إلى أبعد حدود الكرم.

استمرت صداقتي مع االثنین إلى عقود طویلة حتى وفاتھما المبكرة وكنت في زیاراتي إلى الوطن بعد
سفري إلى المانیا مرة أخرى أزورھما على الدوام.

جرت1970عاممنحزیرانشھرفيذلكوكانالمواساةمشفىفيللعملدمشقإلىوصلتلما
دعوتي من قبل الحزب لالنتظام في المكتب االقتصادي المركزي وانا الطببب، والسبب في ذلك یعود

إلى أنني أثناء دراستي في البزیغ قمت بإعداد دراسة عن الجمعیات التعاونیة الزراعیة، والقیتھا في
محاضرة، بقصد التثقیف الحزبي، وجرى طبعھا على اآللة الكاتبة، وارسالھا إلى الحزب في دمشق.

وكان ھذا المكتب یضم رفاق مختصین باالقتصاد والصناعة أذكر منھم الدكتور داوود حیدو، والدكتور
طھ بالي، والدكتور مفیٌد حلمي، والمھندس خیر الدین جبریني وغیرھم.بعد فترة قصیرة، بعد أن أعلنت
عن عدم صالحیتي لھذه المھمات اإلقتصادیة، من دراسات ومتابعات لألحوال االقتصادیة، جرى القرار
بنقلي إلى العاملین بالقطاع الصحي. الرفیق الذي اتصل بي، یدعى میشیل دیب أبو ابراھیم.یعمل وكیل
لشركات أدویة، اجنبیة ووطنیة ویقوم بزیارة األطباء في عیادتھم بغرض الترویج ألدویة ھذه الشركات

وعلى رأسھا شركة أللمانیا الدیموقراطیة من نوعیة جیدة بأسعار زھیدة.

أبو إبراھیم، نقابي بارز، عضو لجنة الحزب المنطقیة في دمشق ترجع أصولھ إلى مدینة قطنا رفیق
جماھیري محبوب في حیھ القصاع، خدوم، دائم الحركة والنشاط طیب القلب كریم الید، شھم. متزوج

من رفیقة من الالذقیة.

طلبت منھ مرة أن یساعدني في حل لمشكلة غسیل حوائجنا المتسخة الن غرفتنا في المشفى لم تكن
تحتوي على غسالة ثیاب كھربائیھ، فما كان منھ إال أن قال بیتي مع غسالتي تحت تصرفكم یوم كل

جمعة، الني والعائلة نكون في قطنا لزیارة األھل واألقارب ھناك. وبالفعل كنت وزوجتي نذھب كل یوم
جمعة مع غسیلنا، إلى بیتھ ونستعمل غسالتھ ونأكل من طعام لذیذ معد لنا.

خالل فترة عملي في مشفى المواساة استدعیت لخدمة العلم اإلجباریة، والتحقت بمدرسة المشاة العسكریة
في المسلمیة في حلب.

لم یمضي أسبوع حتى أفاجأ بوصول أمر عسكري بتوقیع وزیر الدفاع بتسریحي وضرورة التحاقي
بعملي في مشفى المواساة بطلب من وزیر التعلیم العالي. وكان من یقف وراء العملیة كلھا الدكتور
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سامي القباني الذي كان وسلمت ثیابي المدنیة واستلمت األلبسة العسكریة وتوجھت إلى مھجع األطباء
الن الدورة تضم مھندسین وأطباء وكان سریري مجاور لسریر الدكتور إیاد الشطي الذي كنا نعرف من

خالل عملنا في مشفى المواساة ویشغل فیھ رئیس قسم التشریح المرضي وتحلیل األنسجة.

یثق بي ثقة عمیاء. وتكررت العملیة مرة ثانیة...استدعاء والتحاق بمدرسة المشاة ثم تسریح بأمر من
وزیر الدفاع بطلب من وزیر التعلیم العالي في العام الذي تاله.

بعد مرور عامین على تواجدي في مستشفى المواساة، تقدمت بطلب إلى األستاذ برھان العابد بغرض
استعدادي لتقدیم فحص االمتحان للحصول على شھادة االختصاص السوریة، في أقرب وقت ممكن.

تم تحدید موعد سریع لالمتحان، أمام لجنة مؤلفة منھ، ممثالً لوزارة التعلیم العالي، ومن رئیس قسم
التخدیر واإلنعاش، في مشفى المجتھد، ممثالً لوزارة الصحة. اجتزت االمتحان بنجاح طبعا، الذي كان

شكلیاً، بما أن الفاحصان یعرفان مقدرتي النظریة والعملیة.

خالل عملنا في مشفى المواساة زوجتي وأنا، تبین أننا سنصبح والدین لمولود قادم، وفي
إلىفوراًبعدھاوعدُترندة،أسمیُتھاحیویةجمیلةفتاةحمصفيزوجتيأنجبت10.12.1971

دمشق لاللتحاق بعملي، على أمل العودة في نھایة األسبوع التالي. وعندما عدت إلى بیتنا في حمص
سألت: أین رندة؟ قالت زوجتي: ما في رندة، فظننت للحظة أنھا توفیت، وبدأت بالبكاء، فھدأت من

روعي وقالت: إنھا فّضلت اسم منى على رندة، ولما سألتھا لماذا اخترت ھذا االسم؟ قالت: ألنني معجبة
بالممثلة القدیرة منى واصف، وافقت فوراً.

بعد فترة إجازة الوالدة لمدة ثالثة أشھر عادت زوجتي للعمل، ومعھا الرضیعة منى، التي مألت حیاتنا
فرحاً.

ولكن بقي السؤال كیف تستطیع زوجتي الموائمة بین متطلبات العمل وواجباتھ، وبین رعایة الطفلة
الرضیعة وحاجاتھا؟! فاستعنت بالرفیق "أبو إبراھیم"، فأتانا بشابة مستعدة للبقاء إلى جانب منى من

الصباح حتى الثانیة ظھرا، لقاء أجر بسیط.

نَمْت منى بسرعة وبادرت بالمشي في الشھر العاشر من عمرھا، وكثیرا ما كانت تخرج من غرفتنا إلى
أجنحة المشفى، ونركض للبحث عنھا.

قررت العودة إلى حمص للعمل ھناك كطبیب تخدیر، والمدینة كانت في تلك الفترة خالیة من أطباء
التخدیر، وتّشجعت على ھذه الخطوة، بعد أن أخبرني ابن عمتي المرحوم مدحت أبو خاطر، إنھ كان في
زیارة لمحافظ حمص، وأنھ أصدر قراراً یمنع أصحاب المشافي الخاصة، ومدراء المشافي العامة، دفع

أجور التخدیر، إال بوجود وإشراف طبیب تخدیر مختص.

قمت بزیارة كل مشافي المدینة ودخلت إلى غرف العملیات فیھا، فوجدت أجھزة تخدیر قدیمة في حالة
یرثى لھا، ومعدات أكثر بؤساً.
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في ھذه األثناء جرى تواصل بیني وبین المستشفى اإلیطالي بحلب، بواسطة السید "حكمت أبو خاطر"
وھو ابن عمتي أیضاً، رجٌل محٌب غیوٌر أطال هللا عمَره. ھذا المشفى كان یبحث عن طبیب تخدیر

فيأسكنوكنت،1973العاممنآذارشھرفيھناكبالعملوبدأتغایتي.بھووجدتزرتھوإنعاش.
البدایة بفندق في شارع بارون وسط المدینة، وأبحث عن بیت استأجره لسكن فیھ عائلتي الصغیرة.

عثرنا على بیت مفروش أنیق بجانب مشفى الكلمة في حي السبیل، وانتقلت العائلة إلیھ.

ثم تعرفت علي طبیب التولید المشھور الدكتور إسكندر قسیس، ویملك مشفى صغیراً باسمھ، وأصبح ال
یقوم بأي عمل جراحي، ولو كان بسیطاً، إالّ ویستدعیني.

تحسنت أوضاعي المادیة كثیراً، بعد سنوات عسٍر ِطوال.

صلتي الحزبیة في حلب كانت عن طریق رفیٍق من خیرة من تعرفت علیھم في حیاتي الحزبیة الطویلة،
ثقافة، ورقة، وتواضعا ومحبة، وتھذیباً، أستاذ الجامعة الدكتور محمد أبو بكر عضو اللجنة المنطقیة
لتنظیم المكتب السیاسي، بعد حصول انشقاق خالد بكداش ویوسف فیصل عن الحزب. كانت صلتي

فردیة فقط معھ.

في حلب، في مشفى الدكتور إسكندر قسیس، ُولد ابني الوحید فایز. واكتملت سعادتنا.

الكھرباء،وانقطعت،1973عامتشرینحربجاءتحیثطویالیدملمالمریًحالوضعھذالكن
وشحت المیاه.

ثم استدعیُت لخدمة العلم وبدأت مرحلٌة جدیدة من حیاتي.

مستقبل حرب بوتین في سوریا

مایكل ماكفول, لیستر غراو, آنا بورشفسكایابواسطة 

معھد واشنطن لسیاسات الشرق األدنى
٢٠٢١نوفمبر٨

تحلیل موجز

یبدو بوتین سعیداً بالنزاع المجمد في سوریا طالما أن أحداً ال یولي اھتماماً جدیاً بتلك البالد. وفي حین
غالباً ما یعتقد المسؤولون األمریكیون أنھم بحاجة إلى "حل" المشاكل العالمیة مثل النزاع في سوریا، إال
أن بوتین ینظر إلى األمور بمنظار مختلف. فھو سعید بترك المشاكل على ما ھي علیھ إلى حین تداعي

المصالح األمریكیة.

https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/ana-bwrshfskaya-0
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/lystr-ghraw
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/maykl-makfwl
https://www.washingtoninstitute.org/ar
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بورشیفسكایا و لیسترمع آناافتراضيسیاسيمنتدىواشنطنمعھدعقدالثاني/نوفمبر،تشرین4"في
حرب بوتین فيغراو ومایكل ماكفول. وبورشیفسكایا ھي زمیلة أقدم في المعھد ومؤلفة الكتاب الجدید "

وغراو ھو مدیر األبحاث في "مكتب الدراسات".سوریا: السیاسة الخارجیة الروسیة وثمن غیاب أمریكا
العسكریة األجنبیة" في منشأة "فورت لیفنوورث" التابعة للجیش األمریكي بوالیة كانساس، وأحد كبار

خبراء "الجیش األمریكي" في شؤون روسیا. وماكفول ھو مدیر "معھد فریمان سبوغلي للدراسات
الدولیة" بـ "جامعة ستانفورد" وسفیر الوالیات المتحدة السابق في روسیا. وفیما یلي ملخص المقرر

لمالحظاتھم".

آنا بورشیفسكایا

ُیعتبر االنخراط الحالي لفالدیمیر بوتین في سوریا، جزئیاً [على األقل]، امتداداً طبیعیاً لمصلحة بالده
القائمة منذ قرون في الشرق األوسط عموماً، وفي شرق البحر المتوسط   على وجھ التحدید. وعبر
التاریخ، لطالما ساور روسیا قلق كبیر بشأن حدودھا الجنوبیة، معتبرًة إیاھا نقطة ضعفھا الرخوة.
وینفرد بوتین ببعض جوانب تدّخل موسكو في سوریا، بینما تقوم الجوانب األخرى على التعامالت

القصیرة األجل، لكن المصالح الروسیة في المنطقة أعمق بكثیر من المشروع الخاص بالزعیم
الحالي.    

ولفھم ھذه المصالح، یجب أن نقر بأن روسیا تمتلك رؤیة لعالم متعدد المراكز، وأن ھذه الرؤیة تتعارض
بطبیعتھا مع أھداف السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة. ونتیجًة لذلك، ركزت موسكو منذ فترة

طویلة على كبح النفوذ األمریكي في الخارج. وقد ورث بوتین وجھة النظر ھذه وتصّرف على أساسھا
بطرق جدیدة. فمنذ البدایة، سعى إلى إعادة انخراط روسیا في الشرق األوسط، وھو أكثر واقعیة

واستعداداً من أسالفھ لتنمیة العالقات مع كافة األطراف في المنطقة. ومع ذلك، فإن رؤیتھ المعادیة
للغرب دفعتھ إلى تعزیز أعمق العالقات مع قادة ذوي التفكیر المماثل من أمثال الرئیس السوري بشار

األسد.

وبالتالي، فمنذ اندالع الحرب السوریة، كان بوتین مصمماً على منع سقوط األسد. فلم یكن یرید أن یرى
الوالیات المتحدة ُتطیح بقائد مستبد آخر، لذلك شرع في حمایة األسد بطرق متعددة حتى قبل التدخل

تكالیفیتكبدأوأزمةفيیتورطأندونالھدفھذاحققوالیوم.2015عام فيالروسيالعسكري
باھظة. [ونتیجة لذلك] أخذت سائر المنطقة في الحسبان موقف روسیا المعزز في سوریا - ففي نظرھا

یتناقض التزام بوتین بحمایة األسد بشكل صارخ مع الموقف المتأرجح للدول الغربیة.

وعلى األرجح ستعود سوریا اآلن إلى حالة النزاع المجّمد. وقد یكون ذلك مناسباً للغایة بالنسبة لروسیا
التي تتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع مثل ھذه النزاعات، وقادرة على الصمود في ھذه البیئة. كما

یمكن لموسكو أن تعمل كوسیط، والتحدث مع جھات فاعلة معّینة ال یمكن لآلخرین التفاوض
معھا. وإذا تمّكنت األطراف من التوصل إلى حل فعلي في سوریا، فلن یحتاج أحد إلى بوتین، لكن

الجمیع سیكون بحاجة إلیھ إذا تم فقط إدارة النزاع.

https://www.amazon.com/Putins-War-Syria-Russian-Americas/dp/0755634632
https://www.amazon.com/Putins-War-Syria-Russian-Americas/dp/0755634632
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وحالیاً، ال یزال العالم أحادي القطب وتستمر الوالیات المتحدة في تمتعھا بالعدید من المزایا. لكنھا قد
تفقد ھذه المزایا إذا أساءت التعامل مع الشرق األوسط. وتولي واشنطن أولویة قصوى للصین، لكن ال

یجب التعامل مع سوریا على أنھا مجرد مصدر إلھاء. والسؤال الفعلي لیس ما إذا كان بإمكان الوالیات
المتحدة التصدي للنفوذ الروسي في سوریا، بل ما إذا كانت ستدرك األھمیة االستراتیجیة للنزاع

وتستثمر الموارد الضروریة لتحقیق أھدافھا ھناك. ولن تكون سوریا ملفاً سھالً للتعامل معھ بغض النظر
عن النھج الذي تتبعھ واشنطن، لكن األسد ُیعتبر من أسوأ الدیكتاتوریین في أیامنا ھذه، لذا فإن اتخاذ

موقف أقوى وأكثر صرامًة كان ضروریاً منذ البدایة، وال یزال كذلك حتى یومنا ھذا.

ومن الناحیة المثالیة، ستعید روسیا تأھیل نفسھا یوماً ما وتغّیر سلوكھا الحالي. ویقیناً، ال توجد سوابق
كثیرة لمثل ھذا التحّول - على الرغم من أنھ كان باإلمكان العثور على أصوات لیبرالیة بین القیادة

الروسیة في وقت مبكر من فترة والیة بوریس یلتسن خالل التسعینیات، لكن سرعان ما تم إبعادھا،
وأُغلقت نافذة الفرصة تلك. نأمل أن ُیعاد فتحھا في المستقبل.

لیستر غراو

بعیداً عن كون النزاع السوري أرضاً سبخة، أثبت أنھ ساحة مثالیة للجیش الروسي لشحذ قدراتھ واختبار
أنظمة قتالیة جدیدة، وإجراء اختبارات جھد وإصالح األنظمة القدیمة، وتوفیر الخبرة القتالیة

لجمیع عناصره. فالخسائر التي ُمني بھا كانت محدودة للغایة عموماً - واالستثناء الوحید كان أسطول
اإلنزال البرمائي، الذي تم نشره على نطاق واسع لدعم األسد، وأُصیب بأضرار جسیمة، ویتم اآلن إعادة

بنائھ بتكلفة كبیرة.

وقد استغلت القوات الروسیة التدخل أیضاً من أجل تطویر بعض قدراتھا. على سبیل المثال، كان نشرھا
لنظام جسر عائم جدید على طول نھر الفرات إنجازاً ھندسیاً مدھشاً. وحقق الجیش أھدافھ االستراتیجیة

المتمثلة بدعم األسد مستفیداً في الوقت نفسھ من جني المزید من المزایا الفوریة لفائدتھ.

واكتسبت "مجموعة فاغنر" وشركات عسكریة خاصة أخرى مرتبطة بالحكومة الروسیة أیضاً خبرة
قتالیة قّیمة في سوریا. وقد مّكنت ھذه المنظمات موسكو من االنخراط في عملیات ربما لم تكن ترغب

في أن یرتبط اسمھا بھا بشكل مباشر، مما یوفر لھا قدرة إنكار معقولة مع االستمرار في الوقت نفسھ في
تعزیز أھداف الكرملین في سوریا.

ولم یخُل التدخل الروسي من التحدیات، كما أن التوترات المختلفة التي تغلي تحت السطح قد تطرح
مشاكل في الفترة المقبلة. على سبیل المثال، یوجد في روسیا أقلیة مسلمة كبیرة، وقد یؤدي التدخل في
سوریا إلى تفاقم العالقات المتوترة بین الحین واآلخر بین ھذه الجماعة والمجتمع المسیحي في البالد.

لكن خالصة القول ھي أن موسكو حققت ھدفھا األساسي وھو بقاء نظام األسد، دون الدخول في األرض
السبخة التي توقعھا الكثیرون، ومع بعض الفوائد اإلضافیة لجیشھا.

مایكل ماكفول
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على الرغم من أن القوات الجویة الروسیة لم تبدأ بقصف عناصر المعارضة في سوریا قبل عام
تواجديفترةوخاللعقود.منذالبالدفيقويوعسكريدبلوماسيبوجودتتمتعموسكوأنإال،2015

في الحكومة [األمریكیة]، كانت سوریا أبرز قضایا السیاسة الخارجیة على جدول األعمال، والحقیقة أننا
فشلنا فشالً ذریعاً على ھذا الصعید. أعتقد أنھ من الضروري أن نكون واضحین بشأن ذلك - فنھجنا لم

ینجح. وبالتالي، فإن السؤال ھو ما الذي كان بإمكاننا فعلھ بطریقة مختلفة؟     

لقد أعطى بوتین أھمیة لدعم الدیكتاتوریین في مواجھة الثورات المدعومة من الغرب. فھل ستتصرف
روسیا دائماً بھذه الطریقة، أم ھل یمكن أن تتغیر طریقة التفكیر ھذه، ربما في عھد رئیس جدید؟ لقد

لتدخلمیدفیدیفدمیتريالروسيأذعن الرئیس عندما2011آذار/مارسفيالغرفةفيموجوداًكنت
األمم المتحدة ضد الدكتاتور اللیبي معمر القذافي. ونعرف أن بوتین لم یستجب بشكل جید إزاء ذلك. لذا،

فإن استمراریة استراتیجیة موسكو المعادیة للغرب ھي سؤال مفتوح. 

وفي الوقت الحالي، حقق بوتین ھدفھ الرئیسي في سوریا، وھو إبقاء األسد في السلطة. كما حقق بعض
الفوائد الثانویة، ال سیما في اختبار وعرض أنواع جدیدة من السلطة العسكریة. ومع ذلك، ثمة حدود

لنجاحاتھ. فسوریا تبقى منطقة نزاع منقسمة إلى حد كبیر. فھل ھو مرتاح لھذا الترتیب؟ ھل یھتم بتوحید
البالد؟ من الضروري أن تعرف واشنطن وشركاؤھا ما إذا كان بإمكانھ التعایش مع ھذا الوضع

الراھن. 

وحالیاً، یبدو بوتین سعیداً بالنزاع المجمد طالما أن أحداً ال یولي اھتماماً جدیاً بسوریا. ففي حین غالباً ما
یعتقد المسؤولون األمریكیون أنھم بحاجة إلى "حل" المشاكل العالمیة مثل النزاع في سوریا، إال أن
بوتین ینظر إلى األمور بمنظار مختلف. فھو سعید بترك المشاكل على ما ھي علیھ إلى حین تداعي

المصالح األمریكیة. فھو یّتبع استراتیجیة عامة تتمثل باالنتظار والترقب.

وتشیر بعض رسائل إدارة بایدن إلى أنھا ال تمانع النزاع المجّمد، سواء في سوریا أو مع روسیا بشكل
عام. ومع ذلك، ال تزال استراتیجیة البیت األبیض إزاء سوریا مربكة. ویبدو أن اإلدارة األمریكیة مھتمة
للغایة بالمسائل الصغیرة مثل المفاوضات بشأن المساعدات اإلنسانیة العابرة للحدود. فواقع أن واشنطن

ُتشغل وقت الرئیس األمریكي بضغوط حول معبر حدودي واحد ُیظھر أن میزان القوى في سوریا
قد تحّول إلى حّد كبیر نحو مسار مواٍت لروسیا.

الجذور التاریخیة للصراع في لیبیا

وائل إدریس (كاتب وباحث لیبي)
maysaloon.news

2020تموز9

https://maysaloon.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/983-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7.html
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ال یمكن أن نفھم طبیعة الصراع في لیبیا ودوافع األطراف المتقاتلة فیھ بدون فھم لبنیة المجتمع اللیبي
وتناقضاتھا ونمط معاشھ االقتصادي، وھذا من الصعب فھمھ دون الحفر داخل منظومة القبائل وتجارب

صراعاتھا التاریخیة.

القبیلة ھي وحدة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، اعتمدت في تاریخھا الحدیث قبل اكتشاف النفط على
الزراعة والتجارة أو عبر حمایة القوافل التجاریة التي كانت لیبیا خطا تجاریا لھا بین تشاد ودارفور

والنیجر ومناطق شرق مصر، وتبادل الفائض الزراعي بین بعضھا حسب طبیعة التربة وتنوع الزراعة
بین مناطقھا، كانت تنفجر الصراعات بین القبائل في بعضھا بتأثیرات مناخیة كأوقات الجفاف وانقطاع
األمطار أو بین السلطة في طرابلس والقبائل بعد انقطاع القرصنة في البحر المتوسط وازدیاد الضرائب
والحاجة لمشاركة اقتصاد القبائل باستقطاع نصیب من ریعھا أو السیطرة على تجارتھا كما حدث عندما

أسقط والي طرابلس یوسف القرمانلي دولة أوالد إمحمد الفاسي في فزان.

دولة أوالد إمحمد الفاسي

نجد إن عھد أوالد إمحمد الفاسي في القرن السابع عشر تحدیدا كانت كلھا فترة حروب مع الدولة
المركزیة في طرابلس فمتى ضعف مركز الدولة، أوقف سالطین أوالد إمحمد دفع الخراج، فحدثت بینھم
حروب في عھد المنتصر بن ناصر الذیقُتل وكذلك في حكم أخیھ الطاھر، وفي حكم ابن أخیھم محمد بن

جھیم الجد إلى حكم محمد بن جھیم الحفید ثم حكم الناصر، ولم یلتزموا بدفع الخراج حتى جاء حكم
القرمانلي على والیة طرابلس الذي كان أكثر قوة وحزًما واعتمدوا على قبائل المحامید الشدیدة في بسط

نفوذھم.

من الجدیر بالذكر انھ عندما أراد محمد الساقزلي والي طرابلس السیطرة على فزان في عھد الطاھر بعد
أن قتلوا النائب التركي ھناك، ارتأى أن یجلب أحمد بن ھویدي الخرماني، والخرمان ھم من سكان وادي
اآلجال لجأوا إلى طرابلس بعد أن زاد الطاھر من الضرائب والخراج وطغى وتجبر علیھم، وكانت تلك

المناطق التي حكمھا أوالد امحمد تحت حكمھم لذلك كانوا حانقین على أوالد إمحمد ووجد الساقزلي
ضالتھ فیھم، إذ ھذا االحتیاج یضمن لھ دفع الخراج بشكل مستمر.

دخول النفط

مع مجئ النفط لم تتغیر طبیعة التناقضات القرابیة في المجتمع، إذ اعتمادھم على النفط وتقاسم حصص
مكاسبھ داخل الدولة، أعاد إنتاج العصبیة القبلیة في لیبیا وأسھم في توطید العالقات القبلیة ولكون القبائل

بتعددھا، فھي بالتالي احتاجت إلى تحالفات وصفوف، سواًء تحالفات أنشأت تجمعات قبلیة أكبر داخل
مناطقھا وأصبحت تحالفات ثابتة ودائمة بسبب تواجدھا الجغرافي في منطقة واحدة، كتحالف قبائل ورفلة

في بني ولید، أو ترھونة أو مصراتة على سبیل المثال رغم اختالف أصولھا، أو صفوف لمجموعة
قبائل تتغیر مع سیاق الصراع ووحدة المصالح القبلیة فیھ، ففي الماضي العثماني واإلیطالي كانت ھناك

أْحالف أوالد بوسیف والمشاشیة والجبالیة في مقابل صف الزنتان والرجبان والمحامید في الجبل الغربي
والقبلة، والصف الفوقي ألوالد سلیمان وورفلة والقذاذفة في مقابل صف البحر المكون من مدن الساحل
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الطرابلسي كطرابلس والزاویة ومعھم مصراتة وزلیتن والخمس ومسالتة وضمت في مراحل أخرى
قبائل الّریاح والمقارحة والفرجان.

القبیلة والحركة السنوسیة

قبائل برقة تنحصر بین بطنین رئیسین، قبائل السعادي الذین ینحدرون من قبائل بني سلیم، وھاجروا
زمن الدولة الفاطمیة مع بني ھالل إلى شمال أفریقیا ــ كأوالد علي والجوازي والعواقیر والبراعصة
َرسة والحاسة والمغاربة ــ ، وقبائل المرابطین وھم القبائل العربیة ذات الوجود األقدم والعبیدات والدِّ

تاریخیا في لیبیا كالمنفة - قبیلة عمر المختار- والمسامیر والعوامة والفواخر والزویة إلخ ....

عالقة المرابطین بالسعادي قدیًما تخللھا تشابك معقد، من خالل سیطرة السعادي على معظم المراعي
وآبار المیاه، ومع ذلك كانت الِمْلكیة الجماعیة لألراضي ھي السائدة، إذ كان السعادي یأذنون للمرابطین
باستخدام المراعي واآلبار، مقابل ذلك كان المرابطون یقدمون لھم الحبوب كھدایا أو ریع، باإلضافة إلى

تحمل تكالیف الدیة في حوادث القتل داخل قبائل السعادي، ولكون المرابطین من المحاربین أیضا فھذا
دفع قبائل السعادي لالستعانة بھم في معارك القبائل التي تأتي من الخارج، ومن خالل ذلك انخرط جزء

من المرابطین داخل ھیكلة قبائل السعادي، في كل قبیلة سعادیة على حدة كان بینھا أفخاذ من المرابطین،
والملكیة الجماعیة لفترات طویلة ساھمت في تقلیص التناقضات القبلیة بینھم ، لكن في القرن الثامن

عشر وبدایة القرن التاسع عشر تأثرت برقة بتغیر دیموغرافي نتیجة ھجرات قبائل المنطقة الغربیة -
القبائل الطرابلسیة - ، وكذلك مع الحروب التي خاضتھا قبائل طرابلس تحت سلطة والي طرابلس –

لیبیا سابقا – یوسف القرمانلي في جزء منھا للصراعات القبلیة على المراعي التي بدأت تظھر مع
ازدیاد عدد السكان في تلك القبائل ، باإلضافة لعامل نقص المیاه في اآلبار نتیجة لطبیعة التربة التي
تحتفظ بمستوى أقل من المیاه مقارنة بالتربة في المنطقة الغربیة، وفي جزء آخر صراعات السلطة

داخل أسرة القرمانلي ابتداء من حرب الجوازي والفواید ضد قبائل السعادي األخرى مجتمعة من عواقیر
وأوالدالجوازيتحالفوحربطرابلسباشامنالمدعومةم1812-1811وبراعصةومغاربة

ھجرةإلىالحروبھذهأدتفیھا،العبیداتالقرمانليیوسفساندوقدم1817العبیداتضدعلي
قبائل الجوازي وأوالد علي والفواید إلى مصر والصحراء الغربیة، ولم یبَق منھم إال أعداد قلیلة

خصوصا من قبائل الجوازي الذین زادت أعدادھم في الشرق اللیبي الیوم، فیما أصبحتا بنغازي ودرنة
موطنا للقبائل الطرابلسیة.

مع بدء مرحلة الملكیة في لیبیا واعتراف األمم المتحدة بلیبیا كدولة التي أنشأت لیبیا بشكلھا الحالي،
سیطر من خاللھا الملك إدریس السنوسي على مقالید الحكم وثّبت حكمھ محلیا بدعم من قبائل برقة معقل
الحركة السنوسیة التي أسسھا جده، محمد بن علي السنوسي المعروف بالسنوسي الكبیر، والتي خاضت
تحت أحمد الشریف السنوسي وعمر المختار المنفي معارك الجھاد ضد االستعمار اإلیطالي في برقة،

كما وانبثق عنھا تأسیس جیش السنوسیة عندما كان إدریس السنوسي في اإلسكندریة تحت قیادة اإلنجلیز
الذین دخلوا معھم لیبیا بعد ھزیمة دول المحور اإلیطالي واأللماني في الحرب العالمیة الثانیة، لذلك

اعتمد علیھم الملك الحقا في تشكیل ما تعرف بقوة دفاع برقة.
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لم یكن حكم القصر بمعزل عن دور القبائل في برقة، فسیطرة السنوسیة لم یكن نتیجة لتأثیرھم الدیني
فحسب على حیاة القبائل؛ ولكن أیضا ألن العائلة الحاكمة ال جذور قبلیة لھا في الداخل، فھي تمنح

التوازن المطلوب بین قبائل برقة بحیث ال تسیطر إحدى القبائل على البقیة إذا ما انھالت على الریع
الداخل إلى خزائن سلطانھا، فھو یسع القبائل بوجود العائلة ومن ھنا نستطیع أن نفھم أن حكم السنوسیة

كان حكما مشتركا لقبائل برقة من سعادي ومرابطین، وعندما خرجت السلطة من تحتھا بقیت ھذه القبائل
ناقمة على سلطة العقید القذافي الذي اعتبرتھ امتداد لحكم القبائل الطرابلسیة.

1964ینایر14/13أحداث

الثانيینایر/كانون14/13أحداثخاللمنالقصرفيبرقةقبائللعبتھالذيالدورمدىنفھمأنیمكننا
القوميبالمدمتعلقةسیاسیةسردیةخاللمنمناقشتھایتمماودائمالیبیا،فيالشھیرةالتاریخیة1964

الناصري وقمع السلطة بدون النظر إلى دور القبائل والقرابات االجتماعیة علیھا.

لحضورالملكذھاببعدمتندیدابنغازيجامعةطلبةمنمظاھراتخرجتینایر14و13یومفي
القمة العربیة المنعقدة في القاھرة بخصوص تحویل مجرى نھراألردن وإرسال ولي العھد نیابة عنھ، ما

لبثت أن شملت المظاھرات طلبة المدارس الثانویة وجزء من أھالي بنغازي، بعد أن تم التعرض
بالضرب والقمع للمتظاھرین داخل الحرم الجامعي من قبل القوة المتحركة – كانت ُتّسمى بقوة دفاع

التي-الشلحيعائلةصھربوقویطینمحمودقیادةتحت1963عاماالتحادالنظامتأسیسقبلبرقة
كان لدیھا معسكران في قرنادة وبنینة وكان تسلیحھا أكبر من تسلیح الجیش اللیبي والقوة الضاربة للملك،

وكان یرأسھا السنوسي الفزاني آنذاك، حیث تم االعتداء على الطلبة بالرصاص وأصیب بعضھم وقتل
ثالثة طلبة في ھذه األحداث، تم تشكیل لجنة تحقیقات وزاریة بأمر من رئیس الوزراء المكلف منصور

بن قدارة وسلمت تقریرھا لرئیس الوزراء محي الدین فكیني، والذي أثبت تورط مدیر األمن العام
محمود بوقویطین البرعصي – آمر القوة المتحركة السابق – بإعطاء أوامر إطالق الرصاص على

الطلبة ومعھ العقید السنوسي الفزاني آمر القوة المتحركة وعبد الونیس العبار العقوري حكمدار بنغازي
وأحمد حسین الدرسي رئیس مركز البركة، فطالبت النیابة بتوقیفھم باستثناء بوقویطین، الذي طلب فكیني

من الملك إقالتھ فرفض الملك إقالة بوقویطین البرعصي وقبل استقالة محي الدین فكیني.

1964الثانيكانونینایر/أحداثبخصوص2015عامعنھاالمفرجاألمریكیةالمخابراتوثائق
ذكرت أن الملك ھو من أسقط رئیس الوزراء.

إنقال1964الثانيكانونینایر/22بتاریخبنغازيفيالبریطانیةللسفارةتابعمكتبمنتقریركذلك
مما الشك فیھ أن أھالي المدینة فقدوا الثقة في الشخصیات البرقاویة في قوات األمن والتي كانت تعرف

بـ قوات دفاع برقة.

الذي حدث الحقا أن وكیل النیابة عبد الغني كامل تعرض للتھدیدات العلنیة وٱرغم على السفر بل وتمت
محاولة اغتیالھ داخل بنایتھ لیترك القضیة، ورغم القبض على الجاني إال أنھ ٱطلق سراحھ الحقا بینما
المتھم الرئیسي في قتل الطلبة فقد أخرجتھ قبیلتھ الدرسة بقوة السالح بعد أن ھجمت على المحكمة ،
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لیذھب إلى منطقتھ، ونتیجة للغضب الشعبّي الذي كان یمثل ذوي األصول الغرباویة في برقة وباألخص
ھنا مصراتة، فقد تم تشكیل لجنة بقیادة الشیخ عبد الحمید العبار العقوري واتفقت اللجنة مع قبیلة المتھم

على أّال یرجع المتھم إلى السجن أبدا وأن یبقى في ضیافة العبار إلى انتھاء المحكمة، وبعد محاولة
اغتیال وكیل النیابة وإصابتھ بالرصاص طالب القضاة العرب بنقل المحكمة إلى طرابلس لتأمینھم مع

النیابة والشھود الذین كانوا بال حمایة بین قبائل برقة التي ترید اطالق سراح ابنھا لكن الفریق أبوقویطین
البرعصي رفض طلبھم وبقیت المحكمة في بنغازي وُجلب لھم قضاة بقیادة منیر البرعصي الذي أصدر

حكمھ ببراءة المتھم الرئیسي أحمد حسین الدرسي والسنوسي الفزاني.

لو تأملنا أسماء الطلبة الخمسة والثمانین الضحایا بمن فیھم القتلى الذین ُذكرت أسمائھم سنجد أن غالبیتھم
كانت من أبناء القبائل الطرابلسیة في برقة كالقزیري والضراط والمنقوش وبن سعود وبالروین وبن

حریز والبیجو والغویل والورفلي والتاجوري والبوري والنیھوم والشركسي والغریاني والجھمي
والقمودي وبوشعالة وبوقرین والفقي والبقیة. بینما كانت ُتشكل قوات دفاع برقة من أبناء القبائل

البرقاویة أو كما ُتعرف في برقة بالبوادي.

ھذه الحادثة ترسم بوضوح ارتباط القصر بالقبائل البرقاویة وتناقضھا المحلي مع القبائل الطرابلسیة في
بنغازي ودرنة وباألخص ذوي األصول المصراتیة ألنھم كانوا یشكلون نصف سكان مدینة بنغازي على
األقل وتقاسموا المناصب الحقا في عھد القذافي مع العواقیر وبقیة قبائل برقة إال أنھم كانوا األكثر وزنا

والفراغ2011فبرایر"ثورة"عقباالجتماعیةالتناقضاتانفجاربعدالتصادموصلوقدالتجارة،في
وتصارع المیلیشیات القرابیة حدا یصعب فیھ قبول االثنین ببعضھما ومن ھنا وجد حفتر مبتغاه في

الحاضنة االجتماعیة التي ستقاتل معھ في مشروعھ السیاسي.

2014صیفوالمطارالكرامةحرب

ریععلىحاسمصراعفيودخولھافبرایرأطرافشقاقفيالفعلیةالبدایةھي2014سنةتعتبر
الدولة لكن ھذا وإن كان منطقیا وحتمیا في النھایة إال أنھ احتاج لتلك القشة التي قصمت ظھر تحالفھم،

وأزعم أني أدركت وقوعھا القریب ال محالة قبل أشھر من اندالعھا، ولكن قبل ذلك دعنا نستعرض اھم
القوى االجتماعیة التي سیطرت بعد اإلطاحة بالنظام السابق.

مصراتة

"إنَّ الرسائل عندما تأتي من مصراتة یكون لھا وقع آخر"

وزیر الداخلیة اللیبي فوزي عبد العال الذي ینتمي لقبائل مصراتة مھدًدا دعاة الفیدرالیة في المنطقة
الشرقیة

تعتبر مصراتة أھم القوى االجتماعیة التي امتلكت حظوة كبیرة داخل الدولة الجدیدة، فمصراتة تعتبر قوة
عددیة ھائلة فضال عن انتشارھا الدیموغرافي بین طرابلس وبرقة وتحتكم لقوة موحدة داخلھا سیطرت

ذاتفيموالونولھا،2011عاموطرابلسوتاجوراءوالجفرةسرتفيالتسلیحمعسكراتأھمعلى
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المناطق التي كانت تحت قیادة رمضان السویحلي فترة الجھاد ضد االستعمار اإلیطالي بین عامي
أیًضاولھامسالتة،إلىوجنوباالساحلخطعبرمصراتةإلىطرابلسحدودمن،1919–1915

موالون في الشرق/برقة من أبناء عمومتھم الذین كانت قیاداتھم من الجماعات اإلسالمیة، وأضف علیھم
حلفاء طرابلس والجبل الغربي - مع استثناء الزنتان وحلفائھا القدامى كالرجبان وبعض القبائل التي كانت
موالیة للقذافي وتم إقصائھا كالمشاشیة -، باإلضافة ألوالد سلیمان في الجنوب اللیبي الذین سیطروا على

سبھا عاصمة فزان.

ونالت مصراتة لوزنھا العسكري في أول حكومة في الدولة الجدیدة، وزارة الداخلیة "مصطفى عبد
العال" ورئاسة األركان "مصطفى المنقوش"، ومسؤول الدفاع في المؤتمر الوطني"البرلمان اللیبي"عبد

الرحمن السویحلي.

الزنتان

"تحصلنا على المطار فقط وھو حصة قبیلة الزنتان وھو وهللا خیر من ألف وزارة"

مختار األخضر "الزنتاني"، آمر میلیشیا مطار طرابلس الدولي التي كانت تسیطر علیھ قبیلة الزنتان في
.2014عاممطلعلھحدیث

من المعروف أن الزنتان أولى القبائل اللیبیة في الغرب اللیبي التي تحركت ضد نظام العقید القذافي
ولذلك كان من المنطقي أن تكون قبیلة المشاشیة في ضفة القذافي بفعل الضغائن والحروب القبلیة

،1780عامفيوالرجبانالزنتانضدحروبعدةبوسیفأوالدحلفائھممعالمشاشیةخاضالقدیمة،
الدولةمنوالمشاشیةبوسیفأوالدنفوسفيأثراتركتالتيالمعركةوھي،1911-1910وعام

العثمانیة لدعمھا الزنتان، وقد یتساءل أحدھم لماذا لم تكن قبائل الجبالیة – ما ُیعرف باألمازیغ – في
الصف المناھض للزنتان خصوصا أنھم كانوا لفترة من حلفاء أوالد بوسیف وخاضوا معارك الجبل ضد
الزنتان والرجبان فیما یُعرف بفتنة الجبل، والحقیقة أن الجبالیة تقاطعت مصالحھم مع الزنتان باعتبارات

إثنیة ضد مشروع نظام القذافي الذي اعتبرتھ عروبًیا، مع كونھم كانوا متأخرین عن الزنتان في
خروجھم على النظام السابق.

سیطرت الزنتان عندما دخلت طرابلس على مناطق جنوب طرابلس ومن ضمنھا مطار طرابلس الدولي
ومعسكرات النقلیة والیرموك.

ھذا التواجد العسكري منح للزنتان وزارة الدفاع بإمرة أسامة الجویلي الذي اشُتھر بقیادتھ لبرنارد ھنري
.2011حربأثناءلیفي

قبائل الشرق

"أي جیش ! نحن من وضعنا حفتر الغرباوي وقتلناھم كلھم، خدھا بصراحة حتى ال ینقلب الرأي العام،
العرب التي تقود في المرحلة بوادي كلھم فیھم عوامة، وبراعصة ، وبراغثة ، وعواقیر، ألن وصل فیھم
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السكین، ونحن اشتغلنا في الثورة، ال أن تذھب رئاسة األركان للمصاریت وھم الذین یقودون المرحلة،
ھم الذین یتم تعیینھم في السفارات وھم الذین یتم إرسالھم كملحقّیین عسكرّیین".

عز الدین الوكواك "العقوري"، آمر میلیشیا حمایة مطار بنینة - بنغازي - في شھر یونیو/حزیران
حفتر.أطلقھاالتيالكرامةعملیةبدءمنشھربعد2014

في مبادرة فزان، یقولوا خذوا وزارتین واتركوا وزارة الدفاع، مایضحكوا علینا، قلت لھم المغاربة
أخذوا البترول والعبیدات أخذوا البرلمان والبراعصة أخدوا الوزارة - یقصد الحكومة - ونحن نأخذ

وزارة الموت !"

.2017فبرایر/شباطفيقبیلتھمعمسجلاجتماعفيالعواقیرقبیلةمشایخأحداللواطيابریكالشیخ

بقیت منطقة الشرق اللیبي تعاني فراغا سیادیا كبیرا نتیجة ألن القبائل الطرابلسیة وقبائل برقة كلیھما كانا
قد شاركا في الثورة فلم یستطع أي طرف منھما إخضاع اآلخر بحجة االنتماء لنظام القذافي لكن نتیجة

لسیطرة مصراتة على رئاسة األركان والداخلیة فقد قدمت دعما للكتائب الموالیة لھا في المنطقة الشرقیة
والتي یقودھا أبناء عمومتھا رغم أن قیادتھا ذات توجھ إسالمي لكنھا كانت تحوي عناصرھا أبناء

بنغازي من القبائل الطرابلسیة، وأسست بدیال للجیش تحت عنوان درع لیبیا وكان درع لیبیا المنطقة
الشرقیة بقیادة وسام بن حمید المصراتي، ودعمت المیلیشیات األخرى كمیلیشیا راف هللا السحاتي

لعلياألصغرالشقیقالمصراتيالصالبيإسماعیلیرأسھاكانالتيفبرایر/شباط"17شھداء"میلیشیا
الصالبي.

في المقابل كان العداء من أبناء قبائل برقة في بنغازي ومحیطھا لسیطرة مصراتة یتوجھ نحو ھذه
المیلیشیات دونا عن غیرھا من المیلیشیات البرقاویة كمیلیشیات العواقیر التي ظلَّت بعیدة عن مطالب

21بنغازيإنقاذجمعةفيالسحاتيهللارافمیلیشیاتضدخرجتالتيالمظاھراتفيالشارع
1لیبیادرعلواءضد،2013یونیو/حزیرانالثامنفياألسودالسبتوأحداث2012سبتمبر/أیلول

األخیرةوھذهلیبیا،درعلواءالنسحابأدتقتیال32فیھاسقطوالتيالمصراتيحمیدبنوسامبقیادة
منوفدقدومبعدبدأتالمناوشاتفإنیونیو/حزیران،13بتاریخووتشرایتسھیومانمنظمةبحسب

قبیلة البراغثة وطلبھ إنھاء تواجد الكتیبة في المعسكر ومن ثم بدأت االشتباكات المسلحة بین الطرفین
والتي لم تكن المظاھرة عفویة وال حتى مدنیة بل اشترك فیھا أبناء قبیلة البراغثة المحسوبة على

العواقیر.

األرضوّفَرت2014عامتزایدتالتياالغتیاالتأعدادمعبنغازيفيالقبلیةالتصادماتھذه
2014مایو/أیارفيحفترعملیاتالنطالقالخصبة

ال یمكن ھنا بأي حال تجاوز المجموعات اإلسالمیة األخرى كأنصار الشریعة الموالیة لتنظیم القاعدة
التي فور انطالق عملیات حفتر بالتحالف مع القبائل البرقاویة، لجأت میلیشیات وسام بن حمید للتحالف

معھا وفق ما ُعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي ، في األشھر التالیة من بدء الحرب ستتمخض "داعش"
في ثالثة مناطق، سرت وبنغازي ودرنة .
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بینما في المنطقة الغربیة بقیت كتائب قبائل مصراتة والزنتان في حالة تسویة مؤقتة ما بین شّد وجذب
الجنوبفيالصحراءأسدعملیةقمعفيسویةاشتركواانھمحتى2014عاموبدایة2013عامطیلة

اللیبي داخل سبھا وقاعدة تمنھنت التي كان یقودھا نجل القذافي الساعدي من النیجر في ینایر/كانون
لسوءباإلضافةمدینة،منأكثرفيلھانسقتالتياألطرافتراجعلوالتنجحانوكادت2014الثاني

توقیتھا المبكر، قبل ان تبدأ حرب اإلخوة في تیار فبرایر، التي ما لبثت أن تطورت األمور بعد ھزیمة
تعنيمصراتةخسارةوكانت2014یونیو/حزیران25انتخاباتفياإلسالمیینمنوحلفائھامصراتة

تناقضا لحجم قوتھا العسكریة والسیاسیة في البالد، وكذلك تھدید لوجودھا العسكري وحصتھا المناسبة
لوجودھا ھذا من ریع الدولة، وأصبح ال مفر من حربھا على الزنتان وحلفائھا والسیطرة على طرابلس

بذریعة حمایة الثورة.

محمودوعبر،2013عاممنذقطرمعالمواجھةخطعلىدخلتاإلماراتأنإلىھنا،اإلشارةیجدر
حیثالزنتانحلفائھبدعم"2011عاماالنتقاليللمجلسالتابعالسابقالتنفیذيالمكتب"رئیسجبریل

أن عثمان ملیقطة الزنتاني آمر كتیبة القعقاع ھو شقیق عبد المجید ملیقطة األمین العام لتحالف القوى
للزنتاناألسلحةمنشحنات2014صیففياإلماراتأرسلتوقدجبریلمحمودیقودهالذيالوطنیة

بالتنسیق مع واشنطن كما یوضح ذلك من إیمیالت العتیبة سفیر اإلمارات في واشنطن وسوزان رایس
مصراتة،معاإلسالمیةوالجماعاتاإلخوانتحالفاتعلى2011ومنذقطراعتمدتبینماالمسربة،

كبرى القبائل اللیبیة، لعلمھا بوزنھا القبلي داخلیا، وھذا ما سنجده قد تغیر الحقا بعد انتصار مصراتة
وحلفائھا في حرب المطار.
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موقعنا على اإلنترنت:

www.scppb.org

صفحتنا على الفیسبوك:

facebook.com/scppb.org

موقعنا على الحوار المتمدن:

www.ahewar.org/m.asp?i=9135

http://www.scppb.org
http://www.facebook.com/scppb.org

