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تقديم
ُ
َ
ّ
شكلت هذا الكتاب؛ كانت
الدراسة التي
مبادرة اإلصالح العربي منذ ثالث سنوات
عندما َأطلقت
القوى العالمية في سبيلها إلى تحويل قدراتها الدفاعية واالستخباراتية في المقام األول إلى مكافحة
ّ
مسجلة من الحركات اإلرهابية العابرة للحدود ،ما يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية
أحدث ماركة
ً
ينصب
تقريبا؛ فإن تركيزه األساس في الواقع
(داعش) .وفي حين ال يكاد هذا الكتاب يذكر اإلرهاب
ّ
ّ
يخلص المجتمعات العربية والعالم بأسره من اإلرهاب في نهاية المطاف .إنه يحلل
على ما يمكن أن
السياقات التي نما فيها اإلرهاب وما زال ،بينما تنهار النظم األمنية وتتفتت المجتمعات .ولكن األهم
ً
حاليا وما ال يفيد ،في ّ
ّ
كل من البلدان األربعة
يشخص بشكل شامل ما يمكن القيام به
من ذلك أنه
التي تعاني من الصراع في الشرق األوسط :العراق وليبيا وسوريا واليمن ،على المستويات المحلية
واإلقليمية والوطنية.
يتسم سكان هذه البلدان بالمرونة ،كما يقال ،وهي كلمة ال تكاد تعكس الشروط غير اإلنسانية التي
يعيشون فيها ،حيث تحتاج كل عائلة إلى إعادة اختراع وسائل جديدة للبقاء كل يوم .وما صور
النساء واألطفال على الطرق إال رمز لفقدان ّ
كل إطار ممكن للتنظيم االجتماعي الذي يفترض أن
ً
أبدا إلى ديارهم –
توفره الدولة للمواطنين .والسؤال اآلن ليس ما إذا كان السوريون سيعودون
ً 1
ً
ً
ً
آمنا للعيش
مكانا
يوما ما وطنا"
فمعظمهم يرغب في ذلك – بل من ذا الذي يمكنه أن يعيد "مان كان
من جديد ليعودوا إليه؟ وما هي – من منظور أناني بحت للدول الغربية – االستراتيجيات الممكنة
الحتواء عواقب الحرائق األربعة التي أشعلت الشرق األوسط خالل السنوات القليلة الماضية .لقد
ً
المطبقة حتى اآلن هي في مجملها
واضحا أن المقاربات األمنية
فشلت استراتيجيات االحتواء ،وبدا
ّ
موضع شك ،وتعلم األوربيون – ولكن ليس بسهولة – أن أمنهم ال ينفصل عن أمن الشرق األوسط،
ً
أيضا .وبعبارة أخرى :إلى
وأنه إذا ظلت المجتمعات العربية غير آمنة؛ فإنهم لن يعرفوا الطمأنينة
جانب حماس األوروبيين لتصميم وسائل إعادة بناء البنى األمنية التي تكتفي بمحاربة اإلرهاب؛ هم
بحاجة إلى تلك الوسائل التي تجلب االستقرار للمجتمعات.
يضم الكتاب الذي بين أيدينا دراسات لعدد من العلماء ذوي الخبرة األكاديمية في القضايا األمنية
في الشرق األوسط والمعرفة الوثيقة بالسياق االجتماعي في كل بلد.
وتبدأ الورقة األولى في الكتاب بتحديد الصعوبات في مجال إعادة بناء األمن في حاالت انهيار
الدولة كلية ،وعندما تحتاج المجتمعات إلى إعادة تأسيس عقد اجتماعي يربط مختلف مكونات
األمة بعضها ببعض .وأعدت فلورنس غوب الورقتين التاليتين ،وفيهما حددت الكاتبة اإلطار العام
للسمات الرئيسية للقوات المسلحة وقوات األمن في البلدان ذات المجتمعات التعددية وأعطت رؤى
مقارنة فيما بينها.
وفي الدراسات التي شملت العراق وليبيا وسوريا واليمن؛ يضع المؤلفون :ميريام برنار ،وفرجيني
ً
ً
وطنا :حياة فلسطينية".
يوما
 1العبارة مأخوذة من عنوان كتاب باللغة اإلنكليزية للمؤلف الفلسطيني ساري نسيبة" :ما كان
والعنوان باإلنكليزية ( )Once Upon a Country: A Palestinian Lifeيحيل إلى العبارة الشهيرة “كان يا مكان” التي ترد في
الحكايات.
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كولومبييه ،وعبد الناصر العايد ،ونائلة موسى 2،مختلف األفكار والخبرات التي استقوها من األفراد
والمجموعات في مجال السياسة والجيش والشرطة والمخابرات ،وأعضاء الجماعات المسلحة،
ورؤساء القبائل وممثلي المجالس المحلية ،واألكاديميين ،والزعماء غير الحكوميين .وتتيح هذه
ً
المنظورات المتنوعة تحليالً
معمقا للمؤسسات األمنية في البلدان األربعة ،وهي المبنية على إرث
تاريخها الحديث والمسارات التي عايشتها من حيث التفكك أو االنهيار أو التشرذم .أما الورقة
النهائية التي أعدتها فتيحة دازي هاني فتنظر في استراتيجيات دول الخليج العربي التي كان لها
دور حاسم في الصراعات األربعة.
يمثل الكتاب مساهمة متميزة في مجال الدراسات األمنية في الشرق األوسط .وهو جزء من الجهود
المستمرة لمبادرة اإلصالح العربي في السنوات الماضية لتوسيع الجسم المعرفي حول القضايا
األمنية من منظور المجتمعات العربية وحكامها .وكانت المبادرة قد أجرت ،قبل االنتفاضات العربية
عام  ،2011سلسلة من الدراسات حللت البنى األمنية وهيمنتها المطلقة على الدولة والمجتمع فيما
أسماه المساهمون وقتها "األمنوقراطية" العربية .وبعد عام  ،2011منحت آفاق التحول الديمقراطي
مبادرة اإلصالح العربي مجاالً أرحب للبدء في رسم خرائط طريق إلصالح القطاع األمني في
مختلف البلدان .وقد أسهم بعض الباحثين أنفسهم في وضع استراتيجيات طموحة إلشراك القادة
الجدد في المسارات الجديدة التي تحدد فيها المجتمعات دور المؤسسات األمنية ومجاالت عملها
ً
أبدا – على ما يبدو – مع التغيرات
وعالقاتها بالمواطنين .غير أن سلوك المؤسسات األمنية ال يتفق
الديمقراطية التي تطمح إليها المجتمعات .وهكذا وجدت المبادرة نفسها مستمرة في التحقيق في
ً
أبدا وفي تحليل مقاومة الدولة العميقة ،التي ثأرت لنفسها في
الممارسات القمعية التي لم تتوقف
نهاية المطاف ،في جميع البلدان باستثناء تونس.
وتقترح كل دراسة في الكتاب توجهات للعمل المستقبلي بشأن المؤسسات األمنية ،وتق ّدم بعض
التوصيات حول التوقيت المناسب للبدء بالعملية اإلصالحية في كل حالة ،وأفضل السبل لتحقيق
ذلك .إن الطرق األمنية التي ُط ّبقت حتى اآلن لم تحقق أي نجاح ُيذكر ،ولكننا واثقون من أن هذا
الكتاب سوف يحدد المسار في االتجاه الصحيح.

 2ساهم في كتابة الدراسة مها السبالني وماجد المدحجي.
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األطر األمنية والتحوالت الديمقراطية:
الدجاجة قبل البيضة
بسمة قضماني
كانت األنظمة العربية ،في العقود األربعة التي سبقت اانتفاضات  ،2011تتألف من أجهزة أمنية جبارة
لم يكن للمؤسسات المدنية والسياسية أية سلطة فعلية عليها .ولعل أدق وصف لتلك األنظمة هو
1
ً
عنوانا لكتاب نشر قبل فترة.
عبارة “أمنقراطية” ،التي ابتدعتها مجموعة من الباحثين وجعلوها
ومهما تكن القشرة اإليديولوجية التي اختارها أولئك الذين استولوا على السلطة بالقوة أو ورثوا
الحكم عن آبائهم ،سواء أكانوا اشتراكيين زائفين كما في العراق وسوريا ،أو شيوعيين كما في
جنوب اليمن ،أو ليبراليين كما في مصر ،أو إسالميين كما في السودان؛ فإن جهودهم ركزت كلية
ً
جميعا لكي تتسم
على بناء أنظمة أمنية تهيمن على العالقات بين الدولة والمجتمع .وقد جهدوا
العالقات األفقية بين الفئات االجتماعية في بالدهم بالخوف وانعدام الثقة ،األمر الذي كان يبرر
بدوره تضخم دور أجهزة األمن التابعة لهم .بالمقابل ،طوروا عالقات استراتيجية واتفاقيات دفاعية
مع القوى الكبرى وق ّدموا خدمات ّ
جلى جعلت منهم شركاء ال غنى عنهم في عالم االستخبارات ،على
الصعيدين الغربي والعالمي.
لذا فإن واحدة من كبريات المشكالت في إيجاد البديل لألنظمة القائمة هي ليست أن يظهر قائد
جديد يتمتع ببعض الكاريزما ،بل أن يكون هناك مخططات أمنية بديلة مبنية على احترام حقوق
ً
سلفا ،ال يرجح أن
االنسان لتحل محل الدكتاتوريات .والحال أنه بدون وجود خطة أمنية محكمة
تنجح أي عملية انتقالية وأن تسيطر أية سلطة سياسية على أي من أراضي تلك البلدان.
ً
ً
كبيرا
انتباها
يشيع اليوم استخدام مفهوم الدول الهشة لإلشارة إلى تلك البلدان ،وهو مفهوم ال يعير
إلى ظاهرة تفتت النظام السياسي واألمني فيها .تستند مقاربة الكتاب الذي بين أيدينا إلى فرضية
ً
اهتماما اليوم باستعادة األمن في العراق وليبيا وسوريا واليمن من اهتمامه
أن المجتمع الدولي أكثر
بالحقوق الديمقراطية لمواطنيها .وبينما نشارك الرأي القائل إن األمن يمثل وال ريب أولوية؛ فإننا
ً
خطرا على ظهور تسويات سياسية قابلة
ندعو إلى تحديد تلك الترتيبات األمنية التي ال تشكل
للحياة.
ّ
يتقصى المساهمون في هذا المجلد أنظمة األمن في البلدان العربية األربع التي انهارت أنظمتها
ً
وهوت إلى سعير حرب شاملة .ويقدم المؤلفون ،استنادا إلى البحث الميداني المباشر والمعلومات
التي تم جمعها من األطراف المحلية ذات التأثير على أرض الواقع؛ دراسة تفصيلية لواقع الحال
في مختلف المناطق في تلك البلدان ،ويستعرضون دوافع ٍّ
كل من الالعبين والنقاط الرئيسية التي
ً
أيضا لماذا فشل التحول السياسي
تظهر متى خرج األمن عن السيطرة وأسباب ذلك .ويبيِّ ن الباحثون
في كل منها ،مُ ّ
سلطين الضوء على التفاعالت بين استراتيجيات القوى الخارجية والديناميكيات
المحلية ويوجهون االنتباه إلى األخطاء والعيوب التي ما زالت تعصف باألساليب الدولية الرامية
 1سلسلة مبادرة اإلصالح العربي عن األمنقراطيةhttp://www.arab-reform.net/ar/node/818 :
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نامضق ةمسب	

إلى مكافحة اإلرهاب وإعادة بناء االستقرار.
بعد سنوات من الصراع العنيف ،ال تزال النظم األمنية المركزية في العراق واليمن وليبيا وسوريا
مفتتة ،وقد برزت مكانها ترتيبات أمنية بديلة على المستويات المحلية .وال يشمل هذا فقط
ً
أيضا ،وقد باتت جميعها ،على حد
الميليشيات التي تعارض النظام؛ بل الوحدات األمنية التابعة له
ً
أطرافا شبه مستقلة قائمة بذاتها .ولم يعد قادة االستخبارات يأتمرون بأوامر
سواء وبشكل مضطرد،
ً
غالبا ما تكون قد انهارت .ويقترن ذلك باالستقاللية المالية حيث أن
رؤسائهم؛ ألن الهرمية القيادية
جميعهم طوروا أساليب لجمع الموارد من خالل شبكات تهريب وممارسات إجرامية.
في ليبيا ،على سبيل المثال ،أدت اإلطاحة بالقذافي إلى انهيار النظام األمني الذي شيده وظهور
الميليشيات في جميع أنحاء البالد ،وقد اختطفت إحدى هذه الميليشيات بمنتهى السهولة رئيس
وزراء حكومة عزالء في عام  .2013وقد ّ
علمتنا ليبيا أن أية حكومة ،حتى ولو كانت منتخبة بصورة
شرعية ،سوف تمنى بالفشل ما لم تكن قادرة على التصرف حيال الوضع األمني .وفي اليمن ،أدى
الحفاظ على الجهاز األمني التابع لعلي عبد هللا صالح من قبل الموالين له إلى عودته من خالل
استعادة الوالءات السابقة وسقوط البالد في حمأة حرب شاملة .وفي سوريا ،من الواضح اآلن أن
بديل األسد هو أوالً وقبل كل شيء خطة تضمن أمن األراضي (بما في ذلك مكافحة اإلرهاب) لتجنب
ً
أساسا) في مرحلة ما
ليبيا أو يمن أخرى .أما العراق فإن الخطة االمريكية الفاشلة (أو غير الموجودة

بعد اإلطاحة بنظام صدام حسين تشكل المثال األكبر حول ما ينبغي تج ّنب فعله.

ال ي ّدعي هذا الكتاب أنه يقدم الوصفة للطريق األمثل ،وال لمعادلة إعادة بناء المؤسسات األمنية في
الدول التي انهارت أو أصبحت على وشك االنهيار .وهناك مجموعة واسعة من المؤلفات المتوفرة
حول الجماعات المسلحة العديدة الموجودة في كل بلد ،من سياسية إلى إيديولوجية أو قبلية أو
إرهابية .وفي حين أن هذه الدراسات ضرورية لفهم دور كل من الالعبين ودافعهم؛ فإنها تساهم فقط
ً
نهجا بديالً إلثبات أن إعادة بناء
في تأكيد صورة التفتت الغير قابل للعالج .أما نحن فحاولنا أن ن ّتبع
هذه المجتمعات التي مزقتها الصراعات تبدأ بتحديد خطة أمنية لكل بلد ،متمثلين حال المجتمعات
األخرى التي مزقتها الحرب وتمكنت من إعادة بناء نفسها حول جيشها ،بما في ذلك الحاالت التي
تورّ ط فيها المجتمع في فظائع اإلبادة الجماعية.
وينظر الالعبون الدوليون إلى تفتيت النظام األمني وظهور ترتيبات محلية في ليبيا والعراق واليمن
وسوريا باعتباره تق ّد ً
ما في الوضع بالمقارنة مع الفوضى الشاملة والقتل الجماعي عندما كان الصراع
ّ
المفصل في الدراسة التي أجريت على ليبيا في هذا الكتاب؛ فإن ثمّ ة
في أوجه .وكما يبين التحليل
ً
محليا وبدت قابلة لالستمرار ،وفي بعض الحاالت تتم إدارة الشؤون األمنية
ترتيبات أمنية ظهرت
بالكامل من خالل شبكات العالقات العائلية في إطار المجتمع األهلي .وفي الفترة  ،2015-2016لعبت
ً
ً
رئيسيا في الوساطة من أجل التوصل
دورا
البنى األمنية القائمة على أساس المجتمعات المحلية
ّ
الى اتفاقات وقف إطالق النار .ولئن ّ
يدل على أن الترتيبات المحلية يمكن
دل ذلك على شيء؛ فإنه
أن تقدم النموذج المناسب إلعادة بناء األمن .غير أنه لم يتم إجراء أي حوار أمني واسع النطاق
على الصعيد الوطني ،يضم ممثلين عن الجماعات المسلحة الرئيسية في جميع أنحاء البالد ،ولم
يتم اعتبار هذه الجماعات المسلحة شركاء لهم مطالب وطموحات سياسية مشروعة .كذلك ،تعيش
ً
جدا ،حيث يتمتع بعضها بحياة شبه طبيعية،
المناطق المتباينة في العراق في ظل ظروف مختلفة
في حين ال يزال البعض اآلخر في جحيم مقيم .أما في سوريا ،فيبدو أن روسيا والواليات المتحدة
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ّ
للتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع في المستقبل المنظور،
مقتنعتان كلتاهما بأنه ال يوجد احتمال
ومن ثم فإنهما يحصران جهودهما في إيجاد ما تسميانه “مناطق خفض التصعيد” ،والتي ترقى إلى
ترتيبات أمنية جزئية تم إنشاؤها في كل منطقة.
تجزئة الحالة األمنية هذه لها تداعيات خطيرة وتجعل من إعادة بناء القطاع األمني في كل بلد
ً
سلفا
تحيز إيديولوجي ،فهم ال يفترضون
عملية صعبة للغاية .يتناول المساهمون المسألة دون أي
ّ
ّ
يقيمون األوضاع
أن إقامة نظام أمني وطني
موحد هي بالضرورة ما ينبغي التوصل إليه .كما أنهم ّ
المحلية على أساس ما شاهدوه على أرض الواقع في البلدان األربعة ،حيث ظهرت حاالت انقسام،
وتستمر حروب مختلفة بين أطراف بعضها يسعى الى انهاء الصراع وكثيرون تكمن مصلحتهم
ً
في استمراره .بالتالي يطرح ُك ّتاب األوراق سؤاالً
واحدا فقط :هل ينبغي تشجيع الترتيبات األمنية
المحلية مع المجازفة بأن يؤدي ذلك إلى مزيد من االنقسام وتقوقع المجتمعات المفتتة ومزيد من
التباعد فيما بينها ،فضالً عن ظهور شبكات مصالح جديدة ناجمة عن نشوء عالقات اقتصادية
جديدة؟
ً
جانبا وجهة النظر المحافِ ظة التي تقول بضرورة استعادة الدول السيطرة
حتى إذا أردنا أن نضع
على األراضي الواقعة داخل حدودها المعترف بها؛ فإن ثمّ ة معيارين موضوعيين ينبغي أخذهما
باالعتبار قبل القبول بهذا الجواب :أوالً ،ضمان الحد األدنى من األمن البشري لجميع األفراد والفئات
ً
ّ
يشكل البلد أي تهديد للدول المجاورة له أو أبعد .وبينما يمكن تحقيق ذلك
وثانيا ،أن ال
االجتماعية.
ً
جزئيا وعلى المدى القصير من خالل الترتيبات المحلية ،كما هي الحال في ليبيا مثالً (وإن ترافق
ً
أيضا إلى
ذلك مع ارتفاع في معدل الجريمة) والعراق وبعض المناطق في سوريا؛ فإن التجربة تشير
أن تحقيق المعيار الثاني – أمن الجيران وما بعده – غير ممكن من دون حكومة مركزية تتمتع بشكل
من أشكال الشرعية وتمارس وظائف الدولة.

الحرب على اإلرهاب تبقى عبثية إذا لم يبنى البديل

يتبين في سياق دراسة الدول األربع التي يتناولها هذا المجلد أن إعادة بناء األمن ليست مسألة
ً
حاليا أية اعتبارات
محلية .إن حمالت مكافحة اإلرهاب التي تقوم بها التحالفات الدولية تتجاوز
أخرى ،وال ريب أن إعادة بناء القطاع األمني في كل حالة سيتأثر إلى ح ّد بعيد بالحرب على اإلرهاب
وحصيلتها النهائية .لذلك فإن تنظيم األمن وقدراته في كل من هذه البلدان يقع في دائرة اهتمام
الشركاء الخارجيين الرئيسيين .وقد يتهيأ للبعض أن بلدان الشرق األوسط يمكن أن تستفيد من
تجارب ما بعد الصراع في بعض البلدان األخرى التي مزقتها نيران الحروب سواء في أفريقيا أم
ً
خاصا .فمنطقة الشرق األوسط هي في
استثناء
ً
أمريكا الالتينية؛ بيد أنها في الوقت نفسه تشكل
ً
معا المنتج الرئيسي لإلرهاب الدولي والضحية الرئيسية له .ومنذ هجمات  11أيلول/سبتمبر ،2001
آن
أصبحت األجهزة األمنية في الدول العربية متشابكة مع أجهزة القوى الكبرى ،التي ساعدت في
تجهيزها وتعزيزها في مقابل التعاون على مطاردة الشبكات اإلرهابية .وما أكثر األمثلة على ذلك.
ففي اليمن ،ترأس ابن شقيق علي عبد هللا صالح قوة شبه عسكرية ،حيث تم تجهيز وحدة مكافحة
اإلرهاب فيها من قبل الواليات المتحدة .وفي سوريا ،عقدت وكاالت االستخبارات في الواليات
المتحدة صفقات مع نظام األسد طالبت فيها بتسليم عناصر إرهابية كانت تقاتل القوات األمريكية
في العراق (وهم اإلرهابيون ذاتهم الذين أفلت النظام السوري عقالهم في المقام األول) في مقابل
عدم تقويض نظامه .واليوم ،وبعد ست سنوات من االنتفاضات الشعبية وانتشار حالة الفلتان؛ فإن
ً
صراعا سوف تتأثر إلى ح ّد كبير باستراتيجيات
إعادة بناء القطاعات األمنية في البلدان التي شهدت
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التعاون مع األطراف الدولية المشاركة في القتال وشروطها.
ً
ممكنا ألي سلطة أن تضع خطة وطنية
ويثير هذا الواقع جملة من األسئلة المهمة .منها :هل ما زال
إلعادة بناء قطاع أمني متماسك ،في الوقت الذي ال تزال األطراف الخارجية الفاعلة والتي تتمتع
ّ
تركز جهودها على أهداف محدودة وتختار مجموعات محلية وتدعمها كي تقاتل
بأدوات هائلة
من أجل ا الوصول إلى مآربها ،دون اعتبار لآلثار التي سيخلفها عملهم هذا؟ وهل يمكن السيطرة
ً
الحقا على تلك الجماعات المحلية للمشاركة في تنفيذ مشروع وطني بعد أن تعززت قواها ُ
وح ِّف َزت
مطامحها من قبل تلك الجهات الخارجية؟
في العراق مثالً ،نجح األكراد في الحصول على الحكم الذاتي لمنطقتهم ،فكانت النتيجة وأد رغبة
القبائل السنية التي كانت تطالب بحصة من الموارد الوطنية مقابل جهودها في مطاردة الجهاديين
وتجنيد بعض التائبين بينهم لخدمة مختلف األهداف األمنية للغرب .وفي سوريا ،تقود قوات سوريا
الديمقراطية بقيادة حزب االتحاد الديمقراطي الكردي ( )PYDالحملة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية،
بينما يتابع معظم السوريين اآلخرين ذلك بريبة ،ويتساءلون عن الثمن الذي سيطالب به حزب
االتحاد الديمقراطي الكردي لقاء جهوده .كذلك اعتمد التحالف الدولي في سوريا على القبائل
لمحاربة التطرف وتقديم خدمات مختلفة أو تخفيف التطرف لدى الشباب الجهاديين من خالل
إعادتهم إلى حظيرتها ،ما أدى إلى تعزيز شرعيتها ،وتشجيعها على المطالبة بامتيازات سياسية
جديدة كحصولها على وعود بنيل حصة من الموارد الطبيعية في البالد وشيء من الحرية في إدارة
ً
ً
أخيرا ،كيف يمكن إعادة تدوير هذه الجماعات المسلحة،
تأثرا بنموذج الكردستان العراقي.
شؤونها،
في فترة ما بعد الصراع ،لالضطالع بمهام أمنية ،وال سيما مكافحة اإلرهاب ،بعد أن تم تقويتها
وباتت خارج السيطرة؟
وفي بعض األحيان ،تتداخل الجماعات اإلرهابية مع المعارضة المسلحة التي تقاتل الدكتاتورية
ً
جنبا إلى جنب
كما في سوريا أو بقايا الدكتاتورية كما في اليمن .وتعمل اقتصادات أمراء الحرب
مع النظم االقتصادية التي فرضتها الجماعات اإلرهابية على السكان المقهورين الذين تعلموا كيف
يتأقلمون .ويرقب سكان المناطق المستهدفة بتشكك القتال ضد المجموعات التي َتعتبرها الدول
أولوية قصوى؛ إما ألن تأثير الضربات الجوية الدولية محدود للغاية ،أو ألن القوات الجوية لكل دولة
ً
ً
حصرا ،وتستند إلى مصادر االستخبارات الخاصة بها ،دون
وفقا لمصالحها الخاصة
تختار األهداف
اهتمام واضح ال باألسباب األصلية لظهور المشكلة وال بالهدف األوسع المتمثل في حل الصراع .إن
ً
بيانا مثل بيان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حزيران/يونيو  2017ومفاده أن األسد عدو
للشعب السوري في حين أن عدو فرنسا هو تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) هو مؤشر على االنفصال
في استراتيجيات الحكومات الغربية كافة.
ً
بصب حممها على الضحايا المدنيين
غضبا عندما تبدأ الغارات الجوية
ويستشيط السكان المحليون
ّ
وتدمر البنية التحتية ،مما يخلق المزيد من الفراغ الذي سمح بظهور اإلرهابيين في المقام األول.
كما يجري التنافس من أجل كسب النفوذ تحت ستار مكافحة اإلرهاب مثل ما هي الحال في معارك
سرت في ليبيا أو الموصل في العراق أو الرقة في سوريا .وتزداد الشكوك في جدوى االستراتيجية
ً
قلقا حيال ما سيأتي بعد
العسكرية البحتة التي تتبعها التحالفات الدولية في كل بلد دون أن تبدي
ذلك :من الذي يضمن األمن واالستقرار في المناطق التي يتم إجالء اإلرهابيين عنها؟ ما نوع الحكم
المدني الذي سيروَّ ج له بحد مقبول من الشرعية إلقامة نظام مستقر يحول دون عودة اإلرهابيين؟
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أين سيذهب اإلرهابيون عندما ُيطردون من معاقلهم؟ حتى اآلن ،ومنذ التدخلين الهائلين اللذين
وقعا في أفغانستان والعراق ،والحرب الجارية على اإلرهاب في اليمن قبل عام  2011وبعده ،وفي
مالي في عام  2012وفي أماكن أخرى؛ لم يظهر أي نموذج ناجح لمكافحة اإلرهاب يؤدي إلى انهاء
أي دولة وليس مجرد انتقال االرهابيين من مكان آلخر .ولطالما كان المعيار المحدد من
اإلرهاب في ً
وجهة نظر األطراف الفاعلة الدولية حتى اآلن؛ هو قدرتها على محاربة اإلرهابيين في أماكن محددة
ّ
تركز
دون إيالء اعتبار كبير لعامل الشرعية .غير أن القدرة على المكافحة الحقيقية لإلرهاب ال بد أن
على قدرة الجماعات المسلحة على تقديم الخدمات األساسية (كالمياه والكهرباء والمستشفيات)
بينما تفرض في الوقت نفسه الضوابط األمنية ،وعلى قدرتها على إنجاز تفاهمات مع بنى اإلدارة
المدنية في مختلف المناطق .لذا فإن التحدي األكبر يكمن في تحويل قوات األمن من قوى لمكافحة
اإلرهاب إلى قوى تؤمّ ن السالمة العامة وتحظى بالشرعية في عيون سكان المناطق بعد ان انقسم
المجتمع نتيجة النزاع والتأجيج الطائفي ،ومن ّ
ثم تقود عملية فرض االستقرار ونزع السالح في
نهاية المطاف .وعلى الرغم من االختالفات حول أفضل السبل لقيادة القتال؛ فإن القوى الخارجية
ومواطني البلدان التي تعيش النزاعات ال تختلف حول وجود مصلحة مشتركة بينها في القضاء
على اإلرهاب ،وحول ضرورة جعلها أولوية استراتيجية.

األولوية لإلجراءات األمنية ولكن

أشرنا فيما سبق الى أهمية بناء نظام أمني مستدام يمهد بدوره الطريق لترتيبات سياسية قابلة
للحياة .يتطلب ذلك إعداد خطة أمنية متكاملة تحدد مجموع المهام من مكافحة اإلرهابيين والشبكات
ً
مرورا
اإلجرامية ،الى لجم أمراء الحرب ،والتعامل مع فلول األنظمة القديمة الذين يرفضون التغيير،
بتحديد مخابئ األسلحة ،ومراقبة الحدود ،ومنع االنتقام ،وفرض االستقرار في مختلف مناطق
البالد .أما ما يتعلق بتقسيم ذلك إلى مراحل؛ فإن حاالت االنفالت األمني في األربع دول المعنية
تتطلب التركيز أوالً على التدابير الرامية إلى استعادة الدولة احتكارها شرعية استخدام العنف .وهذا
ً
ً
وفقا لألولويات في منظومة تحدد من سيقوم بأي
تخطيطا مفصالً للمراحل وتسلسلها
بدوره يتطلب
مهمة وفي أية مرحلة.
هذا ال يعني أننا ندعو الى تغليب الجانب األمني على حساب الترتيبات السياسية التي تبني شرعية،
ً
تماما 2.ففي البلقان مثالً ،أعطت األطراف الدولية الفاعلة األولوية إلصالح القطاع األمني
بل العكس
على حساب توطيد الديمقراطية .وبالنسبة لكثير من المراقبين ،لم تكن اتفاقات دايتون تزيد إال
قليالً عن مجرد اتفاق لوقف إطالق النار جمّ د الوضع ولكنه لم يقدم تسوية سياسية الئقة .لكن
ً
كثيرا ما أثبت أنه السبيل األفضل إذ أن العملية نفسها
تزامن المفاوضات السياسية والعسكرية
تفتح المجال للبدء في وضع تصور مشترك بين األطراف لإلطار األمني .لنستفيد هنا من تجارب
نجحت في نزاعات أخرى كما في موزامبيق ،حيث أظهرت المفاوضات بين ممثلين عسكريين من
الطرفين أنه يمكن معالجة المسائل األكثر صعوبة من خالل مقاربات عملية يتوصلوا اليها ميدانيين
وحلها بنجاح .هكذا انتقلت الثقة والمصداقية من العسكريين الى السياسيين ،وبالعكس ،في عملية
تفاوضية سمحت بالتعزيز المتبادل بين المسارين .لقد كان العسكريون على استعداد لدعم النخب
التي تدعو إلى التعاون مع األعداء السابقين ،وبالتالي عززوا االستثمار المدني السياسي في عملية
السالم.
2 Michael Brzoska and Andreas Heinemann-Grüder, “Security Sector Reform and Post-Conflict Reconstruction under
International Auspices”, in Reform and Reconstruction of the Security Sector, ed. Alan Bryden, Heiner Hänggi, DCAF
Publications, 2004, www.dcaf.ch/content/download/36142/527501/file/bm_ssr_yearbook2004_6.pdf

11

قائمة المحتويات

نامضق ةمسب	

هناك أبحاث عديدة حول مسألة ما إذا كان تحقيق األمن ي َْف ُ
ضل االنتقال السياسي وبالتالي ينبغي
ويشبه كثيرون هذا النقاش
أن يسبقه؛ أم أن األولوية يحب ان تكون إلنشاء الهيئات السياسية.
ّ
بسؤال أيهما أسبق :الدجاجة أم البيضة؟ يش ّدد خبراء في إصالح القطاع األمني على ضرورة إعطاء
األولوية لبناء المؤسسات المدنية من أجل خلق الشرعية الالزمة لسلطة سياسية تستطيع بعد ذلك
ً
كثيرا ما أدى إلى الفشل في سياقات
ممارسة الرقابة على الجيش واألجهزة األمنية .غير أن هذا المبدأ
ما بعد الصراع .ولذلك ،فنحن بحاجة إلى طرح مجموعة مختلفة من األسئلة :هل ينبغي أن تكون
الهياكل العسكرية واألمنية مسؤولة أمام المؤسسات المدنية قبل أن تتمكن هذه المؤسسات من
ممارسة سلطاتها بأمان؟ وإذا كان األمر كذلك ،فما هو اإلطار الزمني المعقول لتحقيق ذلك؟ وما هي
الضمانات الالزمة للتأكد من ممارسة المدنيين للحكم في نهاية المطاف؟ ومن هي قوات األمن التي
يمكنها تنفيذ المهمة؟ هل يمكن تحديد إطار زمني للمؤسسات المدنية يحدد متى تمارس سلطتها
على المؤسسات العسكرية واألمنية؟ وهل هناك أعمال ينبغي تج ّنبها؟ وما هو نوع الضمانات التي
ينبغي وضعها لكي تتخلى القيادة العسكرية المكلفة بتنفيذها عن السلطة وتسلمها بطريقة آمنة إلى
معينة؟ ومن يحدد هذه اللحظة؟ وفيما يتعلق بإدارة
هيئة سياسية (تنفيذية وتشريعية) في لحظة
ّ
مسار إعادة بناء األمن وإصالح القطاع األمني أو تحويل شكله ودوره ،ما هي المؤسسات المناسبة
التي ينبغي أن تدير هذه العملية وما العالقة المثلى التي ينبغي أن تقوم بينها؟
أمثلة كثيرة من مرحلة ما بعد النزاع تدل على أن ثمة مسافة كبيرة تفصل ما بين لحظة توقف
ً
ً
ً
سليما يخضع للرقابة الديمقراطية.
أمنيا
قطاعا
الصراع واعتماد اإلصالحات النهائية التي تضمن
ولذلك فمن األمثل أن نتحدث عن تطوير نظم أمنية جديدة تقتضي قبل كل شيء تحديد إطار
زمني واقعي لسلسلة من التدابير األمنية تتراوح ما بين اإلجراءات الفورية (األسابيع القليلة األولى)
والترتيبات القصيرة األجل (األشهر القليلة األولى) ،وحتى المسار النهائي طويل المدى إلصالح القطاع
األمني أو إعادة هيكلته ،األمر الذي قد يستغرق أكثر من عقد في بعض الحاالت .وفي الكتاب الذي
بين أيدينا ،تشير دراسات الحالة إلى أن التحوّ ل في القطاع األمني في سوريا سيكون عملية طويلة
ربما تستغرق أكثر من عقد من الزمان .وفي اليمنّ ،
حذر رئيس أركان الرئيس خالل الفترة االنتقالية
من أن عملية إعادة هيكلة الجيش ستحتاج على األقل لثماني سنوات .وما يثير األسى أن عبد ربه
منصور هادي استخدم منصبه كرئيس لتعيين أخيه واثنين من أبنائه رؤساء للوحدات الخاصة
المكلفة بحمايته.
ال يتناول هذا الكتاب استراتيجيات القوى الخارجية كالً في فصل مستقل .بيد أن القوى اإلقليمية

مميزة وحاسمة في كل سياق ،حيث تقوم فتيحة دازي هاني بتحليل أدوارها .ومع ذلك،
لها يد
ّ
ً
غالبا ما تكون معرفتها بالديناميكيات
فحتى عندما تكون القوى الدولية ضالعة في الصراعات؛ فإنها
ً
كثيرا ما نراها ترتكب أخطاء تؤدي إلى إخفاقات فادحة .فهي
الميدانية المتقلبة محدودة ،لذلك
ّ
قلما اعترفت بحاجتها الى عيون وآذان على األرض .وإننا لنجد أن البلدان والمنظمات العسكرية
مثل منظمة حلف شمال األطلسي (الناتو) عندما تقوم بعملية إعادة بناء األمن في بلد من البلدان،
ً
كثيرا ما تتخوف من تشكيل هياكل قيادية محلية تتمتع بمصداقية ،على األقل طالما لم ينتهِ
فإنها
الصراع ولم يتم ضمان مصالحها الخاصة .لذلك نراها تميل إلى اختيار وكالء خاضعين جاهزين
إلنجاز المهمة كما تتخيلهم القوى الخارجية مع القليل من االهتمام بمصداقيتهم كقادة عسكريين أو
نزاهتهم أو سمعتهم داخل المجتمع الذي يشكل حاضنتهم.
ً
نادرا ما تكون في
كون المجموعات المسلحة المحلية تعتمد على الدعم المالي من القوى األجنبية،
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ّ
يمكنها من اختيار قادتها ،وتحجم القوى األجنبية بدورها عن تمكين هيكل قيادي ما لم يكن
وضع
من اختيارها هي .في الواقع فإن القيادة العسكرية الجديرة بالثقة هي الظاهرة األولى التي يريد
ً
ضروريا في المرحلة األولى من
السكان المحليون الذين عانوا ويالت الحرب أن يروها .لذلك يبدو
الخطة األمنية أن يتم إنشاء جسم مؤقت يكون له دور الوسيط بين الدول المعنية بالصراع من
ناحية والالعبين الميدانيين من ناحية أخرى تتألف من أفراد محليين موثوق بهم ويتمتعون بمعرفة
عميقة بالجماعات المسلحة ومنبتها االجتماعي للتواصل مع الخارج وإبالغ الدول بتطور األحداث
بشكل مستمر .ال بد من تحديد مهمة وآلية تشكيل هكذا جسم بشكل مفصل .نكتفي هنا بالقول
أن هذا الجسم يكون فعّ االً اذا ضم شخصيات عسكرية ومدنية (من زعماء سياسيين وشخصيات
اجتماعية ودينية) تتمتع بالثقة الكاملة من قبل القوى الخارجية.

حوكمة العملية األمنية

ال بد من انشاء جسم مختص في المسائل األمنية في مرحلة مبكرة من عملية التفاوض من أجل
ً
عاليا والجرائم المرتكبة خطيرة.
ضمان نجاح المسار السياسي ،ال سيما عندما يكون مستوى العنف
نشير هنا الى بعض النماذج الناجحة التي يمكن االستفادة منها ،وبخاصة حالة ألمانيا بعد عام ،1945
ً
وأيضا لبنان .في ليبيا ،أصبحت
وكذلك موزامبيق وبوروندي بعد اإلبادة الجماعية في التسعينات،

اللجنة األمنية العليا التي أنشأها المجلس الوطني االنتقالي بعد تشكيل الحكومة األولى في عام
 2011تحت سيطرة وزارة الداخلية .وكانت خطواتها األولى واعدة ألنها نجحت في تأمين التزام أكثر
من مئة ألف مقاتل باالندماج بالقوات المسلحة ،ولكن لم تعطى الصالحيات الكافية فبقي نفوذها
ً
محدودا مما أدى الى فشلها .وفي اليمن ،أنشأ مؤتمر الحوار الوطني مجموعة عمل خاصة بالشأن
العسكري واألمني ،وهي البنية التي كانت البالد بأشد الحاجة إليها لكنها فشل بسبب التدابير التي
ً
مجددا ،في إطار
اتخذتها القيادة السياسية للرئيس هادي ،والتي عرّ ضت كل العملية للخطر .رأينا
المفاوضات الجارية بوساطة المبعوث الخاص لألمم المتحدة ،أنه تم اقتراح تشكيل هيئة عسكرية
وأمنية لإلشراف على عملية االنسحاب ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج.
أما في سوريا فهي الحالة األكثر حاجة إلنشاء مثل هذه الهيئة .وتعلو اليوم أصوات كثيرة تدعو إلى
هيئة مشتركة معنية بالجوانب العسكرية واألمنية يتم إنشاؤها اآلن دون انتظار ،وتترافق أعمالها
مع المفاوضات السياسية .كان الخطأ األكبر في ليبيا هو فشل النخب السياسية الوطنية ومعها
الفاعلين الدوليين في اعتبار الفصائل المسلحة شركاء في بناء مؤسسات الحكم السياسية الجديدة
وكانت النتيجة أن الحرب بقيت مشتعلة في البالد.
ً
جديا بكيان عسكري مشترك يتشكل من
بالنسبة إلى سوريا ،هناك معطيات عديدة تدعو الى التفكير
ً
أيضا بعض الشخصيات المدنية .تكون
عناصر من الجيش النظامي والجيش الحر ،ويفضل أن يضم
مهمة هذا الجسم الرئيسية هي صياغة رؤية شاملة لسياسة الدفاع واألمن وتوفير االتساق في
مجمل العملية التفاوضية مع ضمان أن ّ
يمهد التخطيط العسكري إلنجاح المشروع السياسي.

ً
حاسما في كل الحاالت دون استثناء؛
أما فيما يخص األطراف الخارجية المؤثرة فقد كان دورها
وأصبح السؤال الهام في هذا السياق يتم ّثل في منعها من السيطرة الكاملة على العملية 3ذلك ألن
شعور القوى المحلية بالسيطرة على العملية ومشاركتها وتعاونها في تطبيق أي إجراءات في المجال
3 Bruce Baker & Eric Scheye, “Multi-layered justice and security delivery in post-conflict and fragile states”, Conflict,
Security & Development, 2007, Vol7(4), 503-528.
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األمني العسكري هو الذي يؤسس بالدرجة األولى ّلنجاح عملية التسوية الشاملة .أما الوسيط األممي
فتبقى قدرته محدودة في تعزيز المرجعية الوطنية للمسار ،فهو يسعى إجماالً الى تشجيع األطراف
على تحديد أولوياتها ومخاوفها المتبادلة من أجل تعزيز مفهوم األمن التعاوني .حدث في بعض
الحاالت التي نجحت أن من َ
رأس هذه الهيئة كان شخصية من الخارج ،ويفضل في هذا الحال أن
ً
ً
ً
رئيسيا
دورا
أحيانا كثيرة ،كانت إحدى القوى الخارجية التي لعبت
يكون من األمم المتحدة ،ولكن
في صراع ما (الواليات المتحدة أو روسيا أو المملكة المتحدة أو فرنسا) هي التي ّ
تولت هذه المهمة.
كما كانت في بعض الحاالت منظمة غير حكومية تتمتع بسلطة معنوية تضطلع بهذا الدور ،مثل
جماعة سانت إيجيديو التابعة للفاتيكان في حالتي موزامبيق وبوروندي ،والتي نجحت في جعل
إعادة هيكلة الجيش الموضوع المحوري في عملية التسوية.

الجيش باعتباره المؤسسة الجامعة لألمة

ً
ً
ً
ً
مركزيا في بناء األمم .فعندما ينهار النظام السياسي والمؤسسات
دورا
دائما للجيوش
تقليديا ،كان
العسكرية والمدنية في بلد ما نتيجة لصراع طويل األمد ،يبرز الجيش كأول مؤسسة تجميعية،
تستطيع أن تجسد عملية المصالحة .فالضباط الذين انشقوا عن الجيش وأولئك الذين بقوا موالين

له يبقوا على اعتبار الجيش العمود الفقري للدولة ،ويعلون من شأنه كرمز ،حتى ولو تضرر بشدة من
مقسم تغدو عامالً يؤكد
الصراع .إن قدرة الجيش على إعادة تصور نفسه كمؤسسة مندمجة في بلد
ّ
4
إعادة والدة الوحدة الوطنية.
ولئن كان من المهم أن نبقى منتبهين لضمان سيطرة السلطة المدنية على المؤسسة العسكرية من أجل
بناء قوات مسلحة ديمقراطية خالل الفترة االنتقالية؛ فإن الحاالت التي نناقشها هنا قد تستدعي
مقاربة مختلفة قليالً ،تضع االحتياجات األمنية وإعادة بناء القوات المسلحة كأولوية .ويرجع ذلك
أوالً إلى القيمة الرمزية للجيش وعدم انغماس وحداته العادية في الفظائع المرتكبة بشكل مركزي
مقارنة مع أجهزة المخابرات واألمن وبعض الوحدات الخاصة .لذلك نرى أن الجهود الرامية الى
تحسن من صورته وتزيد من احترامه لدى الشعب.
إعادة دمج المهنيين العسكريين في جيش واحد
ّ
يضاف الى ذلك أن الوضع األمني في مرحلة ما بعد النزاع يتطلب عادة أن يقوم الجيش باالضطالع
بمهام متصلة باألمن الداخلي وتكون من صالحية الشرطة في األحوال العادية إلى أن يتم تسوية
المخاطر الكبرى وفرض نوع من االستقرار وبناء قدرات جهاز الشرطة لمواجهة المخاطر العادية.
ً
مشرفا ،فهو حافل بالهزائم
صحيح أن تاريخ الجيوش العربية المعاصرة وضباطها قليالً ما كان
والفساد وسوء االستخدام في مهام قمعية وما أشبه ذلك .ورغم أن خطاب القادة السياسيين كان
ً
موجها ض ّد أعداء األمة الخارجيين (في أغلب األحيان إسرائيل والواليات المتحدة)؛ فإن الجيش لم
يكن يولي في الواقع اهتمامه ألولئك األعداء بقدر اهتمامه بمواجهة أي تهديد ناشئ عن المجتمع،
ً
ً
أساسا .وفي البلدان األربعة التي تمت دراستها هناُ ،بنيت
منظما لحماية األنظمة ومصالحها
فقد كان
ً
الجيوش على الوالءات الطائفية أو اإلقليمية أو القبلية .ونادرا ما كانت بناها القيادية تعكس تركيبة
تميزها
المجتمع ،وترتفع بعض الوحدات إلى رتبة القوات الخاصة بكل المعدات واالمتيازات التي ّ
عن باقي قطع الجيش .وهذا النمط هو نفسه في ليبيا واليمن وسوريا والعراق كما توضح ٌ
كل من
الدراسات ُ
ُ
الحكومات القوات المسلحة النظامية وعهدت بكميات كبيرة من
القطرية ،إذ أضعفت
 4انظر العديد من الدراسات القطرية ذات الصلة في الكتاب:

Roy Licklider, editor, New Armies from Old: Merging Competing Military Forces after Civil Wars, Georgetown
University Press, 2014.
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القدرات العسكرية إلى قوات شبه عسكرية يقودها أقارب الرئيس في أغلب األحيان.
ّ
توفر األمن على
مع تحوّ ل االنتفاضات الشعبية إلى حروب أهلية ،برزت جماعات مسلحة أصبحت
أسس إقليمية أو إثنية أو طائفية ،عكست في الواقع االنقسامات التي رعتها األنظمة السياسية
واستغلتها داخل قواتها العسكرية واألمنية لعقود .ولم يعد سكان منطقة ما ،الذين تعرضوا للعدوان
من جماعات أخرى ،يضعون ثقتهم إال في أهالي مناطقهم والقوات المحلية التي تحميهم .لم تهيئ
المعارضة السياسية وال القوى الدولية البديل األمني .ففي ليبيا مثالً لم يكن لدى المجلس الوطني
االنتقالي مع دول الناتو خطة أمنية بعد انتهاء الصراع .وعندما ُش ّكلت الحكومات المتعاقبة في
الفترة األولى نتيجة مساومات بين الالعبين الدوليين ،لم يكن لديها قوة عسكرية لالعتماد عليها،
وبالتالي لم تجد أي خيار آخر سوى االعتماد على الكتائب الثورية والجماعات المسلحة المحلية التي
تتمتع بالسلطة الفعلية على األرض لضمان األمن على المدى القصير.
تقول فيرجيني كولومبييه أن محاوالت المجلس االنتقالي توفير األمن قد ُفهمت وكأنها دعوة
ً
ً
للمجتمعات المحلية التي لم تشهد قتاالً
أساسا في بعض المدن لتشكيل مجالس عسكرية
واسعا
خاصة بها ،رغم أنها لم تفعل ذلك حتى أثناء الحرب .وقد أسهم التعجيل في تشكيل هذه المجالس
المؤقتة في زيادة تفتت المشهد األمني ،وإلى ظهور عدد متزايد من البنى العسكرية التي تعمل
خارج سيطرة سلطات الدولة .وقد أصبح فشل االنتقال الليبي منذ ذلك الحين مثاالً لما ينبغي تج ّنب
القيام به في المراحل االنتقالية.
إن إعادة بناء جيش وطني هي ،في الواقع ،االختبار األول ،وقد يكون الحاسم ،إلدارة سليمة للتنوع
داخل مجتمع ما بعد الصراع .ولكن التحدي هو في إيجاد المسار الصحيح الذي يمكن من خالله دمج
الميليشيات أو الجيوش المتنافسة في جيش واحد واالستجابة لهيكل قيادة موحدة جديدة .يروّ ج
بعض الباحثين البارزين لسردية مفادها أن الهويات اإلثنية متأصلة لدرجة لم يعد ممكن تجاوزها
ً
عرقيا كأفضل وسيلة إلعادة بناء األمن بعد
وبالتالي ال بد من التقسيم وإنشاء كيانات متجانسة
الصراع .ولكن آخرون ُيظهرون من خالل البحث أن هيكلة مؤسسية قوية بدالً من االنقسامات
الطائفية من شأنها أن تع ّدل سلوك المقاتلين وخاصة الجنود المنشقين منهم ،الذين ما أن يروا قيادة
منظمة حتى يصبحوا على استعداد للتعاون.
كل ذلك يشير الى أن الحل يكمن في إنشاء مؤسسات وطنية والسعي الى بناء شرعيتها والعمل على
التوحيد بدالً من التقسيم والتفتيت .وقد ُن ّفذت برامج امتدت على مراحل في البلدان التي شهدت
ً
ً
ً
وحروبا أهلية طويلة ،كان الهدف منها نزع سالح الميليشيات باللجوء الى أساليب
شديدا
عنفا
تف ّند انتماءاتهم السياسية واإليديولوجية ثم إعادة تسليحهم في إطار قوى أمن وجيش مهنية.
معينة من شأنها أن تعطي المصداقية للسلطات الجديدة والتزامها إشراك جميع فئات
وثمة تدابير
ّ
المجتمع ،ومن أمثلة ذلك :تشكيل وحدات إلزامية متعددة األعراق وبرامج التدريب التي تشمل
التربية السياسية المكثفة للجنود مع التركيز على الوالء للدولة باإلضافة إلى المهارات العسكرية
التقليدية؛ وإلزام الجنود بالعمل في مهام خارج مناطق نفوذهم السابقة أثناء النزاع؛ ووضع تدابير
لمنع الجماعات اإليديولوجية الراديكالية من التسلل إلى القوات المسلحة .كما أن اقتراح أن يحافظ
ً
ً
مناسبا وضمان مجموعة
تدريبا
مقاتلو المعارضة على رتبهم العسكرية السابقة حتى ولو لم يتلقوا
ً
ً
قويا لالندماج واالنضباط.
حافزا
من األماكن لهم في المؤسسة العسكرية الجديدة يشكل
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ً
كثيرا ما تتميز العالقات بين القادة السياسيين والعسكريين داخل كل طرف من األطراف بالتوتر،
ً
ّ
وهو ما قد يشكل عامالً
ّ
ويسهل للحكومة االنتقالية عملية اإلدماج وإعادة
يحفز التعاون
إيجابيا
هيكلة الجيش .يبقى أن التدريب من قبل القوى الخارجية ورصد الميزانيات الكافية التي يخصصها
المجتمع الدولي أمران حيويان لتحقيق المهارات التقنية الالزمة لبناء جيوش على أسس ديمقراطية
حديثة .ويمكن حتى القول بأن الميزانيات األمنية خالل فترة إعادة اإلعمار ينبغي أن تحظى بأولوية
عليا على أي قطاع آخر بما في ذلك التنمية ألن المجتمعات عادة ما تكون قادرة على إعادة تشغيل
سبل العيش عندما يتم ضمان أمنها.
ورقة فلورانس غوب في هذا الكتاب حول قوات الشرطة المتعددة تعزز فكرة أن العوامل التي تبني
ً
فغالبا ما يتم تحديد المشكلة بشكل خاطئ عندما ترتبط
التماسك يجب أن تحظى باهتمام خاص.
التعددية مع ضيق الموارد ،فالمسألة ليست الطابع التعددي للقوة ولكن حالتها التنظيمية .إن قوة
ً
ً
وضعفا في األداء لن يكون لديها حافز قوي ،في حين أن قوة
نقصا في التمويل
الشرطة التي تعاني
ً
ً
مهنية مجهزة تجهيزا جيدا يمكنها ذلك .إن الهوية المهنية ،في مقابل الهوية الطائفية ،تعتمد في هذا
ً
ً
كبيرا على الحالة التنظيمية لمؤسسة الشرطة ككل.
اعتمادا
السياق
ً
ً
سياسيا في الجرائم الطائفية وذلك يجعل من السهل
تورطا
في الواقع إن الشرطة عادة ما تكون أقل
ً
نسبيا إعادة بناء السلك على أسس تعددية ومتنوّ عة .وفي حين أن دور الجيش في مهام األمن
ً
نظرا لطبيعة التهديدات التي يشكلها اإلرهاب وحجمها؛ فإن الشرطة هي
الداخلي أمر ال مفر منه
تعبر أوالً عن قدرة الدولة على إنفاذ القانون وضمان النظام في المرحلة االنتقالية ،في وقت
التي ّ
تسعى عادة الميليشيات وأمراء الحرب للحفاظ على نفوذهم .ويمكن أن ُيعهد إلى قوات الشرطة
بمهمات حساسة تسهم في بناء الصورة االيجابية للدولة لدى المواطنين 5.فسلوك الشرطة هو الذي
يشير إلى ما إذا كانت الدولة بالمرحلة االنتقالية محايدة وتحظى بالمصداقية ،أو أنها فاسدة ،وهو
ً
أساسا على
بالتالي االمر الذي إما أن يعزز شرعية الدولة أو ُيضعفها .بيد أن نجاح الشرطة يتركز
رغبة السكان في أن تقوم الشرطة بحفظ النظام بينهم .وبعبارة أخرى يرتكز نجاح الشرطة على
ً
شروطا رئيسية
الشرعية التي يتلقونها من المواطنين .ويمثل التمويل الكافي والتدريب والمعدات
لنجاح الشرطة.

معضلة السيطرة على االستخبارات

تمتلئ األدبيات المتعلقة بإصالح القطاع األمني بخطاب مبني على مبادئ نبيلة تؤكد أهمية المرجعية
الوطنية لعملية اإلصالح تلك .غير أن المؤشر الحقيقي للمرجعية الفعلية هو مدى استعداد القوى
الخارجية لمساعدة البلدان على إعادة بناء قدراتها االستخبارية داخل مؤسساتها الوطنية .والحال
أن مثل هذا االستعداد يَظهر في التجارب التي جرى تحليلها هنا .فكل المؤلفين المشاركين في
هذا الكتاب يشيرون إلى عزوف الالعبين الدوليين عن بناء قدرات وكاالت االستخبارات المحلية
ويفضلون بدالً من ذلك تعيين وكالء فرديين ليقوموا بإيصال المعلومات إليهم .ولعل المثال األكثر
ً
سطوعا هو العراق ،حيث قررت الواليات المتحدة بعد اإلطاحة بنظام صدام حسين أنه ليس ثمة
حاجة إلعادة بناء جهاز استخبارات وطني وأن المخابرات ستبقى تحت سيطرة وكالة المخابرات
المركزية األمريكية مباشرة .من المعروف ان الهم األساسي للدول يكمن في مكافحة اإلرهاب ،ولكن
5 Brenna Marea Powell, “Policing post-war transitions: Insecurity, legitimacy and reform in Northern Ireland”,
Dynamics of Asymmetric Conflict, 2014, Vol7(2-3), 165-182.
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ارقميدلا تالوحتلاو ةينمألا رطألا

هذا الهدف نفسه كان من المفروض أن يقود القوى الخارجية المعنية بمكافحة اإلرهاب الى التعاون
مع القوى المحلية ألنها بحاجة ماسة إلى المعلومات التي يمكن أن توفرها المجتمعات المحلية
وضباط االستخبارات المنشقون والى معرفتهم العميقة بمؤسسات الدولة .ففي سوريا ،على سبيل
المثال ،ثمة عدد كبير من الشبكات غير الرسمية للسوريين التي تجمع معلومات استخباراتية ثمينة
ً
جدا ،ولكنها ال ترغب في مشاركتها إال إذا كانت متأكدة من كيفية استخدامها وما إذا كانت ستخدم
المصلحة السورية .إن إعادة بناء الهياكل االستخبارية من قبل جهة وطنية أمر بالغ األهمية ،ليس
ً
أيضا لضمان أن عمل جهاز االستخبارات ومختلف الوزارات
فقط ألسباب تتعلق بالسيادة؛ ولكن
(الدفاع والداخلية) منسجمة تعمل في إطار الهدف العام المتمثل في بناء بنى الدفاع واألمن الجديدة
للدولة.

عن مبدأ تج ُّنب األذى

ال تتناول الدراسات المنشورة في هذا المجلد – عن عمد – مسألة تشكيل المؤسسات السياسية
االنتقالية ،ولكنها تأخذ جميعها في عين االعتبار أن عملية إعادة بناء القدرات والمؤسسات األمنية
تتطلب رؤية متفق عليها لإلطار التنظيمي للدولة التي ُينظم األمن فيها .في الدول األربع التي
مزقتها الحرب وتم تحليلها هناُ ،تق َترح الفيدرالية عادة من قبل القوى الخارجية كطريق للخروج

من الحرب األهلية .وألن هذه القوى هي التي تملك في جعبتها المال وتضعه على الطاولة ،وتمتلك
ً
ً
ً
غالبا ما تكون
كبيرا؛ فإنها قادرة على إجبار األطراف المحلية الفاعلة على قبول الترتيبات التي
نفوذا
منطقية من وجهة نظرها أكثر مما هي رغبة السكان المحليين.
إن الحديث عن الفدرالية عندما تكون الدولة المركزية شبه منهارة يفاقم من خطر تفتيت الدول
والمجتمعات ويسبب األذى للهدف العام المتمثل في إعادة بناء الدول الفاعلة القادرة على السيطرة
على األمن على كامل أراضيها .تصريحات هوجاء من قبل أطراف عديدة حول وجوب فرض النظام
الفيدرالي كمخرج يبعث برسالة مفادها أن الدولة قابلة للتجزئة ويشجع جماعات محلية على
االستيالء على أجزاء من سيادتها والتصرف كسلطات أمر واقع واالستمرار في التسلح .والحال أنه
ال يمكن ألي دولة فيدرالية أن تعمل بدون مؤسسات مركزية فعالة قادرة على تنظيم العالقة بين
المركز والمناطق المختلفة .وينطبق ذلك بشكل أكبر على المجال األمني ،حيث أن الدول الفيدرالية
عادة ما تقوم بتوزيع الصالحيات األمنية بين المستويين المركزي واإلقليمي بعناية.
تبين الدراسة التي أجريت عن اليمن إلى أن المحاولة الفاشلة لتطبيق قانون الفيدرالية قد ألقت
ّ
بالبالد في أتون حرب شاملة .لقد تم التصويت على القانون على عجل في الوقت الذي كان فيه
ً
منقسما على نفسه ،مما أضر بالجهود الرامية إلى إعادة جميع الجماعات المسلحة تحت
الجيش
ً
السيطرة المركزية من أجل إعادة هيكلة المؤسسات األمنية .ونتج عن ذلك أيضا انسحاب عدة
شكل تح ّد ً
ّ
يا لشرعية الحكومة االنتقالية الي
أحزاب يمنية رئيسية من عملية الحوار الوطني ،ما
يغير هيكل الدولة .المثال اآلخر هو العراق حيث تحوّ لت الدولة العراقية إلى
تصوّ ت على قانون
ّ
اتحاد فيدرالي بعد الغزو الذي قادته الواليات المتحدة في عام  2003في الوقت الذي تم فيه تفكيك
الدولة المركزية والجيش وكافة المؤسسات األمنية .وكانت النتيجة استحالة إعادة بناء المؤسسة
العسكرية العراقية إلى اليوم على أساس معايير تحدد مفهوم الجيش الوطني ،وذلك ألنه لم يتح
ً
ً
معا :أي على عقيدة أمنية ،أو على من
يوما فرصة لمناقشة ذلك واالتفاق على ما يبقيهم
للعراقيين
هم أعداء األمة .أما في سوريا ،فتدعو الحركات الكردية إلى إنشاء نظام اتحادي لتحقيق طموحاتها
كمجموعة ذات هوية متميزة ،ولكن الفيدرالية في بلد أصبحت الدولة فيه على ّ
شفة االنهيار إنما
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تنطوي على خطر كبير من التقسيم مع استمرار النظام الطائفي .كل ذلك ال يبشر بالخير إذ قد تستمر
حالة الفوضى األمنية وخروج الالجئين من البالد وكارثة اإلرهاب .وفي ليبيا ،أدت الرؤى المتنافسة
حول إعادة هيكلة مؤسسات الدولة ومستقبل القوات المسلحة واألجهزة األمنية إلى فشل ذريع.
الخالصة كانت في البلدان األربعة ،أنه تمت معالجة موضوع الالمركزية بمعزل عن المسائل األمنية،
ودون إجراء مناقشة جادة حول كيفية إعادة بناء نظام أمني ومؤسسات أمنية في ظل نظام
المركزي.
يريد هذا الكتاب في نهاية المطاف أن يؤكد على ثالث رسائل رئيسية .األولى أن تحديد الخطط
األمنية ينبغي أن يكون أولوية إلنهاء الصراعات وفتح الطريق أمام الترتيبات السياسية التي تتعثر
في البلدان األربعة .والثانية أنه لن يتحقق هنالك أمن واستقرار إال إذا تم البناء على أساس مفهوم
األمن المشترك ،وأن بناء القدرة األمنية لدول الشرق األوسط ومؤسساتها هو أفضل رهان لضمان
األمن الداخلي للدول الديمقراطية التي تشن الحرب على اإلرهاب ،وعليه فمن مصلحتها االستثمار
ّ
يتوجب على القوى الدولية التي تكافح اإلرهاب
في أمن دول المنطقة .والرسالة الثالثة تكمن في أنه
إيجاد اآللية المناسبة للتنسيق بين وسائلها العسكرية الجبارة وبين المعرفة الهائلة لدى شركائها
المحليين التي يمكنها االستفادة منها .ال بد ً
إذا من اعتماد مفهوم األمن التعاوني وتفعيل هذا المفهوم
ً
واقعا تستفيد منه شعوب المنطقة والشعوب األخرى.
ليصبح
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تضارب مفاهيم؟ التعددية واألنظمة
العسكرية
فلورانس غوب
ثمّ ة مشكلة تتصل بالمجتمعات التعددية ،إذ يعتقد البعض أنها أضعف من حيث التماسك القومي
وأكثر عرضة للحروب األهلية لكونها دول ال تقوم على تجانس قومي .وقد أسهم ظهور الدول
األوروبية القومية المتجانسة في القرن  19و 20في تأكيد هذه الفكرة ،وانتشار الحروب األهلية
على أساس عرقي كما حدث في البلقان وأفريقيا ،باإلضافة النتشار الطائفية .إال أن الواقع مختلف،
فالدول التعددية أقل عرضة للحروب األهلية من الدول المتجانسة ،ومعظم الدول في الواقع هي
1
دول تعددية.
المنطق ذاته يقول إن الجيوش التعددية هي جيوش ضعيفة ومن المحتمل أن تكون غير فعالة،
ً
أيضا ،فالقوات المسلحة لدول مثل بلجيكا،
وعرضة للتفكك في أي وقت .إن التعميم خاطئ هنا
بوليفيا ،كندا ،الصين ،إثيوبيا ،غانا ،بريطانيا العظمى ،غويانا ،الهند ،إندونيسيا ،إسرائيل ،األردن،
كينيا ،الوس ،ماليزيا ،المغرب ،باكستان ،الفليبين ،البيرو ،السودان ،جنوب إفريقيا ،سويسرا ،سوريا،
ً
جيوشا من لون واحد ومع ذلك فهي
ترينيداد ،أوغندا ،الواليات المتحدة األميركية هي ليست
2
جيوش فعّ الة.
يبدو أن هذه األفكار تقصي بعضها البعض ،ففي حين يم ّثل جيش الدولة القومية التجانس والوحدة؛
ً
تماما .أي البحث عن الخصوصية ،والطموح باالنفصال
فإن جيوش الدول التعددية تجسد العكس
ً
ونفي الحالة القومية للدولة .إن التعددية قد تكون سببا لفشل الدول ،واألمر نفسه ينسحب على
الجيوش.
ً
تعقيدا من مجرد التقابل بين مفهومي الكفاءة وعدم
إن التفاعل بين االعتقادين السابقين أمر أكثر
الكفاءة .في الواقع ،إن االعتقاد أن التعددية تضعف القوات المسلحة يرتكز إلى فرضية خاطئة ترى
بل للهويات ،ال مُ َش ّك ٍل قائم بح ّد ذاته.
في المؤسسة العسكرية محض مُ س ْتقِ ٍ
تفترض الفكرة أن التعددية العرقية تتعارض مع القومية والوحدة ،وتسيء فهم اآلليات التي تؤدي
إلى انهيار التماسك العسكري .عندما ندرس هذه الفرضيات نجد أن المؤسسة العسكرية بح ّد ذاتها
مُ ِّ
ّ
تفكك الجيش
شكل للهويات ،وأن الهويات العرقية يمكن أن تكون متصالحة مع القومية ،وأن
1 Paul Collier, ed., Breaking the conflict trap: Civil War and Development Policy, Washington: The International Bank
for Reconstruction and Development, 2003, p. 59, http://documents.worldbank.org/curated/en/908361468779415791/310
436360_200500070100031/additional/multi0page.pdf

2 J. Bayo Adekson, “Army in a Multi-Ethnic Society: The Case of Nkrumah’s Ghana, 1957 – 1966”, in The Military
and Society, ed. P. Karsten, London: Garland Publishing, 1998. Khaled Salih, State-Making, Nation-Building and the
Military: Iraq 1941 – 1958, Göteborg: Department of Political Science, Göteborg University, 1996. Stephen P.Cohen,
The Indian Army: its Contribution to the Development of a Nation, Delhi: Oxford University Press, 1990.

19

قائمة المحتويات

بوغ سنارولف

يحدث ضمن ظروف تح ّددها بشكل عام المؤسسة ذاتها .كما يمكن على الطرف النقيض أن تلعب
ً
ً
حاسما في عملية المصالحة الوطنية وإعادة اإلعمار عند نهاية الصراع األهلي.
دورا
القوات المسلحة

العقل العسكري :هوية مستقلة

ً
ضمنا الهويات المتعددة ،والتي ربما تتعارض مع القومية ،ومن ّ
ثم مع أكثر مؤسسات
تعني التعددية
الدولة قومية :القوات المسلحة .مع ذلك ،فإن القوات المسلحة ليست وعاء هويات فارغ ينتظر
ً
وت ّ
شجعها ُ
االمتالء .بالعكس ،إنها ُتنتج هوية منفصلة ُ
وت ّ
أحيانا :العقل العسكري –
شكلها – ُتدعى
تتنافس بشكل علني مع الهويات األخرى .وثمة من ُيع ِّرفها بأنها" :سيادة المجتمع على الفرد وأهمية
النظام ،التسلسل الهرمي والتقسيم الوظيفي ...وهي تقبل الدولة باعتبارها شكل أعلى من أشكال
3
ّ
وموجهة القوة ،وقومية وعسكرية".
المنظمات السياسية( .وهي) متشائمة ،وجمعية ،ومنحازة،
ً
اعتمادا على التماسك والتعاون من المنظمات
إن السبب الرئيسي لذلك هو الضرورة ،فالجيش أكثر
األخرى .فمعظم المنظمات العسكرية تلجأ إلى جميع اإلجراءات واآلليات المتاحة لتعزيز القواسم
ً
ربطا يشمل جميع نواحي الحياة،
المشتركة ،كدمج العسكري في المجموعة ،وربط هويته بالجماعة
ً
معا في الثكنات ،ويكون لهم رمز معين للشرف والتقاليد القوية والرموز .كما
حيث يعيش الرجال

َ
ّ
محبذ داخل
الرجال من فرديتهم ،كما أن الخوض في األمور السياسية ُيع َتبر غير
الموحد
الزي
ُيجرّ د
ّ
ُّ
ً
منطو تماما ،ويمكن تصنيف المؤسسة على أنها
المؤسسة .إن مفهوم الذات في الجيش هو مفهوم
ٍ
4
ّ
المصحات ،التي تسعى لتبديل الوالءات والهويات األخرى لألفراد.
"مؤسسة شاملة" كالسجون أو
ً
طوعا لسببين:
إن المؤسسة العسكرية ليست الدافع الوحيد لبناء هذه الهوية ،فاألفراد يشاركون بذلك
األول هو أن االنتماء لمجموعة عرقية كانت أو من أي نوع آخرُ ،ي ِّ
ولد حالة من الطمأنينة ،فالعالقات
عبر عنها من خالل الصداقات الحميمة واألخوة تلبي هذه الحاجة .أما الثاني فيمكن
الشخصية التي ُي ّ
إجماله في أن الهوية العسكرية يمكن أن تصبح أقوى من باقي الهويات المرتبطة بالعمل وذلك ألن
االنتماء العسكري ليس وظيفة عادية فحسب ،بل هو مهنة أو باألحرى نداء ،وبهذا فإنها ُت ّ
ولد هوية
أعمق من باقي الوظائف.
تختلف المهنة عن الوظيفة بثالث نقاط هي -1 :تتطلب خبرات خاصة أو معرفة -2 ،تأتي مع درجة
ورموز معينة
دخول محدد للمهنة،
عالية من المسؤولية -3 ،تعرض ثقافة مؤسساتيةُ ،تح َّدد من خالل
ٍ
ٍ
5
وتدريب
للسلوك،
وتشكيل.
ٍ
ٍ
إن تعزيز قوة الهوية العسكرية يتم من خالل ثالث مراحل هي :اختيار الفرد لالنضمام للقوات
المسلحة في المقام األول ،ثم اختياره للعضوية ،ومن ثم إعداده ليندمج في الجسم العسكري .الذي
ّ
ً
غالبا .وبالتالي ،فإن القوات المسلحة ليست عينة عشوائية من األفراد بل مجموعة
يتألف من الرجال
من األفراد الذين يمتلكون قيم المشروع العسكري ولو بشكل جزئي .ينطبق هذا بشكل خاص على
أولئك الذين اضطروا الجتياز عملية االختيار ،وهذا ينطبق عادة على الضباط وصف الضباط ،حيث
3 Samuel P. Huntington, The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-military Relations, Cambridge: The
Belknap Press of Harvard University Press, 1957, p.79.
4 Edward A. Shils and Morris Janowitz, “Cohesion and Disintegration in the Wehrmacht in World War II”, Public
Opinion Quarterly 2, 1948, p. 281.
5 Morris Janowitz, The Professional Soldier: A social and political portrait, New York: The Free Press of Glencoe, 1960,
p. 6.
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إن قبولهم للهوية العسكرية أكبر بكثير من المجندين العاديين.
يمكن ً
إذا للهوية العسكرية أن تصبح كالهوية العرقية أو الدينية أو أي هوية اجتماعية أخرى .وفي
بعض الظروف قد ُتص ّنف كهوية شبه عرقية 6.فعلى سبيل المثالَ ،أ ّسس جيش فيجي هوية قوية
منفصلة عن الهوية األصلية ألهل فيجي ،على الرغم من كون معظم أعضائه من المجتمع الفيجي
ً
أيضا ،عمدت القوات المسلحة الباكستانية واألوغندية إلى تب ّني "هوية
األصلي .وبشكل مماثل
عرقية" عسكرية.
ً
تحديدا تم استخدام الخدمة العسكرية في دول مختلفة كطريقة لبناء األمة .فحتى
لهذا السبب
ً
قانونا للخدمة العسكرية الوطنية ،تكمن فكرته العامة
تطبق معظم الدول األفريقية والعربية
اليوم،
ّ
في ربط مصير الفرد بمصير الدولة ،وربط هويته بهوية الدولة بدالً عن المجموعات األخرى .حيث
يتم إرسال المجندين في دورات تدريبية يستمتعون بها رغم كل الصعاب الجسدية ،وذلك بسبب
7
العالقات التي يبنونها هناك.
من الممكن أن تستمر الخدمة العسكرية بضعة أشهر أو أعوام ولذلك فإن تأثيرها على بناء األمة هو
أمر ال يمكن إنكاره رغم أنه محدود 8.ففي المجتمعات التعددية ،قد تكون الخدمة العسكرية الوطنية
هي المكان األول الذي يمكن للفرد فيه أن يلتقي بأشخاص من مجتمعات أخرى .وإذا كان التواصل
ّ
ً
تقبل الفرد للمجموعة األخرى في الدولة.
إيجابيا فإن ذلك يمكن أن
يؤثر على ّ

تخطيط األمن العرقي :تعدد الهويات إلنقاذ الدولة

اعتاد تحليل التأثير العسكري على اإلثنية التركيز على االندماج ،ومن ّ
ثم التخفيف من االنتماء
العرقي .ولذلك فإننا نميل إلى االعتقاد أن القوات المسلحة تعتمد على تعدد الهويات بين صفوفها
ألغراض ع ّدة 9.يحصل هذا في الدول التعددية التي ال تستطيع فرض التكامل االجتماعي الموحد
ٍ
ّ
خاصة ،حيث تعتمد بدالً من ذلك على التجنيد االنتقائي في المجتمع من أجل ضمان األمان .وذلك
يعني أن التركيبة العرقية للجيش تعكس التقسيم السياسي العرقي الذي تقوم على أساسه الدولة؛
ً
جديرا بالثقة .وبالتالي يمكن
أي أنها تعكس مَ ن الذي اختارته الدولة الستقرارها ،ومن الذي ال تعتبره
10
العثور على التعبير عن عالقة الدولة بالمجموعات العرقية فيها في داخل المؤسسة العسكرية.
إن االعتماد على مجموعة عرقية واحدة أو مجموعات عرقية معينة للتجنيد ّ
عزز أو ساهم في
خلق تصوّ ر ذاتي لهذه المجموعات ترى فيه أنها أساس تشكيل الهوية الجماعية؛ السيخ في الجيش
الهندي ،البربر في الجيش المغربي ،الهوسا في الجيش النيجيري .هي ثالثة أمثلة فقط عن الشكل
6 Daniel Zirker, Constantine P. Danopoulos, Alan Simpson, “The Military as a Distinct Ethnic or Quasi-Ethnic Identity
in Developing Countries”, Armed Forces and Society, Vol.34 (2), January 2008, pp. 314 – 337.
7 Walter Korpi, Social Pressures and Attitudes in Military Training, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1964, p. 22.
8 Eric Gorham, National Service, Citizenship and Political Education, New York Press: Albany, 1992. Ronald R. Krebs,
“A School for the Nation? How Military Service Does Not Build Nations, and How It Might”, International Security,
Vol.28 (4), Spring 2004.
9 Cynthia H. Enloe, “The Military Uses of Ethnicity”, Millenium, Vol.4 (3), 1975, p. 224.
10 Cynthia H. Enloe, Police, Military and Ethnicity, New Brunswick: Transaction Inc., 1980, p. 14, (Enloe, Police,
Military and Ethnicity). Cynthia H. Enloe, Ethnic Soldiers, State Security in Divided Societies, Athens: The University of
Georgia Press, 1980, p. 16, (Enloe, Ethnic Soldiers, State Security in Divided Societies).
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اآلخر من التالعب في الهوية العرقية من قبل الجيش ،حيث ال يتم تشكيل هوية وطنية ،بل هوية
11
خاصة.
طبقته بريطانيا
أحد األمثلة النموذجية لهذه المحاباة العرقية هو مفهوم "العرق العسكري" الذي ّ
ً
وفقا لهذا المفهوم فإن بعض المجموعات العرقية تؤدي أفضل
العظمى في مستعمراتها التعددية.
ً
سياسيا
من غيرها في الحروب بناء على عرقها .وبذلك يستبعد هذا المفهوم المجموعات الفاعلة
ً
ّ
ُ
سياسيا وذات التنوع العرقي .مثل اإليبو في نيجيريا
المنظمة
ويحابي بدالً عنها المجموعات غير
والذين ّ
تم استبعادهم لصالح الشماليين وخاصة الهوسا 12.وبالطريقة ذاتها تم اعتماد الجورخا في
ً
ً
مشابها في مستعمراتها.
تكتيكا
وطبقت فرنسا
الهند،
ّ
ً
حرصا على االنخراط
إالّ أن ذلك ال يم ّثل حالة عامّ ة ،إذ توجد فئات في المجتمع يمكن أن تكون أكثر
في السلك العسكري من غيرها ،إما من أجل تشبيك هويتهم بهوية الدولة أو ألسباب اقتصادية،
ً
معا .فعلى الرغم من أن عدد األفريكان (الجنوب أفريقيين البيض – المترجم)
وأحيانا كثيرة للسببين
ً
تقريبا  7%من عدد سكان جنوب أفريقيا؛ فإنهم كانوا في السبعينيات يشكلون  80%من الجيش
يساوي
و 75%من سالح الجو .وقد أ ّدى تمثيلهم المفرط في القوات المسلحة إلى مطالبتهم بالسلطة ،وفي

الوقت ذاته كان الجيش وسيلة للحراك االجتماعي.

ً
اقتصاديا في المجتمع ،ومع ذلك فهي
تأتي المجموعة األكبر داخل الجيش من القطاعات المحرومة
ّ
تشكل النخبة المثقفة طبقة الضباط .في اتساق مع هرمية
عادة موجودة في المراتب الدنيا ،بينما
الجيش ،التي ُتع ّد أكثر صرامة مما يوجد في أية مؤسسة حكومية أخرى .وبذلك يم ّثل الجيش
13
بصورته المصغرة هذه ،واقع المجتمع ككل من حيث العلم والفرص.
إن الدول التي تستخدم العرق كأداة تضع نفسها أمام خيارين؛ استعداء المجموعات التي تحتاج إلى
الحد األدنى من االندماج ،أو إقصائها بشكل ال يجعلها تهدد االستقرار .إن الصراع من أجل التمثيل
ً
فعليا صراع من أجل مواقع
العرقي في مؤسسات الدولة والمعروف باسم "قضية الخدمة المدنية" هو
النفوذ في هذه الدولة .ولعل انعدام التوظيف في الدولة يمكن أن يساهم ،كما ساهم في الماضي ،في
تسريع الصدام .فعلى سبيل المثال ،ساهم نقص التمثيل البنغالي في الجيش الباكستاني بانفصال
بنغالدش 14.واألمر نفسه ساهم في اإلبادة الجماعية في رواندا ،حيث كان هناك ضابط واحد من
عبرت األقلية من مسلمي البوسنة وكرواتيا عن عدم ارتياحهم
التوتسي في الجيش قبل اإلبادة .كما ّ
ً
الحقا إلى انفصال البوسنة وكرواتيا عن
تجاه الدولة التي يسيطر عليها الصرب ،األمر الذي أدى
يوغوسالفيا.

11 Enloe, Police, Military and Ethnicity, p. 14.
12 Omar Khalidi, “Ethnic Group Recruitment in the Indian Army: The Contrasting Cases of Sikhs, Muslims, Gurkhas
and Others”, Pacific Affairs, Winter 2001/2002, pp. 529 – 552.
13 Enloe, Ethnic Soldiers, State Security in Divided Societies, pp. 188 - 197.
14 Stephen P. Cohen, The Indian Army: its Contribution to the Development of a Nation, Delhi: Oxford University
Press 1990, p. 209. Donald L. Horowitz, Ethnic Groups in Conflict, Berkeley: University of California Press, 1985, pp.
224 – 226, 238 – 240.
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إن التمثيل العرقي العادل في القوات المسلحة ،سواء كان في طبقة األفراد أو الضباط ،هو أمر
ً
جدا للجيوش المتعددة األعراق في مواجهة الحروب األهلية وتداعياتها .ففي األمثلة السابقة
محوري
ً
ُ
واستخدِ م
كبيرا
كان الوعي العام للتشكيل العرقي للقوات المسلحة ،وخاصة في طبقة الضباط؛
للتحريض السياسي .إذ تم اتهام المجموعات ذات التمثيل األكبر بالسعي نحو السيطرة على الدولة،
على الرغم من ذلك قد يعود إلى انخفاض عدد المرشحين من المجموعات األقل تمثيالً أصالً.
إن سيطرة مجموعات اجتماعية محددة على طبقة الضباط تعكس بشكل أو بآخر سيطرتها على
ً
أيضا .فالمجموعات المتهمة امتلكت قوات فاعلة من ناحية استقالل الدولة ،األمر الذي أثار
الدولة
ّ
المخاوف من السيطرة لدى المجموعات األقل تمثيالً ،وذلك ّ
السلم االجتماعي.
كله يعكس هشاشة في
من هنا فإن التمثيل الضعيف للسنة في الجيش اللبناني وللكرواتيين في الجيش اليوغسالفي ما
ّ
ً
بصدقية
تتعلق
شكوكا في داخل الدولة
يوح فقط بالعالقة الواهية مع الدولة؛ بل أثار
قبل الحرب ،لم
ّ
ِ
والء هؤالء.

نهاية التماسك الوطني :عندما تفشل الجيوش التعددية

ّ
توفر هوية بديلة ،وبالتالي حماية معينة من
على الرغم من أن اآلليات الداخلية للقوات المسلحة
االضطرابات السياسية؛ فإن ثمّ ة بعض الحاالت التي يتم جرها نحو صراع مجتمعي أوسع .حيث
ّ
ً
أيضا ،فتمر الوالءات ببعض
يؤثر الخالف على مناصب السلطة في الدولة والمجتمع على الجيش
الضغوطات.

ّ
ً
ً
ً
قويا ويمكن أن يطوّ ر آلية دفاعية عندما يتعلق األمر بالهوية.
عاطفيا
ارتباطا
يولد االنتماء العرقي
وذلك ُيع ّد بالنسبة للجيوش المتعددة األعراق كعب أخيل ،أي أنها تحتوي على العنصر الذي قد
ً
جزءا من خطاب النزاع .حيث يمكن أن يطوّ ر ربط العرقية مع عدم المساواة داخل
يتطوّ ر ليصبح
الجيش وخارجه آلية دفاعية من شأنها أن تضرّ بالمؤسسة العسكرية.
إن أية مؤسسة عسكرية بحاجة إلى انعكاس صورة المجتمع الحقيقية فيها سواء من ناحية العدد
أو التكافؤ ،كما أنها بحاجة إلى العدالة في توزيع المناصب الرئيسية ،ووجود الرؤية المشتركة
واأليديولوجيةُ .
وتع ّد هذه العناصر أكثر أهمية بالنسبة للجيوش ذات األعراق المتعددة المحاطة
بالصراعات االجتماعية.
إن المجتمعات التي ال تحتوي على فرص متكافئة في الوصول إلى الثروة والوظائف والعلم ،تميل
تجسد االنقسام الطبقي غير العادل ،مما
إلى عكس هذا األمر في قواتها المسلحة ،وبالتالي فإنها
ّ
يسهم في اندالع الحرب األهلية .إن الخالف حول التمثيل العرقي داخل المؤسسة العسكرية هو
ما يتم استغالله قبل اندالع الحرب األهلية ،ولذلك فإن الجيوش المتعددة األعراق تحتاج للتوازن
المؤسساتي ،والشفافية أكثر من الجيوش ذات العرق الواحد.
يمكن أن تتأثر القوات المسلحة ذات األعراق المتعددة بالضغوطات المجتمعية كالحرب األهلية
بطريقتين :الفرار والتفككُ .يع ّد الخيار األول عالمة على االستياء الفردي ،في حين ُيع ّد الثاني أكثر
ً
ً
انهيارا في الهيكلية العسكرية .في الحالة اللبنانية مثالً ،غادر  5%من
ضررا على المؤسسة ألنه يعكس
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َ
الجيش في األشهر األولى من الحرب األهلية عام  ،1975مقارنة مع  25%من الشرطة 15.لكن
العناص ِر
ّ
ً
ّ
سنويا في الجيش
تشكل حاالت الفرار
تؤثر على الجيوش متعددة األعراق فقط .إذ
الفرار مشكلة ال
ً
تماما كما حصل في الجيش الفرنسي في القرن الثامن عشر.
البروسي حوالي  20%من تعداد الجيش،
ّ
تؤثر على قرار األفراد في المغادرة ،فكلما أمضى الفرد فترة
إن الخبرة الطويلة في العمل العسكري
أطول في الجيش ووصل إلى مراتب أعلى؛ َق ّلت فرصة استجابته لالضطرابات السياسية.
ّ
تفكك الجيش ،تقوم وحدات أو مجموعات كاملة بالمغادرة ،وهذا ما حصل في لبنان عام
في حالة
ً
الحقا،
 ،1984وفي نيجيريا  16.1969ففي لبنان غادر الجنود الدروز بداية ثم غادرت كتيبة شيعية كاملة
17
ّ
يشكلون حوالي  10%من الضباط.
أما في نيجيريا فقد غادر  93.3%من اإليبو القوات المسلحة ،وهم
ومن المثير لالهتمام أن ال عالقة لكون وحدات الجيش أحادية العرق أو متعددة األعراق باحتمالية
تفككه ،إذ ثمة جيوش بوحدات متعددة األعراق كالجيش اليوغسالفي أو الجيش النيجيري تفككت
ّ
المشكل بغالبيته من عرق واحد.
أسرع بكثير من الجيش اللبناني
ويجدر بالذكر أن التفكك عملية تحصل عادة في مراحل متأخرة من الصراع .في لبنان استغرق

األمر تسع سنوات من بداية الحرب األهلية ،وفي البوسنة والهرسك كان جيش جمهورية البوسنة
والهرسك متعدد األعراق ويتكون من  20%صرب و 20%كرواتيين و 60%بوسنيين في السنة األولى من
ً
تقريبا في السنة الثانية.
الحرب ،وتحوّ ل بعد ذلك إلى قوة بوسنية خالصة
ً
تلقائيا للتضامن مع المجموعة
إن الوقائع تسمح لنا أن نستنتج أن الهوية العرقية المفترضة ال تؤدي
ً
غالبا .على سبيل
العرقية الخاصة بالفرد والمتورطة بالصراع ،وهو أمر يخطئ الناس بافتراضه
المثال فإن المقاتلين الصرب في جيش جمهورية البوسنة والهرسك كانوا يقاتلون لمصلحة البوسنة
المتعددة األعراق ،على الرغم من وجود سياسيين صربيين يطالبون بانفصال صرب البوسنة ،والشيء
نفسه ينطبق على الضباط الس ّنة الذين لم يشاركوا في محاولة االنقالب التي قام بها المالزم أحمد
خطيب بعد اندالع الحرب األهلية ،على الرغم من كونهم المجموعة األقل تفضيالً الستقالل لبنان،
أما في حالة نيجيريا فإن بقاء  6.9%من الضباط اإليبو في الجيش يشير إلى أن األمور سارت في
ذلك االتجاه.
وهنا يبرز التساؤل عن حقيقة األسباب الكامنة وراء هذا السلوك .من الواضح أن الهويات العرقية
ً
ً
ّ
كافيا لمغادرة القوات المسلحة ،على الرغم من أن القوات المسلحة قد ال تتصرف بما
دافعا
تشكل
لم
يخدم مصلحة المجموعة العرقية للشخص .ولتفسير ذلك ثمة سببان يمكن أن نفكر بهما :األول هو أن
األفراد ال ينظرون ألنفسهم على أساس انتماءاتهم العرقية ،والثاني أنهم ال يتشاركون الرؤية ذاتها
مع القيادة السياسية لمجموعتهم.

15 Adel A. Freiha, “L'armée et l'Etat au Liban”, PhD diss., University Paris I Panthéon Sorbonne, 1980, p. 214.
16 Ulrich Bröckling and Michael Sikora, eds., Armeen und ihre Deserteure. Vernachlässigte Kapitel einer
Militärgeschichte der Neuzeit, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998, p. 9. Christoph Jahr, “Der Krieg zwingt
die Justiz, ihr Innerstes zu revidieren: Desertion und Militärgerichtsbarkeit im Ersten Weltkrieg“, in Armeen und ihre
Deserteure. Vernachlässigte Kapitel einer Militärgeschichte der Neuzeit, eds. Ulrich Bröckling, Ulrich Bröckling and
– Michael Sikora, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998, pp. 190
ّ
شكلت قبائل اإليبو  8.06%من صف الضباط 5.72% ,من الضباط برتبة مالزم 10.06% ,من الضباط برتبة
 17من العام  1967وحتى عام 1970
نقيب 7.31% ,من الضباط برتبه رائد 3.35% ،من الضباط برتبة عقيد.
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ركسعلا ةمظنألاو ةيددعتلا ؟ميهافم براضت 

القوات التعددية لمرحلة ما بعد الصراع

ال تقتصر تحديات القوات المسلحة على بداية االضطراب االجتماعي؛ بل تمتد لتشمل نهايته وما
ً
أيضا .ففي أعقاب نهاية الحرب األهلية يصبح الجيش ،والذي هو المكان الذي تلتقي فيه
بعدها
ً
ً
ُ
تكثر فيه الوظائف والترقيات والمناقالت ،عندها
المجتمعات سواء برغبتها أو رغما عنها ،مكانا
يصبح وجود قوات مسلحة متعددة األعراق مع توزيع عادل أكثر ضرورة ،ألن وقوع الظلم قد يهدد
السلم الحديث التشكل .ورغم أن الوصول لموارد الدولة والثروة هو قلب أي صراع ،فإن الوصول إلى
القوات المسلحة هو إحدى طرق التعبير عن نهاية الصراع.
إحدى الطرق التي تضمن تعددية األعراق في الجيش هي المحاصصة التي تحافظ على فكرة
العدالة االجتماعية في المؤسسات العامةُ ،
ويترجم ذلك على األرض من خالل تخلي الدولة عن
18
المحسوبيات والحكم المسبق على األشخاص بحسب خصائصهم.
في هذا السياق ،يتم تحويل المؤسسة العامة إلى وكيل أخالقي "تم إيجاده ليخدم القيم التي يراها
المجتمع مهمة بما يكفي ليدعمها" 19.وهكذا تتحول المؤسسة العامة إلى دافع للتطوير الجمعي للقيم،

ووكيل يمارس القيم باسم المواطنين .يمكن للمحاصصة أن تقدم رسالتين :من األعلى إلى األسفل
متساو أمام الدولة" 20.ومن
"تغير موقع الجماعة على خارطة أمن الدولة ،بمعنى أن الجميع
حيث
ّ
ٍ
األسفل إلى األعلى أي القول إنه "بدوني سيكون هناك تمييز" .وإذا كانت المحاصصة تعني عكس
حكم النخبة؛ فإنها بالنسبة لآلخرين تعني نهاية التمييز وبداية المساواة بالمعنى السياسي للكلمة.
فعلى سبيل المثال ،أعادت رواندا التوازن لسلك الضباط بعد المأساة بمعدل  50%من الهوتو و50%
من التوتسي ،بينما يتألف الجيش الكلي من  40%من التوتسي و 60%من الهوتو 21بالمقارنة مع النسبة
التقديرية للسكان  15%توتسي و 84%هوتو 22.أما في الحالة اللبنانية ،فقد تم إدخال المحاصصة
المسيحية/المسلمة لسلك الضباط في عام  1978وتثبيتها عام  ،1990وتم تأسيس نسبة  50/50بالنسبة
ّ
ً
يؤثر بخطاب الهيمنة العرقية في
متأخرا فلم
لسلك الضباط ،إال أن دخولها في السبعينيات كان
الجيش .في حين تم العمل في يوغسالفيا على محاصصة على أسس الجمهوريات المكونة لها،
والتي أثبتت عدم فاعليتها بسبب فصل األصل اإلقليمي عن االنتماء العرقي .هكذا ،دخل الصرب
ً
انتشارا في جميع أنحاء يوغسالفيا إلى الجيش من مختلف األقاليم ،من
وهم المجموعة األكثر
كرواتيا أو الجبل األسود وبالتالي استطاعوا استالم الوظائف المخصصة للكرواتيين وأهالي الجبل
األسود .والشيء ذاته ينطبق على المحاصصة اإلقليمية في نيجيريا قبل الحرب ،فقبائل اإليبو وهم
أصالً من الجنوب الشرقي واستقروا في الجنوب الغربي ،تم تجنيدهم ضمن الحصة الغربية .إال أن
الشعب والزمالء كانوا يعتبرونهم شرقيين .وبالتالي ،لم تتمكن المحاصصة هنا من تبديد مخاوف
18 Eugene B. McGregor, “Social Equity and the Public Service”, in Diversity and Affirmative Action in Public Service,
ed. Walter D. Broadnax, Boulder: Westview Press, 2000, pp. 31 – 34.
19 Charles Garofalo and Dean Geuras, Common Grounds, Common Future: Moral Agency in Public Administration,
Professions and Citizenship, London: Taylor & Francis, 2006, p. 1.
20 Matt Cavanagh, Against Equality of Opportunity, Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 7.
21 Alon Peled, A Question of Loyalty: Military Manpower Policy in Multiethnic States, Ithaca: Cornell University Press,
1998, p. 171.
22 CIA Worldfactbook, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rw.html#People accessed 16 June 2017.
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الشماليين من الجنوبيين وخاصة المخاوف من الهيمنة الجنوب شرقية.
ً
ً
ً
أيضا .فالتجنيد المبني على
سلبيا
جانبا
على الرغم من أن المحاصصة مفيدة ألنها فعالة ،فإن لها
المحاصصة ال يكتفي بمعارضة الروح النخبوية للجيش؛ بل يخلق غيرة بين المجموعات التي ال
طبق نظام المحاصصة عادة على سلك الضباط ،مما يؤدي إلى
تستفيد منها .وعالوة على ذلكُ ،ي ّ
توازن في المراتب العالية وإهمال للجنود العاديين.
ّ
يعزز التجنيد المبني على أساس العرق ،الوالء للمجموعة العرقية لألفراد،
وهنا الب ّد من التساؤل :أال
أكثر من الوالء للمؤسسة العسكرية؟
ً
ً
ً
ّ
فوفقا لفرضية االتصال ،يساهم الخلط العرقي
مضادا بذلك.
تشكل
عرقيا قد
إن الوحدات المختلطة
في تفكك الهوية وتحسين العالقات بين األعراق .وتعتمد بلدان الهجرة مثل نيوزيالندا والواليات
المتحدة األميركية وأستراليا على هذا المبدأ.
ٍّ
ً
حد
عرقيا في الجيوش االستعمارية؛ ألنها بدأت تتكامل إلى
عادة ما يتم تج ّنب الوحدات المختلطة
ما ،مما ُيضعف مبدأ "العرق العسكري" .ولهذا السبب ورث العديد من جيوش مرحلة ما بعد االستعمار
نظام الوحدات المتجانسة .وقد بدأت اليوم العديد من الدول متعددة األعراق استخدام الوحدات
المختلطة ،أو مزيج من الوحدات المختلطة والمتجانسة .حيث ُتعتبر الوحدات المتجانسة أفضل في
حاالت اختالفات اللغة لتج ّنب فرض لغة مجموعة على مجموعة أخرى ،كما هو الحال في سويسرا
وبلجيكا وكندا.

إن القوات التعددية الفعالة بحاجة أكثر من القوات المتجانسة لاللتزام بالقواعد العسكرية كاالنضباط
والتماسك والقيادة والنخبوية ،من أجل بناء هوية موازية للفرد ،ولحماية القوات المسلحة من
إمكانية االقتحام االجتماعي/السياسي.
ُيطلب من المؤسسة العسكرية أن تنأى بنفسها عن السياسة كونها مؤسسة تم ّثل األمة بشكل كامل.
ألنه حين تتدخل القيادات السياسية في المؤسسة العسكرية عن طريق السيطرة عليها بشكل كامل؛
ً
ً
مباشرا الندالع الحرب األهلية وتدمير المجتمع
سببا
تصبح القوات المسلحة عاجزة ،بل ربما تصبح
بالكامل.
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التعددية وقوات الشرطة
فلورانس غوب
يمكن تشبيه قوات األمن الداخلي ،من جوانب ع ّدة ،باألخ المهمَ ل للقوات المسلحة .فهي بصفة عامة
ً
ً
تقديرا من قبل المجتمعات التي تخدمها .وينطبق األمر كذلك على
عتادا وأقل
أقل تمويالً وأقل
البحث األكاديمي؛ فالقوات المسلحة تحظى بالحصة األكبر من اهتمام األكاديميين ُ
وتترك حصة
1
ً
وضوحا في حالة قوات الشرطة التعددية.
صغيرة لقوات األمن الداخلي .ويغدو هذا الوضع أكثر
فالقليل من الدراسات التي ظهرت حول هذا الموضوع إنما وُ ِ
ضعت في سياق الجهود الدولية
المبذولة في البلقان لبناء قوات الشرطة الخاضعة للمساءلة 2.وكما هي الحال مع نظرائهم األكثر
استراتيجية في المؤسسة العسكرية؛ تكافح قوات الشرطة التعددية لتحسين صورتها التي تقدمها
ومسيسة ،وربما أكثر من القوات المسلحة .ولنتذكر أنه عندما
باعتبارها عديمة الفاعلية وطائفية
ّ
اندلعت الحرب األهلية في لبنان؛ انشق  24%من عناصر قوات الشرطة ،في حين لم تشهد القوات
ً
جزئيا
المسلحة سوى  ٪5-10من حاالت الفرار .بيد أن نظرة فاحصة عن كثب تكشف أن هذا صحيح
مؤات مقارنة بالجيش عندما
فقط ،فعلى الرغم من أن الشرطة في بعض الحاالت في وضع غير
ٍ
ً
غالبا ما تكون محلية ،وهذا ما يقدم
يتعلق األمر بالسرديات على الصعيد القومي؛ فإن قوات الشرطة
لها الحماية من تسييس التعددية.

تسييس الشرطة بداية التفتت

ً
ً
استعدادا لخلق االنسجام بين عناصرها من
غالبا ما تكون قوات الشرطة ،من نواح متعددة ،أقل
القوات المسلحة ،ولذلك تبدو أكثر عرضة للنزوع الطائفي .تتشابه الشرطة مع القوات المسلحة في
أن لالثنين مهمة جماعية؛ وهي المحافظة على السالم في مجتمع معين .بيد أن الشرطة تختلف عن
ً
عموما بطريقة محلية ومتنوعة ،وليست جماعية على مستوى
القوات المسلحة في أنها تحقق ذلك
البالد .ونتيجة لذلك ،لن يكون لبنية قيادة الشرطة أو تدريبها وتطلعاتها دور قومي على صعيد
البالد كلها ولن يكون تركيزها على مهمة مشتركة قومية .وبدالً من ذلك ،فإن قوات الشرطة تتمحور
ً
جزءا منها ،باستثناء الوحدات الخاصة .ورغم تنوّ ع مهام قوات األمن
حول المناطق التي تشكل هي
وتعددها ،ما بين الدوريات وتنظيم حركة المرور ومكافحة الشغب والتحقيق في مسرح الجريمة؛ فإن
هذه المهام ثابتة ال يطرأ كثير من التغيير عليها .بالمقابل ،نجد أن كل عملية من العمليات العسكرية
متفردة .ولذلك ،فإن القوات المسلحة في تدريبها واستعدادها تتطلب االنسجام والتماسك الداخلي،
بينما ال تحتاج الشرطة إلى ذلك التماسك ،بسب الطبيعة الروتينية والمحلية لمهامها.
ً
أثرا على الروح المعنوية ،وبالتالي االعتزاز بالمهنة (أو عدمه) .ففي الوقت الذي يتم
ولكن ذلك يترك
ً
جدا من التقدير
فيه االحتفاء بالجيش لنجاحه في معركة ما؛ تحصل قوات الشرطة على القليل
إلنجازاتها ألنها قد تكون غير مرئية ،كمنع وقوع جريمة ما مثالً .وبالمثل ،فإن التفاعل السلبي في
 1أي الشرطة المختلطة التي تتألف من عناصر تنتمي إلى مناطق مختلفة أو مجموعات إثنية أو مذهبية مختلفة في البلد.
المترجم.

 2تنظيم األمن والتعاون في أوروبا :توصيات حول األمن في المجتمعات المتعددة اإلثنيات ،شباط/فبراير  ،2006متوفر باإلنكليزية
على الرابطwww.osce.org/hcnm/32227?download=true :
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ً
دائما
كثير من األحيان مع المواطنين – سواء كان ذلك بسبب الفساد أو الجريمة – يعطي الشرطة
ً
ً
سلبيا على الهوية
تأثيرا
صورة أقل إيجابية من صورة القوات المسلحة في المجتمع ،مما يترك
المهنية.
وباإلضافة إلى ذلك ،ال يمكن لقوات الشرطة االستفادة من السردية الوطنية التي تتمتع بها القوات
ً
ً
عموما صعوبة في الحصول
فنظرا إلى طبيعتها المحلية إلى حد كبير؛ تجد قوات الشرطة
المسلحة.
على الدعم على المستوى الوطني ،وبالتالي فال هي تحظى بنفس مستوى اإلعجاب العام الذي تتلقاه
القوات المسلحة في كثير من األحيان ،وال هي تستطيع تقديم رؤية وطنية لعناصرها في الخدمة.
ونتيجة لذلك ،ال يرى ضباط الشرطة أنفسهم بوصفهم وحدة جماعية كبيرة ،كما يفعل نظراؤهم
العسكريون ،إذ إن النقطة المرجعية المباشرة للمواطنين هي مركز الشرطة في الحي أو قيادة
الشرطة في المدينة على أبعد تقدير .ولذلك نجد ضباط الشرطة – من وجهة نظر سوسيولوجية –
أقل ميالً إلى تحديد منظمتهم كمصدر لهويتهم الجماعية من انتمائهم الطائفي.

قوة السياسة المحلية :الشرطة المهنية

ال يعني ما سبق أن قوات الشرطة سوف تقع فريسة للطائفية والتسييس بشكل آلي .فبداية ،تعتمد
ً
ً
ً
فغالبا ما يتم تحديد المشكلة
كبيرا على حالة المؤسسة ككل.
اعتمادا
الهوية المهنية ،في هذا السياق،
بشكل خاطئ عندما ترتبط التعددية مع ضيق الموارد .وعندما تعاني قوة الشرطة من نقص في
ً
ً
قويا لبناء هويتها المهنية ،في
باعثا
التمويل وضعف في األداء؛ فمن الطبيعي أن ذلك لن يوفر لها
ً
ً
جيدا يمكنها ذلك .وعندما تعمل قوات الشرطة
تجهيزا
حين أن قوة شرطة مهنية وأخالقية ومجهزة
في نوبات عمل متوالية لمدة  72ساعة وبأجور ضئيلة – كما هي الحال في كثير من األماكن – فإنها
لن تشعر بطريقة إيجابية باالنتماء لمكان عملها ،بل إنها ستكون أكثر عرضة للفساد والعنف ،وستكون
العالقات المتبادلة مع المجتمعات المحيطة بها أقل إيجابية بالطبع.
ً
ونظرا
ومع ذلك ،يمكن لقوات الشرطة التعددية أن تؤدي عملها حتى عندما تكون مواردها سيئة.
ً
غالبا ما يتم استخدامهم للخدمة في المناطق والمجتمعات التي ينتمون إليها؛
ألن عناصر الشرطة
فإن االشتباكات على أساس طائفي بينها وبين السكان المحليين تكون قليلة للغاية .بيد أنه عندما
تقوم قوة شرطة تنتمي إلى منطقة ما أو مجموعة إثنية أو دينية ما ،بأعمال الشرطة في منطقة
أخرى يسكنها أناس من غير هذه المجموعة ،آنذاك يمكن أن تقع اشتباكات بين الطرفين مثلما حدث
في إيرلندا الشمالية .وعلى أية حال ،وبسبب الطبيعة المحلية لعمل الشرطة على وجه التحديد؛ فإن
ً
ً
ً
محليا وال تتسم بصبغة سياسية ،فنراها تركز على الجريمة أكثر من
طابعا
غالبا ما تأخذ
الصراعات
تركيزها على قضايا استراتيجية أو سلطة سياسية .والحق أن الطبيعة التعددية للشرطة يمكن أن
تكون ميزة تساعد على التوسط في قضايا األحياء عندما تكون هذه األحياء مختلطة.
ً
مفيدا في بيئة طائفية
إن وضع رجال الشرطة كأشقاء مهمَ لين للقوات المسلحة يمكن أن يكون
ً
ً
ولعا بالمظاهر ،فهم يواجهون تدخالً سياسيا في
للغاية .فألنهم ليسوا مؤسسة قومية ،وبالتالي أقل
عمليات التجنيد والترقية أقل من الذي تعاني منه المؤسسة العسكرية .ونتيجة لذلك ،يقل احتمال
إدخال التسييس في صفوف قوات الشرطة.
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حل عقدة الشرطة التعددية

في ضوء هذه الخصائص ،فإن قوة الشرطة ربما تشكل أرضية أفضل من القوات المسلحة للبدء
تغير اسمها،
بعملية "نزع الطائفية" .ومن األمثلة الجيدة على ذلك الشرطة في إيرلندا الشمالية التي ّ
بعد اتفاقية الجمعة العظيمة ،ورفعت من نسبة الكاثوليك في صفوفها 3.وقد اكتسبت منذ ذلك
الحين صورة سياسية أكثر إيجابية في المجتمع .ومن األمثلة األخرى على ذلك قوة شرطة كوسوفو
المتعددة اإلثنيات ،التي ُبنيت بعد انتهاء الحرب وتضم  9%من الضباط الصرب .فرغم تأثرها بالتوترات
السياسية ،فقد ظلت متماسكة بشكل مثير للدهشة .وتوضح دراسة عن الشرطة مختلطة اإلثنيات
في البلقان أن "المناخ االجتماعي متعدد اإلثنيات في دائرة شرطة كوسوفو وفي الوحدات المختلطة
ً
كثيرا عن الوحدات في جنوب صربيا ومقدونيا" .وخلصت إلى أن مر ّد ذلك العيش والعمل
ال يختلف
ً
معا" .لقد وضع ضباط الشرطة من مختلف المجموعات اإلثنية سلوكهم التعاوني األساسي الضروري
4
لتنفيذ مهامهم المشتركة".

وال ريب في أن إصالحات الشرطة هذه ستفشل بدون الدعم السياسي من قادة المجتمع المحلي.
ففي البوسنة والهرسكُ ،ف ِرضت العملية اإلصالحية من قبل المجموعة الدولية ،ولكنها ُ
اعت ِبرت عقوبة
ّ
وتم وضع قوات دولية في مراكز الشرطة المحلية لإلشراف على الضباط وفحص
وليست حسنة.
حصص للشرطة المتعددة .بيد أنه وبعد مرور سبع سنوات منذ تطبيق نظام
خلفياتهم ،وتم تحديد
ٍ
5
الحصص؛ ال يزال هدف زيادة التعددية في مجال الشرطة غير متحقق إلى حد كبير.
ً
وأخيرا ،من أجل نزع الطائفية ،ينبغي على قوات الشرطة أن تق ّدم لموظفيها هوية منسجمة ب ّناءة،
متماثلة مع السردية الوطنية للجيش وتدعو إلى اتخاذ إجراءات شاملة .ويمكن تحقيق ذلك بشكل
رئيسي من خالل إنشاء هوية مهنية داخل قوات الشرطة بأسرها وتعزيز سيادة القانون .فعندما
وي َ
تكون قوات الشرطة محايدة فعالًُ ،
نظر إليها على أنها كذلك؛ فإن صورتها الطائفية واإلدراك
الذاتي لها سوف تختفي بمرور الوقت.

3 McGoldrick, Stacey and McArdle, Andrea, Uniform Behavior: Police Localism and National Politics, Palgrave
Macmillan, 2006
4 Thorsten Stodiek and Wolfgang Zellner, “The Creation of Multi-Ethnic Police Services in the Western Balkans: A
Record of Mixed Success”, Deutsche Stiftung Friedensforschung, 2007, www.bundesstiftung-friedensforschung.de/images/
pdf/forschung/berichtzellner.pdf

5 Florian Bieber, “Policing the Peace after Yugoslavia: Police Reform between External Imposition and Domestic
Reform”, GRIPS Policy Research Center, 2010, https://ideas.repec.org/p/ngi/dpaper/10-07.html
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سد الفجوات :من يعيد بناء األمن في العراق
ما بعد الصراع؟
ميريام بن رعد
تم كتابة هذا البحث في حزيران  /يونيو 2016
ً
اختصارا بـ "داعش"
في  ،2014جاء الهجوم الوحشي للدولة اإلسالمية في العراق والشام (التي عرفت
حتى إعادتها تسمية نفسها بـ "الدولة اإلسالمية" في  29حزيران/يونيو من العام نفسه) واستيالؤها
قاس بالهشاشة الشديدة ،إن لم
على مساحات واسعة من األراضي في العراق وسوريا؛ بمثابة تذكير
ٍ
يكن االنهيار التام لألمن في هذين البلدين .فالسرعة المذهلة لنجاحات الجهاديين دوّ ت فشالً ذريعاً
وإهانة للقوات المسلحة العراقية ،التي اضطرت للتخلي عن مراكزها في الموصل – ثاني أكبر مدن
ّ
يخصها من أسلحة وسيارات وزي رسمي .وبينما كان من المفترض أن
البالد – مخلفة وراءها ما
تقود األجهزة األمنية والعسكرية العراقية مهمة استعادة األراضي ،وأن تكون القوة البرية األساسية
الداعمة للضربات الجوية للتحالف الذي تقوده الواليات المتحدة؛ فإنها – مرة أخرى – فرّ ت قبل
ً
تقريبا .ومازال صدى نجاحات
الهجوم هاجرة مواقعها في الرمادي عاصمة محافظة األنبار بعد سنة
ّ
يذكر باألزمة األمنية العميقة في عراق
الدولة اإلسالمية ،وإن كان يقابله نكسات كبيرة منذ عام ،2015
جالء إذا ما نظرنا إلى مبلغ  100مليار دوالر تم استثمارها منذ
ً
ما بعد البعث .وتزداد هذه المالحظة
عام  2003إلنعاش القطاع األمني في العراق ،والتقدم الضئيل الذي تم إحرازه حتى اآلن.
ً
ً
سلبيا بطبيعته ،بالنسبة
نموذجا
وبدالً من أن يغدو العراق مثاالً يحتذى كما كان الكثير يتوقع؛ غدا
لكثير من الدول المجاورة .يعاني في صميمه من التسييس ،والنفوذ العسكري والمحسوبية والطائفية
والفساد .فاإلرث المدمّ ر لالحتالل األجنبي ،وسنوات السلطة القمعية االستبدادية الطويلة ،بما في
التوسع الجهادي،
ذلك حقبة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي؛ زادت بثقلها من صعوبات مواجهة
ّ
المرتبطة بالحال المؤسفة لس ّنة العراق والصيغة السياسية المتداعية في بغداد .وفي مواجهة انهيار
الدولة والفوضى واالنتقال غير الشرعي مازال العراقيون بأغلبيتهم الكبيرة ال يشعرون أن سلطاتهم
تحميهم .وهو ما ينطبق بشكل خاص على الس ّنة الذين حملوا العبء األكبر من االنتهاكات الجسيمة
للمليشيات العسكرية وغيرها طوال العقد الماضي .كذلك فقد ّ
غذى الفراغ األمني انتشار الجماعات
شبه العسكرية التي ت ّدعي جميعها استعادة النظام والشرعية ،كالقبائل ،والميليشيات ،والجهاديين
ً
أيضا .حيث قدم هؤالء أنفسهم بداية "محررين" لألراضي التي استولوا عليها .وفي الخلفية ،بدا أن
1
ً
عددا من أعضاء حزب البعث السابقين وضباطه ممن تم صرفهم كجزء من تدابير "اجتثاث البعث"،
2
ً
أيضا لتسوية حساباتهم.
على استعداد هم

1 Hazem Saghieh, “The Life and Death of de-Baathification”, Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée
(REMMM), L’Irak en perspective, No. 117-118, July 2007, p. 203-223.
2 Sinan Adnan and Aaron Reese, Beyond the Islamic State: Iraq’s Sunni Insurgency, Middle East Security Report 24,
Institute for the Study of War (ISW), October 2014.
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في مثل هذه الظروف ،ما السبيل إلعادة بناء األمن في العراق ومساعدة آالف المدنيين الذين
ً
ّ
يؤكد أن الكفاح ضد الدولة
يوما إثر يوم؟ وما الذي
ليس لديهم أمل سوى البقاء على قيد الحياة
اإلسالمية سوف يعني ،على المدى الطويل ،إعادة خلق جهاز أمني وظيفي وفق خطوط وطنية
وليست طائفية؟ وما هي الصيغة التي تضمن الشرعية للمؤسسات األمنية القائمة ،بما فيها تلك غير
الرسمية؟ وهل ي ّتجه العراق نحو إعادة المركزية ،أم نحو مزيد من الالمركزية؟ وهل بمقدور القوى
على المستويات المحلية تحقيق االستقرار في البالد على نحو أكثر فعالية؟ أم ينبغي "احتواؤها"
من أجل عدم إحباط الجهود الحالية التي تبذلها الحكومة المركزية؟ وما هو ،في هذه الحال ،مجال
المناورة الذي يحتفظ به الغرب؟ إذ ال يمكن فصل إعادة بناء النظام األمني عن مستقبل العراق كدولة
متماسكة ،وعن القضايا المتعلقة بتوزيع أكثر عدالً للسلطة بين طوائفه وتمثيلها بشكل حقيقي.

الجيش العراقي :من الفشل إلى التعافي؟

ً
رهيبا ،كما يتضح من سهولة اجتياح الدولة اإلسالمية،
في  ،2016ما يزال الوضع األمني في العراق
قبل عامين ،لمساحات شاسعة من األراضي دون أية مقاومة من القوات المسلحة "الرسمية" .ومثل
هذا الوضع يتحرى العديد من النماذج المتعلقة بإعادة إعمار األمن في البيئات التي تعاني النزاعات،
ً
تحديدا نجده يثير مسألة الدور الذي لعبته تركيبة السلطة في فشل األمن في مرحلة
وبشكل أكثر
ً
أيضا على إعادة النظر في معطيات الواقع األكثر
ما بعد البعث على مدى العقد الماضي .كما يحرّ ض
ً
إلحاحا من أجل تحديد إستراتيجيات تتماشى مع متغيرات المنطقة ،وتساهم في تحسين سريع
لظروف حياة المدنيين .في هذا الصدد تبقى القوات المسلحة العراقية ركيزة الجهود المبذولة إلعادة
بناء األمن ،إضافة لغنى تجربتها الماضية وإن بأخطائها والتحديات الراهنة التي تواجهها للحفاظ
على العراق دولة ذات سيادة رغم عمق التقسيمً .
إذا ،كيف نبرر تخفيض تعداد القوات المسلحة
العراقية في  2014لتغدو "شبح طرف أبتر"؟ 3وكيف نفسر فشلها في مواجهة الدولة اإلسالمية وغيرها
من التهديدات كصعود الميليشيات الشيعية مثالً؟ وما هي جذور مسببات هذه األزمة ،وما طبيعة
اإلصالحات التي يجب تطبيقها لمساعدة القوات المسلحة على استعادة قوتها وتماسكها؟
ً
ً
ّ
حاسما في تاريخ البالد.
دورا
تشكل الجيش العراقي عام  1921تحت االنتداب البريطاني ،ولعب
وحتى ّ
حله في  2003على يد الواليات المتحدة ،وجد الجيش نفسه في قلب العديد من التطورات
االجتماعية والسياسية ،وعلى مدى عقود ،التحمت النزعة القومية حول الشخصية شبه األسطورية
ً
دفاعا عن الحرية والسيادة 4.كما نظر غالبية العراقيين إلى جيشهم كضمان وشعار
للجندي المقاتل
ً
أيضا ومنذ البداية ،عامالً لعدم االستقرار ،حيث جعل الضباط العراقيون
لبقائهم .رغم ذلك ،فقد كان
العالقة بين المجالين العسكري والسياسي تكافلية ،األمر الذي جرّ العراق نحو سلطوية مستديمة.
ُ
واليوم تغدو إعادة بناء األمن التحدي األساسي .ففي الوقت الذي أضعفت فيه الدولة اإلسالمية
ً
تهديدا مهيكالً؛ تواصل القوات المسلحة العراقية الظهور بشكل مخترق وغير
لكنها ماتزال تشكل
مهيكل ،عاجزة عن تخليص نفسها من العنف والطائفية والفساد كي تكون أداة ناجحة في تحقيق
االستقرار والسالم.
ً
ّ
تشكلت القوات المسلحة العراقية من ضباط ينحدرون من الطبقة الوسطى السنية،
وتاريخيا،
ً
ً
اجتماعيا ،األمر
مستخدما كسبيل وحيد لالرتقاء
وبدرجة أقل ،من األكراد .وكان التعليم العسكري
ً
موجودا!
 3شبح الطرف المبتور :حالة طبية ،آالم يشعر بها الشخص الذي تعرض لبتر ما ،قادمة من الطرف الذي لم يعد

4 Myriam Benraad, “L’armée irakienne au cœur de l’impasse irakienne”, in Les armées dans les révolutions arabes,
edited by Saïd Haddad, Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2016, pp. 47-60.
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الذي استفز الطائفة الشيعية .إذ اعتبرت األمر أداة طائفية لمصالح أجنبية .ففي مطلع عشرينيات
القرن الماضي ،ح َّدث البريطانيون هياكل المحافظات العثمانية الثالث بغداد والموصل والبصرة
التي ورثوها تحت انتداب عصبة األمم .ولم يكن الجيش بداية مؤسسة وطنية تسعى لالستقالل بل
ً
تحديدا،
مجرد قوة من المتطوعين تحلل بريطانيا من بعض األعمال الوضيعة للحفاظ على النظام،
ً
أبدا
ضد المتمردين من الشيعة والقبائل واألكراد .لذلك فإن اإلستراتيجية االستعمارية لم تشمل
تدريب جيش احترافي من شأنه توحيد الجماعات اإلثنية والدينية العراقية المتنوعة .بل على
ً
تماما ،سعت لالحتفاظ بأسبقيتها على قوة صغيرة خاضعة لن تحوّ ل سالحها ضد التاج ،أو
النقيض
على األقل ،هذا ما اعتقدت لندن.
وبعد استقالل العراق عام  ،1932تمتعت القوات المسلحة بشعبية متزايدة ،وأصبحت مستقلة عن
المجال المدني مع ظهور بوادر نفوذ وتدخل عسكري في السياسة وعدة محاوالت انقالبية .حيث
عممت الدولة المركزية استخدام القوة ووسعت التجنيد ،فأصبح الجيش بوتقة إليديولوجيات
كاالشتراكية والقومية العربية .كما حاول الضباط العراقيون المعروفين بطموحاتهم الشخصية فرض
ً
معززا لهذا التحوّ ل ،ليتبلور بنزعة عسكرية
رؤيتهم للدولة .وأتى صعود حزب البعث إلى السلطة
وإضعاف للمجتمع المدني .وهكذا خسر الجيش استقالليته عندما أصبحت الدولة فائقة المركزية

وصارت القوات المسلحة خاضعة للميليشيات والشرطة السرية وأجهزة المخابرات.

أما صدام حسين فقد ّ
سلم أقاربه المناصب العليا في الجهازين العسكري واألمني ،وبنى هيكالً كامالً
نه ً
جا القمع ضد "أعدائه" وضد أعضاء الحزب نفسه .فصار الطابع الشخصي
من شبكات المخبرين ،مُ مَ ِ
ً
مدمرا أي شعور بالتضامن الوطني .ومن
للسلطة بديالً عن الروابط التقليدية بين الدولة والمجتمع،

خالل "شعبوية المحارب" بنى النظام إستراتيجية تضمن والء القوات المسلحة وانضباطها ،وكبح
جماح المعارضة .هذه الهيمنة الداخلية قرنت نفسها مع السعي للهيمنة وراء حدود العراق ،كما يتضح
من الحرب الدامية الطويلة ضد إيران ( )1988-1980التي أهلكت الجيش العراقي .ليعقبها صدام حسين
بعد أقل من عامين بغزو الكويت مما زاد من تآكل الجيش على خلفية العقوبات الدولية .ولما اندلعت
انتفاضة المحافظات الشيعية عام  1991احتشد أنصار المعارضة والجنود المتمردين ،إال أن بغداد
ً
مواجها محاوالت الفرار واالنقالب ،بات
قمعتها بحمام من الدم .وبعد أن فقد سيطرته على األرض
النظام يحفظ بقاءه باعتماد متزايد على القبائل والميليشيات.

ً
افتراضا ،يؤكد هذا سرعة
بناء عليه ،أضحت القوات المسلحة العراقية قبل  2003غير موجودة
ُ
ّ
ً
وحلت
ونتيجة لحرب خاطفة أسقط النظام
االجتياح األمريكي وغياب أية مقاومة ذات معنى.
أجهزته .وأوقف ما بين  350,000و 400,000جندي عراقي عن العمل وعلقت عملية التجنيد .إذ سعى
التحالف إلى إعادة خلق قوات تح ّد من خطر عودة العراق إلى الدكتاتورية .ولتحقيق هذا الهدف
يجب أن توضع القوات الجديدة تحت قيادة مدنية ،بعيدة عن االنتماءات السياسية وممثلة لجميع
الطوائف كوسيلة لتطويق فكرة الهيمنة السنية عليها .وقد أثبتت هذه القرارات كارثيتهاً ،
أيا كان:
فالجيش العراقي قد تم تدميره والتحق أعضاؤه مباشرة بالتمرد .وعلى الدوام كانت "األخطاء
ّ
تعقد مهمة إعادة بناء الجيش .وبالتأكيد فإن القوات
التأسيسية" التي ارتكبتها الواليات المتحدة
الجديدة المسماة "قوات األمن العراقية" 5وفق مصطلحات البنتاغون ،كانت كما حالها في ظل
ً
معتمدة على المحتل في التجهيز والتدريب ،في حين ،من جهة أخرى ُنهبت القواعد
البريطانيين،
ً
معتادا على األسلحة التي قدمتها
العسكرية ومستودعات األسلحة .كذلك لم يكن الجيش الجديد
 5وهي تتألف من وزارة الدفاع (الجيش ،القوات الجوية ،البحرية) ،وكذلك وزارة الداخلية (الشرطة وقوات التعبئة الشعبية).
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واشنطن دون توفير إرشادات كافية عنها .وسرعان ما أصبح هذا الجيش البطل األبرز في النزاع،
ً
ومخترقا من قبل الجماعات شبه العسكرية.
مثقالً بانشقاقاته اإلثنية والطائفية واإليديولوجية،
كذلك فقد سعى نوري المالكي خالل السنوات الثمان التي قضاها في منصبه ،على غرار سلفه
ً
مترئسا كالً من مجلس الوزراء ووزارة الدفاع والداخلية وجهاز
صدام ،إلى تركيز جميع السلطات
المخابرات .ومستغالً بحذاقة دوره كقائد عام للقوات المسلحة العراقية لمضاعفة سيطرته .كما قام
ً
شخصيا مئات القادة والضباط ورجال الشرطة وأفراد األجهزة
بتسييس الجيش من خالل تعيينه

متنام
األمنية .فتحولت بعض الوزارات برعايته إلى ما يشبه وحدات "جيش خاص" في سياق قمع
ٍ
قدمه المالكي كضرورة لمواجهة اإلرهاب وحفظ وحدة العراق .لكن الوضع اتخذ في  2011منحى أكثر
خطورة عندما سحق رئيس الوزراء السابق احتجاجات شعبية تطالب بإصالحات لتخفيف حدة
الفقر وانعدام األمن .وقد قامت الحركة ،السنية بتركيبتها ،بعسكرة صفوفها عام  ،2013مما أفضى
ً
(سابقا ،الدولة اإلسالمية في العراق وبالد الشام ،داعش) في مطلع
إلى عدوان الدولة اإلسالمية
 .2014حيث استولت الجماعة على الفلوجة والرمادي وجزء كبير من األنبار (حديثة ،جرف الصخر،
عنى ،أبو غريب ،الصقالوية ،القائم ،الرطبة) ،قبل غزو أجزاء كبيرة من محافظة صالح الدين (بيجي،
ً
وأخيرا االستيالء على الموصل والحدود
تكريت) وديالى (السعدية ،جلولة) وكركوك ونينوى (تلعفر)،

مع محافظة دير الزور السورية في حزيران/يونيو 2014.

ً
تقدما يذكر في استعادة
وباستثناء بعض المناطق ،لم تحرز القوات المسلحة العراقية خالل 2014
األراضي المسلوبة .إذ إن انهيارها بعد هروب الجنراالت من محافظة نينوى (عبود قنبر علي غيدان،
وغيره من قادة العمليات) واالنطباع بأن جميع القوات قد فرت ،مخلفة وراءها معدات بمئات
الماليين من الدوالرات في يد الدولة اإلسالمية ،وصم بفشل صارخ كالً من واشنطن وبغداد .فرغم
ً
ً
متيحة
عدديا على المسلحين وامتالكها قوة نيران كبيرة؛ هربت القوات العراقية باآلالف،
تفوّ قها
للدولة اإلسالمية الزحف نحو بغداد .ولألسف فإن هذا التقصير المتوقع ،يؤكد استمرار عجز الجيش
العراقي عن التخطيط أو التنفيذ لعمليات واسعة النطاق ،أو هجومات مضادة ناجحة.
عالوة على ذلك ،تعود هذه الفجوة بشكل كبير إلى كارثية ما ّ
خلفه المالكي ،الذي انفرد بالتركيز على
مصالحه الخاصة بدالً من تمكين العراق الدفاع عن نفسه دون دعم جوي عن قرب .أما  2015فقد
تميزت باشتباكات شباط/فبراير الضارية التي حدثت في سامراء ،وكذلك السقوط المدوي للرمادي
ً
(جزئيا على األقل) في آذار/
في أيار/مايو إثر الهجمات االنتحارية ،واستعادة السيطرة على تكريت
ً
حاضرة فيها
مارس ونيسان/إبريل ،وتجدد التمرد في محافظة ديالى ،التي بقيت الدولة اإلسالمية
ً
محليا في تشرين األول/أكتوبر 2006.
منذ بداية نشأتها
ً
وأضرارا أكثر من أية مدينة أخرى بعد أشهر من حصار
تكبدت خسائر
وقد تمّ ت استعادة الرمادي التي ّ
الدولة اإلسالمية .لكن مازال يتعين تطهير المدينة من قبل الجيش .كذلك ُنشر  4000جندي عراقي في
ً
استعدادا لهجوم الموصل .واستطاع الجيش العراقي
جميع أنحاء منطقة مخمور في محافظة نينوى
وحلفاؤه في أيار/مايو فك الحصار الذي فرضته الدولة اإلسالمية على غرب مدينة حديثة ،ودام 18
ً
ً
عددا من القرى الواقعة على طول نهر الفرات .وتحت قيادة عمليات األنبار تم شن
شهرا .كما استعادت
ّ
التوجه نحو الفلوجة ،معقل الجهاديين الس ّنة
هجوم على المدن اإلستراتيجية؛ الرطبة والكرمة ،قبل
في العراق على مدى عشر سنوات .وبينما ساد التوقع أن تقوم بغداد بإطالق عملية الموصل عام
2015؛ فإن الهجوم تم تأجيله حتى  .2016حيث صرّ ح العقيد مسعود صالح في شباط/فبراير  ،2015أن
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ً
ً
وأشهرا من القتال .حيث ُيق ّدر تعداد مليشيات
جنديا،
معركة تحرير المدينة الشمالية ستحتاج 30000
الدولة اإلسالمية بنحو  10,000مسلح .ومنذ شهر آذار/مارس  ،2016والعمليات العسكرية جارية بدعم
عسكري متزايد من الواليات المتحدة (الضربات الجوية ،والتدريب ،والمستشارين الخاصين) .مما
أدى إلى تدمير البنية التحتية الرئيسية للجهاديين والقضاء على كبار قيادييهم.

المشهد العام للجماعات شبه العسكرية على األرض

وسط حال الفوضى السائدة في صفوف القوات المسلحة النظامية ،وسوء سمعة النظام السياسي،
وتفكك القطاع األمني؛ انتقلت الشرعية إلى مجموعة متنوعة األطراف الفاعلة غير الرسمية،
ً
أيضا من أنصار خارجيين احتلوا الفراغ الذي خلفه انهيار الدولة العراقية عام .2003
المدعومة هي
أن هذا ليس بظاهرة جديدة ،إال أن حدته قد ارتفعت بشكل كبير منذ كانون األول/ديسمبر 2011
ومع ّ
ً
مصحوبا بإضفاء المالكي الطابع الشخصي على الجهازين العسكري
مع انسحاب القوات األمريكية،
واألمني ،وكذلك انقضاض الدولة اإلسالمية .حيث تم تشجيع المواطنين العراقيين على تسليم
حمايتهم إلى أيدي المتمردين والميليشيات ،فتوقعوا منها تمثيلهم بصيغة فشلت الحكومة في
تحقيقها .كما أن الجيش العراقي لم يكن قد تعافى بعد من هزيمة  ،2014وفضل العديد من الشبان
ً
فسادا .وبذلك تسلط هذه
االنضمام إلى الجماعات شبه العسكرية ،التي اعتبروها أكثر جرأة وأقل

األزمة المتأصلة لدى المؤسسات العسكرية واألمنية في العراق الضوء على الكثير من الشعبية التي
حظيت بها الدولة اإلسالمية .حيث بنت الجماعة معظم جاذبيتها وقوتها على الفراغ األمني الذي
خلفه االحتالل والنظام السياسي المختل ،فضالً عن انتهاكات الجيش واألعمال االنتقامية التي
6
قامت بها المليشيات الشيعية والقوات الكردية في العديد من المناطق.
الملح ،في مثل هذه الظروف ،تقييم وضع الجهات الفاعلة غير الحكومية المقاتلة على األرض،
ومن
ّ
ً
ً
صعبا نتيجة
أمرا
سواء إلى جانب الجيش العراقي ،أو بشكل مستقل .وإذا ما كان االستعراض الدقيق
كثرة عددها وتحركاتها؛ فإن هذه األطراف تتكون في العراق من ثالث قوى رئيسية :البيشمركة
ً
أيضا
الكردية والميليشيات الشيعية والقبائل السنية .وهي ليست قوات عسكرية بسيطة ولكنها
كيانات اجتماعية-سياسية مركزية ،ال تنفصل عن البيئة التي تعمل فيها والتي ساهمت في إعادة
رسم الصراع وفق إستراتيجيات وطموحات ورؤى مضادة .فجميع هذه الجوانب ،وال سيما القاعدة
ً
جيدا ُ
وتؤخذ بعين االعتبار ،في وقت ما يزال فيه
المحلية القوية لهؤالء الالعبين ،يجب أن ُتفهم
ً
وبعيدا
ائتالف متماسك يكافح لتشكيل نفسه في مواجهة الدولة اإلسالمية والتهديدات الطويلة.
عن السلطات التقليدية ،من هم الناطقون الفعليون؟ وهل تناقض مشاريعهم فكرة إعادة بناء دولة
وظيفية؟ ومن منهم مستعد لمناقشة مستقبل العراق واالنخراط في جهود حقيقية للتهدئة؟

فهم القتال ضد الدولة اإلسالمية

استطاعت الدولة اإلسالمية ،أكثر من أي تشكيل آخر ضمن مشهد التسلح العراقي المجزأ بشدة،
االستفادة من تداعي المؤسسات واستغالل الحكومة وحلفائها لفرض نفسها في المناطق السنية .لكن
ينبغي النظر ما وراء العنف المفرط الذي استخدمته الجماعة لتحقيق أهدافها (ما يسمى بـ "الخالفة")،
فهي ذات عمق سياسي وإيديولوجي وثقافي-اجتماعي ،ينبثق في المقام األول من النظام الفاسد
ً
قدما في التفكيك األعمى
الذي أعقب البعث .وقد وجد العديد من الس ّنة أنفسهم ،نتيجة للمضي

 6انظر ،في هذا الشأن ،تقارير مفصلة لمنظمة العفو الدولية منذ عام  ،2014تسلط الضوء على حمالت انتقام طائفي/عرقي مفزعة
على يد الشيعة والقوات الكردية ،وفشل السلطات العراقية في محاسبتهم.
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للجيش منذ  ،2003مستبعدين ومهمشين في قطاع األمن ،دون أي أمل في التحوّ ل أو إعادة الدمج.
ً
أرضا
إضافة إلى أن قوانين اجتثاث البعث ومكافحة اإلرهاب تسببت باعتقال آالف الس ّنة ،مما وفر
خصبة مكنت المتطرفين من فرض أنفسهم في صفوف المتمردين وبين المدنيين .فقد انضم العديد
من المتمردين الس ّنة الناشطين في المحافظات الوسطى والشمالية (األنبار وصالح الدين ونينوى
وكركوك) ،وكذلك في بغداد وديالى إلى الدولة اإلسالمية في وقت مبكر .وتعود هذه اآللية إلى 2004
والحصار المدمر للفلوجة بعد أن أقام الجهادي األردني أبو مصعب الزرقاوي أول إمارة إسالمية ً
ردا
7
ً
متمكنا من جذب كبار ضباط الجيش المنحل
على االحتالل وتزايد الصعود الشيعي في العراق،
لقضيته.
منذ ذلك الحين ،اتبعت الدولة اإلسالمية منطق "إعادة العسكرة" على جبهات متعددة مستهدفة
المؤسسات المركزية ورموزها وأفرادها (الجيش والشرطة والوحدات الخاصة ومسؤولي األمن) فيما
ً
مؤقتا ،في عودة
تحول إلى معركة طويلة .كذلك ساهم االختراق الذي حققته عام  ،2014على األقل
فصائل مسلحة أخرى8.ورغم أن الطائفة السنية معروفة بعدم تجانسها أو دعمها الكامل إليديولوجية
الدولة اإلسالمية وأساليبها؛ فإن االستياء والسخط الدائمين قدما للجهاديين بعد  2011وانسحاب
ً
فرصا جديدة السترجاع العديد من معاقلهم .ومما ال شك فيه أن الحرب المستعرة
الواليات المتحدة

في الجوار السوري عززت شرعيتها وأتاحت الفرصة أمام "طالئعها" لتصدير المشروع اإلسالمي
ً
إقليميا .فقد نظر العديد من الس ّنة إلى داعش باعتبارها السبيل الوحيد الستعادة السلطة السياسية
المفقودة ،كما أنها أداة "إعادة تسنن" العراق في مواجهة الهيمنة الشيعية .ومن البداية ،تالعبت الدولة
اإلسالمية باالستياء الموجود في المناطق التي توغلت فيها لتحصيل الدعم السني (أو االنفعالية
الشعبية) ،وبالوقت نفسه أعطت أولئك الذين كانوا قد تحالفوا مع السلطات األمريكية والعراقية
9
ً
فرصة للتوبة .وفور تبوّ ئها زمام األمور كانت المجموعات الجهادية تج ّد لكسب
في الماضي القريب
القلوب والعقول عن طريق إعادة المقومات األساسية لألمن ،والعدالة والخدمات (كهرباء ومياه
ً
براقا
الشرب والصرف الصحي) ،وخلق فرص للعمل ،ومكافحة الفساد .وقد بدا السعي لتحقيق األمن
السيما في عيون السكان المحليين الذين فقدوا ثقتهم في الحكومة والجيش ،ونفروا منهما نتيجة
10
االنتهاكات الكثيرة والسياسات الطائفية ،والقمع.
ومن الضروري أثناء إحاطتنا بهذا الوضع تقييم الخيارات المتاحة لتغييره؛ فاالنضمام إلى مشروع
الدولة اإلسالمية اختلف بشكل كبير من منطقة ألخرى ،كما أنه تراجع مع انتشار االنتهاكات التي
يرتكبها مقاتلوه .ومنذ فقدان الرمادي في  ،2016والدولة اإلسالمية تعاني الكثير من النكسات العسكرية،
ومن ارتفاع الخسائر بين صفوفها وضعف الروح المعنوية .وقد شمل هذا بعض معاقلها التقليدية
ً
جزءا من الس ّنة ،ومن ضمنهم فصائل مسلحة كالجيش اإلسالمي لم تكن
كالفلوجة والموصل .كما أن
ً
تماما للرؤية الشمولية لإلسالم السني كما تدعو إليه الدولة اإلسالميةُ .
وتبين العديد من
محابية
التقارير أن المدنيين الس ّنة ال يؤيدون المشروع الجهادي ويعارضون انفراد كيان واحد بالسلطة .كما
7 Myriam Benraad, “De la tentation hégémonique au déclin de l’Organisation d’Al-Qa‘ida en Irak, miroir des
métamorphoses d’une insurrection”, Maghreb-Machrek, No. 197, 2008, pp. 87-101.
 8من بينها فصائل مثل جماعة أنصار اإلسالم ،الجيش اإلسالمي في العراق ،حماس العراق ،جيش المجاهدين ،كتائب ثورة
العشرين ،والموالين لحزب البعث مثل جيش النقشبندية ،المجلس العسكري العام لثوار العراق ،القيادة العليا للجهاد والتحرير،
الجيش العراقي الحر .إن معارضة الحكومة سمحت لهذه القوى المتنوعة إيديولوجيا بالتحالف في ما بينها.

9 Myriam Benraad, “Iraq’s Tribal ‘Sahwa:’ Its Rise and Fall,” Middle East Policy (18)1, 2011, pp. 121-131; “La Sahwa
tribale irakienne : ‘réveil’ de la tradition ou subversion ?”, Maghreb-Machrek, No. 212, 2012, pp. 27-46.
 10ال يشعر سكان الموصل باألمان لوجود الجيش ،وكانوا يسمونه (جيش نقاط التفتيش) والذي ضاعف نقاط التفتيش ،وقام
بابتزاز السكان وتغذية العجز.

35

قائمة المحتويات

دعر نب مايريم

ً
ً
ً
بحتا بهدف النجاة من الموت .وبالمثل ،فإن اإلستراتيجية
ظرفيا
غالبا ما كان
أن خضوعهم للجماعة
األمنية التي فرضها الجهاديون قد واجهت بعض العقبات .فناهيك عن عمليات االبتزاز والترهيب
ً
فعليا تحمّ لها)؛ لم يستطع الجهاديون الوفاء بكثير من وعودهم.
(التي ال يستطيع الكثيرون
وفي العموم ،مازال العراقيون الس ّنة منقسمين حول فكرة الخالفة وما ستعنيه لهم مرحلة "ما
بعد الدولة اإلسالمية" .فمن جهة ،يستمر جزء منهم بدعم الجماعة ألسباب تتأرجح بين االنتماء
اإليديولوجي والسياسي وبين عدم وجود البدائل .حيث أن معظم السياسيين الس ّنة قد فقدوا
ً
تحديدا أثناء موجة
شرعيتهم نتيجة محاباتهم بغداد ،أو على العكس لفشلهم في حماية مواطنيهم،

االحتجاجات السنية  .2013-2012من ناحية أخرى ،تتزايد أعداد الس ّنة الذين يرفضون اإلستراتيجية
الوحشية واالنتحارية للدولة اإلسالمية ،وتظهر دعوة إلى تسليح رجال القبائل ممن هم على استعداد
لطرد أعضائها .كذلك يشعر كثيرون أن القوات المسلحة النظامية ليست فقط عاجزة عن هزيمة
الدولة اإلسالمية ،رغم تصفية العديد من كبار قياديها العسكريين في الضربات الجوية األخيرة ،بل
ً
نظرا
إن إعادة انتشارها في المناطق السنية التي ما زالت تحت سيطرة الجهاديين غير مرغوب فيها
لسجلها الكارثي .ويرى الكثير من الس ّنة أن الحكم الذاتي اإلقليمي ،على غرار كردستان ،هو قرين
التعبئة ضد الجهاديين ،رغم أن بغداد ما زالت تعارضه حتى اآلن ،ولكنه يمكن أن يكون السبيل

الوحيد للخروج من األزمة.

البيشمركة الكردية بين المعركة والحدود

لم يكن العديد من األكراد في  2014مستعدين لالنجرار إلى صراع مع الدولة اإلسالمية رغم اشتباكاتها
العنيفة مع األحزاب السياسية الكردية والبيشمركة –"أولئك الذين يواجهون الموت" ،وهي قوات
عسكرية مستقلة تضمن أمن منطقة الحكم الذاتي الكردية في العراق (محافظات دهوك وأربيل
ً
هدفا للمسلحين والمتشددين
والسليمانية) .لكن األكراد أصبحوا مع حلول شهر حزيران/يونيو 2014
من خالل الهجمات االنتحارية كما حدث في محافظة ديالى حين هاجمت الدولة اإلسالمية االتحاد
الوطني الكردستاني ) (PUKفي بلدة جلولة .ولما كان معظم األكراد قد فقدوا ثقتهم في حكومة
المالكي كخادمة لمصالحهم ومصالح العراق؛ فقد ظلوا في البداية على هامش المعركة .عالوة على
أن تراجع الجيش العراقي في المحافظات الشمالية أتاح للبيشمركة الكردية السيطرة على محافظة
ّ
كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها ،موسعين مناطق سيطرتهم وواضعين أيديهم على األسلحة
ً
ً
جديدا على مناطق
عدوانا
التي تركها الجيش العراقي .وفي آب/أغسطس ،ش ّنت الدولة اإلسالمية
ّ
منكلة أثناء اقتحامها بلدة سنجار بسكانها اإلزيديين
سيطرة األكراد ،مهاجمة مراكزهم حول زمار،
ً
ً
وتشريدا .كذلك تقدمت الجماعة نحو أربيل ،دافعة الواليات المتحدة لشن أولى غاراتها الجوية
ذبحا
لمساعدة األكراد على صد العدوان.
وبعد محاولة االعتداء على كردستان العراق أصبحت البيشمركة تشكل طليعة النضال ضد الدولة
اإلسالمية ،مالئة الفراغ ومستفيدة من هذه األحداث المهمة لتعزيز نفوذها وبسط سيطرتها على
المناطق المتنازع عليها .ومع أن تعدادها غير معروف بدقة ،تتألف البيشمركة من حوالي  36لواء
تضم تحت قيادتها الوحدات المسيحية واليزيدية المقاتلة .كما تضم بعض وحدات البيشمركة نساء
ً
عمليا كثير من االتصال بين األلوية
توكل إليهن في العادة مهمات لوجستية وإدارية .وال يوجد
الموجودة ،فهي خاضعة لثالثة كيانات مستقلة :الحزبين الكرديين التاريخيين؛ الحزب الديمقراطي
الكردستاني) ، (KDPوحزب االتحاد الوطني الكردستاني) ،(PUKووزارة شؤون البيشمركة تحت السلطة
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الرسمية لحكومة إقليم كردستان) ، (KRGبرئاسة مسعود البرزاني .كما أن لبعض هذه الكيانات وكاالت
ّ
تعقب الجهاديين .وقد أظهرت البيشمركة ثقافة
استخبارات وشرطة خاصة تعمل جميعها على
المحارب التي يعود تاريخها إلى آالف السنين ،وزاد قوتها التطلع إلى االستقالل .ومع أنها تشكلت
كحركة فدائية في النصف األول من القرن العشرين؛ تحولت البيشمركة إلى جيش مواز تحت
وصاية العشائر القبلية المحلية المحسوبة على برزان وطالبان .كذلك وعلى خالف باقي الميليشيات
لم يحظر القانون العراقي البيشمركة.
وال تزال الكيانات العسكرية التي تتشارك السيطرة على كردستان تحافظ ،وهي تنتقل بين االتفاقيات
والمواجهات ،على مصالحها األمنية واالقتصادية الخاصة ،على الرغم من صدور دستور حكومة
إقليم كردستان الذي وضع عام  .2005وتتميز المناطق الواقعة خارج أراضي الحكم الذاتي -حيث ال
تسري سلطة حكومة إقليم كردستان -أنها ال تزال في مرحلة ما قبل ظهور الكيانات الحزبية .وتشمل
هذه المناطق مدينة كركوك ،حيث صمدت الجبهات الكردية منذ  2014في وجه محاوالت الدولة
ً
تقريبا تحت
اإلسالمية االستيالء على ثرواتها ،وحقول النفط المحيطة بها (خباز) التي أصبحت
سيطرة كردية خالصة .وقد أفضى قتال البيشمركة ضد الدولة اإلسالمية إلى استعادة سد الموصل
في آب/أغسطس  ،2014وسنجار  2014-2015بعد سلسلة هجمات قام بها حزب العمال الكردستاني

)(PKKووحدات حماية الشعب) 11،(YPGوسهول نينوى في  ،2015حيث تتحول الجبهة إلى حدود.
ُ
ً
مرورا بالموصل ،تمتد منطقة عازلة أفرغت
فمن شمال سنجار إلى محافظتي كركوك وصالح الدين
من سكانها ،لتفصل المناطق المتنازع عليها بين األكراد والعرب .وبفضل الدعم الجوي الذي قدمته
الواليات المتحدة ،بما في ذلك غارات الطائرات بدون طيار ،أصبحت االشتباكات العسكرية الواسعة
ً
تعقيدا .حيث تم طرد
النطاق نادرة .لكن الوضع بعد كركوك ،وصوالً إلى الحدود مع إيران ،يصبح أكثر
الجهاديين وأصبحت قوات االتحاد الكردستاني )(PUKتتشارك الميدان مع القوات الموالية لبغداد.
وهكذا فإن حدود مناطق سيطرة األكراد غير واضحة نتيجة تواجد القوات العربية .ويبدو ،على
المدى المتوسط ،ومع غياب احتمال استعادة األراضي التي يسيطر عليها الجهاديون ،أن الجبهة
الشمالية الهادئة والمستقرة ستصبح الحد الدائم الذي يميز أراضي سيطرة األكراد ،يضمنها وجود
التحالف الجوي ،الذي يؤمن حماية هذه الجبهة .فالقوات الكردية لن تستطيع بمفردها القيام بهذه
المهمة.
وقد استطاع أكراد العراق ،بين التوسع اإلقليمي ،وإنشاء منطقة حماية ،واالعتراف الدولي بالحدود
القائمة في الواقع ،جني ثمار كفاحهم ضد الدولة اإلسالمية .مع أن عدوان الدولة اإلسالمية قد عقد
ً
متميزا باألزمات رغم أنها
السياسات الداخلية الكردية وأصبح وضع حكومة إقليم كردستان )(KRG
قد تستقر مع الزمن .لذلك فالخالفات الكردية رغم وجود عدو مشترك يمكن أن تتعمق .والتحدي
القادم لقوات البيشمركة هو بطبيعة الحال استعادة الموصل ،معقل الدولة اإلسالمية منذ أن سقطت
ً
ً
تمهيديا في كانون الثاني  ،2015بهدف
هجوما
في يد الجماعة عام  .2014وفي حين شنت البيشمركة
قطع طرق اإلمداد إلى تلعفر واستعادة الضواحي ،تدعمها الضربات الجوية للتحالف؛ فإن المسؤولين
األكراد صرحوا بأن ليس لديهم خطة للتحرك خارج المناطق الكردية والخطوط األمامية .بعبارة
أخرى ما يعتبرونه "حدود" منطقتهم .بالتالي فإن استعادة السيطرة على مدينة الموصل ستكون
مسؤولية القوات المسلحة العراقية نفسها .وبالرغم من ذلك ال يخفي قادة البيشمركة حقيقة أن ضم
المزيد من مقاتلي القبائل السنية إلى القوات المسلحة سيكون مفتاح االستيالء على الموصل في
مرحلة "ما بعد الدولة اإلسالمية" التي لم تأت بعد.
 11قوات الدفاع المحلية في المناطق الكردية في سوريا ،والتي ظهرت في سياق الحرب األهلية.
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ً
تأثيرا على األرض ،فهي تملك ،بالمجمل،
ُتعد الميليشيات الشيعية اليوم بين القوات العراقية األكثر
ً
تاريخا طويالً يسبق غزو الواليات المتحدة .حيث ظهرت هذه المجموعات شبه العسكرية بداية
ً
أيضا حيال
عام  1970كرد فعل على سياسات صدام حسين الطائفية .وقد انقسم شيعة العراق هم
من سيقوم بتوجيه الطائفة شطر إيران ،السيما بعد الثورة اإلسالمية عام  .1979حيث انشق محمد
باقر الحكيم عن حزب الدعوة ليشكل حزب المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق وجناحه
العسكري لواء بدر ،تحت وصاية الحرس الثوري اإليراني .وبينما كانت الوحدات السرية التي حاربت
النظام قد بدأت بتشكيل نفسها أثناء الحرب العراقية اإليرانية ،لكنها عادت لتظهر وتزدهر بعد
ً
ً
مركزيا إذ استحوذت على مناصب رئيسية
دورا
سقوطه .ومنذ ذلك الحين ،لعبت جماعات كلواء بدر
داخل األجهزة األمنية الجديدة وعملت خارج إطار الدولة كمجموعات مسلحة مميزة.
ورغم مناوشاتها الدامية بعضها مع بعض وضد الدولة ،مضت الميليشيات الشيعية دون منازع حتى
عام  .2011لكن المؤكد أن األمور بعد اندالع الحرب األهلية في سوريا وانسحاب الواليات المتحدة من
العراق بدأت باالنحدار .فقد دفع عدم وفاء المالكي بوعوده للس ّنة ومواصلته التعامل مع طائفتهم

بانعدام ثقة وتدابيره القمعية العنيفة ،بالعديد منهم إلى أحضان الدولة اإلسالمية ،مما دفع بدوره
الميليشيات الشيعية إلى الرد .وزيادة على قتامة المشهد ،وكي ُيبقي المالكي قبضته على السلطة ،قام
بتشظية المليشيات وإبعاد الالعبين العسكريين األساسيين عن أحزابهم السياسية األصلية ،وذلك
بضمه لواء بدر لحكومته وتمكين الميليشيات األخرى بهدف إضعاف خصومه الشيعة .ومع تصاعد
ً
خطرا
النزاع السوري ،استشعر سنة العراق فرصة لمواجهة الحكومة المركزية ،بينما استشعر الشيعة
على نظام ما بعد  .2003وفي البداية تم حشد الميليشيات للقتال على األراضي السورية ،ولكن مع
مطلع  ،2014وقبل أشهر من استيالء الدولة اإلسالمية على الموصل ،عاد المئات الحتواء الجهاديين
ً
قوة حتى سقوط الموصل .ومنذ ذلك
الذين بدأوا يستولون على أراضي العراق ،وظلوا يزدادون
الحين توجد ثالث ميليشيات شيعية رئيسية في العراق :فيلق بدر ،عصائب أهل الحق وكتائب حزب
ً
أيضا رأس حربة العديد من
هللا .وهي ال تساعد الجيش العراقي ضد الدولة اإلسالمية فقط بل تعد
أن كبار ضباط الجيش ال يمكنهم مواجهة هذه الميليشيات لمعرفتهم بدعم الحكومة
عملياته .كما ّ
ورعاية إيران لها.
وعلى خلفية هجوم الدولة اإلسالمية الذي برهن على كارثة إستراتيجية في الجيش العراقي،
احتشد عناصر الحرس الثوري اإليراني وفيلق القدس للقتال في محافظات ديالى وصالح الدين
ً
اعتبارا من  .2014ثم كانت فتوى آية هللا العظمى السيستاني في النجف من التطورات المفصلية
حيث دعا في  13حزيران/يونيو العراقيين إلى حمل السالح والدفاع عن العراق ضد الدولة اإلسالمية،
ليهرع عشرات آالف المتطوعين إلى مراكز التجنيد .ثم قام المالكي رئيس الوزراء في  15حزيران/
ً
أيضا باسم الحشد الوطني ،لتكون بمثابة مظلة
يونيو  2014بتأسيس قوات الحشد الشعبي ،المعروفة
لحوالي  40ميليشية شيعية (مع القليل من الس ّنة والمسيحيين واإلزيديين) تدعم الجيش .وبين
عشية وضحاها انتقلت الميليشيات من كونها جماعات غير رسمية إلى مؤسسة عسكرية رسمية
ً
ونظرا لعدم
ترعاها الدولة وتشرف عليها وزارة الداخلية العراقية "مديرية تعبئة الوحدات الشعبية".
وجود البنية التحتية وعجز الدولة على استيعاب المجندين الجدد؛ قامت كبرى األحزاب اإلسالمية
الشيعية ومكاتب الميليشيات المدعومة من إيران بتوليهم .ومن الصعب تأكيد تعداد الحشد الشعبي
لكن التقديرات تتراوح بين  100,000و .120,000فإضافة إلى أقوى الميليشيات المدعومة من إيران ،ثمة
عشرات آالف المتطوعين ممن اختاروا عدم االنضمام إلى الميليشيات اإليرانية ،يعملون تحت قيادة
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الحشد الشعبي.
ً
ً
ً
بارزا في
دورا
سابقا والمتطوعين
ومنذ  2014لعبت قوات الحشد المؤلفة من الميليشيات الموجودة
ً
ً
جوهريا في
فرقا
العمليات ضد الدولة اإلسالمية (كما هو الحال في صالح الدين عام  )2015محدثة
ً
سابقا بجيش المهدي ،وكتائب سيد
ساحة المعركة .ومن الميليشيات األخرى سرايا السالم المعروفة
الشهداء ،وكتائب اإلمام علي .وجميعها مدربة ومجهزة من قبل مستشارين عسكريين إيرانيين،
ً
أيضا (بالنسبة للقوات السنية والتركمانية) ،والواليات المتحدة (الجانب األكثر
وحزب هللا ،وتركيا
إثارة للجدل في المعركة ،مع اتهامات بإمدادها الميليشيات المسلحة بشكل المباشر) .وتعمل العديد
من الميليشيات مع المخابرات ،واألنظمة اإلدارية (بما في ذلك المحاكم القانونية) ،والقنوات اإلعالمية
لرفع الروح المعنوية ومواكبة التطورات الميدانية والدعاية .ويفترض أن تنظم قوانين الحكومة
ً
توجيها "نصائح وتوجيهات
العراقية وتوجيهاتها سلوكيات الحشد الشعبي .كما أصدر السيستاني 20
للمقاتلين في ساحات الجهاد" تحض على احترام المدنيين ،خاصة أهل الس ّنة ،وتدين أعمال القتل
االنتقامية واإلجرامية ذات الصلة .ورغم ذلك اتهمت عناصر من الحشد الشعبي بارتكاب جرائم حرب
في عدة مناطق من العراق بدوافع الطائفية .ففي تكريت ارتكبت بعض الميليشيات عام  2014أعمال
ً
علنا.
عنف تباهت بها

العشائر السنية بين الدولة اإلسالمية والمعارضة

ً
ً
ً
سلميا على
مهما في حقبة ما بعد البعث .فقد وقفت في بعض األحيان
دورا
أظهرت القبائل السنية
ً
ً
ثانويا
العبا
هامش التمرد ،وتحالفت مع غيرها مع الفصائل الجهادية كالدولة اإلسالمية .وهي ليست

في خضم المعركة الحالية ،فهجوم الدولة اإلسالمية الساحق جاء في جزء كبير منه نتيجة تعاون
القبائل .إذ سعت فعالً بعض القبائل ،كالمجالس الثورية القبلية في األنبار ،لالنتقام من الواليات
المتحدة والحكومة الشيعية ،التي اعتبروا أنها تخلت عنهم بعد أن قاموا بالتعبئة ضد الدولة
ً
إضافة إلى أن المالكي في  2014زاد إقصاء العشائر عندما صرح أثناء حملة
اإلسالمية في .2008-2007
12
األنبار بأن الهجوم على الدولة اإلسالمية هو تصادم "بين أنصار الحسين وأنصار يزيد".
ً
وخالفا للقاعدة ،التي هاجم أعضاؤها المدنيين ،وعدت الدولة اإلسالمية الشيوخ بالوقوف على
الحياد والعودة إلى السالم واالزدهار والرفعة .كذلك تلقت القبائل ،التي ضاقت من سياسات المالكي
وتدهور األمن ،المال والسالح من الجهاديين ،وتم التعهد لهم بحكم ذاتي لشؤونهم .وفي المقابل،
أنشأوا خاليا مقاتلة وشبكات واسعة من المتعاطفين والمتواطئين لصالح الدولة اإلسالمية وتقدمها.
ً
ً
إيديولوجيا ،لم يعمر طويالً ،وتراجع في األسابيع
انتهازيا أكثر منه
إال أن هذا التحالف ،الذي كان
ذاتها التي أعقبت سقوط الموصل .فالقبائل التي وعدتها الدولة اإلسالمية بتولي السلطة (الدليم،
ً
جانبا ،وبدأت االنتهاكات وعمليات القتل.
جميل ،بكره ،تميم) ُحيدت
ً
ً
وجنودا سابقين في الجيش .ففي
ضباطا
وقد ارتفعت إمكانية التمرد لدى القبائل التي كان أعضاؤها
محافظة صالح الدين ،سرعان ما أدرك شيوخ الس ّنة أن أهداف الدولة اإلسالمية تتعارض معهم،
ً
وتحديدا معارضة بغداد والقيام بهدنة مع األكراد في الوقت نفسه .ورفضوا تأييد الجهاديين على
حساب السكان المدنيين ،كما رفضوا منطقة حكم مفروضة بترهيب يماثل التجاوزات االستبدادية
 12حسن حسن “ ،أبعد من تنظيم الدولة اإلسالمية ،تمرّ د سنّي في العراق “ ،مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي 17 ،حزيران/يونيو ،2014
www.carnegieendowment.org/sada/55931?lang=ar
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ً
رواجا بين القبائل السنية المحلية التي
السابقة .كذلك فإن مشروع الدولة اإلسالمية كان أقل
ً
سابقا .فالحت فرصة أمام التحالف ،تكمن في تغيير شروط المعركة عن طريق إعادة
قد خبرته
صياغة شروط التعبئة العشائرية .وتحركت الجهود األمريكية من أجل تكرار "الصحوة" السابقة ضد
ُ
الجهاديين ،بما فيهم الشيوخ الذين أبرموا اتفاقات مع الدولة اإلسالمية .وأرسل مئات المستشارين
العسكريين األمريكيين إلى العراق عام  2014الستكشاف هذا الخيار .لكن الجهاديين كانوا منذ زمن
قد توقعوا ردهم.
ً
ً
فتاكا .إذ بخالف الصحوة
عدوانا
ورغم اعتمادهم في المقام األول على القبائل؛ فإنهم شنوا ضدها
األولى ،لم تكن الدولة اإلسالمية تحاول االتكال على العبين محليين بل على قدراتها الخاصة.
وفي ظل تكثيف الضربات الجوية األجنبية ،اشتد تطرف مقاتلي الدولة اإلسالمية ،فاعتبروا جميع
القبائل –المتحالفة أو غير المتحالفة“ ،البريئة” أو “التائبة” من التعاون السابق مع الواليات المتحدة
والسلطات العراقية -أعداء صميمين لهم .كذلك لم تكن إستراتيجية القضاء على أي معارضة قائمة
ً
تحديدا .وعندما هاجمت الدولة اإلسالمية
أو متخيلة ،ثانوية ،فهي رسالة قوية إلى الس ّنة والقبائل
ً
متهمة إياها بالوقوف إلى جانب الحكومة
الرمادي أواخر  ،2014أبادت بوحشية عشائر محلية بأكملها

والميليشيات الشيعية .لقد ُسهلت هذه الجرائم ،في معظم الحاالت ،بالتواطؤ مع أو على يد قبائل
أخرى مستعدة لتصفية حسابات قديمة .ولما كانت مطالب الدعم والتسليح التي أطلقتها القبائل
المستعدة إلزاحة الدولة اإلسالمية قد تم تجاهلها لوقت طويل من قبل بغداد والتحالف؛ عجز
السكان المدنيون ،رغم الثورات المحلية ،عن إجالء معظم المناطق المحاصرة (الرمادي ،والفلوجة،
والموصل في .)2016

المقسم
إعادة بناء األمن العراقي
ّ

كاف ،إذ إنه في الواقع ،رغم ضرورته ،ال يجيب
مما ال جدال فيه أن تحديد الالعبين على األرض غير
ٍ
عن التساؤالت الدائمة حول قدرات هؤالء الالعبين ومواردهم ،وال عن مسألة التنسيق والدمج من
أجل إعادة بناء قطاع أمني عملياتي يمارس تأثيره على إعادة بناء المؤسسات وتقاسم السلطة
ومالمح الدولة العراقية المستقبلية .فقد أظهر عام  2015أن جميع حمالت "تحرير" األراضي التي
استولت عليها الدولة اإلسالمية – محافظات صالح الدين ،ديالى ،كركوك ،األنبار ،نينوى – كانت
بمثابة مقاومة ميدانية صعبة وطويلة المدى .كذلك فإن الضربات الجوية الغربية التي أتت حاسمة
في معظم المعارك منذ  ،2015-2014لم تكن لتحدث هذا األثر في غياب الدعم الفعال من الالعبين
العراقيين المحليين أثناء تنفيذها ،ليس فقط ألغراض قتالية بل ولحماية المدنيين الذين عانوا أزمة
ً
جوعا جراء الحصار كما في الموصل
إنسانية (نقص األدوية ،والجوع الشديد) بما في ذلك الموت
ً
ً
والفلوجة عام  13.2016كما أن آالف العراقيين قد نزحوا داخليا ،ولم يغادروا البالد أمال بتحسن قادم
للوضع األمني.
وإلى اليوم ،كشف الهجوم المضاد هشاشة "االنتصارات" المضنية المعلن عنها مقارنة بالجماعة
الجهادية العازمة والمتحركة على األرض .فبغض النظر عن النكسات التي لحقتها؛ تبدو هزيمتها
الكاملة بعيدة المنال ،باعتراف من السلطات الغربية نفسها .حيث أثبتت هياكلها مرونة فائقة مع
الزمن ،وما زال الجهاديون ،عقب خسارتهم أجزاء بكاملها 55,000 ،كم مربع ،من المناطق التي كانت

 13وقد عبرت كثير من التقارير عن تدهور دراماتيكي في ظروف المعيشة في المناطق التي تسيطر عليها الدولة اإلسالمية
والمناطق التي تتم فيها المعارك .هيومن رايتس ووتش ،انظر “العراق :حصار الفلوجة يجوع السكان .القوات الحكومية تمنع
المساعدات ،و”داعش” يمنع مغادرة المدنيين” 7 ،نيسان/إبريل www.hrw.org/ar/news/2016/04/07/288525 ،2016
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بداية تحت سيطرتهم ،مستمرين في إرهابهم وتجارتهم (بما في ذلك تهريب النفط) .والمفارقة أنهم
ً
أيضا من التفجيرات لتعزيز سيطرتهم اإليديولوجية على السكان المدنيين مقدمين
يستفيدون
ً
فخالفا لجميع الرهانات ،تستمر الدولة اإلسالمية باستقطاب
أنفسهم بصفتهم المخلصين الوحيدين.
عدد كبير من المجندينً .
إذا ،ما هي احتماالت مجانسة القوى الفاعلة المختلفة وما الذي يضمن
التنسيق والتكامل فيما بينها ضمن هذه البيئة المضطربة؟ وإن كان قد لوحظ نجاح للتعاون في
أجزاء من العراق؛ كيف يمكن لالعبين المختلفين كالقوات العراقية المسلحة ،والبيشمركة الكردية،
والقبائل السنية والميليشيات الشيعية التأسيس ألمن مشترك؟

ّ
الملحة
معالجة المسألة الهيكلية

يمتلك العراق حوالي  272.000من القوات المسلحة الفاعلة ،ومنذ بداية األزمة في  ،2014عانت هذه
القوات في مواجهة تقدم الجهاديين ،األمر الذي يتعلق في معظمه بالمسائل الهيكلية (الفساد
والمحسوبية والمحاباة) ،والعجز في االتصاالت والخدمات اللوجستية وقدرات الصيانة والقيادة
والمشكالت األخالقية ونقص اإلمكانات والسياسات اإلقليمية األوسع .فعندما كان العراق بأمس
ً
ً
عاجزا عن القيام بدوره .إذ استطاعت الدولة
مستنفدا،
الحاجة لجيشه ،ظهر الجيش العراقي

استياء
ً
اإلسالمية بأقل من  1.000مسلح السيطرة على أجزاء كاملة من أراضي البالد .األمر الذي أثار
ً
شديدا لدى شركاء العراق ،حتى أن وزيرة الدفاع األمريكية آشتون كارتر صرحت عام  2015أن
الجنود العراقيين لم يبدوا أي إرادة للقتال في الرمادي .ورغم الجرأة السياسية لهذه المالحظة؛ فإنها
ً
ً
ً
عاما من سقوط
مهما من مسؤول أمريكي رفيع المستوى ،بعد 12
اعترافا
دقيقة إلى حد ما ،وتشكل
نظام البعث .فالجيش العراقي يواجه صعوبات داخلية جمة ،وسيحتاج سنوات كي يستعيد قوته
وفاعليته.

ورغم إعادة التنظيم والتسريحات التي تمت على أعلى المستويات ،مازال العديد من الضباط والجنود
مفقودين .بعضهم غادر نتيجة خيبة األمل وفشل بغداد في إعادة تعزيزهم ،أو ألنهم بكل بساطة ال
يريدون الموت في سبيل حكومة فقدوا إيمانهم بها .وهذه حال بعض الجنراالت والجنود الس ّنة
ً
أيضا عزوف أولئك الذين كانوا مسؤولين عن
األقل والء للحكومة التي يقودها الشيعة .كما أنه يفسر
الموصل وتكريت وكركوك عن القتال عام  2014في سبيل دولة يعتبرونها فاشلة .ومع نقص السالح
والموارد واالستخبارات الواجب توفرها لالنخراط في مهمات حقيقية؛ فشلت القوات المسلحة في
حماية السكان .وبتمركزها في بغداد وما حولها حيث تتمثل مهمة بعض الفرق (ما بين  50.000و80.000
عنصر) في حماية العاصمة وتأمينها ،ما كانت لتتمكن من إعادة مظاهر السيطرة دون دعم الالعبين
الداخليين والخارجيين ،وفي مقدمتها الميليشيات الشيعية التي تزايدت مهامها 14.ومن المؤكد أن
مثل هذا الدعم أضر بتماسك الجيش األمر الذي يضع مسألة إعادة التدريب على رأس األولويات.
ً
إضافة إلى أن عملية تجنيد واسعة وعابرة للطوائف (بما في ذلك عودة الضباط العرب الس ّنة) باتت
ضرورة حتمية للجيش العراقي كي يستطيع تخفيف سمعته الطائفية .ففي الوقت الحالي يعتمد
الوصول إلى المناصب والترقيات بشكل كبير على االنتماء الحزبي والطائفي ،وتتفوق الوالءات
الحزبية على الكفاءة والجدارة.
وعلى خلفية االنهيار العسكري أصبحت المصداقية السياسية للنخب الحالية وشرعيتها موضع
14 Ned Parker, “Power failure in Iraq as militias outgun state”, Reuters, 21 October 2015, www.reuters.com/investigates/
special-report/iraq-abadi/
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تساؤل .فالمركزية المفرطة لقرارات المالكي ح ّدت من قدرة الجيش العراقي على الرد الميداني
ً
رئيسا للوزراء ،أعلن -وهو عضو آخر من
السريع .وبعد تنصيب حيدر العبادي في أيلول/سبتمبر 2014
حزب الدعوة الشيعي ،رغم المعارضة الشديدة من المتشددين داخل معسكره ،أنه حدد على األقل
ّ
تخلوا عن مراكزهم .كما
 50,000من "الجنود األشباح" ،وأقر المحاكمات القضائية بحق القادة الذين
ً
ً
وزيرا للدفاع .وبعد انهيار الرمادي
سنيا من الموصل يدعى خالد العبيدي
تعهد بتغيير األمور وعين
عام  ،2015ومع موجة االحتجاجات التي تتهم الحكومة بالفشل في حماية المدنيين العراقيين ،أصبح
النقاش حول تقصير الجيش أكثر حدة .وفي آب/أغسطس ،أعاد العبادي تأكيده على استعداده
ً
مطالبا "بإزالة" النظام الذي خلفه االحتالل والثماني
لإلصالح ،بما في ذلك الشرطة والقوات الخاصة،
ِ
يكتف المالكي أثناء توليه السلطة بتسييس
سنوات التي قضاها العراق في عهدة سلفه .حيث لم
ً
ً
تاركا إياهم في أحضان
أيضا هدر الميزانية وتخريب المؤسسات ،وأبعد الس ّنة
التعيينات ،بل تعمد
ً
تطرفا ،كما دفع العديدين غيرهم إلى االلتحاق بالميليشيات .ويبقى التساؤل حول
أكثر الجماعات
كيفية تنفيذ خطة العبادي مع استمرار السخط الشديد في األشهر األخيرة ،وكان من أحدث مظاهره
ً
رمزية ،االعتداء الشعبي (بمعظمه من العلمانيين والنشطاء الشيعة الداعمين للزعيم الشعبي
وأكثرها
15
ً
مطالبة بالمساءلة.
مقتدى الصدر) على المنطقة الخضراء في أيار/مايو
وفي مواجهة التحديات التي تفرضها الدولة اإلسالمية ،مازال ثمة قصور عام لدى القوات المسلحة
العراقية فيما يخص المعدات والتدريب ،والقيادة ،والكفاءة اللوجستية واألجور وضمان التنسيق
مع الالعبين الرئيسيين اآلخرين .كذلك فانعدام الثقة يستشري بين صفوفها ،وتصبغها الوالءات
ً
متعبا ومسلوب
الطائفية والتحالفات المتضاربة ،ليظهر الجيش العراقي بعد أشهر من النكسات
ً
وتحديدا البيشمركة
الطاقة ،مما أجبر أفراده على السعي للحصول على دعم المحاربين اآلخرين،
الكردية والميليشيات الشيعية التي تتميز بمزيد من التضامن الذاتي.
ً
غالبا من الخارج ،على األرض .أبعد من ذلك ،فإن الجيش لن
إذ يستطيع هؤالء حشد الموارد ،القادمة
يستعيد شرعيته حتى يجد صيغة للتعاون مع الس ّنة ،فالعديد منهم مستعدين لالنضمام إلى صفوفه،
بما في ذلك القبائل المحلية والضباط السابقين وآالف المدنيين الذين بعد أن قدموا دعمهم للدولة
اإلسالمية في مواجهة بغداد يطالبون اآلن بالتسلح كي ينضموا إلى المعركة ضدها .وقد جدد العبادي
التزامه بمنح تمثيل للطائفة السنية كي يستمر بالحصول على دعم الواليات المتحدة الساعية لكبح
الفوضى المتزايدة .وباألهمية نفسها يأتي الدعم السياسي الذي قدمه ويقدمه السيستاني ،حيث أن
ً
ً
كبيرا يجعله بحاجة إلى قوات موالية وتسلسل قيادي قوي ومستقل .ويغدو
سخطا
العبادي يواجه
ً
ً
حيويا حيث أن الثورة الشعبية قادمة ال محال ،إذ يعارض كثيرون التغيير ،على
أمرا
تحسين األمن
رأسهم قادة الميليشيات التي يحاول العبادي جعلها تحت سيطرة الحكومة ،كذلك ينبغي أن يستعيد
ً
مستفيدا في  2016من االنتعاش النسبي للقومية العراقية.
الجيش العراقي دوره في خدمة المصالحة،
ً
أيضا الجهات غير الرسمية (تحت-المسلحة) ومن بينها القوى
كما أن نقص القدرات والموارد يقلق
السنية العاجزة عن تنظيم أي مقاومة ذات مصداقية ،وكذلك األكراد ،وإن بشكل جزئي ،يشتكون
من عدم كفاية األسلحة .ففي الواقع ،وراء صورة المحارب الذي ال يهزم ،تبقى ترسانة البيشمركة
الكردية محدودة نتيجة القيود المتعلقة بكون المنطقة الكردية ليست دولة مستقلة .وقد أعاقت
15 Martin Chulov, “Green zone protests raise questions over viability of Iraq’s government”, The Guardian, 1 May
2016, www.theguardian.com/world/2016/may/01/viability-of-iraq-baghdad-green-zone-moqtada-al-sadr
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النزاعات الدائمة بين بغداد وأربيل نقل السالح (وكذلك الرواتب) من بغداد إلى كردستان ،وأصبح
ً
افتراضيا عند نقطة ما غير موجود .ويعود قلق الطبقة السياسية الشيعية إلى أن التسليح في حالة
ً
ووفقا للمصادر ،منعت
الس ّنة واألكراد سيعني ازدياد النزعة االنفصالية وبالتالي التهديدات ضد بغداد.
الحكومة المركزية تسليم األسلحة الخفيفة للمنطقة الكردية ،مما اضطرها إلى طلب األسلحة من
ً
أيضا على األسلحة التي استولت عليها من الجيش العراقي بما
الواليات المتحدة .تعتمد البيشمركة
في ذلك المعدات التي تركها الجنود في  .2014ورغم أن العديد من الحكومات الغربية قدمت الذخيرة؛
ً
يكرر المسؤولون األكراد أن هذا غير
تعقيدا نتيجة تسييس تصدع الجبهات
كاف .هكذا يزداد الوضع
ٍ

وتشتيت وتقسيم الالعبين حول التراتبية العسكرية القائمة على الوالءات السياسية والداعمين في
ظل عدم وجود قيادة مركزية واضحة المعالم.
ورغم استقاللها الرسمي ،تعاني قوات البيشمركة من االنقسامات الكردية الداخلية .فأولئك المرتبطون
بالـحزب الديمقراطي الكردستاني ) (PDKمسؤولون عن محافظات دهوك وأربيل ،فضالً عن مناطق
سيطرة األكراد حول الموصل ،في حين أن أتباع االتحاد الوطني الكردستاني ) (PUKقائمون على
ً
نظرا الستقاللية حكومة
األمن في السليمانية ومحافظات كركوك وصالح الدين وديالى .وينبغي،
إقليم كردستان ،الحد من هذا التشتت وجعل البيشمركة تحت قيادة إقليمية واحدة .بما في ذلك
وزارة شؤون البيشمركة التي يفترض أنها تقوم مقام وزارة الدفاع .وللتذكير فقد مُ نع الجيش العراقي
من دخول حكومة إقليم كردستان .وتبقى القوات الكردية في الوقت الراهن ،رغم محاوالت الدمج،
تابعة بشكل مباشر أو غير مباشر للحزبين الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني،
ً
ً
نظرا لمحدودية التمويلُ ،يعتبر تخفيض أعداد هذه القوات وتحويلها
ومحافظة على هرميتهما .إال أنه

إلى قوة صغيرة تكون أكثر كفاءة هو أولوية بالنسبة لحكومة إقليم كردستان.

نحو مزيد من التعاون والتكامل

من المرجح أن األزمة السياسية التي عصفت بالعراق منذ عام  2003لن تهدأ في المدى القريب،
وبالتالي يظهر التحدي الكامن في صعوبة صياغة المفاوضات بين القوى المتنافسة من أجل االتفاق
على إطار التعاون األمني وأهداف بناء المستقبل وأسسه .حيث يتوجب على الحكومة المركزية
ً
بدءا بالميليشيات الشيعية والقبائل السنية،
بذل قصارى جهدها لكسب أكبر عدد من القوات،
وكذلك قوات البيشمركة .ففي عام  2009انخرطت بغداد وأربيل في مناقشات حول إدخال وحدات
البيشمركة ضمن فرقتين من الجيش العراقي ،لكن التوترات المستمرة بخصوص األراضي المتنازع
ُ
عليها (ديالى ،كركوك) والمطالبات السيادية المتضاربة منعت هذه العملية .كذلك أهمِ ل الذين انتقلوا
من البشمركة إلى صفوف الجيش أو احتفظوا بوالئهم لحكومة كردستان خارجين عن التسلسل
القيادي العراقي 16.مما يزيد صعوبة قيادة الجيش العراقي ،الذي رغم ما أحرزه من تقدم على امتداد
َ
يحظ بالثقة لتولي عمليات برية رئيسية من تلقاء نفسه .وبالمثل فإن القيادة والسيطرة
الفرات ،لم
تعدان من أهم المعوقات أمام إعادة تشكيل القطاع األمني في العراق.
ً
ً
قياديا في استعادة األراضي؛
دورا
وبينما لعبت الميليشيات الشيعية من خالل قوات الحشد الشعبي
ً
وتحديدا الحرس الثوري تبقى قضية إشكالية .فأفعالها منحت
فإن طبيعتها وارتباطاتها مع إيران،
ً
خصوصا عندما أدانت الميليشيات نفسها
الدولة اإلسالمية المرونة وغذت خطابها اإليديولوجي،
بارتكاب العنف ضد المدنيين الس ّنة الذين كان من المفترض أن "تحررهم" ،كما حدث في صالح الدين
16 Agence France-Presse, “1,000 Kurdish soldiers desert from Iraqi army”, 13 June 2013.
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ً
ومؤخرا في األنبار ( .)2016ومع ذلك يصر قادتها على أن هذه الحوادث كانت طفيفة
وديالى (،)2015
ومعزولة .في المقابل يتهم مسؤولون وشخصيات سنية ،في الموصل ومناطق أخرى ،قوات الحشد
الشعبي بارتكاب أعمال القتل والخطف واالستيالء على المدارس واإلجبار على بيع الممتلكات على
أساس طائفي.
إن التحدي الرئيسي يتعلق بالحشد الشعبي ومأسسته بهدف تقوية الدولة ال إضعافها .وفي الواقع
يفترض أن الحشد الشعبي ،كما بقية القوات المسلحة ،هو كيان رسمي يرفع تقاريره إلى رئيس
الوزراء العبادي ،منذ  ،2015ومستشاره فالح الفياض ،لكن القيادة المدنية الفعالة كانت مثار خالف
وتوترات متزايدة .وفي حين ال تمتلك مجموعات المتطوعين التي تشكلت عقب فتوى السيستاني
عام  2014أي جذور أو مطامح سياسية حقيقية؛ فإن جماعات أخرى ترتبط بشدة مع األحزاب من
خالل أجنحتها العسكرية وبالتالي فهي مسيسة بشدة .وثمة مخاوف من أن تصبح ميليشيات الحشد
الشعبي بقوتها وسلطتها األمنية في المناطق "المحررة" قوات دائمة أي "دولة داخل الدولة" ،وأن
ً
مرارا) 17وبالتالي تساعد إيران على ترسيخ
تحل بصمت محل القوات النظامية (التي اشتبكت معها
هيمنتها اإلستراتيجية على العراق.
ومن خالل عملياتهم المستقلة ،يتنافس قادة الميليشيات أمثال هادي العامري قائد منظمة بدر ،وأبو
مهدي المهندس رئيس كتائب حزب هللا ،وقيس الخزعلي قائد جماعة عصائب أهل الحق وغيرهم،
ً
نادرا ما يعملون مع بعضهم أو يتبعون
على الشرعية والسلطة ،معتمدين على قياداتهم الخاصة ،فهم
ً
أحيانا ،لإلصالح
أوامر الجيش العراقي النظامي .وتشكل هذه الميليشيات من خالل انتقاداتها ،الالذعة
ً
ً
كبيرا للدولة المركزية ،يضاهي التهديد الذي تمثله الدولة اإلسالمية نفسها.
تهديدا
األمني للحكومة،
ً
ً
جزئيا على بعض
فوفقا لعدة مسؤولين أمنيين عراقيين وغربيين ،يسيطر زعماء هذه الميليشيات
الوزارات ومنها وزارة الداخلية برئاسة محمد سالم الغبان وهو عضو مهم في منظمة بدر ،الذي قيل
إنه أعاد تخصيص الميزانية لتدريب الميليشيات الموالية وتجهيزها .وفي حين ترفض األخيرة كما
الحكومة العراقية هذه االدعاءات ،تبقى الحقيقة أن هذه الميليشيات كانت قادرة على الشروع في
ً
غالبا إلى اإلبالغ عن أنشطتهم .ورغم إنكارها؛ سيطرت
مسارها الخاص والعمل في مواقع ال تضطرهم
ً
أيضا على بعض أقسام الجيش ،حيث لم يعد "ضباطه الفاسدون" يتلقون أوامرهم من
الميليشيات
القيادة الرسمية ،بل من الميليشيات نفسها .يضاف إلى أن عالقتها مع البيشمركة هي مصدر آخر
للتوتر ،حيث حاولت قوات الحشد الشعبي توسيع مصالحها في المحافظات الشمالية من خالل
قبول اإلزيديين ،على سبيل المثال ،مما يتنافى مع السياسات الكردية القائمة.
وحتى اآلن ،ليس أمام العبادي خيار آخر سوى التعامل مع هذه المجموعات ،التي ال يستطيع للجيش
العراقي بدونها أن يقود ويضمن انتصاراته في المعركة ضد الجهاديين المتمرسين على القتال .كذلك
يحتاج العبادي الميليشيات والحشد الشعبي لضمان بقائه على رأس السلطة التنفيذية ،حيث يتزايد
الغضب الشعبي في جميع أنحاء العراق .فكما أكدت الدوائر القريبة منه أنه يعمل اآلن على توازن
دقيق للقوى :فبعض الميليشيات أقسمت على الوالء لحكومته بعد أن تالقت األهداف ،في حين أبقت
ميليشيات أخرى على والئها إليران إذ تراها الضامن األقوى للمصالح الوطنية .وقد حاول العبادي
لعدة أشهر فرض سلطته على قادة الميليشيات وحلفائهم ،من خالل تفويضات المهام األمنية في
المحافظات كما في ديالى .ووضع وزارة الدفاع في مركز العمليات العسكرية .لكن التوترات ما تزال
ً
ً
أساسيا في
دورا
شديدة وموارد الحكومة محدودة .ولما كانت ميليشيات الحشد الشعبي قد لعبت
 17في شباط/فبراير  ،2016رفضت الميليشيات الشيعية أوامر بإخالء مبنى في قاعدة عسكرية بالقرب من بغداد.

44

قائمة المحتويات

ارصلا دعب ام قارعلا يف نمألا ءانب ديعي نم 

ً
ً
رئيسيا آخر في معركة الموصل
دورا
االستيالء على تكريت عام  ،2015يبدو أنه من المقرر أن تلعب
القادمة ،رغم المقاومة السنية ،ومخاوف السلطات المحلية والدينية من ردات فعل أشد طائفية
ً
جزءا من
ووحشية ،ففي  2015رفض مجلس محافظة نينوى أن تكون ميليشيات الحشد الشعبي
عملية استرداد السيطرة على الموصل ،وعندما دخلت الميليشيات الشيعية األنبار في  2015واجهتها
احتجاجات سنية شديدة.
لكن التقدم ،وإن كان ضئيالً ،قد حدث .ففي عام  2014كان الحشد الشعبي قوة شيعية خالصة ،بينما
ً
ً
عمليا
مستقطبة آالف المقاتلين الذين تلقوا
تشمل الحركة اآلن اآلالف من مقاتلي العشائر السنية،
مليار دوالر من الميزانية االتحادية ،إضافة إلى مصادر تمويل أخرى مناصرة لقضيتهم .فالميليشيات
الشيعية التي تسيطر على الجبهات الرئيسية تدعي دعم الحكومة ،التي بدورها مدت يدها
للقبائل السنية من أجل تعبئتها و"إلغاء طائفية" القوات المسلحة كوسيلة الستعادة القوة السنية
في قتالها ضد الدولة اإلسالمية .وبالعودة إلى  ،2015فقد لعب مقاتلو العشائر السنية من صالح
ً
ً
ً
تاريخا طويالً في
أساسيا في تحرير تكريت .وفي األنبار ،حيث تملك القبائل السنية
دورا
الدين
محاربة الجهاديين؛ طالبت القبائل إلى جانب عدد من السياسيين الحكومة المركزية عالنية بإرسال
ً
ووفقا لسليم الجبوري المتحدث باسم
الميليشيات الشيعية إثر تعرض الجيش العراقي لنكسة كبيرة.
البرلمان العراقي وأحد السياسيين الس ّنة رفيعي المستوى ،يبلغ العدد الرسمي لعناصر العشائر السنية
ً
فردا .فالتقدم الذي أحرزه التحالف منذ االستيالء على الرمادي وزيادة
داخل الحشد الشعبي 17.000

الشعور باالندفاع والهزيمة المتوقعة للدولة اإلسالمية حرض رجال القبائل السنية على التخلي عن
المجموعة واالنضمام إلى الحشد الشعبي أو معارضته .وفي تغير جذري بالمواقف ،طلبت بضعة
آالف من قبائل األنبار أن يتم تدريبها على يد القوات األمريكية.
وينبغي لهذا تأكيد أهمية جهود التنسيق والتكامل بين الجماعات بتعزيز التفاوض حول نزع سالح
ً
ً
مباشرا
تعويضا
الميليشيات والجماعات ،وإدخالهم في الجهاز العسكري الرسمي .األمر الذي يحتاج
من الحكومة بغية تحريض الميليشيات والجماعات على إلقاء السالح وتحويل انتماءاتهم إلى "رعاة"
جدد .ويقول بعض قادة الميليشيات :إن إيران قد ضيقت المساعدات المالية مع استمراراها في إرسال
المستشارين واألسلحة .كما أعلنت بغداد أنها أخذت على عاتقها تمويل معدات الميليشيات ،لكنها
بالوقت نفسه فشلت في تأمين الميزانيات الالزمة للتجنيد في الجيش .ومن الواضح أن مواصلة
اإلصالح المؤسساتي ستتم في بيئة سياسية بالغة الحساسية .واألهم من ذلك إقناع العراقيين
أنفسهم بأن إعادة اإلعمار وقيام دولة عراقية ترتكز على األمن هو مصلحة مشتركة للجميع.
فرغم التزام العشائر السنية العسكري وتعاونها مع البيشمركة والميليشيات الشيعية ،تبقى الطائفة
السنية وتطوراتها أحد العوامل المجهولة التي تواجه بناء األمن .ومن المؤكد أن محدودية عمليات
التحالف التي استهدفت الدولة اإلسالمية متعلقة بشكل كبير بالحماية المحلية القوية لهم ،وهو
ما أدى إلى سقوط العديد من المدن السنية عام  .2014وفي معظم الحاالت ،تم تمرير اتفاقات بين
وجهاء القبائل المحلية والجهاديين "لتحرير" األراضي مما يعتبرونه مجرد "احتالل" من قبل الجيش
ً
أيضا ،فقد
العراقي والواليات المتحدة األمريكية .ومن هذا المنظور اعتبر قمع الدولة اإلسالمية ثورة
استطاع قادتها إقناع العامة بأحقية مشروعهم السياسي مع اشتداد القمع الذي تمارسه بغداد .كذلك
مالت جماعات مسلحة أخرى إلى محاباة الدولة اإلسالمية في سبيل تحقيق نصر تكتيكي على
الحكومة وإيران ،أو لمواصلة القتال في األراضي التي يسيطرون عليها .وفي السيناريو المثالي،
المتخيل ،تعني هزيمة الدولة اإلسالمية عكس جميع الظروف التي غذت ظهورها.
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ً
جزءا أصيالً
وينبغي أن يكون الس ّنة العراقيين الذين عاشوا عدة أشهر تحت نير الدولة اإلسالمية،

من الحملة الجارية .فدون إعادة التوازن لهذه القوى على األرض ،ال يمكن إحياء العملية السياسية.
مما يوجب طرح مجموعة أسئلة :كيف سيتم تحرير الطائفة السنية من قبضة الدولة اإلسالمية؟
وما آلية تحفيزهم ليصبحوا عناصر فاعلة في هزيمتها؟ من هم الالعبون الذين يمكن حشدهم
بأعداد كافية لتحقيق هذا؟ وما هي شروط وضمانات مثل هذه التعبئة؟ واألهم من ذلك ،هل يمكن
استيعاب حركية االنشقاق السني ما بعد المعركة ضد الجهاديين؟
ً
واضحا أن الس ّنة لن يحتشدوا من أجل أية معركة تعيدهم إلى وضعهم الراهن الذي ال يطيقونه.
يبدو
وقد بدأت الواليات المتحدة بحلول  2014محادثات مع القبائل العربية السنية للتعاون مع واشنطن
وبغداد .وكانت الفكرة تشكيل قوة قبلية جديدة قادرة على القتال ومستوحاة من الصحوة .ولكن
هذه المرة سيتم حشد القبائل في إطار مؤسسي ،أي الحرس الوطني (الذي في النهاية لم يتأسس
ً
أبدا) والتعاون مع الجيش العراقي والبيشمركة وغيرهما من المجموعات التي تدافع عن نفسها.
ً
ً
قتامة ،حاملة أعباء التنافس بين شيوخ
إرثا أكثر
لم تتبلور هذه السياسة .فأوالً ،تركت الصحوة
ً
وثانيا ،ما تزال القبائل
القبائل السنية ،وشبهات الفساد والتبعية المالية للواليات المتحدة والحكومة.
ً
أمرا بالغ التعقيد.
منقسمة بين دعم للجهاديين والرفض الصريح له ،مما يجعل تشكيل قوة متماسكة

إضافة إلى أنه من المتوقع قيام الدولة اإلسالمية بقتل مئات رجال القبائل ممن أعلنوا استعدادهم
لحمل السالح أو تهديدهم ،مثل البو نمر الذين قاتلوا الجماعة لعدة أشهر .ونتيجة ذلك وجدت العديد
من القبائل نفسها مقسمة بالمعنى الحرفي.
ويبدو أن الصعوبات المتزايدة التي تواجهها الدولة اإلسالمية ،حيث لم تستطع شن هجوم ناجح
منذ الرمادي في أيار/مايو  ،2015ودفع العديد من القبائل السنية تجاه التحالف والحكومة؛ قد غيرا
المعادلة .ومع ذلك ،يتوقع المزيد من العبادي الذي اختار تسوية العالقات مع الس ّنة وقام بإمداد
محافظاتهم بالسالح .فحتى اآلن لم ُتسلم أية معدات خطيرة ،وفي كثير من األحيان يضطر الس ّنة
إلى شراء األسلحة من السوق السوداء ،أو االنضمام إلى الحشد الشيعي لقتال الدولة اإلسالمية ،وفي
بداياته كان عدد األفراد الس ّنة في الحشد بين  1.000إلى  ،3.000وفي كانون الثاني/يناير  2016وافق
العبادي على تعيين أكثر من  40ألف مقاتل منهم إلضفاء طابع التعددية الطائفية على القوة ،وتمهيد
الطريق لدمج القوات وتوحيدها مستقبالً 18.وأصبحت مدن مثل تكريت تدار بشكل مشترك بين
عناصر الحشد الشعبي والقبائل السنية الموالية مثل الجبور ،الذين عارضوا بشدة الدولة اإلسالمية،
وتعاونوا مع الجيش مكابدين انتقامات الجهاديين لكونهم "خونة" و "مرتدين" .كما أن معظم القبائل
السنية المحابية للدولة اإلسالمية غادرت المدينة.
في ضوء هذه الحال ،ال يصح القول إن الفجوة بين الحكومة والس ّنة غير قابلة للردم ،مع أن الكثيرين
ً
استمرارا إلرث المالكي ،وهو ما يخلق المشكلة الرئيسية .في الوقت
ما زالوا يعتبرون والية العبادي،
الذي تواصل بغداد رفضها الحكم الذاتي للسكان الس ّنة ،مع اعترافها "بخضوع الدولة للميليشيات"،
ً
قائما على "إلغاء تسييس" قوات الحشد الشعبي بشكل تدريجي والشروع بمنح
يغدو الخيار الوحيد
ً
دورا أكبر داخل صفوفه.
الس ّنة

ً
ً
ً
عنصرا من
اعتبارا من أواخر شهر نيسان/إبريل عام  ،2016ضمت قوات الحشد الشعبي ما يقارب 16000
وفقا لإليكونيميست،
18
السنّة.
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السياسة ال الحرب :المجموعات المسلحة
والتنافس السياسي في ليبيا ما بعد القذافي
فيرجيني كولومبيه
تم كتابة هذه الورقة في تشرين الثاني  /نوفمبر 2016
على خالف الثورتين التونسية والمصرية ،كانت اإلطاحة بالعقيد معمر القذافي نتيجة النتفاضة
مسلحة وحرب أهلية .لجأ الليبيون إلى السالح ،بدالً من االحتجاجات العارمة ،من أجل تحقيق
التغيير السياسي ،وقد كان لهذا األمر تبعات طويلة األمد:
أوالً :كان هذا األمر وراء تشرذم القطاع األمني بين عدد من المجموعات المسلحة ،اتسمت في
البداية بروابط متينة مع األهالي أو الجماعات اإليديولوجية ،وبضعف في التنسيق.
ً
ً
وقتا طويالً منذ عام
ثانيا :يفسر ذلك األمر لمَ استغرقت قضية األمن وإعادة بناء األجهزة األمنية
ً
ً
ّ
كبيرا في االنتقال الليبي.
عائقا
شكل ذلك
 ،2011ولماذا

توفير األمن في ظل الحرب األهلية ،مأزق المجلس الوطني
االنتقالي

عندما أعلن المجلس الوطني االنتقالي عن "تحرير" ليبيا في تشرين األول/أكتوبر  ،2011كانت األخيرة
قد خرجت لتوّ ها من نزاع مسلح استمر تسعة أشهر .كان ذلك النزاع قد بدأ على صورة احتجاجات
مناهضة للنظام انطلقت من مدينة بنغازي في شباط/فبراير  ،2011وما لبثت تلك االحتجاجات أن
انتشرت على طول البالد ،وتحولت إلى مقاومة عسكرية مع محاولة النظام قمعها بالقوة .وقد كان
من شأن التدخل العسكري المباشر للتحالف الذي قاده حلف شمال األطلسي (الناتو) ،وإمدادات
السالح التي أمّ نتها الدول األجنبية للجماعات المختلفة المقاتلة ضد النظام أن عززت من إمكانات
الثوار ،الذين استطاعوا في نهاية المطاف التفوق على خصومهم .وفي ذلك الحين ،كانت الثورة
ً
فعليا – إلى حرب أهلية.
الليبية قد تحولت –

المشهد األمني المتنوع والمشرذم الناجم عن الحرب

كان الوضع األمني الذي برز نهاية عام  2011نتيجة مباشرة لألشكال التي اتخذتها االنتفاضة والحرب
على األرض ،كما كان نتيجة للدعم الذي تلقته الجماعات الليبية من أطراف خارجية.
في بداية األمر ،كان يجري تنظيم المظاهرات السلمية – التي اندلعت في شباط/فبراير  – 2011على
مستوى كل حي أو مدينة على حدة .كان األمر عبارة عن عدد من االحتجاجات المحلية المتنوعة
في مكوناتها ،والتي بالكاد كانت ترتبط ببعضها .بدأت في بنغازي ،البيضاء وزنتان ،ومن ثم تضاعف
عددها على طول البالد .وعندما قوبلت هذه االحتجاجات بالقمع من جانب النظام ،ما كان لها إال أن
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ً
تتحول إلى تمرد عسكري ،لكنها أبقت على طابعها المحلي .وفي المناطق التي شهدت قتاالً
مباشرا
(مثل بنغازي ومصراتة وجبل نفوسة) كانت خاليا مقاتلة صغيرة قد تشكلت على مستوى األحياء،
وسرعان ما أخذت تنسق فيما بينها لتشكل ألوية ثورية أو مجالس عسكرية على مستوى المدن.
1
تحسن التنسيق العسكري مع مرور الوقت؛ فإن الهيكلية القيادية لتلك القوى ّ
ظلت متشعبة.
ورغم
ّ
تميزت هذه األلوية الثورية بارتباطها المتين بأهالي األحياء أو المدن أو األقاليم وقبائلها التي
تواجدت فيها .وقد نشأ شعور بالعصبية المناطقية لدى أهالي كل منطقة ،إلى جانب شعور باالرتباط
بالجماعات المقاتلة في منطقتهم .إذ شعروا أنهم يدينون بنجاتهم وحريتهم لهذه الجماعات .ومثال
ً
منطبقا على الجماعات المسلحة
ذلك ما حدث في زنتان ومصراتة خالل األشهر األولى من عام ،2011
والمدنيين الذين حملوا السالح ضد القذافي وبعض الضباط المنشقين هناك.
ً
أيضا – لتشاطر بعض األشخاص تجربة االعتقال قبل عام ،2011
كان االرتباط باألهالي نتيجة –
ّ
وخاصة السجناء اإلسالميين .ففي درنة – على سبيل المثال – كانت كتيبة شهداء أبو سليم (التي
أسسها سالم دربي العضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة) تضم في صفوفها العديد من السجناء
السابقين من سجن أبو سليم .وفي بنغازي ،كانت هناك شخصيات بارزة في كتيبة  17شباط/فبراير،

مثل فوزي بوكتف ،إسماعيل الصالبي وراف هللا السحاتي ،الذين كانوا ينتمون إلى جماعة اإلخوان
2
ً
جميعا سجناء سابقون في سجن أبو سليم.
المسلمين أو كانوا على صلة بالجماعة ،وهم
ً
ً
ّ
وثيقا ضمن هذه الجماعات .لكن بينما انبثقت معظم
رابطا
شكل تشاطر اإليديولوجية والمسيرة
ً
مزيجا من العسكريين المنشقين
القيادات من خلفيات إسالمية متنوعة؛ كانت القواعد تشكل
والشباب غير المتديّ نين الذين كانوا يسعون لتلقي تدريبات عسكرية إلى جانب مقاتلين ذوي خبرة.
وعلى عكس األلوية المحلية؛ فإن األلوية اإلسالمية لم تقم بتأسيس نفسها كممثلة لجماعات معينة
3
بشكل واضح ،واختارت إبقاء قياداتها منعزلة.
ً
عموما ،تميزت األلوية الثورية التي تشكلت خالل الحرب بتماسك هيئاتها التنظيمية ،وهو تماسك
ناجم عن الروابط الشخصية التي برزت بين أعضاء هذه المجموعات وبين قادتها 4.ورغم محاوالت
المجلس الوطني االنتقالي فرض سلطة مركزية في نهاية الحرب؛ فقد بقيت هذه المجموعات موالية
لقياداتها وللمجتمعات المحلية التي انبثقت منها ،كما ظلت – إلى حد بعيد – مستقلة عن المجلس،
ً
رسميا.
حتى بعدما أعلنت والءها له

معركة طرابلس ،أولى المعارك على السلطة بين الجماعات الثورية

زاد سقوط طرابلس في  20آب/أغسطس  2011من تعقيد الوضع أمام المجلس الوطني االنتقالي ،الذي

1 Jason Pack, “The Center and the Periphery”, in The 2011 Libyan Uprisings and the Struggle for the Post-Qadhafi’s
Future, New York: Palgrave MacMillan, 2013, pp. 1-22.
2 Mary Fitzgerald, “Finding Their Place. Libya’s Islamists During and After the Revolution”, in The Libyan Revolution
and its Aftermath, edited by Peter Cole and Brian McQuinn, London: Hurst, 2015. (Fitzgerald, “Finding Their Place”).
 3في األول من أيار/مايو  ،2011أدت الحاجة إلى التنسيق بين هذه “الكتائب اإلسالمية” إلى تشكيل ما عُ رف بـ “تجمع سرايا الثوار”،
ً
تهديدا لقيادة رئيس أركان قوات الثوار اللواء عبد الفتاح يونس وموقعه (فيتزجيرالد .)2015
وقد تم النظر إليه على أنه يشكل

4 Brian McQuinn, “Armed Groups in Libya: Typology and Roles”, Small Arms Survey, Number 18, June 2012, www.
smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-18.pdf
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بقي عبارة عن متفرج في تلك المعركة 5.وقامت الكتائب في كل من مصراتة وجبل نفوسة وطرابلس
بالتوحد لتشكل القوى األساسية على األرض .وكان لذلك األمر تداعيات كبرى على الوضع األمني
ً
الحقا ،وعلى توازن القوى بين السلطات الوطنية المؤقتة من جانب ،وبين المجموعات
الذي نتج
الثورية المسلحة المختلفة صاحبة السيطرة على األرض من جانب آخر.
ً
تماما ما تعنيه السيطرة على العاصمة طرابلس
كانت جميع القوى السياسية والعسكرية الناشئة تدرك
من أهمية إستراتيجية .لذا ،سعت كل منها إلى منع القوى األخرى من ترسيخ سلطتها ضمن الفراغ
السياسي والعسكري الذي أعقب سقوط العاصمة 6.وبذريعة توفير األمن ومنع أنصار القذافي من
ً
مجددا ،قررت بعض األلوية الثورية القادمة من خارج طرابلس االحتفاظ بمواقعها ضمن
البروز
المدينة ،وتحصين تلك المواقع كقواعد لها .وكانت أبرز هذه األلوية تلك القادمة من مدينتي زنتان
(كتيبة الصواعق ،وكتيبة القعقاع ،وكتيبة المدني) ومصراتة ،والتي شكلت الجزء األكبر من قوات
الثوار في غربي البالد ،وكان لديها أكبر عدد من الرجال والعتاد .وقد كانت هذه الكتائب قلقة من
أن يتمكن عبد الحكيم بلحاج (العضو السابق في الجماعة اإلسالمية المقاتلة في ليبيا والذي كان
يرأس مجلس طرابلس العسكري الحديث العهد) أو أية كتائب إسالمية أخرى من تعزيز نفوذهم في
العاصمة بحكم وجودهم هناك.
بشكل عام ،كان انعدام الثقة واالنقسام السياسي بين ٍّ
كل من مجلس طرابلس العسكري وكتائب
ّ
خاصة
مصراتة وزنتان يشير إلى انقسام وتنافس متزايدين فيما بين المجموعات الثورية المسلحة،
ً
أساسا في طرابلس وبين تلك القادمة من مدن وأقاليم أخرى .وبرزت تلك
بين تلك التي نشأت
المنافسة على نحو جلي لدى محاولة حكومة مجلس طرابلس العسكري توحيد المجموعات المسلحة
وتنظيم الحكم واألمن في العاصمة بعد التحرير.
في أيلول/سبتمبر  ،2011قامت الحكومة الليبية بتشكيل ما ُسمّ ي باللجنة األمنية العليا بهدف اإلشراف
على جميع المجموعات المسلحة في طرابلس ،والتنسيق فيما بينها .وسرعان ما برزت المنافسة بين
اللجنة األمنية العليا وبين مجلس طرابلس العسكري ،األمر الذي أ ّدى إلى توتر متزايد بين الهيئتين
7
وبين المجموعات المسلحة التابعة لهما.

اضطرار المجلس الوطني االنتقالي إلى تجيير المهمة األمنية

كان توفير األمن بالنسبة للمجلس الوطني االنتقالي ،الذي كان مقره في طرابلس والذي كان ينبغي
ً
ً
ً
مهما .ال سيما أن المجلس كان ي ّدعي تمثيل جميع القوى الثورية
أمرا
انتقالياُ ،يعتبر
أن يدير البالد
التي أزاحت القذافي ،ويسعى لتوحيدها تحت قيادة سياسية وعسكرية واحدة .كما أن توفير األمن
ً
كان يشكل عامالً
مهما للحصول على الشرعية أمام الشعب الليبي ،الذي كان يطمح للعودة إلى الحياة
ً
تحديا
الطبيعية بعد أشهر طويلة من الفوضى .لكن تبين أن توفير األمن كان في حقيقة األمر يشكل
ً
صعبا.
5 Peter Cole and Umar Khan, “The Fall of Tripoli” (parts 1 &2), in The Libyan Revolution and its Aftermath, edited by
Peter Cole and Brian McQuinn, London: Hurst, 2015, (Cole and Khan, “The Fall of Tripoli”).
6 Brian McQuinn, “After the Fall. Libya’s Evolving Armed Groups”, Small Arms Survey, Security Assessment in North
Africa project, 2012, www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/F-Working-papers/SAS-WP12-After-the-Fall-Libya.pdf . Cole
and Khan, “The Fall of Tripoli”.
7 Cole and Khan, “The Fall of Tripoli”.
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كان المجلس الوطني االنتقالي قد حصل على االعتراف كحكومة مؤقتة لليبيا .لكن قراراته ظلت
تصطدم بغياب مؤسسات أمنية تتمتع بالقدرة والشرعية لتدير الوضع الذي ّ
خلفته الحرب .كان جهاز
القذافي األمني قد انهار ،ولم يكن يسيطر على الوضع سوى عدد من المجموعات المسلحة ذات
الهويات المحلية الراسخة والتي تتحكم بكميات ضخمة من السالح ،بينما تفتقد إلى التنسيق فيما
بينها.
شكل افتقار المجلس الوطني للقدرة على التحرّ ك األمني قضية إشكالية ،فبناء آليات حكومية
ً
قدرا من السيطرة على القوى العسكرية ،وذلك لضمان توفير النظام وسلطة
مركزية كان يتطلب
القانون ،إلى جانب إنهاء الصراعات المحلية الدائرة في أنحاء مختلفة من البالد .وقد أ ّدت الحرب
األهلية بين مؤيدي الثورة ومعارضيها إلى إيقاظ العديد من الصراعات المحلية التي كانت بسبب
أراض ،أو حول السيطرة على الحدود ومداخيلها ،أو التنافس بين القوى السياسية.
خالفات على
ٍ
ً
مأزقا يتمثل بالحاجة إلى تأمين االستقرار واألمن على طول
كان المجلس الوطني االنتقالي يواجه
البالد ،في حين لم يكن لديه جهاز أمن مركزي رسمي يحظى بالشرعية والقدرة الكافية .وهكذا
اضطر المجلس الوطني إلى التسليم لميزان القوى على األرض ،وترك المجموعات المسلحة المحلية
التي خلفتها الحرب تتولى الوضع األمني ،على األقل خالل ما أشير إليه كفترة انتقالية .وقد أ ّدى ذلك
ً
وثانيا،
التسليم باألمر الواقع إلى أمرين؛ أوالً ،تعزيز نفوذ تلك المجموعات المسلحة واستقالليتها.

تشجيع األهالي في جميع أنحاء البالد على تشكيل قوات أمن خاصة بها ،مستقلة عن السلطات
المركزية االنتقالية وخارجة عن السيطرة.

مناطقية القوى العسكرية
المجالس العسكرية المحلية ،أو ترسيخ
ّ

في إطار محاولته السيطرة على الوضع األمني وتوفير األمن لليبيين ،دعا المجلس الوطني االنتقالي
األهالي إلى تشكيل مجالس عسكرية في المدن التي خضعت لمقدار أقل من القتال ولم تقم بتشكيل
مثل تلك المؤسسات العسكرية خالل الحرب .وقد أتت الفكرة من ضرورة وجود هياكل أمنية كهذه
في ظل غياب مؤسسات أمنية حكومية فاعلة .لكن التسرُّ ع في تشكيل هذه المجالس ساهم في
ّ
شكلها
تف ُّتت المشهد األمني على نحو أكبر ،وفي بروز عدد متزايد من التشكيالت العسكرية التي
وأدارها مجموعة من الشبكات المحلية من ضباط الجيش وأصحاب المشاريع السياسية العسكرية
بشكل مستقل عن سلطة المجلس االنتقالي.
افتقرت هذه الهيئات العسكرية الجديدة والمجموعات التي ّ
شكلت قوامها إلى التماسك .وفي المناطق
قسمتها الحرب األهلية ،ساهمت هذه الهيئات في تغذية توترات جديدة .ففي بني وليد – على
التي ّ
سبيل المثال – التي تعتبر أحد معاقل القذافي ،شعر أنصار النظام السابق بالحاجة إلى الحماية من
القوى الثورية التي سيطرت على المدينة في شهر تشرين األول/أكتوبر  ،2011فقام األهالي بتشكيل
ع ّدة مجموعات مسلحة .وبينما لم تسعَ هذه األلوية إلى الحصول على اعتراف رسمي من السلطات
في طرابلس ،فهي – في الوقت نفسه – لم تخضع للمجلس االجتماعي لقبائل ورفلة (المؤسسة
ُ
8
القبلية التي أنشئت بعد انهيار نظام القذافي لس ّد غياب المؤسسات الحكومية).

8 Virginie Collombier, “Bani Walid: quelle place pour les ‘vaincus’ de la révolution?”, Moyen-Orient, n°25, Jan./March
2015, pp. 42-47.
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بشكل عام ،سرعان ما اعترف الناس بسلطة المجموعات التي فرضت نفسها بالقوة العسكرية
ونفوذها .وكان أول من اعترف بهذه السلطة أولئك الطامحون بدور في ليبيا ما بعد القذافي أو بنفع
مادي أو بجاهٍ اجتماعي .وبينما رجع كثير من مقاتلي الثوار إلى حياتهم المدنية بعد تشرين األول/
ً
ً
كبيرا من الشباب (بما في ذلك العاطلين عن العمل وذوي السجل اإلجرامي)
عددا
أكتوبر  ،2011إال أن
ّ
شكل واحدة
أدرك المنافع التي قد يحملها االنضمام إلى المجموعات المسلحة ،فالتحق بإحداها أو
جديدة خاصة به 9.وكانت النتيجة مع نهاية عام  2011أن ظهرت على الساحة مئات المجموعات
المسلحة التي لم تدِ ن بالوالء ألحد ،ولم يكن لها عالقة حقيقية بالنضال الثوري أو بحماية األهالي.
ً
تشرذما مع وجود مئات الجماعات المسلحة التي تباينت من حيث
وبالتالي ،غدا المشهد األمني أكثر
حجمها وطبيعتها وتماسكها وخبرتها القتالية وعتادها ونهجها .وقد سيطر كل منها على مساحة
معينة من األرض ،أو شرعت تنفذ أعماالً إجرامية ،وهو أمر أخذ باالزدياد.
في ظل هذا الوضع ،لم يكن لدى حكومة المجلس الوطني االنتقالية ،التي ترأسها عبد الرحيم الكيب
والتي تشكلت في تشرين الثاني/نوفمبر  ،2011الكثير من المساحة للتحرك من أجل توفير األمن في
ّ
حل الجماعات المسلحة التي
البالد .فكانت األولوية هي لبناء جيش وطني ،إلى جانب الحاجة إلى
خلفتها الحرب ودمج عناصرها ضمن جهاز أمني رسمي .لكن تلك األولويات اصطدمت بالواقع األمني
ّ
المتنفذة.
واألهداف السياسية للمجموعات الثورية

احتالل المجموعات المسلحة المناوئة لمؤسسات الدولة
الناشئة

ً
مطلوبا من المؤسسات االنتقالية أن تضمن سلطة القانون في البالد ،في حين لم يكن لتلك
كان
المؤسسات أي سلطة فعلية أو مباشرة على أي قوة عسكرية تنفيذية ،فما كان منها إال أن أوكلت
المهمّ ة األمنية إلى المجموعات المسلحة التي تتمتع بالنفوذ الفعلي على األرض ،وتحظى – في أغلب
األحيان – بالشرعية من األهالي .وقد ساهمت السلطات االنتقالية من خالل ذلك في زيادة نفوذ هذه
المجموعات التي ّ
ً
ً
رسميا في هيئات الدولة
فعليا مستقلة إلى حد كبير ،حتى بعد أن تم دمجها
ظلت
(أي بعد وضعها تحت إمرة الحكومة أو وزارة من وزاراتها) .وبالنتيجة ،ازدادت أعداد المجموعات
الثورية المسلحة ،بينما أخذت أحالم تشكيل جيش وطني قوي تصطدم بمقاومة تلك المجموعات.

تحديات إعادة بناء جيش وطني

من بين العوائق الرئيسية التي اعترضت طريق السلطات االنتقالية كان ضعف ما تبقى من الجيش
الوطني النظامي بعد الحرب .لطالما كانت القوات المسلحة النظامية مُ همّ شة وضعيفة بسبب
اإلستراتيجية التي اتبعها القذافي في الحكم .ففي عهده ،كانت القوات الليبية ضعيفة التدريب
والعتاد ،وكانت تخضع لسلطة شبكة من الهيئات الثورية واأللوية األمنية التي كانت تخضع بشكل
ً
وغالبا ما كانت قيادات تلك األلوية وقواعدها من موثوقي
مباشر للقصر الرئاسي (باب العزيزية).
القذافي وأش ّد مواليه .في طرابلس ،كانت كتيبة محمد المقريف (التي يقودها البراني إشكال ،من
مقره في باب العزيزية) واللواء  32المُ َّ
عزز (الذي كان يقوده خميس القذافي) أكبر وأقوى تشكيلين شبه
ً
ً
عسكريين ،وقد ّ
أساسيا في حماية النظام .أما الجيش الوطني ،فلم يتمتع سوى بإمكانيات
ركنا
شكال
ً
جدا ،انخفضت إلى شبه معدومة في نهاية الحرب.
محدودة
 9كانت قيادة كتيبة مسلحة تعني الحصول على السيارات والمال إلى جانب النفوذ.
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مع بداية االنتفاضة في عام  ،2011انقسمت القوات المسلحة النظامية إلى جزأين 10.قامت معظم
الوحدات الشرقية (بما فيها قوات الصاعقة الخاصة ،والقوات الجوية والمخابرات العسكرية)
باالنشقاق والخضوع لسلطة رئيس أركان المجلس الوطني االنتقالي (اللواء عبد الفتاح يونس وذلك
إلى حين اغتياله في تموز/يوليو  ،2011ومن بعده اللواء سليمان محمود العبيدي .كما انضم بعض
الجنود في الوحدات الشرقية إلى المجموعات الثورية المسلحة التي قادها مدنيون ،ككتيبة عمر
المختار 11،ففروا بذلك من سلطة قيادات القوات المسلحة .في الغرب والجنوبّ ،
ظلت أغلب الوحدات
العسكرية موالية للنظام ،وقاتلت حتى النهاية .إلاّ أن بعض الضباط هناك قاموا باالنشقاق واالنضمام
ً
أحيانا بأعداد كبيرة ،كما حدث في مصراتة وجبل
إلى المجموعات الثورية المسلحة ،وقد جرى ذلك
نفوسة .لكن لم يتمتع رئيس أركان المجلس الوطني بأية سلطة على هؤالء.
أدى موت القذافي إلى انهيار القوات المسلحة النظامية في غربي البالد وجنوبها .أما من نجا من
الضباط والجنود من القتل أو االعتقال فقد اختار – في الغالب – البقاء في منزله بعد انهيار النظام
ً
تهديدا،
ووقوع زمام األمور بيد السلطات الجديدة ،التي اعتبروها غير شرعية ،وبدورها اعتبرتهم
ً
تحديدا – بالنسبة للمناطق والقبائل التي كانت قد عارضت
فقامت بإقصائهم .كانت هذه هي الحال –
الثورة (مثل قبيلة ورفلة في بني وليد) .أما في المناطق التي كان فيها وجود قوي للقوات المسلحة،
ً
غالبا بالمجالس العسكرية بعد انتهاء الحرب ،كما حصل في غريان
فقد التحقت الوحدات النظامية
ُ
وخمس وترهونة وسبها.

12

لذلك ،كان من الصعب في نهاية عام  2011النظر إلى ما تبقى من القوات المسلحة الليبية كأساس
لبناء جيش وطني جديد .وكان جيش التحرير الوطني بقيادة اللواء العبيدي يعتبر قوة تتبع للقسم
ً
ً
وطنيا ،إذ بقيت قواته لوقت طويل عالقة على الجبهة الشرقية،
جيشا
الشرقي من البالد ،أكثر منه
فلم تشارك في معارك الغرب .وقد رأت قيادته أنه من الصعب بسط سلطتها على المجموعات المسلحة
المختلفة المتناثرة على طول البالد.
قسمة على
وعالوة على ذلك ،في حين أن القوات المسلحة النظامية في زمن القذافي لم تكن مُ ّ
أسس مناطقية وقبلية مثل األلوية األمنية ،كان معظم ضباط الجيش من قبائل القذاذفة وورفلة
ً
ّ
ّ
عائقا
شكل ذلك
شكلت عماد نظام القذافي ،ولذلك بقيت ُتحسب عليه .وقد
والمقارحة ،وهي قبائل
ً
كبيرا أمام انخراط هذه القبائل في التشكيالت األمنية الجديدة التي برزت بعد عام  .2011فبالنسبة
للمقاتلين المدنيين الذين استم ّدوا شرعيتهم من نجاحاتهم العسكرية على قوات القذافي ،ومن
الثمن الباهظ الذي دفعوه؛ لم يكن انخراط هذه القبائل مقبوالً .وقد رأى هؤالء المقاتلون أن الجيش
ُّ
تحقق ج ّدية ،قبل أن يصبح
الوطني الجديد كان ينبغي أن يخضع إلصالحات جوهرية وعملية
المؤسسة األمنية األساسية للدولة الليبية.
وما إن انتهت الحرب وبدأ الحديث عن إعادة بناء اإلمكانيات األمنية ،حتى طفا إلى السطح الخالف
على تلك القضية ضمن الثوار ،خاصة بين المقاتلين المدنيين من جهة وبين المنشقين من جهة
أخرى .كان هذا الخالف قد تجلى في اغتيال رئيس أركان جيش التحرير الوطني عبد الفتاح يونس
10 Wolfram Lacher and Peter Cole, “Politics by Other Means. Conflicting Interests in Libya’s Security Sector”, Small
Arms Survey, October 2014, available at www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/F-Working-papers/SAS-SANA-WP20-LibyaSecurity-Sector.pdf (Larcher and Cole, “Politics by Other Means”).
11 Fitzgerald, “Finding Their Place”.
”12 Larcher and Cole, “Politics by Other Means
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ّ
شكل ذلك االغتيال
في تموز /يوليو  – 2011حسب المزاعم – على يد فصيل ثوري إسالمي .وقد
ً
مؤشرا للمدى الذي كان سيصل إليه ذلك الخالف في األشهر التالية.

قدرة الفصائل الثورية المسلحة على التفاوض والمساومة

ً
ً
مؤقتا
رئيسا
في تشرين الثاني/نوفمبر  ،2011قام المجلس الوطني بتعيين عبد الرحيم الكيب
للوزراء ،وبدأ بالتفاوض من أجل تشكيل حكومة انتقالية لتقوم بتسيير األمور إلى حين تنظيم
انتخابات تشريعية .فبدأت المجموعات المسلحة المختلفة (الكتائب الثورية منها إلى جانب تلك التي
جرى تشكيلها بعد عام  )2011تبيع والءها للسياسيين مقابل الموارد والمناصب .وقد أوضحت تلك
المجموعات أنها لن تخضع للسلطات الحكومية الجديدة من دون مقابل غير بخس .وقد أصبح هذا
13
النوع من المساومة فيما بعد السمة المميزة للسنوات الثالث األولى من الفترة االنتقالية.
طلبت التحالفات الثورية القادمة من زنتان ومصراتة مناصب نافذة في المؤسستين السياسية
والعسكرية مقابل دعمها للحكومة الجديدة .فحصل أسامة الجويلي ،القائد السابق لمجلس زنتان
العسكري ،على حقيبة الدفاع .وفيما بدا كخطوة لخلق توازن ،جرى تعيين فوزي عبد العال ،وهو م ّدع
ً
وزيرا للداخلية .وفي النهاية منح المجلس الوطني االنتقالي منصب رئيس األركان
عام من مصراتة،

ليوسف المنقوش ،وذلك في كانون الثاني/يناير  .2012لكن األمر لم يعجب الكثير من القوى الثورية،
ً
عقيدا في الجيش الوطني السابق .كما تسببت قلة الوضوح في قوانين المجلس
كون المنقوش خدم
الوطني والمؤتمر الوطني العام حيال توزيع السلطات واالختصاصات بين كبار الضباط العسكريين
ّ
تشكل عدة
في خلط ولغط بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية للحكومة .وقد أدى ذلك إلى
تسلسالت قيادية مختلفة ومتداخلة.
كان على وزيري الدفاع والداخلية التعامل مع مشاكل النقص في القدرات وانعدام الثقة والتصارع
على السلطة داخل تلك المؤسستين .ومن باب البراغماتية ،قام االثنان بتطوير عالقات شخصية
مع قادة األلوية والكتائب ،على أمل كسب دعمهم عند الحاجة .لكن ذلك سرعان ما أدى إلى تفتت
المؤسستين السياسية والعسكرية ،إذ برزت ضمن كل منهما تيارات متنافسة ذات مصالح متباينة،
فسعى كل من هذه التيارات إلى توسيع موارده ونفوذه على حساب التيارات األخرى.

اللجنة األمنية العليا

بعد تشكيل حكومة الكيب ،تم وضع اللجنة األمنية العليا ،التي أنشأها المجلس الوطني االنتقالي
في تشرين األول/أكتوبر ،تحت تصرف وزارة الداخلية ،ورئاسة فوزي عبد العال .في البداية ،ضمت
اللجنة بشكل رئيسي المجموعات األمنية التي تشكلت في أحياء طرابلس من المدنيين .كان الهدف
هو جمع كل هذه المجموعات المشرذمة في طرابلس تحت مظلة واحدة ،ومنحها صفة رسمية
وتعويضات .كانت مبادرة وزارة الداخلية لتحفيز الناس على االلتحاق بالمجلس تقوم على عرض
رواتب سخية (نحو  650يورو) 14للمنتسبين تحت قيادة عبد العال .وقد أثبتت هذه الفكرة نجاعتها،
ففي تشرين األول/أكتوبر  ،2012كان عدد عناصر اللجنة األمنية العليا أكثر من مئة ألف عنصر ،وهو
13 Jason Pack, Karim Mezran, Mohamed Eljarh, Libya’s Faustian Bargains: Breaking the Appeasement Cycle, Atlantic
Council, Rafik Hariri Center for the Middle East, 2014, www.atlanticcouncil.org/publications/reports/libya-s-faustianbargains-breaking-the-appeasement-cycle

 14كانت أجور المقاتلين الذين التحقوا بالكتائب المنضوية تحت المجلس األعلى لألمن أعلى مما طمح معظم الليبيين للحصول
عليه من أي عمل آخر ،بما في ذلك القوات األمنية التقليدية.
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رقم يفوق إجمالي عدد الذين كانوا قد قاتلوا في جانب الثوار خالل االنتفاضة 15.وكان للجنة األمنية
ً
ً
ً
مشرفا على
عمليا
أيضا الحق بفتح فروع له في مدن ليبية أخرى .لكن وزير الداخلية لم يكن
العليا
عملية التجنيد ،فقد تركت هذه المهمة لقادة المجموعات المسلحة.

ً
ً
مهما من عناصر اللجنة األمنية
جزءا
شكلت المجموعات المصراتية وتلك القادمة من جبل نفوسة
ّ
شكلوا
العليا ،لكن نسبة كبيرة من المجندين كانت من الشباب العاطلين عن العمل الذين كانوا قد
ً
نفوذا ،من ذوي الخلفية
كتائب بعد سقوط طرابلس .وكان الكثير من هؤالء ،بمن فيهم أكثر القادة
جميعا مع قيادتهم السابقة في قوات األمن الجديدة ،لكنهم ّ
ظل ً
ً
وا يطيعون
السلفية 16.وقد تم دمجهم
تلك القيادات السابقة ،بينما لم تكن للقيادة في وزارة الداخلية سلطة فعلية عليهم .وهكذا ،أصبحت
عمليا – قوة أمنية مستقلة ّ
ً
ً
مظهرا
حلت محل قوات الشرطة ،وأصبحت تشكل
اللجنة األمنية العليا –
ً
أمنيا في شوارع طرابلس ،وقامت بفرض القانون والنظام.
رسخ دوره
عندما حان وقت االنتخابات العامة األولى في عام  ،2012كانت اللجنة األمنية العليا قد ّ
ضمن المؤسسة األمنية ،لكن سلوكه أثار االنتقادات في العديد من المناسبات .باإلضافة إلى اتهامه
ً
ً
فشيئا يتصرف وكأنه جناح
شيئا
بارتكاب خروقات لحقوق اإلنسان ،وأخذت اللجنة األمنية العليا
عسكري للفصائل اإلسالمية .على سبيل المثال ،يقال إن الوحدات التابعة للمجلس أمّ نت الحماية
للجماعات السلفية المسؤولة عن تدمير مسجد الشعاب في طرابلس في آب/أغسطس  17.2012لكن
ً
ً
فرقا
تنوعا مما بدا عليها ،فقد ضمت تحت مظلتها
اللجنة األمنية العليا كانت -في الحقيقة -أكثر
ً
عاكسا التشرذم في التشكيالت األمنية الرسمية
متناحرة (خاصة ضباط شرطة وعصابات إجرامية)،

الجديدة.

ً
ّ
حل اللجنة األمنية العليا ،لكن دون جدوى .بل إن
مرارا إلى
وفي عام  ،2012دعا المؤتمر الوطني العام
عين من قبل المؤتمر -طلب إلى اللجنة األمنية العليا أن تستمر بـ "حماية البالد"،
رئيس الوزراء -المُ ّ
18
وذلك لعدم وجود أي تشكيل أمني بديل يتمتع بالمصداقية ليقوم بتوفير األمن في تلك المرحلة.

قوات درع ليبيا

ً
تماما من قبل رئيس أركان الجيش يوسف المنجوش بالتزامن مع مبادرة
تم تطوير نهج مختلف
تشكيل قوات درع ليبيا .وعلى عكس اللجنة األمنية العليا ،كانت قوات درع ليبيا مبادرة آتية من
القواعد ،فقد أتت من قادة المجموعات المسلحة التي سعت إلى توطيد موقعها كحجر أساس
للجيش الوطني الجديد .ولم تثق تلك المجموعات بالقوات المسلحة النظامية ،إذ رأت أن هذه
ّ
تشكل بوابة لعودة أزالم النظام السابق .كما أدركت تلك المجموعات الحاجة إلى التدخل
القوات قد
في الصراعات المحلية الكثيرة التي نشبت في جميع أنحاء البالد.
لذلك سعت قوات درع ليبيا إلى إدماج المدنيين الذين قاتلوا ضمن الكتائب الثورية في قوة وطنية،
15 Ibrahim El Mayet, “The Supreme Security Committee – Guardians of the Revolution?”, Libya Herald, 16 October
2012, www.libyaherald.com/2012/10/16/the-supreme-security-committee-guardians-of-the-revolution/#ixzz33qxAN4L4
16 Larcher and Cole, “Politics by Other Means”.
 17مجموعة األزمات الدولية “ ،نقف ً
معا منقسمين :استمرار الصراعات في ليبيا” ،تقرير الشرق األوسط رقم  14 ،130أيلول/سبتمبر
www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/north-africa/libya/divided-we-stand-libya-s-enduring-conflicts ،2012
 18مجموعة األزمات الدولية “ ،نقف ً
معا منقسمين :استمرار الصراعات في ليبيا”.
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أو في شبكة من التحالفات الثورية ،التي يمكن نشرها خارج المناطق التي نشأت منها ولفترات
طويلة (على سبيل المثال ،في حال اضطرت إلى التدخل في الصراعات المحلية ،كما كان الحال
آنذاك في جبل نفوسة وفي مدينتي الكفرة وسبها).
ً
رسميا لسلطة رئيس األركان؛ فإنها حافظت على هياكلها األصلية،
في حين خضعت قوات درع ليبيا
واستمرت بالعمل بقدر كبير من االستقاللية 19.وكحال اللجنة األمنية العليا ،اتسمت قوات درع ليبيا
ً
فعليا لتعبر عن مصالح الثوار أمام الرأي العام وفي
بتشرذم وتنوع داخلي كبير .لكن األخيرة أتت
اإلعالم .وعلى األرض ،سرعان ما اتضحت الطبيعة السياسية للفصائل القوية داخل قوات درع ليبيا
سن
(كما حصل خالل الحملة العسكرية على مدينة بني وليد في تشرين األول/أكتوبر  ،2012أو عندما
ّ
20
المؤتمر الوطني العام قانون العزل السياسي في أيار/مايو .)2013

افتراق مصالح المجموعات المسلحة عن الفصائل السياسية

أدت مساعي الحكومة المؤقتة لمعالجة الوضع األمني إلى تشرذم التشكيالت األمنية المختلفة
التي ّ
خلفتها الحرب ،وإلى تعزيز الطبيعة السياسية لكل منها .بدالً من أن تساهم في توحيد تلك

التشكيالت ووضعها تحت سلطة المؤسسات الجديدة للدولة .كان الهدف من تشكيل هيئات كالجنة
األمنية العليا وقوات درع ليبيا هو دمج المقاتلين المدنيين في جهاز أمني رسمي ،لكن هذه الهيئات
مكن الدولة من بسط سلطتها على عناصر المجموعات المسلحة التي ّ
لم ُت ّ
خلفتها الحرب .على عكس
ذلك ،استخدمت الفصائل الداخلة في تلك الهيئات عالقاتها ضمن مؤسسات الدولة من أجل تحصيل
ً
"استعمارا" ألجزاء من تلك المؤسسات من قبل جماعات مناوئة.
امتيازات ومكاسب مادية فيما بدا
ً
ً
وكما حصل لألجهزة األمنية المُ ّ
أيضا ،مُ
نقسما إلى عدة فصائل
شكلة بعد عام 2011؛ تفكك الجيش
ً
تبعا لخلفيات مناطقية أو قبلية أو سياسية.
سياسية ،حيث استحدثت فيه وحدات جديدة
لم يقم وزير الدفاع الجويلي بتشكيل هيئة منفصلة الستيعاب بعض المجموعات المسلحة التي كان
يرغب في دمجها في الجهاز األمني الرسمي .ما جرى ببساطة هو أن عناصر هذه الوحدات مُ نحت
ُ
بطاقات تعريف عسكرية وألحقت بالقوات المسلحة كوحدات عسكرية نظامية .وقد جعل المنصب
ً
ً
ً
طبيعيا لكتائب ثوار زنتان
شريكا
رئيسا لمجلس زنتان العسكري منه
السابق للجويلي بوصفه
ً
رسميا بتسجيل كتائب
وحلفائهم في الجبل الغربي .في كانون الثاني/يناير  ،2012قام وزير الدفاع
زنتان التي بقيت في طرابلس (بما فيها كتيبتا القعقاع والصواعق القويتان) كقوات نظامية ،والتي
ً
ً
رئيسيا بعد تلقي الدعم المادي من الحكومة .ومنحت الوزارة عناصر
دورا
كانت على وشك أن تلعب
هذه الكتائب األفضلية بالتدريب خارج البالد والحصول على العتاد الحديث .كما ّ
تأكد الجويلي أن
تكون هذه الكتائب تحت إمرته ،وليس تحت إمرة رئيس األركان المنقوش.
شعر ضباط الجيش السابقين من بنغازي وشرق البالد بالتهميش مرة أخرى (كما كان قد حدث في
عهد القذافي) ،لكن هذه المرة على يد ما اعتبروها قوات غير نظامية .فأخذ هؤالء يشكلون وحدات
جديدة مؤلفة من مجندين عسكريين ومدنيين ،مقسمين – في الغالب – على أسس مناطقية أو قبلية
وعلى نحو مستقل عن رئيس األركان 21.وفي غربي البالد وجنوبيها ،تحولت المجموعات المسلحة
19 Frederic Wehrey, “Libya’s Militias Menace”, Foreign Affairs, 15 July 2012, www.carnegieendowment.org/2012/07/15/
libya-s-militia-menace/csdq

20 Larcher and Cole, “Politics by Other Means”.
21 Larcher and Cole, “Politics by Other Means”.
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المحلية ذات الغالبية المُ ّ
شكلة من المدنيين إلى وحدات رسمية في الجيش بفضل العالقات الخاصة
ً
عمليا ،لم يكن لإلدارة المركزية الكثير من
التي تمتع بها قادتها مع مؤسسات الدولة في طرابلس.
السلطة على هذه الوحدات ،في حين أمل الرعاة السياسيون لهذه الوحدات أن تصبح األخيرة أدوات
لنفوذهم الشخصي .وبشكل عام ،توطدت شبكة العالقات بين المجموعات المسلحة ومسؤولي الدولة.
مع اقتراب أول انتخابات برلمانية ،اصطفت أقوى التحالفات الثورية ،المُ ّ
شكلة حول مجموعات زنتان
ومصراتة ،والتي تتمتع بروابط متينة مع مجتمعاتها ،إلى جانب المرشحين والفصائل السياسية التي
ً
مرتبطا
كانت تمثل مجتمعاتها .في مصراتة ،كان المجلس العسكري الذي ضم معظم الكتائب الثورية
برجال أعمال محليين بارزين .وقد م ّد هؤالء المجلس بالدعم والتمويل .وكان يعرف عن بعضهم
قربهم من اإلخوان المسلمين ،وإلى حزب العدالة والبناء الذي تأسس في آذار/مارس  .2012وعلى
عكس ذلك ،قام الزنتانيون بتطوير عالقة مميزة مع تحالف القوى الوطنية وقادته .وكان عبد المجيد
مليقطة ،وهو رجل أعمال ينحدر من المدينة ،من أهم شخصيات زنتان وأحد أكبر الراعين ألهلها .وقد
ً
الحقا كجناح عسكري لقوى التحالف الوطنية.
قاد أخوه عثمان كتيبة القعقاع ،التي بات ُينظر إليها

التنافس االنتخابي في مقابل الحوار والمساومة والمصالحة

ّ
شكلت انتخابات المؤتمر الوطني العام في  7تموز/يوليو  2012خطوة مهمة في العملية االنتقالية التي
تصورها المجلس الوطني االنتقالي ،وحددها اإلعالن الدستوري في آب/أغسطس  .2011وعلى مدى
الشهور التي سبقت االنتخابات؛ تنافست القوى السياسية الليبية الكبرى في الرؤى حول شكل الفترة
ً
تحديدا – حول أفضل الطرق
االنتقالية قبل الموافقة على دستور دائم للبالد .وقد انقسم هؤالء –
لضمان استقرار البالد خالل الفترة االنتقالية وحصول السلطات االنتقالية على الشرعية الكافية
للحكم في الوقت نفسه .في نهاية المطاف ،سيطرت وجهة نظر اإلخوان المسلمين والجماعات
اإلسالمية األخرى ،وتنص رؤيتهم على أن تشرف هيئة منتخبة على العملية االنتقالية ،وعلى إيالء
شرعية السلطات االنتقالية أهمية أكبر من أي شيء آخر ،بما في ذلك االستقرار 22.واعتبرت انتخابات
ً
ً
كبيرا ،من حيث التنظيم والمشاركة ،إذ أدلى  61,58%من الليبيين بأصواتهم
نجاحا
تموز/يوليو 2012
23
فيها.
وكان اختيار القوى السياسية الكبرى بين منح األولوية النتخابات مبكرة أو عقد حوار وطني ومصالحة
ً
ً
حاسما بالنسبة للتطورات األمنية ولالنتقال الليبي
أمرا
من أجل تنظيم الساحة السياسية الجديدة
24
بشكل عام.
لم يكن لدى الليبيين أية خبرة باألحزاب السياسية والعمليات االنتخابية ،كما لم يكن لقادة األحزاب
22 Peter Bartu, “The Corridor of Uncertainty: The National Transitional Council’s battle for Legitimacy and
Recognition”, in Cole and McQuinn, The Libyan Revolution and its Aftermath.

ً
مقعدا ،وحصل حزب العدالة والبناء التابع
 23في نتائج قوائم األحزاب ،حصل تحالف القوى الوطنية برئاسة محمود جبريل على 39
ً
مقعدا ،وأصبحا بذلك القوتين السياسيتين الرئيسيتين .لكن المنافسة على مقاعد المستقلين أفضت إلى
لإلخوان المسلمين على 18
ً
ً
سيطرة مرشحين مرتبطين بحزب العدالة والبناء ( 17مقعدا) والسلفيين ( 23مقعدا) على حساب المرشحين المعروفين بقربهم من
ً
مقعدا) Wolfram Lacher, “Fault Lines of the Revolution. Political Actors, Camps and Conflicts in the New
تحالف القوى الوطنية (25
Libya”, SWP Research Paper, 2013, www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2013_RP04_lac.pdf

24 Virginie Collombier, "Dialogue, Mediation and Reconciliation in Libya's Local Conflicts", in Inside Wars: Local
Dynamics of Conflicts in Syria and Libya, Ed. Luigi Narbone, Agnès Favier and Virginie Collombier, 2016, www.cadmus.
eui.eu/bitstream/handle/1814/41644/Inside%20wars_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Collombier, “Dialogue, Mediation
and Reconciliation in Libya’s Local Conflicts”).
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أية خبرة عملية بالحوار وكيفية الوصول إلى إجماع مع النظراء والخصوم .لذا ،جرى النظر إلى النصر
االنتخابي كطريقة لحصد دعم غالبية الشعب الليبي ،ولإلمساك بالسلطة والسيطرة على المؤسسات
السياسية الجديدة (في المؤتمر الوطني والحكومة ومؤسسات الدولة) ولفرض األجندات من أجل
إعادة صياغة هذه المؤسسات.
وكانت المؤسسات األمنية بحاجة إلى إعادة تصميم ،إذ كانت تحتاج إلى جهد جماعي من جانب
ّ
والتوصل إلى إجماع حول كيفية القيام بذلك .لكن
القوى السياسية والعسكرية من أجل النقاش
عوامل من قبيل قلة الخبرة والنقص في قنوات الحوار والتفاوض وأدواتهما ،إلى جانب رفض القوى
الرئيسية للنقاش والمساومة أدت جميعها – أوالً – إلى طريق مسدودة ضمن المؤسسات السياسية
ً
الحقا – إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين أنصار تيارين متضادين ،يحمل كل
الحديثة العهد ،و –
منهما رؤية مختلفة حول كيفية بناء األجهزة األمنية الجديدة وتنظيمها.
ُبعيد انتخابات حزيران/يونيو  ،2012انتهى األمر بالمؤتمر الوطني باالنقسام إلى معسكرين رئيسيين
متناحرين يحمالن رؤيتين متباينتين بعمق حول الطريقة التي ينبغي أن تبنى بها األجهزة األمنية.
ّ
شكلت
وقد ضم المعسكر األول كالً من اإلخوان المسلمين والسلفيين ونواب المدن واألحياء التي

معاقل للثورة مثل مصراتة وزنتان ومدن البربر مثل جبل نفوسة وسوق الجمعة وتاجوراء .أما
المعسكر اآلخر فكان بقيادة تحالف القوى الوطنية ،وقد ضم – في الغالب – ممثلي المدن والقبائل
التي كانت قد دعمت النظام ،أو التي امتنعت عن القتال ضده .وجاء هؤالء من جنوبي ليبيا وسرت
ً
أيضا إلى الخالفات بين
وبني وليد وترهونة والعزيزية 25.ويعزى االنقسام بين هذين المعسكرين
المقاتلين المدنيين واإلسالميين من جهة ،وبين المنشقين عن الجيش وما يسمى بالقوى الليبرالية
من جهة أخرى.

ً
ً
مهما في
دورا
لكن لم يكن ثمة شيء واضح في تركيب المعسكرين ،فقد لعب التنافس على السلطة
ً
يوما من حيث اإليديولوجية .ففي زنتان –
طريقة تشكل التحالفات بين القوى التي لم تكن لتتفق
ً
قويا بين الشباب والوجهاء المحليين ،لكن القوى السياسية
على سبيل المثال – كان التيار اإلسالمي
والعسكرية الرئيسية اعتمدت في النهاية على العالقات االجتماعية والتجارية مع شخصيات مهمة
في تحالف القوى الوطنية والقوى الليبرالية .فقد تبين لمختلف القوى السياسية والعسكرية بالمجمل
أنه من المهم تشكيل تحالفات تسمح لها بالمنافسة من موقع قوة.

المؤسسات األمنية على المحك :الصراع بين رؤيتين متضادتين

بالنسبة للتحالف الذي يسيطر عليه اإلسالميون وقوات من معاقل ثورية كبرى في غرب ليبيا؛ كانت
ً
جزئيا إلى تجربة القمع
األولوية هي منع عودة مؤسسات النظام السابق األمنية وشبكاته ،ويعود ذلك
المزرية التي مرّ بها اإلسالميون في زمن القذافي .وقد عارض هؤالء إعادة بناء المؤسسة العسكرية
ّ
تحقق جدية للعناصر السابقة وتجديد الجهاز
على بقايا الجيش الوطني السابق دون إجراء عملية
ً
ً
محوريا في هزيمة القذافي.
دورا
األمني بأكمله ،مع منح مسؤوليات رئيسية للمقاتلين الذين لعبوا
كانت رؤية اإلسالمين حيال النظام األمني الجديد مطابقة لرؤية أعداد كبيرة من الثوار الشباب
25 Wolfram Lacher, “Fault Lines of the Revolution. Political Actors, Camps and Conflicts in the New Libya”, SWP
Research Paper, 2013, available at www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2013_RP04_lac.pdf

57

قائمة المحتويات

هيبمولوك ينيجريف

الذين رفضوا التسليم بسلطة الضباط السابقين (والذين كان ّ
ً
بعيدا عن جبهات القتال).
جلهم قد بقي
ً
وأعدادا كبيرة
لهذا السبب ،برز تحالف صلد – داخل األروقة السياسية وخارجها – يضم اإلسالميين
من الثوار الشباب الذين لم يكن لهم توجه إيديولوجي أو سياسي محدد .وفي ذلك التحالف ،كان كل
26
ً
مقتنعا أن باستطاعته التالعب بالطرف اآلخر بسهولة من أجل خدمة غاياته.
طرف

بالنسبة للتحالفات المغايرة التي قادها تحالف القوى الوطنية ،كانت المؤسسة العسكرية السابقة وما
تبقى من األجهزة األمنية الرسمية بعد سقوط القذافي تشكل حجر أساس طبيعي لبناء مؤسسات
جديدة .من وجهة نظرهم ،كان لضباط الجيش – هؤالء الذين انشقوا ،وغير المنشقين – أن يلعبوا
ً
ً
محوريا في القيادة والتدريب .أما بخصوص المقاتلين المدنيين الراغبين بااللتحاق بالمؤسسات
دورا

األمنية بعد الحرب؛ فكان سيتم دمجهم في وحدات عسكرية نظامية جديدة ،بحيث يتم ببساطة
ّ
حل كتائبهم السابقة.
ّ
حل الكتائب المسلحة القائمة (التي تشكلت خالل الحرب وبعدها) ودمجها في وحدات
كانت رؤية
ً
ً
جدا ،لكنها تضاربت مع توازن القوى القائم
رؤية منطقية
عسكرية نظامية يقودها ضباط سابقون؛
بين مقومات الساحة األمنية ومع آخر التطورات في وحدات الجيش والمجموعات المسلحة التي تم

دمجها في اإلطار المؤسساتي الرسمي .بينما كان لوحدات الجيش السابق حضور أقوى في شرقي
ً
مختلفا في مصراتة وفي جبل نفوسة (باستثناء زنتان) .ففي تلك المناطق
البالد ،حيث كان الوضع
كانت المجموعات المقاتلة المهيمنة تضم قلة من الضباط السابقين ،بينما كان السواد األعظم من
القدرات العسكرية بيد المقاتلين المدنيين الشباب .لقد حملت الطبيعة المناطقية للجيش الوطني
ً
ً
مهما على آفاق إعادة بناء الجهاز األمني ،خاصة بسبب االفتقار لضباط كبار من مناطق
أثرا
السابق
معينة .لكن بشكل عام ،كانت جميع التشكيالت األمنية القائمة هجينة من حيث تركيبها ولو بدرجات
مختلفة ،فقد جمعت ّ
كل منها مقاتلين مدنيين وعناصر من المؤسسة العسكرية السابقة.

استخدام القوة إلحداث خرق في االنسداد السياسي وتعديل ميزان القوى

في غياب حوار حقيقي حول كيفية إعادة بناء األجهزة األمنية بعد انتخابات 2012؛ ركزت الساحة
السياسية على طريقة التعامل مع أنصار النظام السابق ،الذين كانوا سيؤثرون بعمق في المؤسسات
ً
ً
راغبا في النقاش
طبعا .لم يكن أي من التحالفين الرئيسيين في المؤتمر الوطني العام
األمنية
والمساومة في هذه القضية ،وهكذا ما لبث الطرفان أن وجدا نفسيهما في مواجهة مباشرة ،مدخلين
البرلمان الناشئ في حالة من الشلل.
قام اإلسالميون الذين شعروا أنهم قد عانوا أكثر من غيرهم في عهد القذافي؛ بتشكيل ائتالف
يحمل اسم "الوفاء لدماء الشهداء" بقيادة القوات السلفية .بالنسبة لهم ،كان استبعاد مسؤولي النظام
ً
ً
ً
متشددا ضد كل من اصطف إلى
منحى
رئيسيا .واتخذ هؤالء
السابق – أو "أزالم النظام" –
هدفا
ً
جانب النظام في أي فترة من الفترات ،مما يردد أصداء هدف الثوار المعلن لحماية الثورة ضد خطر
إعادة تشكيل شبكات السلطة السابقة .ومع ذلك فقد قام هؤالء بالعمل على اإلطاحة بالمنافسين من
المؤسسات السياسية الجديدة .وقد ضم تحالف القوى الوطنية العديد من القادة والعناصر الذين
27
ً
جزءا من النظام في يوم ما.
كانوا بطريقة ما
 26مقابالت أجراها المؤلف ،في طرابلس ومصراتة.2013-2014 ،

 27كان محمود جبريل (رئيس تحالف القوى الوطنية) شخصية مهمة في الجهود اإلصالحية لسيف اإلسالم القذافي بين عامي 2007
و .2011وكذلك كان العديد من أعضاء التحالف والمؤتمر الوطني مسؤولين محليين في عهد النظام القديم .وعالوة على ذلك ،كانت
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على سبيل المثال ،كان محمود جبريل (رئيس تحالف القوى الوطنية ورئيس الوزراء في حكومة
الكيب) قد خدم في نظام القذافي حتى وقت اندالع الثورة .وكان استهدافه وإقصاؤه على خلفية
هذا األمر سيشكل ضربة موجعة للكتلة البرلمانية التي يقودها تحالف القوى الوطنية ولحلفائه
الزنتانيين.
ً
ً
شديدا على أعضاء المؤتمر
ضغطا
أخذ الداعمون الستصدار قانون عزل سياسي واسع يمارسون
الوطني العام .وفي  30نيسان/إبريل  ،2013اضطر البرلمان إلى تعليق المشاورات عندما قاطعها
المتظاهرون المؤيدون لذلك القانون .فتم في النهاية تبني قانون العزل السياسي في  5أيار/مايو
 .2013ومع شعورها بالقوة ،رفضت المجموعات المسلحة ّ
فك حصارها للمباني الحكومية .وطالب
قادتها باستقالة رئيس الوزراء زيدان ،واإلقالة الفورية لكل من اعتبروه مسؤوالً من زمن القذافي.
تحسب أن يضطر
في  28أيار/مايو  ،2013أعلن رئيس المؤتمر الوطني العام المقريف استقالته ،فقد
ّ
28
إلى مغادرة منصبه في ظل القانون الجديد .وقد حذا حذوه العديد من كبار المسؤولين.
في خضم التدافع الذي ما لبث أن بدأ نحو المناصب الشاغرة الجديدة ،تمكن التحالف الذي يقوده
ً
رئيسا للمؤتمر الوطني العام .كانت عملية
اإلسالميون من تامين انتخاب مرشحه نوري بوسهمين
اإلقصاء السارية من خالل تبني قانون العزل السياسي قد غيرت توازن القوى داخل المؤتمر الوطني
العام ،كما كانت قد عمّ قت بش ّدة االنقسام والتوتر بين التحالفات السياسية-العسكرية المتناحرة.

في هذه األثناء ،كان للتدهور األمني الحاد في شرقي ليبيا تداعيات عميقة على المشهد السياسي.
وكانت نسبة جرائم القتل واالغتياالت السياسية قد بلغت أوجها ،حيث جرى استهداف صحفيين
وناشطين وقضاة وم ّدعين عامّ ين وعناصر في القوى األمنية .ففي عام  2014وحده ،قتل نحو 250
ً
شخصا على األقل في بنغازي ودرنة ،دون أن تحقق السلطات الليبية بهذه الجرائم ،ودون أن تحاكم
ً
شعورا
المسؤولين عنها 29.وهكذا أخذ شعور أهالي بنغازي باإلهمال من قبل الحكومة ينمو ،مما أطلق
ً
وتحديدا في أيار/مايو ّ ،2014
نصب اللواء السابق
بالغضب في ذلك الجزء من البالد .وفي خضم ذلك،
ً
وشن حملة عسكرية لقمع المجموعات المسلحة
قائدا لـ "الجيش الوطني الليبي"
خليفة حفتر نفسه
ّ
ّ
وتعهد حفتر في البداية بمالحقة
في المدينة التي اتهمها األهالي بموجة التفجيرات واالغتياالت.
جماعة أنصار الشريعة ،التي تمتعت بنفوذ كبير في المدينة والتي كان يشتبه بتورطها في الهجوم
على القنصلية األمريكية في بنغازي في عام  .2012لكن سرعان ما وجه حفتر نيرانه إلى الجماعات
ً
مستقويا بالمشاعر العامة المعادية لإلسالميين في المدينة .وقد أدت حملته إلى
اإلسالمية األخرى
إطالق مواجهة متكافئة بين الفصائل المتناحرة في المدينة .وبعد يومين من إطالق حملته في
بنغازي ،اقتحمت كتيبتا القعقاع والصواعق مبنى المؤتمر الوطني العام في طرابلس ،مصرحة بالوالء
لحفتر .وفي بيان متلفز ،تح ّدث العقيد مختار فرنانة باسم جيش حفتر الوطني ،ودعا المجلس
التأسيسي المنتخب في وقت سابق من ذلك العام إلى الحلول محل المؤتمر الوطني ،وإلى تشكيل
حكومة طوارئ تقود البالد نحو انتخابات جديدة.

ً
عددا من بقايا قوات القذافي (بمن فيهم عناصر سابقة من اللواء  32الذي
كتيبتا الصواعق والقعقاع الزنتانيتان تضمان في صفوفهما
كان يقوده خميس القذافي).

28 Sadeq Institute, “Analysis of Legislation No. 13/2013. Impact on Libya’s Political Sphere”, 4 July 2013, www.
sadeqinstitute.org/2013/07/analysis-of-legislation-no-13-2013-impact-on-libyas-political-sphere/

29 Human Rights Watch, “Libya’s Justice Pandemonium”, 14 April 2014, www.hrw.org/news/2014/04/14/libyas-justicepandemonium
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ومع أن تلك المحاولة الختطاف العملية السياسية باءت بالفشل؛ فإنها كشفت أن كال المعسكرين
السياسيين المتناحرين كانا في ذلك الوقت يرغبان – بجدية – في تغيير الوضع وتعديل ميزان
القوى على األرض ،بدل فعل ذلك من خالل المؤسسات السياسية.

الكرامة ضد الفجر :حرب ليبيا األهلية الجديدة

لم ينته انسداد المسار السياسي ،أو الشلل المؤسساتي ،أو تعزز سلطة المجموعات المسلحة مع
تنظيم انتخابات برلمانية جديدة في حزيران/يونيو  ،2014على الرغم من أن هذه االنتخابات كانت
نتيجة التسوية التي جرى التوصل إليها بعد أشهر من النزاع القضائي حول تكليف المؤتمر الوطني
العام .وبينما تم انتخاب مجلس للنواب بنجاح ليحل محل المؤتمر الوطني العام ،فقد استمرت
االنقسامات السياسية ،وأدت إلى تأسيس برلمان جديد في مدينة طبرق الشرقية ،ومقاطعة 22
ً
ً
الحقا) للجلسات 30.وبذلك أصبحت ليبيا منقسمة بين مجموعتين متناحرتين من
نائبا (أصبحوا 44
المؤسسات :برلمانين (المؤتمر الوطني العام في طرابلس الذي يسيطر عليه اإلسالميون ،ومجلس
النواب الذي يعمل من طبرق ويسيطر عليه المعسكر الليبرالي واللواء حفتر) ،ولكل منهما حكومته،
وتدعمه مجموعات مسلحة خاصة به.

َ
األزمة المؤسساتية توتر عسكري متزايد بين المجموعات المسلحة التي تدعم كلاّ ً من
صاحب
َ
المعسكرين .وكان إطالق عملية الكرامة على يد اللواء السابق خليفة حفتر في بنغازي في أيار/مايو
 2014قد أدى إلى إعادة صياغة التحالفات على مستوى المدينة ،حيث أصبحت جماعة أنصار الشريعة
ً
جنبا إلى جنب مع مجموعات ثورية أخرى ضد حفتر وحلفائه المحليين .لكن عملية الكرامة
تقاتل
حملت تداعيات أبعد من بنغازي ،فقد أطلقت تلك العملية مواجهة عسكرية في أماكن مختلفة من
ليبيا بين القوات المناصرة لحفتر من جهة ،وبين قوى تعارضه تجمعت في تحالف أطلق على نفسه
اسم "فجر ليبيا" .وهكذا ،انهارت عملية االنتقال السياسي التي جرى تصورها في عام  .2011وجرت
مواجهات عسكرية مباشرة بين الجانبين في العديد من المناسبات وفي أماكن عدة ،بينما كان
الصراع الممتد على طول البالد يغذي الصراعات المحلية الموجودة أصالً.
وكان الهدف المعلن إلطالق تحالف فجر ليبيا هو إخراج المجموعات المسلحة الزنتانية من المطار
والنقاط اإلستراتيجية األخرى التي كانت تسيطر عليها في طرابلس 31.فتحالفت المجموعات القادمة
ً
معا في طرابلس
من زنتان وتلك القادمة من ورشفانة مع تحالف الكرامة ضد فجر ليبيا ،وقاتلت
والزاوية خالل صيف عام ( 2014مما أدى إلى تدمير مطار طرابلس الدولي) ،قبل أن ُتجبر على
االنسحاب من العاصمة .وقد أدى القتال إلى مقتل أعداد كبيرة وتشريد عشرات اآلالف في طرابلس
وغربي ليبيا وجبل نفوسة على مدى األشهر الالحقة ،جراء مساعي المجموعات المسلحة التابعة
32
لكل فريق لتحقيق تقدم عسكري أو تنفيذ هجمات انتقامية.
ّ
وشكلت عملية "شروق ليبيا" التي ش ّنتها القوات المصراتية على ميناء السدرة النفطي ،بدعم من
المؤتمر الوطني العام في كانون األول/ديسمبر  2014نقطة تحوّ ل جديدة .فقد أدت إلى مواجهة
عسكرية مباشرة بين مقاتلي مصراتة والقوات الموالية لمجلس النواب ،وقد استمرت االشتباكات
 30مجموعة األزمات الدولية ،ليبيا :البناء السليم على مفاوضات جنيف ،شباط/فبراير www.crisisgroup.org/ar/middle-east- ،2015
north-africa/north-africa/libya/libya-getting-geneva-right

31 Larcher and Cole, “Politics by Other Means. Conflicting Interests in Libya’s Security Sector”.
32 Collombier, "Dialogue, Mediation and Reconciliation in Libya's Local Conflicts".
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للسيطرة على البنى التحتية للطاقة حتى بعد أن أنهى مقاتلو مصراتة حصارهم لميناء السدرة
33
وانسحبوا في آذار/مارس .2015
وعلى نحو مشابه ،مع نهاية عام  ،2014بدأ التبو والطوارق في الجنوب يلقون بالئمة الصراعات
القائمة بينهم أصالً حول آبار النفط وموارد التجارة على االنقسام الوطني بين الكرامة والفجر.
ودخلت مجموعات مسلحة من التبو والطوارق في مواجهة عسكرية مباشرة على خلفية السيطرة
على حقول النفط (خاصة حقلي الشرارة والفيل الضخمين في حوض المرزوق) .وقد أدت المواجهة
إلى تدهور حاد للوضع األمني في مدن أوباري وسبها ،وإلى تشريد كبير لألهالي.

خطوة أخرى نحو "ملشنة" 34المشهد األمني

شكل النصف الثاني من عام  2014نقطة تحول في مسار األحداث في ليبيا .إذ شهدت تلك الفترة
انهيار العملية االنتقالية السياسية ،مما أدى إلى مواجهات عسكرية كبيرة في مناطق عدة من البالد.
كما شهدت تلك الفترة المزيد من "الملشنة" للوضع األمني في ليبيا .ورغم مزاعم األطراف المنخرطة
ً
صراعا بين جيش
(خاصة معسكر اللواء حفتر) فإن الصراع بين تحالفي الكرامة والفجر لم يكن

وطني نظامي موضوع تحت تصرف قيادة مدنية من جهة (الكرامة) ،وبين ميليشيات خارجة عن
القانون من جهة أخرى (الفجر).
ً
تعقيدا بكثير ،إذ كان التحالفان العسكريان تشكيلين هجينين ،يجمعان
كانت حقيقة الوضع أكثر
ً
رسميا على وزارتي الدفاع والداخلية
وحدات جيش نظامية ،ومجموعات مسلحة مسجلة وتعتمد
(ولهذا كانت تتلقى رواتب من الحكومة) ،لكنها في الحقيقة ميليشيات أو وحدات أو عناصر قبلية
مستقلة ،ذات خلفية مدنية ،قررت االلتحاق بالقتال الدائر من أجل أهداف إيديولوجية (القتال ضد
"اإلسالميين المتطرفين" من وجهة نظر المعسكر األول ،أو القتال ضد "عودة النظام السابق" أو ضد
حفتر "الدكتاتور الجديد" من وجهة نظر المعسكر الثاني).

كانت تسيطر على تحالف الفجر الموالي للمؤتمر الوطني العام في طرابلس مجموعات مسلحة
وسياسيون من مدينة مصراتة ،وضمت كذلك مجموعات مسجلة في حكومة طرابلس وأخرى غير
مسجلة ،إلى جانب إسالميين وغير إسالميين .وكانت أصول المجموعات المقاتلة من مدن مصراتة
وطرابلس والزاوية وجنزور وزوارة وجبل نفوسة (خاصة غريان وككلة).
ً
خليطا من وحدات عسكرية (قوات الصاعقة في بنغازي ،ووحدات
أما تحالف الكرامة فقد كان
القوات الجوية العاملة من قاعدة جمال عبد الناصر قرب طبرق ،ووحدات القوات الجوية في
مطار بنينا) ،ومجموعات مسلحة قبلية (التشكيالت المسلحة القبلية للبراغثة تحت قيادة إبراهيم
وقواق ،ومقاتلي التبو من الكفرة ،والطوارق من أوباري) أو مجموعات مسلحة إقليمية (كجيش برقة
وقوة دفاع برقة) .في غربي البالد ،التحقت بقوات حفتر كتائب زنتانية منها كتيبة القعقاع والمدني
والصواعق (وقد ضمّ ت العديد من جنود القذافي السابقين) ،كما التحق بحفتر قائد الشرطة العسكرية
35
مختار فرنانة والمجموعات القبلية المسلحة من إقليم ورشفانة غربي طرابلس.
 33مجموعة األزمات الدولية“ ،القتال في المنطقة النفطية يهدد ليبيا باالنهيار االقتصادي” ،كانون األول/ديسمبر www. ،2016
crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/north-africa/libya/oil-zone-fighting-threatens-libya-economic-collapse
 34تحويله إلى ميليشيات.

 35فريدريك ويري “ ،إنهاء الحرب األهلية في ليبيا :التوفيق بين السياسة وإعادة بناء األمن” ،مركز كارنيغي للشرق األوسط ،أيلول/
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ً
مؤلفا من مجموعات متنوعة من حيث اإليديولوجية واألهداف والمصالح،
كان كل من التحالفين
ومع ذلك فإن هذه المجموعات كانت ترتبط ببعضها من خالل تفاهم عام بأن معركة السلطة كانت
تجري في ذلك الوقت على األرض على المستوى العسكري ،وأنه ال بد من التحالفات من أجل القدرة
على هزيمة الخصوم .وقد ساهم الدعم الكبير القادم من قوى إقليمية خارجية (قامت مصر واإلمارات
بدعم حلف الكرامة ،بينما دعمت قطر وتركيا والسودان حلف الفجر) إلى حد بعيد في تعزيز فكرة
األطراف المحلية بأن النصر السياسي ُيصنع بالوسائل العسكرية ،ولذلك انخرطت في القتال بشكل
أكبر.

ً
ً
أساسيا من أجل تحقيق السالم على
ركنا
األطراف المسلحة
المستويين الوطني والمحلي
َ
اهل القضايا األمنية
حوار سياسي َت َج

دفع استمرار انسداد المسار السياسي وتدهور الوضع األمني في جميع أنحاء البالد األمم المتحدة
إلى محاولة التوسط بين األطراف المتنازعة .وجرى تنظيم أول اجتماع ناجح في مدينة غدامس
ً
حديثا
الليبية في أيلول/سبتمبر  ،2014بهدف التوصل إلى اتفاق بين أعضاء مجلس النواب المنتخب
(بين األعضاء الموجودين وأولئك المقاطعين للمجلس) .وجرت محاولة أخرى في جنيف في كانون
الثاني/يناير  ،2015بهدف إيجاد مخرج من االنسداد المؤسساتي واالنقسام الفعلي في البالد بين
الحكومتين والبرلمانين المتناحرين .كان ذلك يعني االتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية،
والتوصل إلى اتفاق بين الفصائل المتنازعة حول إجراءات بناء الثقة ووقف شامل إلطالق النار.
ً
ً
واسعا
طيفا
وعلى خالف اجتماع غدامس الذي ركز على أعضاء البرلمان؛ ضمّ ت محادثات جنيف
من األطراف المُ مثلة لبعض الفصائل من التحالفين المتنازعين من خلفيات سياسية واجتماعية
واقتصادية ،إلى جانب المجتمع المدني .وشكلت تلك المحادثات بداية عملية طويلة ركزت بشكل
رئيسي على إيجاد خطوات سياسية ومؤسساتية (بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية) ُتفضي
ً
نهاية – إلى رسم مرحلة انتقالية جديدة ،نحو صياغة مسودة للدستور ومن ثم تبني دستور
–
للبالد .وركز الحوار السياسي الذي رعته األمم المتحدة على التوسط بين ممثلي الفصائل السياسية،
والمناطق المتنازعة وأعضاء المجتمع المدني .كانت الفكرة هي تفكيك التحالفين المتناحرين من
ً
داعما التفاق
خالل كشف المصالح المتنوعة لمكوناتهما ،ومن ثم بناء تحالف جديد للمعتدلين ،يكون
سياسي.
ً
ً
جزئيا ،على األقل في المرحلة األولى وفي غربي ليبيا ،إذ
نجاحا
وقد أظهرت هذه اإلستراتيجية
وافقت بعض القوى النافذة في مدينة مصراتة (بما فيها شخصيات مهمة من مجتمع األعمال) على
المشاركة في الحوار ،ودفعت تلك القوى نحو انسحاب الكتائب المصراتية من غربي ليبيا .وأدى ذلك
إلى تغير في ميزان القوى في اإلقليم على المستويين السياسي والعسكري .وقررت بعض الفصائل
المنتمية إلى تحالف الفجر أن تحذو حذو المصراتيين ،فأدى ذلك إلى تشرذم تحالف الفجر وإضعافه.
ً
ً
ً
عميقا ،وفتح المجال أمام التوصل إلى وقف إطالق نار محلي ،وتبادل
سياسيا
أثرا
وقد أحدث ذلك
لألسرى في غربي ليبيا وفي جبل نفوسة .ومع ضعف تحالف الفجر على األرض ،أدى تفكك القوى
العسكرية في الغرب إلى خلق نوع من توازن القوى بين الفصائل والمناطق .وقد ساعد ذلك في
سبتمبر www.carnegie-mec.org/2014/09/24/ar-pub-56943 ،2014
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تحقيق مبادرات مصالحة وتوقيع اتفاق سياسي في كانون األول/ديسمبر .2015

36

ِ
تفض جهود الوساطة األممية إلى نتائج مشابهة مع تحالف الكرامة في شرق البالد .ومع أن
لم
ً
ً
ّ
وعسكريا؛ إال أن السواد األعظم منه كان تحت سيطرة اللواء
سياسيا
ظل يتسم بالتنوع
التحالف
حفتر ،بدعم والتزام من التشكيالت القبلية (ولو لم يكن ثمة إجماع في تلك التشكيالت على ذلك
الدعم) 37.كانت معارضة حفتر وحلفائه للحوار الذي ترعاه األمم المتحدة تنبع من وساطة األمم
المتحدة نفسها ،ومن النقاش حول ورقة االتفاق السياسي .إذ كانت الورقة تركز إلى ح ّد بعيد على
ً
وتحديدا على السيطرة على القوات المسلحة .وشكلت المادة الثامنة من االتفاق
القضايا األمنية،
السياسي (التي تنص على نقل السلطة النهائية على القوات المسلحة من رئيس مجلس النواب إلى
38
المجلس الرئاسي) عقبة حقيقية أمام موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه حلفاء حفتر.
أظهر مسار األحداث منذ عام  2012أن إعادة بناء القطاع األمني كانت أحد أكثر القضايا االنتقالية
ً
خالفية بعد سقوط القذافي ،وبينما كانت األطراف العسكرية قد وصلت إلى نفوذ كبير على الساحة
السياسية منذ عام  ،2014فقد جاء التوصل إلى "االتفاق السياسي الليبي" في كانون األول/ديسمبر
 ،2015بدفع من األمم المتحدة وداعميها الدوليين ،دون تحقيق اتفاق فعلي حول تنظيم المؤسسات

األمنية وقيادتها .وبالتالي ،جرى النظر إلى الدفع نحو الموافقة على االتفاق السياسي الليبي وتأسيس
المجلس الرئاسي في طرابلس كتدخل في العملية االنتقالية الليبية من قبل أطراف دولية منحازة،
ً
كثيرا في نزع الشرعية عن عملية الوساطة.
وعلى أنه ساهم
جرى اإلعالن في البداية عن أن المفاوضات سوف تتضمن "المسار األمني" ،وأنها سوف تضم ممثلين
عن المجموعات والتحالفات المسلحة المختلفة .لكن ذلك لم يج ِر على الفور ،بل تم االنتظار إلى حين
الحت مالمح اتفاق سياسي ،عندها فقط بدأ النقاش الجدي حول القضايا األمنية .ومع ذلك ،فقد
ً
ً
غالبا بالترتيبات األمنية الضرورية للسماح بتأسيس حكومة وحدة وطنية في
محدودا
بقي النقاش
طرابلس .ولم يجر أي حوار أمني عريض شامل ،يجمع ممثلين عن جميع الفصائل المسلحة الرئيسية
في البالد .كما لم تتم دعوة تلك الفصائل كأطراف سياسية تحمل مطالب سياسية وتطلعات .ربما
لم يكن ينبغي دعوة جميع تلك الفصائل (كون بعضها كان ذا طبيعة إجرامية) ،لكن مشاركة األطراف
العسكرية الرئيسية في المحادثات ،أو إيجاد قنوات اتصال معها في وقت مبكر من العملية على
األقل ،كان من شأنه تأمين اتفاق ذي شرعية ومصداقية أقوى .وبالتالي ،كان سيسهل تطبيقه على
األرض أكثر.
وصلت العملية السياسية – مرة أخرى – إلى طريق مسدودة بعد توقيع االتفاق السياسي الليبي في
كانون األول/ديسمبر  .2015كان ذلك – إلى حد بعيد – بسبب قلة االهتمام الذي كرسه الحوار السياسي
للقضايا المذكورة أعاله ،إضافة إلى استصغار الخالفات القائمة والنزاعات التي يمكن أن تحملها تلك
الخالفات .وعلى مدى عام  ،2016بقيت األمم المتحدة وأطراف خارجية تحاول فرض سلطة المجلس
الرئاسي الذي يقوده فايز سراج ،رغم المعارضة المستمرة من جانب قادة ومجالس مُ همّ ين ،خاصة
36 Collombier, "Dialogue, Mediation and Reconciliation in Libya's Local Conflicts".
37 Patrick Hamzaideh, “Libye, l’incontournable général Haftar “, Orient XXI, 19 September 2016, available at http://
orientxxi.info/magazine/libye-l-incontournable-general-heftar,1478

ً
تحديدا ،على أن يتولى المجلس الرئاسي مهام القائد األعلى للجيش الليبي ،وتعيين رئيس المخابرات
 38تنص المادة الثامنة،
العامة وإقالته ،بموافقة مجلس النواب ....وتعيين كبار المسؤولين وإقالتهم ،وإعالن حالة الطوارئ ،وإعالن الحرب والسلم ،وتبني
اإلجراءات االستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني واألمن.
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في شرقي البالد ،لحكومة سراج (حكومة الوفاق الوطني) ولالتفاق السياسي الليبي ،مما عمق من
األزمة القائمة.
ومرة أخرى ،برز الضغط العسكري على األرض كأفضل طريقة لتحقيق تغيير في ميزان القوى،
وفرض إعادة التفاوض على اتفاقات تقاسم السلطة التي وضعها االتفاق السياسي الليبي الخالفي.
وفي صيف  ،2016بينما كان جزء كبير من القوى العسكرية المصراتية يقاتل باسم حكومة الوفاق
الوطني ضد قوات تنظيم الدولة اإلسالمية في سرت؛ قرر اللواء حفتر تركيز قواته العسكرية
على إقليم أجدابيا ،حيث تقع أهم منشآت ليبيا النفطية ،وقام بتحدى حرس المنشآت النفطية
المسؤولة عن العمليات العسكرية في وسط ليبيا بشكل مباشر ،باسم حكومة الوفاق الوطني .وقد
تمكن اللواء حفتر من السيطرة على اإلقليم دون الخوض في اقتتال داخلي ،حيث قام باستغالل
ً
مسبقا .هذه الخطوة كانت تهدف إلى
التنافس السياسي وحصل على الدعم بين القبائل المحلية
ُ
حيث
تغيير التصور المرسوم لقدرات حفتر على الصعيدين المحلي والدولي ،وقد أثبتت نجاحها
أكدت على ضرورة اتخاذ المعارضين لالتفاق السياسي الليبي باالعتبار للوصول إلى اتفاق سياسي
قابل للتطبيق.

توطين األمن وملشنة المجتمع

عانى األهالي من عملية سياسية متوقفة ،ومن تهديد بتدهور الوضع األمني منذ عام  .2014لذلك ،كان
عليهم وعلى زعمائهم التحرك من جديد لضمان حمايتهم .وكان من شأن الصراع القومي السياسي
والعسكري على المستوى المحلي ،إلى جانب توسع القوى الجهادية في مناطق عدة من البالد
وتجذرها (خاصة تنظيم الدولة اإلسالمية في درنة وصبراتة وسرت) أن دفع التشكيالت القائمة على
المجتمعات المحلية إلى التضامن مع بعضها ،وتسليح نفسها في بعض األحيان .وقد تم ذلك إما على
نحو منعزل من قبل مجتمعات منفردة (بلدات أو مدن أو قبائل) أو على نحو منسق بين المناطق
المتجاورة (في أغلب األحيان على مستوى إقليمي) ،لكن بشكل مستقل عن السلطات المركزية.
ً
مسبقا نحو المناطقية في القطاع األمني ونحو "ملشنة"
وقد عززت هذه الجهود من التوجه القائم
المجتمع ،أي تحوله إلى مجموعة من الميليشيات.
وفي مناطق مختلفة 39،أدى ذلك إلى انهيار أمني على الصعيد المحلي ،نتيجة لتزايد تشظي الهياكل
ً
دورا
األمنية واالشتباكات المتكررة بين الجماعات المتنافسة .ومع ذلك ،لعبت الجهات المسلحة
ً
رئيسيا في توفير األمن للمجتمعات المحلية أو الحفاظ على السالم بين المجتمعات المحلية في
بعض الحاالت.
في بلدة بني وليد ،على سبيل المثال ،والتي كانت أحد معاقل النظام السابق خالل الحرب األهلية،
ً
أخيرا بتأسيس كتيبة أمنية خاصة به سميت كتيبة تأمين بني
قام المجلس االجتماعي لقبائل ورفلة
ً
مسبقا أي تشكيل كهذا ،لكنها اتخذت الخطوة
وليد ،وذلك في مطلع عام  .2015ولم يكن لدى بني وليد
40
بسبب عدم قبولها لجميع األحزاب التي برزت بعد عام  2011وللتهميش الذي تعرضت له من جانب
تلك األحزاب ،إضافة إلى القلق المتزايد من توسع تنظيم الدولة اإلسالمية.
 39على سبيل المثال في سبها ،ورشفانة ،صبراتة والزاوية.

40 Virginie Collombier, “Bani Walid: quelle place pour les ‘vaincus’ de la révolution?”, Moyen-Orient, n°25, Jan./
March 2015, pp. 42-47.
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وبناء على مبدأ أن حماية المدينة كانت مسؤولية الجميع؛ جرى تقديم الكتيبة الجديدة على أنها
تشكيل شعبي اجتماعي محلي ،ليس لديه ارتباط مع أي من المؤسسات المختلفة المتنازعة على
السلطة على المستوى القومي ،أو في السلطات القضائية الوطنية 41.في حقيقة األمر ،لم ينقطع
حضور ضباط الشرطة في بني وليد بعد عام ( 2011ضباط في الخدمة الفعلية منذ عهد النظام السابق
إضافة إلى مجندين جدد محليين معينين من قبل السلطات المحلية) .وفي بعض األحيان كان يتم
حشد هؤالء من قبل المجلس االجتماعي لقبائل ورفلة من أجل فرض النظام في المدينة .لكن الكتيبة
ّ
تأكد األهالي من
الجديدة أصبحت اآلن التشكيل األمني األكثر أهمية في بني وليد .ولذلك فقد
توفير األمن بصرامة على المستوى االجتماعي .إلى جانب ذلك ،كان التنسيق األمني يتطور ويتعزز
ً
تدريجيا مع بروز التشكيالت األمنية للمناطق المتجاورة ،خاصة في ترهونة (شمال المدينة ،على
الطريق نحو طرابلس) والقبائل في جنوبي البالد .وقد ُعهد إلى أعضاء معينين بالمجلس االجتماعي
لقبائل ورفلة بمهمة تنظيم نشاطات الكتيبة األمنية وضبطها ،التي حققت فيما يبدو نتائج إيجابية
42
من حيث توفير األمن داخل المدينة.
ً
ً
محوريا في التوسط لوقف إطالق النار
دورا
في عامي  2015و ،2016لعبت التشكيالت األمنية المناطقية
ً
قائما على التنافس
بين التبو والطوارق في بلدة أوباري بالجنوب الليبي .كان الصراع بين الطرفين

على السيطرة على حقول النفط ،وقد فاقمه النزاع بين حلف الفجر وحلف الكرامة .وقد أدى صراع
ُ
التبو والطوارق إلى حلقات من المواجهات الدامية على مدى عام  .2015في أوائل النزاع ،أجريت
ع ّدة محاوالت للوساطة من ق َبل جهات فاعلة مختلفة ،منها المحلية والوطنية واألجنبية ،والتي
ً
ممكنا
أدت في النهاية إلى اتفاق هدنة في تموز/يوليو  .2015كان التقارب بين قادة التبو والطوارق
على المستوى االجتماعي بفضل جهود وجهاء األمازيغ ووجهاء جبل نفوسة وحلفائهم التاريخيين
ّ
تطلب انخراط أطراف عسكرية في
من قبيلة المقارحة في الجنوب .لكن التطبيق الفعلي لالتفاق
عملية الوساطة ،حيث لم يثق الطرفان المتحاربان ببعضهما البعض ،وبالتالي قاما برفض التراجع
عن مواقعهما العسكرية .وقد أدى ذلك إلى تدخل قبيلة الحساونة ،إلى جانب مجموعة عسكرية
من الجنوب 43.وفي شباط/فبراير  ،2016تم تسليم جميع نقاط التماس بين طرفي النزاع إلى قوة
عسكرية من الجنوب تتشكل من أشخاص عسكريين تحت إمرة قيادة قبيلة الحساونة .وقد أتاحت
دولة قطر تنفيذ االتفاق من خالل التعهد بدفع تعويضات مالية لكال الطرفين المتضررين من الحرب
في أوباري .في المقابل ،ورغم بعض المحاوالت للتدخل؛ لم تلعب أي من السلطات المتنافسة على
المستوى القومي أي دور في التوصل إلى تطبيق االتفاق بين التبو والطوارق.
وبينما رحب األهالي بهذه التطورات؛ فإنها عكست التشرذم في البالد وازدياد استقالل عملية
التنظيم في المجتمعات المحلية في غرب ليبيا وجنوبها .أما في شرق البالد ،في المقابل ،كان االتجاه
هو تعزيز األمن بقيادة اللواء حفتر .ومع ذلك ،وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع
المؤسسي والمهني على الجيش الوطني الليبي ،فقد ظلت البنية األمنية المهيمنة في الشرق تعتمد
إلى حد كبير على التقارب من قيادة المجتمعات المحلية القبلية التي ينتمي إليها أعضائها ودعمها.
ً
ً
جديا للخطط المستقبلية إلعادة بناء
تحديا
في المجمل ،إن هذه التطورات من شأنها أن تشكل
المؤسسات الوطنية على الصعيدين السياسي والعسكري.
 41مقابلة أجراها المؤلف مع الناطق باسم المجلس االجتماعي لقبائل ورفلة في شباط/فبراير .2016

 42مكالمة هاتفية أجراها المؤلف مع سكان من المدينة في شباط/فبراير  ،2016ومكالمة هاتفية أجراها المؤلف مع الباحث وولفارم
التشر بعد عودة األخير من رحلة إلى المدينة في تشرين األول/أكتوبر .2016
 43ثمة عدد كبير من كبار الضباط العسكريين الذين ينحدرون من التبو والطوارق في الجنوب الليبي.
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خاتمة

في نهاية الحرب ،كان الهدفان الرئيسيان للمجلس الوطني االنتقالي هما استقرار الوضع األمني،
ومركزية السلطة .لكن تبين أن هذين الهدفين كانا عصيين على التحقيق ،بسبب افتقار السلطات
ً
وأيضا بسبب اإلرث الذي خلفه
المؤقتة للقوة وللشرعية في مقابل المجموعات الثورية المسلحة.
ّ
بجل القوة العسكرية إلى الكتائب شبه
النظام ،الذي كان قد أضعف القوات المسلحة النظامية ،وعهد
العسكرية التي قادها أقارب القذافي.
لم يكن لدى المجلس الوطني االنتقالي أو أول حكومة انتقالية خيار سوى االعتماد على الكتائب
الثورية والمجموعات المسلحة المحلية لتوفير األمن على المدى القريب .وقد عهدا إلى تلك
المجموعات بمهمات أمنية محددة ،تكون عادة من اختصاص الدولة .وقد عزز ذلك من تشرذم القطاع
ً
ً
ً
هجينا ،غدت فيه مجموعات مسلحة متنوعة من مدنيين وعسكريين،
أمنيا
جهازا
األمني ،إذ أفرز
ً
نفوذا واستقاللية عن سلطة الدولة المركزية.
أكثر
لكن انتشار السالح واألهمية التي تمتعت بها المجموعات المسلحة في نهاية عام  2011ال يبرران
الدور المحوري الذي لعبته هذه المجموعات في ليبيا ما بعد القذافي .وفي فترة اتسمت بانعدام الثقة
والتناحر بين أطياف المجتمع الليبي؛ كان اتخاذ قرارات وقيود سياسية معينة غاية في األهمية من
أجل سير العملية االنتقالية.
كان الهدف الرئيسي للمجموعات المسلحة والمناطق التي انبثقت منها هو تأمين مواقع لها في
التسابق نحو السلطة والموارد بين التحالفات الثورية .وفي خضم هذا التسابق ،كان القطاع العسكري
ً
مهما ،حيث استطاعت المجموعات المسلحة أن تساوم على التنازالت واالمتيازات لنفسها مقابل
توفير األمن على األرض .وسرعان ما أدى انعدام الثقة والتناحر بين التحالفات الثورية المختلفة
إلى انقسام وتشرذم عميق للمؤسسات األمنية الناشئة .وأصبحت األطراف المسلحة ،سواء كانت
ً
ً
أساسيا في الصراع
العبا
تلك المسجلة كوحدات نظامية أو الجماعات المسلحة المرتبطة بالدولة،
السياسي المحتدم.
بشكل عام ،لم تعترف النخب الليبية الجديدة بوجود تصدعات على طول المجتمع الليبي من جراء
القوانين السياسية السابقة والحرب األهلية التي اندلعت في عام  .2011كما لم تقم هذه النخب بأي
مجهود لفتح قنوات للحوار ،أو لبناء الثقة أو المصالحة .لقد اختارت الطبقة السياسية منح األولوية

للسباق االنتخابي ،الذي عزز من التناحر بين المناطق والجماعات المسلحة التي تنتمي إليها .وعندما
أخذت العملية السياسية تخرج عن مسارها ،لم تجد تلك األطراف بديالً عن اللجوء للقوة العسكرية،
لتحقيق مصالحها ضمن البيئة الجديدة.
ورغم التحدي الكبير الذي شكله األمن وإعادة بناء جهاز أمني؛ فإن السلطات االنتقالية لم تبادر
بمشروع شامل طويل األمد خاص بإعادة بناء المؤسسات األمنية .وبينما كانت تلك السلطات بحاجة
ّ
ملحة ألن تستجيب للتطورات األمنية على األرض؛ بدا بوضوح منذ البداية أن المجموعات المسلحة

الثورية كانت تقف ضد مشروع كهذا .وقد تضاربت وجهتا نظر – على األقل – فساهمتا في زيادة
االنقسام بين المدنيين الذين حملوا السالح ضد القذافي وبين الضباط الذين انشقوا عن الجيش .وفي
غياب قنوات وأدوات لتنظيم حوار حول تلك الرؤى المتباينة وإدارته؛ أوصلت معارضة المجموعات
المسلحة المؤسسات السياسية الناشئة إلى طريق مسدودة ،وقامت في عام  2014بتجديد المواجهة
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يفاذقلا دعب ام ايبيل يف يسايسلا سفانتلاو ةحلسملا تاعومجملا

العسكرية على مستوى البلد بأكمله.
وقد تجلى الدور المهم لألطراف المسلحة في جميع التطورات التي حدثت منذ ذلك الحين ،سواء
كانت التطورات الدبلوماسية (جهود الوساطة األممية) أو التطورات المحلية (جهود المجتمعات
ً
أيضا التهميش السياسي النسبي الذي
المحلية لتحسين واقعها األمني) .لكن هذه التطورات أبرزت
لحق باألطراف المسلحة من قبل األطراف الرسمية .لقد فشلت النخب السياسية الليبية واألطراف
الدولية في معالجة القضايا األمنية ،وفي اعتبار األطراف المسلحة شركاء في وضع ترتيبات سياسية
جديدة .وهذا يفسر فشل االنتقال الليبي ،واستمرار الحرب المستعرة في البالد.
وبما أن التطورات على أرض الواقع قد غيرت بشكل كبير وعام موازين القوى بين الفصائل الرئيسية
في عام 2016؛ فإن أية مفاوضات جديدة بشأن تسوية سياسية يجب أن تطرح إعادة هيكلة الجهاز
األمني وقيادته بشكل أعمق.
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هل يمكن إنقاذ سوريا؟ دور القوات العسكرية
وقوات األمن
عبد الناصر العايد

مقدمة

ما إن تفجرت الثورة السورية في آذار/مارس عام  ،2011بالتزامن مع مثيالتها في بلدان الربيع العربي؛
ّ
تدخل جيش النظام وأجهزته األمنية لقمعها بالقوة المفرطة .ونجم عن ذلك عنف مضاد واسع
حتى
النطاق ،ولحق بالمجتمع السوري أذى مدمّ ر ،في المجاالت كافة ،تع ّدت مفاعيله الحدود السورية،
لتصيب بعض مناطق الشرق األوسط والعالم.
ال نسعى هنا لتوثيق جرائم الجيش السوري وملحقاته األمنية ،أو اتهامه أو محاكمته ،فذلك سياق
آخر .القول الفصل فيه للضحايا وأسرهم ،ولمؤسسات العدالة المختلفة .إننا نطمح لمعرفة السياق
تأسست فيه هذه القوات وتكوّ نت ،وجذور عقيدتها التي أباحت لها
التاريخي والموضوعي الذي
ّ
ّ
يوجهنا
مهاجمة مئات األلوف من أبناء شعبها وقتلهم ،بفائض حقد قد ال تتمتع به الجيوش الغازية.
في هذا ،اعتقادنا أن تلمّ س جذور أية معضلة وامتداداتها ،ودراستها بموضوعية ،بدون تحامل
أو نفاق ،وطرح الحقائق كما هي ،مهما بلغت حساسيتها؛ هو أنجع السبل لتجاوز األزمة الحالية،
ّ
الموحدة .التي ال سبيل لقيامها دون
واالنطالق من أسس سليمة لبناء صرح الدولة السورية الجديدة
وجود مؤسسة عسكرية وأمنية وطنية ،تتمتع بالقيم والمعايير التي تقوم عليها نظيراتها في العالم
المتقدم.

الجيش السوري هو المشكلة

ينطلق البعض في محاججاته حول القضية السورية من كون الجيش عنصر من عناصر تفاقم األزمة،
أن النظام ّ
زج به على نحو خاطئ في مواجهة مع الشعب .لكننا نميل إلى االعتقاد أن الجيش
أو ّ
أس المعضلة التي عانت منها الدولة السورية منذ بواكيرها األولى ،وأدت
السوري في الحقيقة هو ُّ
إلى إعاقة نمو المجتمع السوري وهدر موارده ،وما النظام الحالي ،بشكله األمني والعسكري ،سوى
مُ فرز طبيعي لمسار هذا الكيان ،ومنتج من بين نواتجه السلبية الكثيرة ،التي تراكمت وتفاقمت،
ً
يتسن الخروج منه سوى باالنفجار.
مأزقا لم
وأصبحت
ّ

ً
مشوها .وتجاهل المجتمع والدولة السورية
وُ لِد الجيش السوري على يد سلطة االنتداب الفرنسية
ً
ً
الوليدة ،الخطر الكامن في ذلك الوليد .وعندما اشت ّد ساعده ،وفرض نفسه العبا أساسيا على الساحة
السياسية في البالد؛ أطلق العنان لنهج مدمّ ر ،متسق مع انحرافاته التكوينية التي الزمته .حينها
كان المجتمع السوري قد أصبح أضعف من أن يواجه المشكلة ،التي أودت في النهاية بذلك الجيش،
ً
أضرارا جسيمة ال يمكن تعويضها أو تالفيها في المدى المنظور ،من بينها تهديد
وألحقت بالمجتمع
فكرة الدولة السورية برمّ تها ،وجعلها موضع شك.
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يمكننا بناء على التاريخ الموجز للجيش السوري ،الذي سنسرده هنا ،أن نرصد ثالثة انحرافات
تفسر معظم جوانب سلوكه الالحق ،والمصير الذي آل إليه ،وهي:
بنيوية،
ّ

انحراف عقائدي

تعرّ ف عقيدة أي جيش بأنها الغاية من وجود تلك القوة المسلحة ،والوسائل التي تتبعها لتحقيقها .وقد
ً
ؤسس
أجملها الجنرال "فولر" بقوله :إن "العقيدة العسكرية هي الفكرة األساسية للجيش".
وعموما ُت َّ
الجيوش المعاصرة متخذة من الدفاع عن األمن اإلقليمي للدولة ،والحفاظ على السيادة الوطنية
أسسته الدولة الفرنسية المنتدبة في عشرينيات
وسالمتها غاية لوجودها .لكن الجيش السوري ،الذي ّ
القرن الماضي ،صمّ مته سلطة االنتداب ليكون العصا الغليظة التي تؤ ّدب بها الفئات الرافضة لها .وقد
ّ
توقف قصير عقب حصول
واظبت هذه القوة على القيام بوظيفتها نحو ربع قرن من الزمان ،وبعد
سوريا على االستقالل وانسحاب السلطات الفرنسية؛ استأنفت عملها ،في قمع المجتمع السوري
والسيطرة عليه ،لكن لحسابها هذه المرّ ة ،ومن موقعها كسلطة حاكمة وحيدة في البالد.

انحراف وظيفي

ً
دستوريا ،في دول العالم كافة ،هي حراسة البالد وحماية أمنها من
إن الوظيفة المُ سندة للجيش
ً
أحيانا لخدمة بعض الغايات السياسية .فيما تتولى فئات أخرى لها
الطامعين الخارجيين ،وتستخدم
صفات ومميزات أخرى ،وظيفة العمل السياسي واإلدارة والتشريع والقضاء وما إلى ذلك من الوظائف
ً
والسلطات العامةُ .
مستقويا بالسالح الذي عهد به المجتمع إليه
ويعتبر قفز جيش ما إلى السلطة،
لحمايته إخالالً بالهيكلية العامة للدولة ،وتعدٍ على وظائف السلطات األخرى ،عدا عن عدم أخالقيتها
وإخاللها بالشرف المهني .وقد وقع الجيش السوري في ّ
فخ هذا اإلغراء منذ فجر االستقالل .إذ
عرفت سوريا سنة  1949أول انقالب عسكري في المنطقة العربية ،وتعيش منذ ذلك اليوم ،مأساة
الحكم العسكري ،وهيمنة العسكريين على الشؤون السياسية الداخلية والخارجية.

انحراف اجتماعي (طبقي/فئوي)

ّ
شكل الفرنسيون قوات الشرق الخاصة ،تعمّ دوا أن تكون من األقليات الدينية والعرقية الناقمة
حين
السنية .خاصة القاطنة في المدن الكبرى ،والتي اضطلعت بمسؤولية مقاومة السلطة
على األكثرية
ّ
المحتلة ،بسبب كونها أغلبية سكانية ،ومركز الحركة الثقافية والسياسية .وعشية جالء الفرنسيين
عن البالد ،كانت تلك القوة ،بتركيبتها األقلوية ،هي الوحيدة المدربة والمؤهلة لتكوّ ن جيش الدولة
السورية الوليدة ،ولم يسترع الخلل الكامن فيها نظر أحد ،ألن تلك القوة كانت ضعيفة في نظرهم،
وال خطر منها .لكن هذه المؤسسة سرعان ما استحوذت على السلطة ،وانفردت بها ،وعمّ قت طابعها
1
األقلوي ،وزاد مع مرور الزمن ،تباعد الشقة بينها وبين األكثرية السورية.
ّ
تشكل أسباب الحالة التي وصلت إليها الدولة والمجتمع في سوريا بشكل كامل.
إن هذه االنحرافات ال
ثمة أسباب ذاتية وموضوعية وتاريخية عديدة كان لها دور في الكارثة ،منها مسؤولية الضحية ذاتها
 1وفق فان دام فان التقسيم الفرعي في سوريا نسبة إلى اللغة والدين “يكشف لنا أن  82.5%يتحدثون العربية ،و 68.7%مسلمون
سنيون .ونجد أن المسلمين السنيين الذين يتحدثون العربية يشكلون أغلبية قوامها  57.4%من مجموع السكان من حيث اللغة
والدين .أما المجموعات المتبقية فيمكن أن ُتصنّف كأقليات عرقية و/أو أقليات دينية .وأكبر األقليات الدينية في سوريا هم
العلويون  11.5%والدروز  ،3.0%واإلسماعيلون  ،1.5%والمسيحيون األرثوذكس  4.7%وهم أهم الجاليات المسيحية في سوريا المقدرة بـ
 .14.1%أما األقليات العرقية الرئيسية فهم األكراد  8.5%واألرمن  4.0%والتركمان  ”3.0%فان دام :ص.16
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دياعلا رصانلا دبع

ً
قاهرا ،وعدم وجود
في كونها ضحية ،فاستسالم النخب السورية أمام الوضع السلطوي الذي بدا
إرادة اجتماعية للوقوف في وجه النزعة السلطوية العسكرية ،هي أسباب أخرى يجب استذكارها.
ّ
تطل
ليس لتفسير الوضع الراهن فحسب ،بل للتأسيس لمستقبل مغاير ،وللحذر من ظواهر مشابهة،
عصية على المعالجة .وتلك فائدة أخرى ُترتجى من
اليوم برأسها ،واالنتباه لها قبل أن تصبح حاالت
ّ
السرد الموجز هنا ،لتاريخ الجيش السوري.

تاريخ موجز لالنحراف الثالثي
قوات االحتياط في المشرق ،القوات الخاصة في المشرق من 1920-1945

عندما انتصرت القوات الفرنسية على جيش الملك فيصل في معركة ميسلون سنة  ،1920عمدت إلى
تقسيم سوريا لسهولة السيطرة عليها إلى دويالت صغيرة ،تقوم على االنتماءات الدينية والعرقية،
ً
عسكريا فقسمت البالد إلى خمس مناطق
السنية إلى عدة أجزاء .أما
مع تفتيت الغالبية السكانية
ّ
هي "سوريا الشمالية ،سوريا الجنوبية ،الجزيرة ،األراضي الدرزية ،األراضي العلوية" 2.وقد لعب جهاز
كبير من ضباط المخابرات الفرنسيين الدور األبرز في التخطيط لهذا الوضع وإدارته ،معتقدين أنهم
ّ
المعقد في المنطقة لضمان تأمين السلطة واستمراريتها في
بذلك "يفكون شيفرة النظام االجتماعي
ً
نهاية المطاف .وفي عام  1922كان الجهاز يضم  70ضابطا ،وهو الجهاز الوحيد الذي يغطي أراضي
ً
ً
قائما بذاته في إطار سياسة االنتداب الفرنسية" 3.بنى هؤالء الضباط
طرفا
البالد بأكملها ،وكان يعتبر

تصوراتهم على أن إضعاف الس ّنة العرب من خالل تضخيم دور األقليات وتسليطها عليهم ،يضمن
ً
ً
واقتصاديا ،والرافضة لهم.
سياسيا
السيطرة على تلك األغلبية المهيمنة حينها
ُ
ً
انطالقا من
وفي هذا السياق أعلِن عن تأسيس "قوات االحتياط في المشرق" في تموز/يوليو ،1920
قوّ ة ُش ّكلت سنة  1916لمحاربة العثمانيينُ ،دعيت حينها "فيلق الشرق" .الذي "كان يضم  4500عنصر
من اللبنانيين والسوريين واألرمن" 4.وتزايد عدده حتى بلغ " 7000جندي في عام  5"1924ثم تحوّ ل
اسمه بعد عشر سنوات إلى "القوات الخاصة في المشرق" .وفي سنة  1942صارت "القوات الخاصة
ً
عنصرا" 6ومع انفصال القوة اللبنانية من هذا الجيش عن الجزء السوري سنة
في المشرق تضم 22000
1943؛ أصبح كل منهما بمثابة جيش لكل من سوريا ولبنان ،لكن كالهما بقي تحت سيطرة الجيش
الفرنسي حتى عام 1945.
يورد محمد معروف في مذكراته ،وهو ضابط سابق في قوات الشرق الخاصة ،وقيادي في انقالب
سامي الحناوي ،أسماء عناصر دورته في المدرسة العسكرية بحمص وانتماءاتهم .وننقلها هنا ألنها
تعطي فكرة واضحة عن المنهجية التي كان يتم اختيار الطالب الضباط بموجبها.

 2كونراد شتيلير“ ،أجهزة األمن اللبنانية والسورية :بصمة االنتداب الفرنسي” ،مبادرة اإلصالح العربي ،آب/أغسطس  ،2012ص ،4
( www.arab-reform.net/ar/node/589عند النقل عن جان ديفيد مزراحي ،نشأة دولة االنتداب ،جهاز المخابرات والجماعات المسلحة
في سوريا ولبنان في عقد العشرينيات ،باريس :منشورات السوربون( ،2003 ،شتيلير" ،أجهزة األمن اللبنانية والسورية").
 3شتيلير" ،أجهزة األمن اللبنانية والسورية" ،ص .4

 4كونراد شتيلير" ،أجهزة األمن اللبنانية والسورية :بصمة االنتداب الفرنسي" ،مبادرة اإلصالح العربي ،آب/أغسطس  ،2012ص ،5

 www.arab-reform.net/ar/node/589نقالً عن عادل فريحة ،الجيش والدولة في لبنان ،1945-1980 :باريس :المكتبة العامة للقانون
وفقه القانون ،1980 ،ص .164
 5شتيلير" ،أجهزة األمن اللبنانية والسورية" ،ص .5

 6شتيلير" ،أجهزة األمن اللبنانية والسورية" ،ص .5
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ً
طالبا
يقول معروف إن دورته التي التحقت بالكلية الحربية سنة  ،1939تكوّ نت من خمسة عشر
هم "أنطون خوري عن الموارنة ،فيليب صوايا عن األرثوذكس ،محمد معروف وحسن مهنا عن
العلويين ،شارل جان عن الكاثوليك ،أنور تامر عن اإلسماعيليين ،وعن الس ّنة وجيه حداد وكمال
ماظ وسهيل البرازي وزهير الصلح (عن بيروت) ،وعن الدروز مفيد غصن حالوي (لبنان) وخطار حمزة
وعبد الكريم زهر الدين من جبل العرب ،وبيرميان عن األرمن ،ونظام الدين عن الشيعة ،وخالد جادا
عن الشركس" 7.إن مقارنة سريعة ألعداد المقبولين ،تكتشف أن العرب الس ّنة بعد استثناء الضابطين
اللبنانيين يشكلون نحو  20%فقط من المقبولين .وذلك ليس بسبب عدم رغبة هؤالء باالنتساب إلى
الكلية ،فمعروف ذاته يقول في كتابه إن عدد المتقدمين من حملة الشهادة الثانوية بلغ  200شخص،
البد أن نسبة السنة بينهم هي األكبر بحكم انتشار التعليم في المدن ،لكن ذلك يعود إلى سياسة
ممنهجة ومعلنة لم تتورع عن تحديد عدد مقاعد كل طائفة بشكل غير متوازن.
أما عن نظرة هؤالء الضباط ومجتمعاتهم إلى الطوائف والفئات األخرى ،وعلى األخص السنة من
ً
أيضا وهو الضابط الدرزي عساف أبو حمدان.
قاطني المدن ،فيجملها أحد منسوبي ذلك الجيش
المتخرج من جيش الشرق عام  ،1936والرجل الثاني في انقالب سامي الحناوي ،والذي يقول في
مذكراته عن الفترة التي انتسب فيها إلى قوات الشرق الخاصة :إن "الرأي العام في الجبل (المقصود
جبل العرب في السويداء معقل دروز سوريا) لم يكن يشعر أن دمشق عاصمته .وهو جزء من األمة
العربية العظيمة ،ألنه لم َ
يلق إال العداء والكراهية من كل ما يحيط به" 8.ويعتقد نيكوالس فان دام،
الذي كتب واحدة من أكثر الدراسات موضوعية عن الطائفية في الجيش السوري أن "العائالت
السنية الثريّ ة قد دعمت بصورة غير مباشرة االتجاه نحو التمثيل القوي ألعضاء األقليات
العربية
ّ
بالجيش السوري ،وذلك برفضها إرسال أبنائها للتدريب العسكري ،حتى كضباط ،في قوةٍ الح أنها
تخدم المصالح االمبريالية الفرنسية" 9.وهو ما يؤكده الضابط محمد معروف" :وللحقيقة ،لم ينخرط
ً
غالبا سوى الفاشلين في الدراسة والعاطلين عن العمل" 10بينما
في صفوف الجيش من أبناء المدن
كان هناك إقبال كبير من األقليات على محاولة االنتساب إلى هذه القوات .و "بالنسبة للكثير من أهل
المناطق الريفية الفقيرة (حيث تعيش معظم األقليات) ق ّدم السلك العسكري فرصة جيدة لتسلق
11
السلم االجتماعي".

ومهما كانت األسباب الحقيقية فإن التمثيل االجتماعي في تلك القوات كان مختالً بصورة كبيرة .إذ
بينما كانت "األقليات من الطوائف الدينية والعرقية تمثل  28.7%من السكان (مُ ثلت بـ)  51.3%من تعداد
ّ
تشكل  57.2%من السكان ،ال
القوات الخاصة في المشرق .وعلى العكس كانت الغالبية السنية (التي)
12
تمثل سوى  35.7%من الجهاز العسكري".

مرحلة الجالء واالستقالل

في أوائل عام  1943أعلن الجنرال كاترو ممثل فرنسا الحرة استقالل سوريا ولبنان ،لكن الفرنسيين لم

 7محمد معروف ،أيام عشتها  ،1949-1969بيروت :رياض الريس للكتب والنشر ،الطبعة األولى ،3200 ،ص ( ،35معروف ،أيام عشتها).
 8أمين أبو عساف ،ذكرياتي ،بدون تاريخ أو مكان نشر ،ص .15

 9نيقوالس فان دام ،الصراع على السلطة في سوريا :الطائفية واإلقليمية والعشائرية في السياسة ،1961-1995 ،القاهرة :مكتبة
مدبولي ،الطبعة الثانية  ،6199ص ( ،52فان دام ،الصراع على السلطة في سوريا).
 10معروف ،أيام عشتها ،ص .57

 11فان دام ،الصراع على السلطة في سوريا ،ص .52
 12أجهزة األمن اللبنانية ،ص .5
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ُ
ً
سابقا حتى ربيع  .1943فتم اإلعالن عن حكومة مؤقتة وأجريت
يعيدوا الحكومة السورية المنتخبة
ً
ّ
ُ
وتشكلت
رئيسا للجمهورية،
وانتخب شكري القوتلي
انتخابات تشريعية فازت بها الكتلة الوطنية،

أول حكومة وطنيةُ ،
ونقِ لت جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الحكومة الوطنية.
ماعدا الجمارك والجيش ،الذي هو قوات الشرق الخاصة .ولم يتم تسليمهما للحكومتين السورية
واللبنانية سوى في األول من آب عام  ،1946عقب نيلهما االستقالل بشكل رسمي ببضعة أشهرُ .
وت ِرك
لمنسوبي الجيش أن يختاروا بين االلتحاق بالجيش الوطني أو بفرنسا ،والتحقت أعداد من الضباط
والجنود بفرنسا "ومنهم بعض الضباط األرمن" 13.وبحلول عام  ،1946عندما غادر آخر الجنود الفرنسين
سوريا "ارتفع عدد القوات النظامية في الدولة الوليدة إلى قرابة  14"12000متضمّ نة نحو سبعة آالف
15
رجل هو "تعداد الفرقة السورية في القوات الخاصة الموروثة عن الفرنسيين".
ّ
"يشكلون ثمانين بالمئة من
وضمن هذا التمثيل المختل كان نصيب الطائفة العلوية هو األوفر .إذ كانوا
تعداد الجيش ،خاصة سالح المشاة" 16.وجاء التوزيع الطائفي والعرقي للقوات عند جالء الفرنسيين
على الشكل اآلتي" :العلويون  15.7%من السكان و 24.4%من تعداد القوات ،األكراد  6.9%من السكان و4%
من تعداد القوات ،الشراكسة  1.7%و ،5.5%الدروز 3.3%و ،6.5%اإلسماعيلية  1%و ،1.9%اآلشوريون/الكلدان
17
 0.1%و".9%
وتشكلت بعض الوحدات من ّ
ّ
مكون بعينه ،فمن بين ثماني كتائب مشاة عاملة في قوات الشرق
ّ
"تألفت ثالث كتائب بالكامل أو في األساس من العلويين،
الخاصة تحت سلطة االنتداب الفرنسي؛
ولم يدخل في تركيبتها أي عربي سني .ومن بين سرايا الخيالة االثنتي عشرة التي تتوافر عنها
البيانات تألفت واحدة فقط ،هي السرية  ،24من عرب س ّنة ريفيين من دير الزور والرقة .وضمّ ت
السنية من قبيلة شمر أو من مدينتي إدلب
اثنتان ،هما السريتان  21و ،25بعض العناصر العربية
ّ
وحمص ،وجميع الوحدات األخرى كانت من الدروز أو الشركس أو األكراد أو األشوريين أو األرمن أو
18
اإلسماعيليين".
ً
تحديدا ،مع هذا الجيش وديّ ة ،بل كان ُيعامل من السكان المحليين
ولم تكن عالقة المجتمع ،السني
ّ
المتوضعة في تلكلخ التي
معاملة المحتل الغازي .ويصف محمد معروف في مذكراته عالقة السرية
تولى قيادتها ،بأن أوضاعها كانت سيئة للغاية ،فـ "الماء ُينقل بالصهاريج ألن بلدية تلكلخ كانت قد
قطعت الماء عن الثكنة ،والخضار والفاكهة وكل ماهو يومي إلطعام الجنود ُينقل من طرابلس إليها،
19
ً
خوفا من اإلشكاالت مع األهالي".
وأفراد السرية ممنوعون من النزول إلى البلدة

 13معروف ،أيام عشتها ،ص .49

 14مرهف جويجاتي" ،إصالح القطاع األمني في سوريا في حقبة ما بعد األسد" ،مبادرة اإلصالح العربي ،آب/اغسطس  ،2014ص
 www.arab-reform.net/ar/node/607 ،4نقالً عن :قسم األبحاث الفيدرالي ،مكتبة الكونغرس ،سوريا ،دراسة للبالد ،توماس كولليلو،
اإلدارة الرئيسية ،قسم الجيش ،اإلصدار الثالث  ،1988ص .236-259

ً
شأنا وسياساتهم ،ت :عبد فاضل ورائد النقشبندي ،مراجعة :ثائر ديب،
 15حنا بطاطو ،فالحو سوريا ،أبناء وجهائهم الريفيين األقل
بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،2014 ،ص ( ،305بطاطو ،فالحو سوريا).
 16معروف ،أيام عشتها ،ص .56

 17أجهزة األمن اللبنانية والسورية ،م س ،ص .5
 18بطاطو ،فالحو سوريا ،ص .304
 19معروف ،أيام عشتها ،ص .48
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ُبعيد االستقالل :العسكر يتلمّ سون سبيل السلطة بحذر

منذ بداية العهد الوطني ،في  17نيسان/إبريل  ،1946طفا على السطح تناقض موضوعي في كيان
سنية في غالبيتها الساحقة ،وصاحبة الفضل
الدولة الجديدة ،بين السلطة السياسية ،وهي مدينية
ّ
ً
بعيدا عن
في انتزاع االستقالل عبر نضالها لربع قرن ،وبين الجيش الذي كان يتلمس طريقه الخاص
ً
عموما.
سلطة االنتداب التي ترعرع في أحضانها ،والمكون من أبناء األقليات والريف
وشهد البرلمان السوري جوالت من النقاشات النيابية الساخنة حول تقليص عدد هذا الجيش ،ويبدو
أن السياسيين نجحوا في خفض عدد منسوبي قوات الشرق الخاصة في عام  1948إلى  2500رجالً
فقط لكن نكبة إعالن الكيان الصهيوني في فلسطين سنة  ،1948وفشل الجيش السوري وهزيمته
ً
كثيرا حتى
في أول اختبار له ،صعّ د من ح ّدة الهجمات البرلمانية واإلعالمية عليه .وساءت صورته
صار العسكريون يمتنعون عن ارتداء ثيابهم العسكرية في دمشق كي ال يتعرضوا لإلهانات من قبل
األهالي .ومع هشاشة النظام البرلماني الوليد ،وعدم قدرة زعمائه على إدراك المخاطر المحيطة بهم
ً
منتهزا فرصة استياء العسكريين من المعاملة المهينة التي
أو إدارتها بشكل متوازن ،تقدم الجيش
يلقونها من المستوى السياسي .وقام الزعيم حسني الزعيم ،قائد الجيش السوري حينها ،بانقالب يوم
 31آذار/مارس  ،1949هو األول في منطقة الشرق األوسط.

من  :1949-1958استقطاب طائفي مستتر ومتصاعد

ً
جس النبض .راقبه ضباط األقليات بحذر ،وتأكدوا أنهم بما لديهم من
نوعا من
كان انقالب الزعيم
ّ
ً
سياسيا دون انتظار أي نوع من الشرعية التي قد تسبغها أو تحرمهم
قوّ ة قادرون على فرض أنفسهم
منها المدن وطبقتها التجارية والدينية والسياسية ،التي ال سبيل إلى كسب و ّدها .وسرعان ما تم
ً
ّ
ارتجاليا ،ويرتكز في المقام
منظم هذه المرة ،بخالف انقالب الزعيم الذي كان
القيام بانقالب آخر
األول على طموحاته الشخصية ،أكثر مما يرتكز على االنقسام االجتماعي/السياسي.
كان الذين خططوا ونفذوا االنقالب الثاني في آب  ،1949والمعروف بانقالب سامي الحناوي ،في
غالبيتهم الساحقة من الضباط األقلويين الريفيين ،الذين تخرجوا وعملوا في "القوات الخاصة في
ّ
ّ
والمؤلف من
تشكل عقب االنقالب،
الشرق" .ويعبر عن ذلك بوضوح المجلس الحربي األعلى الذي
"الزعيم سامي الحناوي (سني ،كردي) ،العقيد علم الدين قواص (علوي) ،المقدم أمين أبو عساف
(درزي) ،الرؤساء محمد معروف (علوي) ،عصام مريود (سني من عشائر الجوالن) ،خالد جادا (شركسي)،
20
محمود الرفاعي(سني) ،محمد دياب (إسماعيلي) ،المالزم حسين الحكيم (إسماعيلي)".
ً
والحقا تمت إضافة العقيد بهيج كالس إلى المجلس مع أنه لم يكن من منفذي االنقالب .وقد انعكست
طموحات ضباط األقليات وتطلعاتهم ،على شكل خالفات داخل تكتلهم ،كالصراع مابين الكتلة
العلوية واألخرى الدرزية التي يتزعمها حمدان أبو عساف ،أو داخل الكتلة العلوية التي كان لها ثالثة
رؤوس ،اثنان منهما متصارعان ،هما علم الدين قواص ومحمد ناصر ،وثالث ينتظر بدهاء فرصته.
يذكر محمد معروف حادثة ذات دالالت في مذكراته ،فقد سعى داخل المجلس الحربي كعضو فيه
لترشيح العقيد عزيز عبد الكريم ليتولى رئاسة األركان .يقول معروف" :أقنعت خالد جادا ومحمود
الرفاعي وعصام مريود بدعم هذا االقتراح عند تقديمه ،ولكن العقيد عزيز أجابني :إياك أن تطرح
 20معروف ،أيام عشتها ،ص .133
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تنس أنني من طائفة معينة وال
هذا الموضوع ،فهناك الكثير من الضباط ممن هم أقدم مني ،ثم ال
َ
21
يجوز حرق المراحل".
ً
ً
نوعا
ثالثا،
ويعتبر انقالب أديب الشيشكلي األول في  19كانون األول/ديسمبر  1949الذي يأتي ترتيبه
ً
جزئيا للطبقة السياسية
من عودة التيار المديني السني لقيادة األحداث في سوريا ،وإعادة االعتبار
ً
ً
سياسيا .فتدخل الشيشكلي في
العبا
المدينية .لكنه واصل الخطيئة األساسية ،وهي فرض الجيش
شؤون الحكم ،الذي زعم إعادته إلى المدنيين ،من خالل مجلس العقداء الذي كان يسيطر عليه رغم
ّ
مؤل ً
فا من ضباط األقليات.
كونه
وعرفت البالد في ذلك الحين ما ُسمّ ي بالحكم المزدوج ،أي حكومة هاشم األتاسي ،وسلطة المجلس
ّ
حل محل مجلس العقداء .ولم يقاوم الشيشكلي إغراء السلطة طويالً ،فقام
العسكري األعلى الذي
بانقالبه الثاني في  31تشرين الثاني/نوفمبر  ،1951واعتقل رئيس الوزراء معروف الدواليبي ،ومعظم
وزرائه وزج بهم في السجن ،األمر الذي دفع رئيس الجمهورية هاشم األتاسي لالستقالة ،فتولى
الشيشكلي القيادة من خالل منصبه كرئيس لألركان العامة ورئيس للمجلس العسكري األعلى ،بعد
أن دفع الزعيم فوزي سلو لرئاسة الجمهورية كواجهة صورية لسلطته .وفي هذه المرحلة حاول

الشيشكلي أن يقيم سلطته العسكرية بمعزل عن نفوذ حلفائه من ضباط األقليات ،فرشح نفسه
ً
ً
مدنيا أراد أن يستمد منه
حزبا
لرئاسة الجمهورية في انتخابات مطعون بنزاهتها وفاز بها ،ثم أسس
ً
بعيدا عن الجيش الذي يسيطر عليه هؤالء الضباط ،وبدأ بتهميش دورهم .وأصدر الكثير
بعض القوة
من المراسيم والقوانين "بهدف خلق دولة عربية إسالمية متجانسة ،وتم إنهاك األكراد واألشوريين
22
واألرمن واألقليات المسيحية بأنواعها بحشد من القرارات".
ويبدو أنه حاول تغيير المعادالت في الجيش ذاته ،إذ يذكر العقيد جاسم علوان ،الذي كان من مدربي
الكلية الحربية ،أن "الشيشكلي أمره بتفضيل العرب المسلمين السنة على األقليات الدينية والعرقية
ً
مدربا بالفصل
داخل فصوله بالكلية العسكرية .وفي ذلك الوقت رفض علوان هذه الفكرة حيث كان
23
ً
ضباطا علويين أمثال حافظ األسد وعلي أصالن ومحمد نبهان".
الذي كان يضم
وبدأ التململ في صفوف عسكريي األقليات بالتصاعد ،حتى حانت اللحظة المناسبة وهي انتفاضة
الدروز في السويداء ،التي هاجمها الشيشكلي بقوات الجيش وقصف بعض قراها بالطائرات سنة
ً
سرا.
 ،1954وتكوّ ن بسرعة حلف كبير ضده داخل الجيش من األقلويين أرغمه على الهرب من البالد
وفي العموم ،شهد العقد األول بعد االستقالل ،تعاظم أعداد الضباط والعسكريين األقلويين في
الجيش ونفوذهم ،مستفيدين من انتشار التعليم ،ومن مناخ الصراع السياسي والحزبي في البالد.
ّ
ّ
وسهل انتساب هؤالء إلى الكليات العسكرية .وحضت
شجع أكرم الحوراني على سبيل المثال
حيث
ً
أيضا قيادات الحزب السوري القومي االجتماعي ،وأتاحت المناصب لبعضهم ما يشبه
على ذلك
عملية "تعبئة" ألبناء مناطقهم وطوائفهم في الجيش.
ً
تأثيرا من هذه الناحية كانت بروز حزب البعث على الساحة السياسية .فهو
لكن الظاهرة األكثر
 21معروف ،أيام عشتها ،ص .150-151

 22فان دام ،الصراع على السلطة في سوريا ،ص .56
 23فان دام ،الصراع على السلطة في سوريا ،ص .56
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ً
فعليا
حزب مديني في قياداته ،وذو نزعة قومية ال تتصادم مع المزاج العربي السني الذي كان
مركز الحركة القومية منذ نهايات السلطنة العثمانية .وهو حزب ال ُيخفي نزعته "االنقالبية" من
خالل االستيالء على السلطة وفرض أوضاع مغايرة في الدولة والمجتمع .وقد ساعد من خالل
مجمل هذه المقدمات ،على وصول أبناء األقليات الشبان إلى الكليات العسكرية بأعداد كبيرة ،دون
التفكير بخلفياتهم الفكرية واالجتماعية ،وكان هؤالء ما إن يصلوا إلى مراكز قيادية حتى يقوموا
"باستدعاء أقاربهم من مجتمعاتهم الطائفية واإلقليمية والعشائرية ،ويمدون لهم يد العون ليتقدموا
24
ويتم قبولهم في الكليات العسكرية".
ً
أساسا في المستويات الدنيا ،كصف ضباط وجنود ،أصبح وجودهم في
ومع طغيان العنصر األقلوي
ً
راسخا وال يمكن تجاوزه .ويشير حادث اغتيال العقيد عدنان المالكي سنة  ،1955بمالبساته
الجيش
المعقدة التي لم ُتكشف حتى اليوم ،إلى قوة الصراع الطائفي في المؤسسة العسكرية ورسوخه.
إذ على الرغم من اعتبار الحادثة عملية تصفية سياسية حزبية ،حيث ُّ
اتهم بها الحزب السوري
القومي االجتماعي الذي أنكر بدوره التهمة حتى النهاية؛ فإن أصابع اتهام عديدة ،أشارت إلى مشكلة
طائفية ،تمثلت في سعي عدنان المالكي من خالل موقعه كرئيس للشعبة الثالثة ،وهي المسؤولة
عن تنظيم التجنيد والتنقالت في الجيش ،إلى تقليص أعداد األقليات خاصة من الطائفة العلوية،

وتقليل نفوذها لصالح ضخ مزيد من الشبان السنة في سلك الجندية .ونجد إشارة إلى تداول هذه
الفرضية فيما نقل عن عبد الحميد السراج ،رئيس مكتب المخابرات العسكرية حينها ،والذي أوكل
له التحقيق في الحادثة ،وعن صدمته حين اكتشف ن ما ال يقل عن  55%أو نحوه من ضباط الصف
كانوا من الطائفة العلوية .ويدعم هذه الفرضية أن قاتل المالكي والشبكة المرتبط بها ،خاصة العقيد
غسان جديد ،هم من الطائفة العلوية.

ً
استثمارا لألوضاع السياسية المضطربة ،للوصول إلى المواقع العسكرية بكثافة،
كان العلويون ،األكثر
ً
أيضا
عبر شبكة العالقات التضامنية الطائفية .فإضافة إلى كونهم من خلفية طائفية متماسكة ،جاؤوا
من خلفية جغرافية واحدة هي منطقة الجبال الساحلية .ومن خلفية اجتماعية اقتصادية متطابقة
ً
ّ
سياسيا ،وتقدموا تحت شعاراته
ضم معظمهم حزب البعث
هي بيئة الفالحين الفقراء .وفي النهاية
القومية التي تنبذ أي تمييز بين العرب على أسس طائفية أو عشائرية ،مع باقي ضباط األقليات .وهو
ما استشعره الضباط الس ّنة الذين تجمعهم الرابطة الطائفية ،لكن ُتفرّ قهم ضروب المواقف السياسية
واالنتماءات والخلفيات االجتماعية المتباينة ،والمناطق الجغرافية المتباعدة .وربما كان قلقهم من
تفاقم سلطة األقلويين ،وشعورهم باليأس والعجز عن الوقوف في وجه م ّدهم ،هو ما دفع بـ 16
ً
ضابطا ،جميعهم من السنة ،إلى الذهاب لمصر ومناشدة جمال عبد الناصر إلقامة وحدة اندماجية مع
ً
حدا الستفحال قوة
الجمهورية العربية السورية .ربما كانوا يأملون ،أو يأمل عدد منهم ،أن يضع ذلك
األقليات في الجيش السوري ،وتق ّدم ضباطهم بخطى قوية لتولي زمام السلطة السياسية الكاملة
في البالد.

من  :1958-1961تهميش الضباط األقلويين في عهد الوحدة وردهم بالتمركز الذاتي

القى الضباط السنة معاملة تفضيلية عند قيادة دولة الوحدة .إذ ُق ِ
صرت المناصب العليا والحساسة
عليهم ،وعلى سبيل المثال يذكر رئيس األركان السابق ،عبد الكريم زهر الدين ،أنه في زمن الوحدة
بين مصر وسوريا ،اعترضت القيادة العسكرية التي كانت تحت سيطرة المصريين على تعيين ضباط
 24فان دام ،الصراع على السلطة في سوريا ،ص .52
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سوريين مسلمين غير سنيين في منصب قائد الجيش األول ،أي السوري ،في الجمهورية العربية
المتحدة .وعندما تم اقتراح تعيين المقدم جادو ّ
عز الدين في هذا المنصب ،وهو أحد أش ّد ضباط
ً 25
ً
ً
أساسا لكونه درزيا".
الجيش
حماسا للناصرية" ،رُ فِ ض االقتراح
في الوقت عينه وجد الضباط األقلويون أنفسهم وقد ضاعوا في بحر العسكرية المصرية من جهة،
وبددت شملهم عمليات النقل واسعة النطاق التي طالتهم من جهة أخرى .فتوزعوا في وحدات
ّ
حل حزب البعث،
متباعدة خاصة في اإلقليم الجنوبي(مصر) ،وكانت الطامة الكبرى بالنسبة لهم هو
إطار سياسي يجمعهم بصورة مقبولة ،ال تفوح منها رائحة الطائفية أو التكتل
الذي كان بمثابة
ٍ
ّ
الفئوي على نحو مفضوح .وكما كان أعضاء البعثة العسكرية التي وقعت على "تعهد الوحدة" من
الضباط الس ّنة كافة ،كان جميع الضباط الذين ّ
ً
دورا
ألفوا ماعرف بـ "اللجنة العسكرية" التي ستلعب
ً
أساسيا في تاريخ سوريا ،هم من ضباط األقليات .فقد أسسها خمسة ضباط من بينهم ثالثة علويين
هم محمد عمران وصالح جديد وحافظ األسد ،وإسماعيليين هما عبد الكريم الجندي وأحمد المير
ً
بعثيا حتى تلك اللحظة ،وفي الغالب ُيفهم
والالفت هنا على سبيل المثال أن صالح جديد ،لم يكن

من انضمامه إلى هؤالء الضباط أنه ضمن إطار الرد الضمني لألقليات على ما أصاب كتلتها من تراجع
في المكانة.
وفي إطار المعاملة التفضيلية من قبل القيادة المصرية ،للضباط الس ّنة المدينيين ،برزت على الساحة
كتلة الضباط الدمشقيين .و"سواء بقصد أو غير قصد( ،فقد) أسندت قيادة المناطق العسكرية السورية
26
ً
أساسا لهؤالء الضباط الدمشقيين السنيين ،الذين بالتالي احتلوا مراكز قوية على نحو استثنائي".
ووصلوا تحت قيادة المقدم عبد الكريم النحالوي إلى أوج قوتهم .واستطاعوا القيام بانقالب ناجح
في  28أيلول/سبتمبر  ،1961أطاح بالوحدة وتسبب بانفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة،
وسط اندهاش القيادة المصرية وصدمتها.

من  :1961-1963االنفصال والعودة إلى مراكز القوة بتخطيط ووعي

سنية ،بل
تقوقعت جماعة النحالوي على نفسها في الجيش وأرادت احتكاره ،ليس فقط كجماعة
ّ
ومدينية دمشقية على وجه الحصر .وتشكل المجلس العسكري الحاكم بعد انقالب  28أيلول/سبتمبر
من عشرة أعضاء .كان خمسة منهم ضباط دمشقيين س ّنة ،وأربعة س ّنة آخرين غير دمشقيين أحدهم
شركسي ،ودرزي واحد ،ولم يمثل العلويون بأي ضابط.
وفي مناخ عودة الروح إلى ضباط األقليات ،التي صار لديها تنظيمها السري الخاص .وبعد أن استعادت
ً
خاضعا أكثر فأكثر للجنة العسكرية .ومن دون الدعم
واجهتها السياسية أي حزب البعث ،الذي بات
ً
ً
جزئيا إلى أن
سريعا جماعة النحالوي المكونة من ضباط دمشقيين ،ويرجع ذلك
المصري" ،انهارت
ً
جاهدا دون جدوى في  28مارس/آذار
النحالوي لم يتلق الدعم الكامل من غير الدمشقيين ،وقد حاول
 1962أن يقوي قبضته على جهاز الجيش والحكومة عن طريق انقالب عسكري ،وبعد هذه المحاولة
الفاشلة تم طرده من سوريا مع خمسة من أبرز زمالئه العسكريين الدمشقيين" 27.وجدير بالذكر هنا
أن من لعب الدور المباشر في طرد النحالوي كانت الكتل الناصرية السنية الريفية ،وعلى األخص
 25عبد الكريم زهر الدين ،مذكراتي عن فترة االنفصال في سوريا ،بيروت :دار االتحاد ،1968 ،ص ( ،43زهر الدين ،مذكراتي عن فترة
االنفصال في سوريا).
 26فان دام ،الصراع على السلطة في سوريا ،ص .55
 27فان دام ،الصراع على السلطة في سوريا ،ص .57
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كتلتي دير الزور وحوران .فالعسكر السنة "متمايزون بوضوح إلى ضباط ريفيين وضباط حضريين،
ً
ً
ً
سياسيا ،وبين الضباط
تميزا
نشاطا واألكثر
وبين الحضريين ،كان الدمشقيون والحمويون األكثر
الريفيين كانت مجموعتا دير الزور وحوران" 28.لكن في العمق ،كانت هذه الحركة تستمد قوّ ة دفعها
ً
ً
وتنظيما وبعد
تماسكا
من كتلة العسكريين األقلويين ،الذين جعلتهم تجربة الوحدة وما تالها ،أكثر
ً
تماسكا بين منافسيهم وهم
نظر .وبتحالفهم مع س ّنة األرياف ،استطاعوا أن يزيحوا الكتلة األكثر
ً
ً
وجغرافيا ،واألقوياء في مدينتهم دمشق ،بوصفها عاصمة
دينيا
العسكر الدمشقيون ،المتحدون
البالد.

من  1963حتى  :1966الترييف

في  8آذار/مارس عام  ،1963أطاح انقالب بقيادة ائتالف من الضباط البعثيين والناصريين والوحدويين
المستقلين بنظام االنفصالُ .
"ص ِرف  104ضباط كبار من الخدمة ،وبعد ثالثة أيام ُط ِرد  150ضابط
متوسط وصغير" 29.ومع اندالع حرب حزيران/يونيو  1967كان مااليقل عن  700ضابط قد ُطرد،
ً
تدريبا
واستبدلوا باحتياطيين كانوا ،إلى حد بعيد ،مدرسيين ريفيين أو طالب ضباط غير مدربين
ً
ً
ً
فوفقا لعبد الكريم زهر الدين
وغالبا من أصل ريفي" 30.وهو عدد يفوق ثلث عدد ضباط الجيش.
كافيا،

رئيس األركان بين عامي  1961و 1963فإن عدد الضباط في عام  1961وصل إلى نحو  1800ضابط وعقب
هذه التسريحات ما لبث أن "ازداد عدد أعضاء األقليات في سلك الضباط السوريين مرة أخرى على
31
حساب السنة".
وبدا في هذا السنوات أن العلويين أظهروا درجة عالية من النشاط والحماس للتقدم نحو السلطة
المركزية بخطوات واسعة .فقد تم استبدال نصف الضباط المُ سرّ حين البالغ عددهم حوالي 700
بعلويين واحتل صالح جديد منصب رئيس أركان الجيش من آب/أغسطس  1963إلى أيلول/سبتمبر
 .1965وأصبح حافظ األسد قائد القوى الجوية والدفاع الجوي ،فيما اختار محمد عمران ،مع أنه
األعلى رتبة بينهم قيادة اللواء المدرع سبعين ،المتمركز جنوب دمشق ،ليكون الحامي الفعلي
ً
اعتبارا من هذه المرحلة القوة الضاربة في الجيش
للسلطة الجديدة .وبسرعة كبيرة أصبح هذا اللواء
ً
ً
تقريبا 32".وقام كل واحد من هؤالء "باستدعاء العديد من الضباط
السوري،
و"علويا بقيادته وقواعده
وضباط الصف الذين تربطهم بهم أواصر عائلية أو عشائرية أو إقليمية لتعضيد مراكزهم الجديدة
33
التي حصلوا عليها على وجه السرعة".
وفي األشهر القليلة التي تلت انقالب آذار  ،1963تسارعت عملية التطهير لتقضم أهم عناصر الكتلة
السنية الريفية ،بالتخلص من كتلة الناصريين ،عندما قام العقيد جاسم علوان وضباط آخرون
غالبيتهم من الس ّنة ،بانقالب فاشل في  18تموز/يوليو .وعند محاكمة المتورطين تمت تصفية الكتل
الناصرية األخرى أو تحجيمها ،مثل كتل الضباط" :لؤي األتاسي وزياد الحريري ،والناصريون محمد
الصوفي وراشد القطيني وفواز محارب .الذين كانوا أعضاء في المجلس الوطني لقيادة الثورة

 28بطاطو ،فالحو سوريا ،ص .306
 29بطاطو ،فالحو سوريا ،ص .302
 30بطاطو ،فالحو سوريا ،ص .302

 31فان دام ،الصراع على السلطة في سوريا ،ص .58

 32فان دام ،الصراع على السلطة في سوريا ،ص .108
 33فان دام ،الصراع على السلطة في سوريا ،ص .58
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بصفته السلطة العليا للدولة عقب انقالب  8آذار/مارس  1963وجميع هؤالء الضباط كانوا من السنة".

34

وإضافة إلى التسريح والتجنيد ،تم استثمار عنصر التنقالت لتقليل فاعلية من تبقى في السلك
العسكري من السنة ،الذين أبعدوا عن كافة التشكيالت المحيطة بدمشقُ ،
وعينوا إما في الجبهة ،أو
في حلب أو الالذقية .وفي تلك الفترة ،بلغ الحماس بالضابط العلوي البارز محمد عمران ،مستوى
التصريح في اجتماع عسكري ،أن "الفاطمية يجب أن تأخذ دورها" في إشارة إلى مكونات الحلف
الطائفي حينها وهم العلويون والدروز واإلسماعيليون .ومع أن هذا التصريح أودى به ،ومن ضباط
محسوبين على تحالف تلك الطوائف ذاتها؛ فإن ذلك اليعبر عن بعد هؤالء أو رفضهم العميق لفكرة
التكتل الطائفي ،بل عن رفضهم وخشيتهم من الطائفية المعلنة ،التي قد تدفع بالطائفة السنية
ّ
موحد من األقليات.
للتكتل وأخذ موقف
وبعد أن استتب األمر لضباط األقليات في الجيش ،بإزاحة آخر كتلة سنية وهي الكتلة الريفية،
ّ
توجهت أنظارهم إلى المجال المدني ،حيث كان حزب البعث الغطاء الشرعي والسياسي لسلطتهم.
وبسبب التمثيل الجغرافي لقياداته ،فقد كانت نسبة السنة فيه طاغية ،وتم اتباع التكتيك ذاته في
ً
أيضا .أي تدمير قوة سنة المدن من خالل سنة الريف ،أو أن األمور سارت بهذا االتجاه
هذا المجال
ً
نظرا للتناقض األصلي بين المكونين الريفي والمديني في عموم سوريا بما فيها
بشكل موضوعي،

المناطق السنية بالكامل ،كما في دمشق وحلب ودير الزور .ناهيك عن ذلك النوع المختلط بالطائفية
ً
ً
دينيا من النخب المدينية ،وكانت
تزمتا
كما في الالذقية وحماة ،إضافة إلى كون النخب الريفية أقل
ً
تقبالً لالختالفات
أكثر
نزوعا لتبني أفكار ومواقف غير متأثرة بالمعتقد الديني ،وبالتالي كانت أكثر ّ
الدينية مع األقليات ،وأكثر حدة فيما يخص المواقف السياسية أو الطبقية أو اإلقليمية.
لكن حنا بطاطو يعتقد أن جذور عملية الترييف قد بدأت قبل حصول انقالب آذار/مارس  ،1963وأن
ما جرى هو "تسريع عملية كانت قد بدأت في الخمسينيات وتكثيفها ،وتضمنت تحويل سلك الضباط
35
ً
والقوات المسلحة وبيروقراطية الدولة تحويالً
جوهريا إلى مؤسسات ذات صبغة ريفية".
وعلى خلفية هذا التناقض ،تفجر صراع حاد ،بين القيادة القومية لحزب البعث ،التي يسيطر عليها
أمين الحافظ وميشيل عفلق وقدامى البعثيين ،وجلهم مدينيون ،والقيادة القطرية التي يسيطر
ّ
والسنية .وفي محاولة لتحطيم سيطرة جديد على
وجلها من األرياف األقلوية
عليها صالح جديد،
ّ
جهاز الحزب السوري قررت القيادة القومية في  19كانون األول/ديسمبر  1965أن تتقلد زمام السلطة
ّ
حل القيادة القطرية السورية لكن سرعان ما وُ ِّجهت ضربة قاصمة ألمين الحافظ
بالكامل عن طريق
ومجموعته ،عن طريق انقالب عسكري في  23شباط/فبراير  ،1966لعب فيه كل من سليم حاطوم
ً
أيضا أن "نسبة كبيرة وملفتة من الذين
الدرزي ،وعزت جديد العلوي ،الدور الرئيسي .وهنا ُتالحظ
تمت تصفيتهم بهذه الطريقة كانت من السنيين" 36.وسارعت الكتلة العلوية إلى تثبيت مكاسبها
الجديدة بوضع يدها على الجزء األكثر خطورة من السلطة ،وهي وزارة الدفاع التي ُع ّين فيها حافظ
األسد في  23شباط/فبراير  1966حتى قبل إعالن مجلس الوزراء الجديد.
ً
وأسس منيف الرزاز
سرا بمحاولة استعادة نفوذها.
وبدأت القيادة القومية بقيادة منيف الرزاز
ّ
 34فان دام ،الصراع على السلطة في سوريا ،ص .60
 35بطاطو ،فالحو سوريا ،ص .301

 36فان دام،الصراع على السلطة في سوريا ،ص .81
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ّ
ً
ً
ً
وجلهم من س ّنة المدن الكبرى .كما
مدنيا استقطب قدامى البعثيين
حزبيا
تنظيما
المتواري في دمشق
ً
ً
ً
ً
عمليا أبرز الضباط
سريا تولى قيادته اللواء الدرزي فهد الشاعر ،وانخرط فيه
عسكريا
تنظيما
أسس
ّ
الدروز المتحالفين مع العلويين ،بعد أن استشعروا جدية مطامع هؤالء باالنفراد بالسلطة ،خاصة أن
حاطوم ،قائد كتيبة المغاوير التي كان لها دور أساسي في انقالب آذار/مارس  ،1963وكان له الدور
األبرز في انقالب  23شباط/فبراير  ،1966لم يحصل على أية ترقية أو منصب مهم جديد يتناسب مع
ُ
ً
عمليا عن مجال التأثير السياسي
خدماته .أما زميله الضابط الدرزي البارز طالل أبو عسلي ،فقد أبعِ د
بإسناد مهمة قيادة جبهة الجوالن له.
وهكذا فإن الشاعر ومجموعته في الجناح العسكري للتنظيم الحزبي السري استثنى العلويين بصفة
خاصة لكن مخطط الرزاز والشاعر ُك ِ
شف في  8أيلول/سبتمبر  .1966وبدأت التحقيقات التي كانت
ستقود بالتأكيد إلى حاطوم والعسلي ،إذ إن "نسبة كبيرة من الدروز كانوا ضمن الضباط المعتقلين
37
ّ
يشكلون العضوية األساسية لتنظيم حاطوم العسكري السري".
بصدد هذه المؤامرة ،حيث كانوا
وفرّ حاطوم وأبو عسلي إلى األردن ،لينتقدا بشكل علني ألول مرّ ة سيطرة العلويين على السلطة،
وخاصة عملية تطهير الجيش من كافة الضباط البارزين من الطوائف األخرى .وركزوا على كون
االعتقاالت األخيرة على وجه التحديد لم تشمل أي ضابط علوي ،وقال حاطوم في مؤتمر صحفي

عقده في عمان يوم  13أيلول/سبتمبر  :1966إن "الروح الطائفية تنتشر بشكل فاضح في سوريا،
وخاصة في الجيش ،سواء بتعيين الضباط وحتى المجندين ،وإن الفئة الحاكمة تعمد إلى تصفية
ّ
وتحل مكانهم أتباعها في مختلف المناصب .فقد بلغت نسبة العلويين
الضباط والفئات المناهضة لها،
38
في الجيش خمسة مقابل واحد من جميع الطوائف األخرى".
وفي مطلع  1967صدرت األحكام باإلعدام على المجموعة المشتركة في ما سمي بمؤامرة  8أيلول/
سبتمبر .وفيها تم الحكم باإلعدام على نخبة الضباط الدروز في ذلك الوقت ،وهم فهد الشاعر وسليم
حاطوم وطالل أبو عسلي وعبد الرحيم بطحيش وفواز أبو الفضل وقد بدا الحزم والقسوة في
بسط العلويين لسيطرتهم وتكريس انفرادهم بالسلطة العسكرية عند التعامل مع حاطوم .فهذا
ّ
ً
واضعا
وسلم نفسه للسلطات
الضابط الجريء ،ورغم حكم اإلعدام الصادر بحقه ،عاد إلى سوريا
نفسه بتصرّ فها ما إن اندلعت حرب حزيران  1967مع الكيان الصهيوني .لكن القيادة البعثية العسكرية،
ً
غيابيا في  26حزيران/يونيو
العلوية بغالبيتها الساحقة ،سارعت إلى تنفيذ حكم اإلعدام الصادر بحقه
1967.
بعد ذلك كان من السهولة بمكان تصفية كتل الضباط الريفيين المستقلة ،التي لم تكن تتبع ً
أيا من
الفصائل الكبرى .و"تم إعفاء أحمد سويداني رئيس أركان الجيش السوري وهو من حوران ،وكان فيما
سبق من أنصار جديد ،من منصبه .وكان هذا يعني خلع الشخصية العسكرية الرئيسية المتبقية من
وع ّين ً
حوران"ُ 39،
بدال عنه مصطفى طالس ،السني الموالي بشدة لحافظ األسد .ثم اعتقل السويداني
ً
عاما .كما حدثت موجة اعتقاالت
وعدد من مؤيديه من الضباط الحوارنة ،وبقي في سجون األسد 25
أخرى في أيار/مايو  1970بتهمة التآمر لإلطاحة بالحكم لصالح البعث العراقي بتدبير من أمين الحافظ،
ً
ً
وأخيرا تم تطهير آخر مواقع األقليات بتحجيم عبد الكريم
ضباطا من حوران وحلب وإدلب.
ضمّ ت
الجندي ومحاصرته ،وهو رئيس مكتب األمن القومي وآخر الضباط اإلسماعيليين البارزين ،ودفعه

 37فان دام ،الصراع على السلطة في سوريا ،ص .85
 38فان دام ،الصراع على السلطة في سوريا ،ص .93
 39فان دام ،الصراع على السلطة في سوريا ،ص .99
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إلى االنتحار أو تمت تصفيته في ظروف غامضة ،أشير خاللها بأصابع االتهام دون أدلة ملموسة إلى
رفعت األسد.
إضافة إلى هذه العمليات واسعة النطاق لتغيير بنية الجيش وتركيبته؛ كان هناك إجراءات صغيرة
ولكنها بالغة األهمية من حيث النتيجة النهائية ،تتعلق بالترقيات االستثنائية وتسليم القطعات
الحساسة .وتعد حالة الضابط رفعت األسد شقيق حافظ األسد مثالية من هذه الناحية ،سواء لسرعة
صعوده في السلك العسكري أو من خالل الدور الذي لعبه في تغيير المعادالت على نحو غير منظور.
ففي عام  1995كشف العماد مصطفى طالس ،وزير الدفاع السوري ،وبقصد اإلساءة لرفعت األـسد
المنبوذ من السلطة في تلك المرحلة ،الواقعة التالية المتعلقة به:
ً
قررت قيادة الكلية الحربية ومديرها المقدم ّ
طالبا حينها في
عزت جديد ،منح رفعت األسد الذي كان
نيسان/إبريل  ،1965وشقيق اللواء حافظ األسد ،قائد القوى الجوية والدفاع الجوي ،مرتبة األول على
الدورة في دورة المدرعات .وباعتبار طالس رئيس اللجنة الفاحصة ،فقد دقق النتائج ،ليتضح له أن
ً
طالبا.40
"رفعت حاز المرتبة  ،31من أصل تعداد دورة المدرعات البالغة 37
ومع أن طالس يقول إن حافظ لم يعر ذلك أية أهمية وطلب من طالس تثبيت هذه النتيجة؛ إال أن
الشقيق األكبر سرعان ما استدعى رفعت ،وهو خريج جديد ،ليسلمه مفارز من الدبابات ترابط في
المطارات لردع أي محاولة انقالب .وسميت حينها بـ "سرايا الدفاع عن المطارات" والتي سرعان ما
ً
ً
ّ
الحقا
جدا ،لتصبح سنة  ،1967أهم كتيبة دبابات في الجيش السوري ،ولتتحول
تضخمت بشكل كبير
ً
اختصارا بسرايا
بطبيعة الحال إلى القوة التي يبلغ تعدادها  50ألف مقاتل من النخبوية المعروفة
الدفاع فقط.

ً
ً
قائدا ألهم
طائفيا بشكل علني ،عزت جديد،
وفي حرب حزيران/يونيو  ،1967كان المقدم المنحاز
قطعة عسكرية في الجيش هي اللواء سبعين .ويعتقد الباحث الفلسطيني المعروف حنا بطاطو أن
البالغ  66يوم  10حزيران  1967الصادر عن وزير الدفاع حافظ األسد ،الذي أعلن سقوط القنيطرة قبل
أن يدخلها جندي إسرائيلي واحد ،مما أدى إلى انسحاب القوات السورية بشكل كيفي وارتجالي،
جاء على خلفية خشية األسد وجديد من سقوط نظامهما .مما جعلهما يسحبان القطعات الموالية
ً
سريعا إلى دمشق .إذ إن أقوى القطعات حينها وأكثرها طائفية وهي القوة
لهما من الجبهة والعودة
الضاربة في الجيش "اللواء سبعين بقيادة العقيد عزت جديد ،وكتيبة الدبابات بقيادة النقيب رفعت
41
األسد كانت أول من ترك الجبهة تحت جنح الظالم".
ً
أيضا في هذه المرحلة ،ارتفاع عدد القوات المسلحة من نحو  12ألف جندي سنة ،1948
ومن الملفت
42
إلى  60ألف جندي في عام  .1966وهي زيادة تشير إلى تعاظم قوة الجيش في الدولة السورية،
ولكنها تشير أكثر إلى قوة القائمين عليه وسطوتهم.

من  :1968-1970الصراع داخل المعسكر العلوي وتصفية ماتبقى من الشركاء المدنيين

بعد سقوط القيادة القومية في شباط/فبراير  ،1966ثم االنقالب الفاشل لسليم حاطوم ورفاقه" ،تجمع
 40مصطفى طالس ،مرآة حياتي ،العقد الثاني ،1958-1968 ،دمشق :دار طالس ،1995 ،ص  334ومابعد.
 41بطاطو ،فالحو سوريا ،ص .377

 42أجهزة األمن اللبنانية والسورية ،ص .8

80

قائمة المحتويات

؟ايروس ذاقنإ نكمي له

معظم الضباط البعثيين وأعضاء الحزب المدنيين ،إما حول صالح جديد أو حافظ األسد اللذين كانا
أبرز السياسيين في سوريا حينذاك" 43.وآن أوان اقتالع ماتبقى من قيادات التنظيم المدني ،الذين
ّ
ّ
جل تلك القيادات سنية،
تسلم العلويين زمام السلطة بالكامل ،وكانت
وقفوا حجر عثرة أخير أمام
خاصة من منطقة دير الزور الريفية العشائرية.
واتخذ الصراع شكل جدل حول أولوية تطبيق سياسات اقتصادية متشددة ،تستهدف إنهاك طبقة
التجار في المدن .وتصدى للمواجهة س ّنيو الريف ،الذين كانوا بطبيعتهم على خصومة مع المجتمع
السني المديني ،ويقود هذه الكتلة صالح جديد ،فيما اتخذ حافظ األسد ،الذي يقود الكتلة األخرى،
ً
موقفا يقول بضرورة التحالف مع الدول العربية لمحاربة إسرائيل.
ويبدو أن األسد كان يرى أن معركته الداخلية ُحسمت ،باستثناء تلك الكتلة الريفية التي من السهل
ً
إقليميا ،من خالل القضية األكثر شعبية
إزالتها ،وأن عليه التوجه نحو األفق العربي لتمتين وضعه
وهي قضية فلسطين ،للتغطية بشكل كامل على التحوّ ل الجوهري الذي حدث في السلطة داخل
سوريا ،وإبعاد األنظار عنها إلى حين ،والتخفيف قدر المستطاع من المناهضة المدينية للسلطة
الجديدة ،من خالل خطوات تصالحية مع المجتمع السني ،خاصة الطبقة التجارية ،بما اليهدد سلطته،

التي يقع مركز قوتها في الجيش والقوات المسلحة ،والمحتكرة لصالح طائفته.

ومع أن أنصار جديد فازوا بأغلبية ساحقة في مؤتمر الحزب في شهري أيلول/سبتمبر وتشرين األول/
ً
سياسيا عن الحزب ،وفصل الجيش عنه،
أكتوبر سنة 1968؛ فإن األسد استمر في معركته ،وانفصل
وأحكم السيطرة عليه بمنع أي اتصال به من القيادة المدنية.
وفي  13تشرين الثاني/نوفمبر احتل العسكريون الموالون له مكاتب القسم المدني من الحزب ،الذي
44
لم يحصل "مرة أخرى على المركز القوي الذي حظي به لبعض الوقت".

من  1970حتى  :1982انفراد العلويين بالسلطة

منذ وصول حافظ األسد إلى السلطة في سوريا عام  ،1970منح بعض رفاقه المخلصين من الس ّنة
ّ
يشكل أي تهديد
الريفيين" ،مناصب عسكرية عليا من حيث الشكل ،إال أنهم لم يكونوا في وضع
45
للرئيس العلوي الذي كان أتباعه الشخصيون قادرين على قمع أية بادرة عصيان" .وجعل من رفيقه
ً
وزيرا للدفاع ،فيما أسند إلى حليفه ناجي جميل ،منصب قائد
في الكلية العسكرية مصطفى طالس
القوى الجوية ونائب وزير الدفاع .وبينما ُعمّ ر طالس في منصبه من  1972إلى 2004؛ لم يستمر ناجي
جميل في منصبه سوى بضع سنوات ،عندما تم التشكيك بوالئه ،وأزيح عن كافة مناصبه العسكرية،
مع وضعه تحت اإلقامة اإلجبارية حتى وفاته عام 2014.
وكما استعان هو وغيره من ضباط الطائفة بفائض العسكريين من المراتب الدنيا كالجنود وصف
الضباط في بداية مشوارهم ،استعان بمجموعة من الضباط الشبان من أبناء تلك الطائفة لترسيخ
حكمه .ولم ُيعرف عنه تنكره للغالبية العظمى من هؤالء ،وبدورهم حافظوا على إخالص منقطع
النظير له حتى بعد مماته ،وقد جعل منهم في الواقع قادة البالد الحقيقيين ،مع أنهم لم يكونوا من
 43فان دام ،الصراع على السلطة في سوريا ،ص .99

 44فان دام ،الصراع على السلطة في سوريا ،ص .106
 45فان دام ،الصراع على السلطة في سوريا ،ص .106
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الوجوه المشهورة ،أو التي يتم تداولها في وسائل االعالم.
يقسم حنا بطاطو هيكل سلطة األسد إلى أربعة مستويات :األول يتعلق باالتجاه العام للسياسة أو
ّ
46
بالمسائل الحاسمة بالنسبة للنظام ،ويتمتع فيه حافظ األسد "بسلطة فردية ال ينازعه فيها أحد".
باستقالل
يليه مباشرة الرؤساء غير المعلنين لشبكات االستخبارات واألمن المتعددة ،والتي تعمل
ٍ
بعضها عن بعضها اآلخر ،وتتمتع بحرية واسعة ،وتراقب عن كثب كل ما يمس نظامه وإلى جانب
ً
أيضا "قادة التشكيالت المسلحة النخبوية ذات األهمية السياسية والحامية
هؤالء في هذا المستوى
للنظام والرادعة لالنقالبات ،مثل الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والفرقة الثالثة المدرعة وسرايا
الدفاع قبل عام  ."1984وهي الوحدات المدججة بالسالح والرجال األشد والء ،وتع ّد "السند األساسي
لسلطته ،ال القوات العسكرية النظامية التي راح يكد منذ  1970ليبعدها عن السياسة" 47.ويأتي في
المستوى الثالث قيادة حزب البعث التي وجد بطاطو أنها مجرد "هيئة استشارية لألسد" 48،تراقب
ً
ً
ً
وتحديدا الوزراء وكبار موظفي
صحيحا على يدي عناصر المستوى الرابع
تنفيذا
"تنفيذ سياساته
49
الدولة والمحافظين والمجالس التنفيذية" .ويخلص الباحث إلى أنه كان "من العلويين ما ال يقل
عن  61.3%من الضباط الـ  31الذين انتقتهم يد األسد بين عامي  1970و ،1997ليحتلوا المواقع الرئيسية
في القوات المسلحة والتشكيالت العسكرية النخبوية وأجهزة األمن واالستخبارات ،وكان ثمانية من

هؤالء من عشيرته الكلبية ،وأربعة من عشيرة زوجته ،الحدادين".

50

وقد كشفت األحداث الخطيرة التي تعرّ ض لها حكمه بين عامي  1978و 1984عن أهمية هؤالء الضباط،
وكونهم األركان الحقيقية للسلطة .إذ تم على أيديهم ،قمع تمرّ د األخوان المسلمين بوحشية ،وهم
من تم الرجوع إليهم بوصفهم مقررين في صراع حافظ األسد وشقيقه رفعت سنة  .1984إذ ح ّددت
تحالفات هؤالء وانحيازاتهم نهاية الخالف ،الذي قضى بخروج رفعت من البالد .وبدأ حافظ األسد
ً
درسا
مرحلة جديدة من السلطة المطلقة التي ال ينافسه أو يشاركه أو يدانيه فيها أحد ،بعد أن أعطى
ً
عميقا للضباط الذين يقودون قوات النخبة في الجيش ،واألجهزة األمنية ،بكون مصيرهم مرتبط
بمدى رضاه عن والئهم له ،من خالل تعامله مع شقيقه وساعده األيمن ،عندما تمرّ د.
ُ
ويع ّد مؤتمر حزب البعث الذي ُعقد في شباط/فبراير  ،1985عالمة فارقة للوصول إلى لحظة االستقرار
المطلق لسلطة حافظ األسد ،وفيه تم اختيار القيادات التي سيبقى معظمها حتى مماته بعد خمسة
ً
عاما .وقد جاءت أسماء العسكريين الذين تم اختيارهم عن التنظيم الحزبي العسكري ،لتعكس
عشر
صورة واقع السلطة في البالد على نحو بعيد ،وهنا قائمة بأسماء ممثلي التنظيم الحزبي العسكري
ومناصبهم:
الفريق حافظ األسد ،القائد العام ،علوي.
العماد أول مصطفى طالس وزير الدفاع ،سني.
لعماد حكمت الشهابي ،رئيس هيئة األركان ،سني.
اللواء إبراهيم صافي قائد الفرقة األولى ،علوي.
 46بطاطو ،فالحو سوريا ،ص .387
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اللواء شفيق فياض قائد الفرقة الثالثة المدرعة ،علوي.
ً
اللواء صبحي كسرى حداد قائد القوى الجوية ،سني ،أقيل في  1986وجاء بدال عنه محمد
علي مالحفجي ،سني ،وفي  1994عين اللواء محمد الخولي.
اللواء عدنان سليمان حسن ،قائد الفرقة التاسعة ثم مدير األمن السياسي ،علوي.
العماد علي أصالن نائب رئيس هيئة األركان ،علوي.
اللواء علي الصالح ،قائد الدفاع الجوي ،علوي.
العماد علي دوبا ،نائب رئيس هيئة األركان ورئيس شعبة المخابرات العسكرية ،علوي.
اللواء علي حيدر ،قائد القوات الخاصة ،علوي ،أقيل في  1994وعين بدالً منه علي حبيب.
اللواء فؤاد عيسى ،رئيس المخابرات العامة ،توفي بعد سنتين ،سني.
اللواء مصطفى طيارة قائد القوى البحرية ،سني.
العماد حسن تركماني نائب رئيس هيئة األركان ،سني.
اللواء محمد مالحفجي نائب قائد لواء القوى الجوية تقاعد في  ،1994سني.
اللواء محمد الخولي نائب قائد القوى الجوية ورئيس المخابرات الجوية ،علوي.
اللواء محمد العلي قائد الجيش الشعبي ،علوي.
رفعت األسد ،نائب الرئيس للشؤون األمنية ،علوي ،المنصب الذي منح إياه في تشرين الثاني/
نوفمبر .1984

مع وجود عدد من األعوان المهمين خارج هذه القائمة ،مثل :اللواء محمد ناصيف خير بك ،رئيس
فرع األمن الداخلي في إدارة أمن الدولة صاحب الكلمة العليا فيها ،علوي .واللواء عدنان مخلوف
قائد الحرس الجمهوري ،علوي .واللواء عدنان األسد ابن شقيقه قائد سرايا الدفاع .واللواء حكمت
51
إبراهيم مدير إدارة شؤون الضباط ،علوي".
وفي سنوات حكم األسد األب ،تضاعف عديد الجيش عدة مرات ،ليبلغ عام  1985نحو " ،396.000إضافة
إلى  300ألف في االحتياط" 52.وزادت حدة صورة الجيش كحام للنظام بقوة أكبر ،واصطبغت تلك
الصورة بصبغة طائفية ال لبس فيها .ففي سنة  1992كان ضباط علويون يقودون "سبع فرق من بين
ّ
شكلت في حينه الجيش السوري النظامي" 53.بينما "لم يكونوا يقودون في عام
الفرق التسع التي
54
 1973سوى فرقتين من فرق الجيش النظامي الخمس" ،ولم تكن نسبة الضباط في المراتب األخرى،
أو نسبة صف الضباط ،أقل من ذلك.
وفقط على مستوى الجنود الصغار المكلفين بخدمة العلم على نحو إجباري كانت النسبة ترجح
ّ
شكلت تجربة الخدمة اإللزامية ،المناسبة الوحيدة الحتكاك المجتمعات
بما يفوق الـ  70%للس ّنة .وقد
ً
ً
خصوصا .وهي تجربة عمّ قت
عموما ،والمجتمع العلوي
السنية ،خاصة المدينية ،مع الكيان العسكري
ّ

الهوة ،وانفصال ذلك الجيش عن المجتمع،
ورسخت صورته في أذهان أولئك الشبان كجيش معادٍ
ّ
لمجتمعهم وخارج عنه ،من خالل ابتزازهم والتحامل عليهم .وهو ما أدى لظهور تقليد شاذ غير معلن
ً
عددا
في تلك المؤسسةُ ،دعي بالتفييش ،حيث يستطيع أي ضابط مهما تد ّنت رتبته أن "يعفي"
من الجنود من الخدمة ،ويرسلهم في إجازات مفتوحة إلى ذويهم ،وذلك مقابل مبلغ نقدي ُيدفع
ً
شهريا .ويتفاوت ذلك المبلغ ،بحسب ظرف األسرة المادي وجشع الضابط .وبهذه الطريقة أصبح
ً
مربحا بصورة خيالية لمن يعتنقه .إذ يحصل الضابط على أضعاف عدة لما يجنيه أي
سلك الجندية
 51فان دام ،الصراع على السلطة في سوريا ،ص .174
 52جويجاتي ،ص ً ،4
نقال عن :توماس كولليلو" ،سوريا ،دراسة البالد" ،قسم األبحاث الفيدرالي ،مكتبة الكونغرس ،اإلدارة الرئيسية،
قسم الجيش ،اإلصدار الثالث  ،1988الصفحات .236-259
 53بطاطو ،فالحو سوريا ،ص .422

 54بطاطو ،فالحو سوريا ،ص .422
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ً
مكانا للي ذراع المجتمعات الرافضة للنظام من خالل السيطرة
موظف آخر في الدولة .كما أصبح
ُ
ً
تباعا في الجيش ،وأرغمت فئات المجتمع،
والهيمنة المستمرة على العائالت التي سيخدم أبناؤها
بهذه الوسيلة من بين وسائل عدة ،على اإلبقاء على صلة مستمرة ومصلحية مع القادة العسكريين
بمختلف رتبهم.
وإلى جانب هذه الظاهرة الكبيرة ،أي التفييش ،كان ثمة ظواهر أقل أهمية لكن لها مردودها االقتصادي
ّ
المؤثر .كمنح اإلجازات للجنود لوقت محدود ،واالستيالء على رواتب ومخصصات الـ" مفيشين"،
ّ
وشكلت
واإلعفاء من العقوبات التي كان عناصر المراتب الدنيا كصف الضباط يتفنون باختراعها،
مصدر دخل خاص بهم .أما أولئك الشبان الذين يبقون تحت السالح لعدم قدرتهم على دفع أي مال،
ّ
ً
نوعا من العبودية المزدوجة ،للطائفة من جهة
وجلهم من األرياف الفقيرة ،فإنهم يعتبرون خدمتهم
ً
عميقا في قلوبهم.
وللفقر من جهة أخرى ،وهي الواقعة التي ستحفر ذكراها
ً
ً
مقصودا من القيادات
سلوكا
وتبدو عملية إطالق الضباط وبقية المحترفين في قطاع الجيش،
العليا ،جرى من خاللها إخضاع المجتمع ،وإعالء شأن السلطة القائمة ،التي تتيح لهم فرض األتاوات
على أبنائه ،خاصة من الطائفة السنية .إذ قلما ُيشاهد جندي من الطائفة العلوية في قطعات الجيش

العادية ،حيث كانوا يفرزون عند خدمة العلم إلى وحدات النخبة ،كالحرس الجمهوري والقوات
الخاصة واألجهزة األمنية ،التي يتمتع الجنود فيها بمستويات عالية من السلطة والنفوذ ،قد ال يتمتع
بها ضابط من بقية الفئات برتبة متوسطة في الجيش .وهذا الوضع كله محروس بالمنع الحازم
ً
ً
علنا ،مصيرٌ أسود.
سرا أو
لتناوله أو الحديث عنه ،إذ ينتظر من يجرؤ على مناقشته
وقد ّ
رتب حافظ األسد هذه األوضاع بصبر وأناة طوال سنوات حكمه التي بلغت ثالثة عقود،
ّ
جل نشاطه في الصعيد الداخلي .بينما ُعرف عنه "نقص اهتمامه النسبي بالمشكالت
واستحوذت على
55
تمس جوانب حياة المواطن ،لكنها ال
االقتصادية أو غيرها من المسائل ذات الطبيعة الفنية" ،التي
ّ
تهدد سلطته العسكرية.

من  :2011 2000-استمرار النظام بالعطالة ،وبحث أركانه عن الثراء خارج الجيش

ّ
تجلت قوة سياسات حافظ األسد األمنية الداخلية ورسوخها في التوريث السلس للسلطة إلى
ً
شيئا لم يحدث
ابنه عند وفاته في مطلع صيف  ،2000التي لم يكدر صفوها أي حادث .وبدا أن
في سوريا .وهو ما طمأن بشار األسد وأغراه ببذل الوعود لتخفيف القبضة الصلبة للجيش على
المجتمع ،وإجراء بعض اإلصالحات السياسية ،ال بل واإلصالحات العسكرية .لكن تجاربه األولى،
ً
سريعا مقدار االحتقان الكامن في المجتمع من ناحية ،ومقدار سيطرة رجال أبيه األمنيين
كشفت له
والعسكريين على النظام ،وارتهان النظام وبقائه ببقاء امتيازاتهم وسطوتهم .فتراجع عن مخططات
ً
ً
عددا
جميعا وعاد إلى سياسات والده ،باستثناء سياسات االنفتاح االقتصادي التي جلبت
االنفتاح
من المتمولين العلويين ،ممن أثروا في المراحل السابقة عبر صلتهم بالمؤسسة األمنية والعسكرية،
ّ
ليحلهم في قلب عالم التجارة واألعمال ،الذي كان يهيمن عليه س ّنة المدن .وليتحوّ ل ابن خاله رامي

مخلوف ،وفي مدة وجيزة ال تتعدى السنوات العشر ،من ابن شرطي في الجمارك ،إلى واحد من أكبر
المتمولين ورجال األعمال ،ليس في سوريا فحسب ،بل على صعيد العالم .وليتمكن من خالل شركة
ً
االتصاالت الخليوية التي ُحكرت عليه ،من اقتطاع جزء اليستهان به ،من دخل ّ
هاتفا
كل سوري حمل
 55بطاطو ،فالحو سوريا ،ص .510
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ً
نوعا من اإلتاوة أو الضريبة غير المباشرة،
السنية،
جواالً ،األمر الذي بدا للسوريين ،وخاصة الغالبية
ّ
ً
ً
وأمنيا على البالد ،ولربما من
عسكريا
وال يبررها سوى سلطة الطائفة والعائلة الحاكمة وسيطرتها
المفيد أن نذكر هنا ،أن أول صرخة احتجاج قبيل الثورة السورية كان موضوعها االعتراض على
أسعار المكالمات الهاتفية الخليوية ،عبر شبكات التواصل االجتماعي.
ً
نوعا ما في الجيش السوري ،قرار داخلي أصدره
ومن بين المحاوالت الفاشلة لجعل األوضاع طبيعية
بشار األسد في سنة  ،2003يقضي بأن يكون القبول في الكليات العسكرية على أساس جغرافي ،أي
تخصيص مقاعد لكل محافظة تتناسب وعدد السكان فيها ،مع اإلبقاء على تفضيل ألبناء العسكريين
ً
مفهوما أن هذه النسبة ستكون من حصة طالب علويين ،لكن التجربة لم
بواقع  .12.5%وبالطبع كان
ً
ُتعمّ ر سوى سنة واحدةُ ،
أرقاما بدت غريبة
وط ّبقت في كلية واحدة هي الكلية الحربية ،وجلبت
وغير مقبولة في المؤسسة العسكرية السورية ولم تعرفها عبر تاريخها .حيث ُقبل على سبيل المثال
ً
ً
ً
علويا ،و 47من باقي
سنيا ،و81
طالبا ،بينهم 128
في كلية المشاة بحمص ،للدورة  59ما مجموعه 256
الطوائف واألديان ،وبلغ االحتجاج الضمني في صفوف العسكريين العلويين أن ُسمّ يت هذه الدورة
على نحو تهكمي بـ "دورة الس ّنة" .وتحت ضغط كبار القادة العسكريين تم التراجع عن هذا القرار ،بل
وأودت بالضابط الذي أناط به األسد قيادة هذه التغييرات ،وهو العماد هايل حورية ،نائب رئيس

هيئة األركان ،الذي أحيل إلى التقاعد بشكل مفاجئ.

وتميز عهد بشار األسد ،بإخراج بعض كبار المسؤولين العسكريين لثرواتهم واالستثمار فيها داخل
ّ
ً
سوريا وخارجها ،وهو ماكان مُ حرما في زمن حافظ األسد ،الذي سمح لهم بالتمتع بما يجنونه من
قطاع الجيش واألمن ،ولكن ليس بمعزل عن ذاك الجيش ،إلبقائهم ملتصقين بالنظام وملتزمين
بالدفاع عنه .والمثال الوحيد الذي سمح له بنقل ثروته إلى خارج الجيش هو شقيقه رفعت األسد،
ً
نهائيا.
لكن ثمن ذلك كان خروجه من لعبة السلطة
ً
أيضا ،اتسعت قاعدة الفساد ودرجة علنيته في الجيش ،وامتدت من استغالل الفئة
وفي فترة بشار
السنية داخله إلى سرقة تعيينات الجنود من الطعام والتالعب في مخصصاته األخرى كالوقود
والمالبس .وتستقر صورة المجند السوري الملتحق بخدمة العلم ،بثيابه الرثة ومنظره الهزيل في
ً
بؤسا .حيث يعاني من يبقى بال "تفييش" أو دعم من قائده
المخيال الشعبي كأكثر فئات المجتمع
ً
أوضاعا مزرية .وشاع عن الجيش السوري لقب "جيش أبو شحاطة" ،ألن الجندي يقضي معظم
ً
مرتديا الخف المنزلي بدالً من الحذاء العسكري المعروف .ومعظم هذه الفئة هي من س ّنة
أوقاته
ً
كليا سياسات التنمية بمختلف أشكالها .فيما
المناطق الريفية الفقيرة في سوريا ،التي حادت عنها

ّ
تركز اهتمام بشار األسد ،والجماعات المصلحية من أبناء كبار ضباط أبيه ،على الفئات المدينية
الغنية ،وعلى عقد شراكات سياسية واقتصادية معها.
ً
باكرا ،فهي
هذه الوضعية ستفسر بشكل كبير انتفاض أبناء المناطق السنية الريفية وحملهم السالح
لم تنعم بالوضع المميز ألبناء الريف العلوي ،ولم تخصص بأي جزء من سياسات االنفتاح االقتصادي
التي سمّ يت بـ "السوق االجتماعي" ،التي جلبت بعض االزدهار للمدن ،لكنها زادت معدالت النهب
واالستنزاف للقطاع الزراعي والمستفيدين منه.

 : 2011مرحلة الثورة ،نهاية مسار منحرف

ً
انتفاضا على سلطة عسكرية أمنية ،ذات توليفة خاصة،
منذ لحظاتها األولى ،كانت الثورة السورية
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ُ
طائفية وطبقية ،أطلق عليها مصطلح نظام األسد .وجسد ذلك لجوء النظام منذ اللحظات األولى لما
أسماه بالحل األمني ،الذي تع ّثرت به كل محاوالت الحل السياسي الداخلية واإلقليمية والدولية .ولم
ً
ً
واحدا للنظام ،وهو نزع سالحه
شيئا
يتم اجتراح أي مخرج غير عسكري لألزمة ،ألن السياسة تعني
األساسي والوحيد ،المتمثل بتفوقه في الميدان العسكري على المجتمع السوري.
وعلى الرغم من محاوالت الحركات والشخصيات السياسية ،والمنظمات المدنية التي قادت الحراك
السلمي ،توجيهه وجهة سياسية مطلبية ،باتجاه مزيد من الحريات ،والحصول على أفق أكثر
ديمقراطية؛ فإن المواجهة انزلقت بسرعة إلى طبيعتها الجوهرية وهي الصراع الطائفي .الذي سرّ ع
منه النظام بسلوكه المقصود ،لتصدير المشهد للعالم الخارجي على أنه انتفاضة ذات صبغة دينية
وليست سياسية ،ولرص صفوف الطائفة واألقليات وراءه بتخويفهم من هيمنة األكثرية السنية في
حال نجاحها بالوصول إلى السلطة.
وبهذه المناسبة ،برز جدل معلن في المجتمع السوري ونخبه السياسية والثقافية ،حول ديمقراطية
ً
ّ
ستحل السنة في الحكم بنظرهم ،وعلمانية الدولة،
عموما ،ألنها
الدولة ،التي تتخوف منها األقليات
السنية أنها ذريعة لتهميشها وإلغاء ّ
حقها في القيادة .وعلى الرغم من تخندق
التي تعتقد الجماعة
ّ

القوى المؤيدة للنظام حوله على أساس ديني ،واستدعائه لطيف واسع من التنظيمات الشيعية من
عدة أماكن من العالم وعلى رأسها حزب هللا اللبناني وفصائل عراقية وإيرانية؛ فإنه استمر في
ً
أيضا ما واظبت عليه المعارضة السورية
دعاويه العلمانية ليواري الوجه الحقيقي للصراع .وهو
باالستمرار في رفع شعارات الديمقراطية والحقوق السياسية المشروعة ،على الرغم من أن جوهر
ّ
ّ
توجه مذهبي معلن ،وغير منكر.
المسلحة وجزء من بنيتها السياسية ،مبني على
مقاومتها
وعلى صعيد الجيش ،انشق معظم العسكريين السنة من ضباط وصف ضباط وجنود ،إال أن كتلتهم
ّ
الموحدة .وهيمنت على المشهد
كانت متواضعة التأثير ،بسبب افتقارها إلى الدعم والقيادة القوية
ً
ّ
توجهات مذهبية صريحة ،حازت على المصداقية في
تدريجيا تنظيمات عسكرية ذات
العسكري
ّ
تسلط الطائفة العلوية على مصير البالد
المجتمع السوري إلشارتها بجرأة إلى مكمن المعضلة ،وهو
ومواردها ومقدراتها.
وقد ّ
عززت شعارات تلك الحركات ،ربما عن غير قصد ،موقع نظام األسد داخل الطائفة العلوية
وفي األوساط الشيعية اإلقليمية ،التي تخندقت معه ودافعت عنه ،ودفعت العديد من الحكومات
ِّ
المتخوفة من الم ّد الديني إلى مساندته أو التغاضي عن انتهاكاته.
ً
دفاعا عن مكتسباتهم ووضعهم المميز في
لقد قاتل الضباط والجنود العلويون في بداية الثورة
ً
مجزيا على نحو استثنائي.
جهاز الدولة ،ثم استمروا في القتال عندما أصبح اقتصاد تلك الحرب
إذ أباح األسد لجنوده كافة المناطق السنية التي يبسطون سيطرتهم عليها ،ونهبوا ممتلكات أهالي
تلك المناطق التي غادرها معظم السكان األصليين ،كما تفعل الجيوش الغازية في العصور الوسطى،
وبيعت الممتلكات المنهوبة من قبل قوات النظام بأسعار بخسة في أسواق ُسمّ يت على نحو فج
بـ "سوق السنة" .إضافة إلى تجارة المعتقلين الذين ُيع ّدون بعشرات اآلالف .إذ ُدفعت مبالغ طائلة
لعناصر النظام من أجل اإلفراج عن بعضهم أو مساعدتهم في المعتقل أو حتى لمجرد معرفة أي
ً
وترسخ موقفها
تدريجيا بعد زيادة قوة التنظيمات السنية
معلومة عنهم .لكن الدوافع بدأت تتغير
ّ
الطائفي ،إذ بدأ الطائفيون في جانب النظام يقاتلون ألسباب وجودية أكثر منها مصلحية آنية تتعلق
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ّ
المتحصلة من الحرب ،وهو ما جعل المواجهة تذهب إلى أقصى درجات
ببقاء النظام أو المكاسب
ً
بعيدا عن أي تنميق أو تجميل.
الوضوح،
إن الحصول على بيانات عن الجيش السوري ،مسألة بالغة الصعوبة ،لتكتم النظام عليها وحمايتها
ً
جزئيا
باعتبارها أخص أسراره وأكثرها خطورة .لذا لجأ الباحث إلى االستقصاء إلعطاء أرقام دالة
على تركيبة ذلك الجيش وبنيته في العقود الثالثة الماضية ،وجمع بيانات عن دورات الضباط التي
أمكن الوصول إلى ثالثة من أفرادهاَ ،
وق َ
بين عدد الضباط
اطع معلوماتهم حولها ،وخرج بجدول ُي ّ
المتخرجين من كل دورة ،وعدد الضباط من الطائفة العلوية ،والسنية ،ومن بقية الطوائف واألديان،
وقد توصل للنتائج اإلحصائية المبينة في الجدول الملحق ،وخالصتها:
ً
ً
في  34دورة طالب ضباط ،تخرّ جت بين عامي  1983وّ ،2013
ضابطا من
ضابطا ،منهم 4208
تأهل 5729
ً
ً
ضابطا من بقية
ضابطا من الطائفة السنية ،بنسبة  ،18.5%و460
الطائفة العلوية ،وبنسبة  ،73.5%و1061
الطوائف واألديان ،بنسبة .8%.
وتختلف التقديرات حول نسبة العلويين بين سكان سوريا ،لكنها ُتجمِ ع على أنهم دون الـ ،15%أما

نسبة السنة فتتجاوز الـ  50%وفق التقديرات كافة.

وحري بنا أن نلفت النظر ،إلى أن وزارة الداخلية عوملت بطريقة مختلفة ،إذ ُتركت بما لها من سلطة
ً
ً
ألفا) لكي يكون شغل وظائفها على أساس التمثيل
نسبيا (نحو 25
محدودة ،وعدد منسوبين قليل
الجغرافي للسكان .ولدينا على سبيل المثال إحصائية عن الدورة  29ضباط شرطة المتخرجة سنة
ً
ً
علويا بنسبة  ،32%و174
ضابطا
 ،2001حيث نجد أن من بين المتخرجين البالغ عددهم  ،294هناك 95
ً
ً
ً
ضابطا من بقية الطوائف ماتبقى من المقاعد.
سنيا بنسبة  ،59%فيما شغل 25
ضابطا

دور األجهزة األمنية

جعل حافظ األسد سيطرته أمنية بالدرجة األولى ،منذ أن وطد أركان حكمه ،ودارت كافة عمليات
ً
بعيدا عن األضواء .وبواسطتها
إخضاع الشعب السوري وتدجينه في أقبية أجهزة المخابرات المظلمة
تمت حماية الحالة الطائفية الشاذة ،بجدران عالية من السرية والكتمان ،وتراجعت أهمية قادة
القطعات النخبوية في الجيش من حيث الترتيب ابتداء من نهاية عام  ،1984الذي شهد انتهاء أي
خطر عسكري مباشر لتنظيم األخوان المسلمين ،وزوال أي احتمال للمنافسة من داخل النظام بإزاحة
الشقيق رفعت .وقد صمّ م األسد األب ،األجهزة األمنية العديدة والمتشعبة ،لتكون في حالة تنافس
دائم لكسب رضاه ،فهو المرجعية الوحيدة لألجهزة كافة ،المستقلة عن أي سلطة سواه ،بل إنها
فوق أية سلطة أخرى ،ويراقب بعضها البعض ،كما تراقب الصغيرة والكبيرة في المجتمع السوري
والجيش.
ّ
شكل رؤساء هذه األجهزة ،إضافة إلى قادة الوحدات الرئيسية في الجيش ،القيادة السياسية
وقد
الحقيقية في البالد .يديرون أدق الشؤون ويتقاسمون المكاسب والمنافع السياسة ،كما لو كان كل
واحد منهم زعيم حزب سياسي .فعلى سبيل المثال كان لكل شخص من هؤالء حلفاء من األدنى
رتبة في الجيش وأجهزة األمن ،وله مجموعة من المناصب المدنية العليا التي يختار من يشغلها
بنفسه ،بما فيها الوزارات.
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ً
مطلوبا من تلك األجهزة منع أي بادرة تمرد ضد النظام
ومن خالل سلطاتها غير المحدودة ،كان
وقمعها ،سواء في الجيش أو المجتمع .وعند تحقيق هذا المطلب يصبح بإمكانها جباية المكافأة
لعملها من المجتمع مباشرة على شكل مكاسب مختلفة ومتنوعة ،تبدأ من االبتزاز المالي ،وتمر
بالعموالت والر َ
َشاوَ ى التي تدفع للحصول على ما عرف في سوريا بالموافقة األمنية .وهي كناية عن
سماح تلك األجهزة بإقامة أي نوع من أنواع النشاطات بعد دراسته ،سواء تعلق األمر بافتتاح شركة
ً
صالونا للحالقة ،أو حتى
أو متجر ،أو قبول انتساب شخص ما إلى وظيفة في الدولة ،أو افتتاحه
ً
معلوما ،يتدرج
إقامة حفل زفاف .والمبلغ المطلوب للحصول على تلك الموافقة يصبح مع الزمن
ً
صعودا وفق رتبة من يتعين عليه تحمّ ل مسؤولية منحها ،والمكسب الذي قد يجنيه الحاصل عليها.
وفي "أرشيف إلكتروني" لفرع األمن السياسي في دير الزور ،تم تسريبه ُبعيد سيطرة الثوار عليه
في  ،29/1/2013حصل الباحث على نسخة منه ،وتحقق من صحته عبر منشقين عن هذا الجهاز ،يمكن
مطالعة عدد كبير من برقيات ذلك الفرع التي تدور حول شؤون مختلفة للمواطنين .وثمة نماذج تبدأ
من تناول الحياة الشخصية للسكان وعالقاتهم االجتماعية ،إلى منح وثائق السفر ،إلى تقرير تفصيلي
عن انتخابات جمعية فالحية في إحدى قرى دير الزور النائية ،وما إلى ذلك من الشؤون المتواضعة
والتي ال قيمة لها ،وصوالً إلى أحداث جسيمة كمقتل عدد من المواطنين في مداهمات لدوريات
الفرع المذكورُ ،
ص ّنفت ببساطة وبكلمات قليلة تحت بند "انفجار عبوة ناسفة كانوا يع ّدونها" .ويبدو

أنها الصيغة المختارة لتبرير عمليات القتل خارج القانون .إضافة بطبيعة الحال إلى قوائم المطلوبين
لالعتقالُ ،
ويق ّدر عددهم في األرشيف الجزئي الذي يغطي نحو ثالثة أشهر فقط ،من شهر نيسان/
ً
علما أن عدد سكان المحافظة لم يكن يتجاوز
إبريل إلى شهر تموز/يوليو  ،2011بنحو  37ألف مطلوب.
المليون ونصف المليون ،وهذا فقط بالنسبة لجهاز األمن السياسي ،األقل صالحيات بين أجهزة
56
المخابرات األخرى.
إضافة إلى ذلك ،فقد سيطر أبناء الطائفة العلوية على مجال التوظيف الحكومي في القطاعات
المدنية ،بفضل نفوذهم في أجهزة األمن وقوات النخبة العسكرية ،وهي السلطة الحقيقية في
البالد ،وهو أمر فاقم مستويات الفساد في القطاع اإلداري السوري ،ألن العائدات غير الشرعية ،لهذه
ً
أساسا ،تصاعدت لتسد متطلبات الجهات التي تمنحها.
الوظائف غير المستحقة
ّ
وعزز
وأدى تصاعد عدد الوظائف غير اإلنتاجية وغير الضرورية إلى بروز ظاهرة البطالة المق ّنعة.
التوظيف غير المتناسب حالة االحتقان الطائفي الصامتة ،فنسبة التوظيف بين المواطنين من منطقة
الريف الساحلي بلغت وفق تقديرات أولية نحو  90%من الشبان والشابات ،سواء في الجيش أو
األمن أو القطاعات الحكومية األخرى .بينما لم تتجاوز نسبة الـ  5%في مناطق أخرى مثل محافظات
المنطقة الشرقية الثالث .ووفق المكتب المركزي لإلحصاء في سوريا ،كان عدد العاملين في قطاع
"إداريون وأعمال مكتبية" ،أي موظفي الدولة اإلداريين الذين يسيرون معامالت المواطنيين ،قد بلغ
ً
موظفا ،بينما بلغ عدد العاملين في هذا القطاع للعام
في محافظة الحسكة ذات الغالبية السنية13.434 ،
ً
موظفا ،أي أكثر من ضعفي األولى .وتكمن
ذاته في محافظة طرطوس ،ذات الغالبية العلوية 30.611
المفارقة األكبر في كون عدد سكان محافظة الحسكة يمثل نحو ضعفي عدد سكان طرطوس ،فقد
57
ألفا وً 768
بلغ لألولى ً 1.425
ألفا لطرطوس.
 56نسخة محفوظة عن األرشيف لدى “مبادرة اإلصالح العربي".

 57المصدر بالنسبة لعدد العاملين :الجمهورية العربية السورية ،رئاسة مجلس الوزراء ،المكتب المركزي لإلحصاء ،المجموعة
اإلحصائية لسنة  ،2008قوة العمل ،الجدول رقم  .10المصدر ألعداد السكان :الجمهورية العربية السورية ،رئاسة مجلس الوزراء،
المكتب المركزي لإلحصاء ،تقدير عدد السكان حسب المحافظات منتصف  ،2009جدول رقم .2/12
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ثمّ ة أربعة أجهزة للمخابرات في سوريا ،يتفرع عنها عشرات الفروع التي تغطي األراضي السورية
كاملة ،وهذه األجهزة هي:
•جهاز األمن السياسي ،يتبع لوزارة الداخلية ،وله فروع في المحافظات كافة ،وأقسام ومفارز في
كافة المدن والبلدات.
ً
أيضا فروع في المحافظات كافة
•جهاز األمن العسكري ،أو شعبة المخابرات العسكرية ،وله
ً
نظريا لرئيس هيئة األركان العامة ،لكنه متصل مباشرة برئيس الجمهورية.
وأقسام ومفارز ،ويتبع
•المخابرات العامة ،أو أمن الدولة ،ويتبع لمكتب األمن القومي في حزب البعث ،ويرأسه بشكل
تقليدي ضابط سني ،لكن على الدوام كان رئيس ما ُيعرف بالفرع الداخلي ،داخل هذا الجهاز،
هو رئيسه الفعلي ،وتواله على الدوام علوي ،كان لفترة طويلة محمد ناصيف ،المستشار األمني
األول لألسد األب.
ً
نظريا تأمين كل ما يتعلق بشوؤن القوى الجوية ووضعها
•المخابرات الجوية ،وهي جهاز أنيط به
جز لناحية
تحت الرقابة الدائمة .فسالح الجو ،وألسباب تتعلق باللياقة الصحية ،ولكونه غير مُ ٍ
حصد المكاسب من الجنود كما في قطعات المشاة والمدرعات؛ ظلت نسبة الضباط السنة فيه
عالية ومقلقة بالنسبة لحافظ األسد ،مما دفعه لتخصيصه بهذا الجهاز .الذي استفحل دوره
ليطغى على كافة األجهزة األخرى من حيث النفوذ والقوة ،بفضل قائده محمد الخولي ،الذي
شغل إضافة لقيادة هذا الجهاز ،منصب رئيس لجنة المخابرات الرئاسية ،وتع ّد المخابرات الجوية
الجهاز األكثر طائفية ودموية وال دستورية.

وقد مارست هذه األجهزة أنواع االنتهاكات كلها ،في سبيل تأمين بقاء النظام ،ومع أنها لم تكن
بحاجة إلى نص دستوري لتقترف ما اقترفت .يجدر بنا أن نذكر أنها كانت محمية من الناحية
القانونية بالمادة  ،16من قانون (إحداث إدارة أمن الدولة) ،الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( )14تاريخ
 ،25/1/1969والمادة ( )74من قانون التنظيمات الداخلية إلدارة أمن الدولة ،وقواعد خدمة العاملين فيها،
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  549بتاريخ  ،25/5/1969وفيهما:
المادة  :16ال يجوز مالحقة أي من العاملين في اإلدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ
المهمات المحددة الموكولة إليهم أو في معرض قيامهم بها إال بموجب أمر مالحقة يصدر عن المدير.
المادة  :74ال يجوز مالحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين إليها أو
المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء ،في الجرائم الناشئة عن الوظيفة ،أو في معرض قيامه بها قبل
إحالته على مجلس التأديب في اإلدارة واستصدار أمر مالحقة من قبل المدير.
وقد سرت هذه المراسيم على األجهزة األخرى المستحدثة بعد سنة  ،1969في عهد حافظ األسد،
ً
ً
ً
وحاجزا بينهم وبين أي
وحاميا لهم ولميزاتهم،
سيدا لعناصره
بحيث أصبح مدير كل جهاز أمني
مطالبة قانونية قد تلحق بهم ،مهما كانت الجرائم التي يقترفونها ،وسواء كانت في إطار الخدمة أو
خارجها.
وقد اتسمت هذه األجهزة بالسمات المشتركة ألجهزة مخابرات األنظمة القمعية في القرن العشرين،
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كيف وفق رؤية القادة ،وتولي مهمة الضبط
مثل تداخل الصالحيات ،وعدم وضوح المهمات التي ُت ّ
القضائي ،والقيام بعمليات االعتقال والتغييب القسري دون الرجوع إلى أية جهة أخرى ،وتنفيذ
ّ
والتضخم من حيث عدد
أعمال قتل خارج القانون ،ونهب المال العام ،وخرق األنظمة والقوانين،
األجهزة والعناصر ،واالمتيازات الممنوحة للمنسوبين ،والتسييس.
ً
أيضا اتسمت بصفة خاصة قد تكون بصمة حافظ األسد بالذات ،الذي خبر كافة مراحل الصراع
لكنها
على السلطة ،وعرف عن كثب مكامن القوة والضعف ،وأساليب حشد األنصار وتجنيدهم لخدمته.
وعلى األخص خبرته المبكرة مع العسكريين في المراتب الدنيا من طائفته ،التي كان لها دور حاسم
في رفعه إلى سدة الحكم .وصمم تلك األجهزة التي تقتضي وجود عدد ضئيل من الضباط ،ال تتجاوز
نسبتهم  5%من أية منظومة ،بينما الغالبية العظمى هي من صف الضباط ،وبذلك أفسح المجال
عال
لدخول عناصر بمؤهالت بسيطة ،ليحتلوا مواقع تتمتع بميزات يحلم بها ضباط على مستوى
ٍ
من التدريب والمؤهالت مثل الضباط الطيارين.
وإذا أضفنا إلى هذه السمة أن معظم المقبولين في سلك األمن ،خاصة العسكري بفرعيه؛ األمن
ً
ثقافيا على
العسكري والمخابرات الجوية ،هم من الطائفة العلوية ،أو بعبارة أدق من فئاتها الدنيا
ً
مضاعفا للنظام ،الذي يغذي فيهم مشاعر التفوّ ق الطائفي الشعبوية ،ويغدق
األقل؛ فيصبح الوالء

عليهم الميزات والمكاسب ،فيتحولون بفعل ذلك إلى كتلة عصبوية غوغائية متجانسة ومترابطة
ً
وجوديا ليس ببقاء النظام وحسب ،بل بشخص من أسبغ عليهم هذا الوضع ،بوصفة
بشدة ،وترتبط
أمثولة أو مثالً أعلى ،تتجسد فيه صورتهم كما لو كان مرآة للذات الجماعية.
ّ
حصن حافظ األسد نفسه بالفئة الشعبية الكاسحة من الطائفة العلوية ،وبوالئها األعمى ،الذي
لقد
بلغ مراتب التأليه ،للتصدي للفئات الشعبية من الطائفة السنية أوالً ،وللتصدي لنخبة النظام وكبار
ً
ثانيا.
ضباطه ،الذين قد ُتراود بعضهم الرغبة أو الطموح ،لمنافسة سلطة األسد ومكانته أو عائلته
ً
ولم يكن مُ
ستغربا على اإلطالق ،وفق المعطيات السابقة ،أن تلعب أجهزة األمن الدور الذي لعبته
في الثورة السورية ،وهو مجرد تصعيد لعملها طوال أربعة عقود من حكم األسد ،أو نقله من األقبية
المظلمة الكتيمة ،إلى الضوء والعلن.
ُ
وي ّ
رجح نشطاء في مجال حقوق اإلنسان ،أن تكون تلك األجهزة ،خاصة األمن العسكري والمخابرات
الجوية ،مسؤولة عن إخفاء أكثر من  200ألف مواطن سوري وقتلهم ،منذ بداية الثورة عام .2011
إضافة إلى مسؤوليتها عن إخفاء عشرات األلوف من المواطنين في العقود السابقة وقتلهم ،خاصة
في مُ عتقل تدمر الشهير ،وسجن صيدنايا ،وسجون الفروع األمنية.
وقد تعرّ ف العالم على جانب من جرائم هذه األجهزة من خالل ماعرف بـ "وثيقة سيزار" ،التي تتضمن
58
"مايقارب من  55ألف صورة رقمية تصوّ ر ما يقارب اإلحدى عشرة ألف جثة لسجناء سوريين"،
قضوا تحت التعذيب في تلك األفرع الموجودة في دمشق وحسب ،وتغطي األشهر من نيسان/إبريل
 ،2011حتى آب/أغسطس  2013فقط.

ً
صورا للتعذيب في سوريا” 16 ،نيسان/إبريل www.bbc.com/arabic/ ،2014
 bbc 58عربي“ ،األزمة السورية :مجلس األمن يستعرض
middleeast/2014/04/140415_torture_photos_shown_at_unsc
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نتائج واستنتاجات

ً
ً
واجتماعيا
وطنيا
تأسس الجيش السوري في عشرينيات القرن الماضي ،على أسس منحرفة
ّ
ً
ووظيفيا ،ليناسب مصلحة سلطة فوق وطنية ،هي سلطة االنتداب الفرنسي .وفي حقبة ما بعد
االستقالل ،ونتيجة التساهل مع خلله البنيوي ،تم توظيف تلك االنحرافات لخدمة سلطة تحت
وطنية ،هي سلطة طائفة بعينها من مكونات المجتمع .وزاد كون تلك الطائفة أقلية في البالد من
ح ّدة عداء غالبية المجتمع السوري لذلك الجيش ،وصوالً إلى االستقطاب المدمّ ر الذي انفجر في
حماة سنة  ،1982وتم قمعه بكلفة باهظة ،واالنفجار الكبير في  ،2011الذي أصبح مشكلة دولية عجزت
ً
ً
ً
وعسكريا.
سياسيا
جميعا وانخراطها فيها
القوى العظمى والمنظمات األممية عن حلها ،رغم تدخلها
لقد ناصب الجيش السوري ،كسلطة أمر واقع ،العداء للطائفة الكبرى في البالد ،وهمّ ش الفئات
ً
المدينية والمثقفة في المجتمع ،مُ
جهزا على الطبقة الوسطى ،الحامل الموضوعي ألي مشروع نهضة.
ً
ً
ً
ً
ً
فسادا
وفاسدا ،انعكس بحكم موقعه القائد على كافة مؤسسات الدولة
شاذا
مؤسساتيا
دورا
ومارس
ً
عميما في كافة مناحي الدولة والمجتمع .وأجهض مشاريع التنمية الممكنة كلها ،وهدر ثروات البالد

ومواردها .وعاش المجتمع بسبب أجواء الخوف والقمع العنيف ،في حالة من الرعب والشك والقلق،
ُ
التنابذ االجتماعي بين المكونات
القاتل للنزعة اإلبداعية وروح المبادرة الجماعية والفردية .وأعاق

َ
االندماج االجتماعي والثقافي الذي كان يجب أن تحظى به سوريا،
المتباينة على خلفية التوتر العام؛
من أجل أن تتحول من دولة وليدة ،إلى شعب متجانس في ثقافته وتطلعاته.
واستفحلت ضروب اليأس وانسداد األفق ،مما دفع نسبة اليستهان بها من األجيال الشابة للهجرة
ُ
ً
بحثا عن حياة أفضل ،وأجبر من تبقى على الثورة في وجه النظام ،ووضعوا أنفسهم عراة أمام آلته
ً
معا .وقد رد جيش
العسكرية الثقيلة ،في أقصى تعبير عن العدمية واليأس ،ونشدان األمل ،في آن
ُ
النظام بالسلوك الطائفي المتوقع منه ،وباستثناء االنشقاقات لضباط وجنود سنة قصفت مناطقهم
ُ
وقتِل ذويهم بدم بارد؛ لم يحدث داخله أي اعتراض أو ممانعة .بل على العكس من ذلك؛ هاجمت
السنية ،وضربت بكافة أنواع األسلحة بما فيها
قطعات الجيش بحماس منقطع النظير ،كافة المناطق
ّ
ً
عموما ،بهدوء شبه تام.
السالح الكيمياوي ،بينما نعمت مناطق كثافة الطائفة العلوية ،واألقليات
لقد مارس الجيش السوري على أوسع نطاق ،الدور الذي رُ ِسم له قبل نحو قرن من الزمان ،على
الحية ،وهذه الحقيقة الساطعة
يد سلطة االنتداب الفرنسي .وهو تمزيق المجتمع وتفريغ قواه
ّ
هي النتيجة األبرز التي يمكن استخالصها في نهاية هذا العرض التاريخي .فالتصميم الشاذ لهذه
المؤسسة ،والمقدمات غير السليمة ،التي ُبني عليها ،آلت بالضرورة إلى النهاية المأساوية ،التي ُفجع
بها الشعب السوري ،وسيعاني من آثارها لزمن طويل.
ً
أخيرا أن نحذر من االنزالق إلى اعتبار السرد أعاله ،هو تاريخ العسكرية السورية كامالً،
ويتوجب علينا
أو اعتبار ما حصل مجرد مؤامرة قامت بها "أخويّ ة سريّ ة" ،أو بدوافع ذاتية محضة من قبل طائفة
ً
عموما ،انطلقوا من خلفية تاريخية اجتماعية ،مثقلة بالغبن
أو جماعة ما .فضباط الطائفة واألقليات
واالضطهاد على مدى قرون ،بسبب انتماءاتهم الدينية ومعتقداتهم الخاصة .ولم تستطع نخبهم
التي ظهرت في الحقبة الكولونيالية تجاوزها ،ولم تساعدهم النخب السنية ،خاصة المدينية على
ً
ً
ً
جامعا .وكان لجوء النخب األقلوية في هذه الحالة إلى شبكات
نهضويا
مشروعا
االندماج ،ولم تقدم
ً
ً
ومفهوما ،على ضوء ميول اإلنسان وغرائزه الطبيعية في منطقة المشرق،
منطقيا
التضامن الطائفي
نحو العائلة والعشيرة والملة ،وهي مشاعر ال تقتصر عليهم بل تشمل كافة المكونات السورية بما
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فيها المكون السني .فقد حاول العسكريون السنة استجالب أقاربهم وأبناء عشائرهم ومجتمعاتهم
ُ
المحلية حيثما أتيح لهم .وعلى سبيل المثال ووفق مصادر من أوساط الضباط في تلك المناطق ،كان
من بلدة موحسن ،الواقعة شرق مدينة دير الزور قرابة  1000ضابط ،وهو عدد يزيد على عدد الضباط
في محافظتي الرقة والحسكة بعدة أضعاف .وتتمتع بلدة الرستن في حمص بوضع مشابه ،وذلك
ناتج عن استقطاب اجتماعي عشائري في الحالة األولى ،ووضع تفضيلي في حالة مدينة الرستن،
ً
عاما.
التي ينتمي إليها مصطفى طالس ،الذي شغل منصب وزير الدفاع في سوريا لنحو ثالثين

اإلصالح أم إعادة البناء

يبدو من غير المجدي االنهماك بعملية تأهيل أو إصالح للجيش الحالي ،ألن عيوبه بنيوية كما ُذكر
ً
ً
ً
مسلكيا للعب
أخالقيا وغير مؤهل
سابقا ،ومع تجربته في قمع الثورة السورية أصبح غير صالح
ّ
توجه التهم ألي ضابط أو وحدة من هذا الجيش ،بارتكاب
دور وطني جامع .فمن السهولة بمكان ،أن
ً
انتهاكات أثناء الثورة ،األمر الذي سيجعل من تأديته ألي مهمة أمرا بالغ الصعوبة.
ً
جزءا منه مع عناصر أو مجموعات
كما ال يبدو من الحصافة القيام بعملية تأليف مرتجلة لجيش يجمع
ً
من قوات المعارضة ،التي تقف على النقيض من قوات النظام سياسيا ،وتقديم تلك التوليفة على
ً
ً
ً
نابعا من اإليديولوجيا
طائفيا
نهجا
أنها جيش "من كل السوريين" .إذ إن هذه الفصائل بدورها تتبع
ُ
ّ
توجه ما نحو محاصصة
التي تتبناها ،أو أرغمت على تب ّنيها في مرحلة الحرب ،وهي فكرة تنبع من
ً
مجددا.
طائفية وإثنية ،ستمتد لتشمل كافة مناحي الحياة وتدمّ رها
إن االتجاه الصحيح واألكثر مالءمة للوضع السوري وتركيبته االجتماعية المعقدة والحساسة ،هو
ً
كليا ،يضع نصب عينيه دروس الماضي وثماره المرّ ة ،كي ال يقع في هوّ تها مرّ ة
إنشاء جيش جديد
أخرى .وتلك الدروس تتركز في ثالث خالصات يمكن استنتاجها بيسر من السرد التاريخي السابق،
ً
ً
ّ
التدخل في الشؤون
صارما من
منعا
هي :التأكيد على مهنية الجيش ووظيفته المؤسساتية ،ومنعه
السياسية ،وتحريم االنحيازات والوالءات االنصرافية داخله وتجريمها ،سواء كانت تحت وطنية
ً
جزءا من المجتمع على نحو شامل ،بتأليفه من كافة الطبقات والفئات دون تمييز.
أو فوقها ،وجعله
ّ
ً
وشاقة ،النتقاء أفراد الجيش الجديد وفق
جهودا طويلة
لكن الوصول إلى تلك المرحلة يقتضي
ً
ً
ّ
معايير تراعي التوازن االجتماعي ،وتأهيلهم تأهيالً
والتأكد من التزامهم بالمبادئ
عاليا،
احترافيا
ّ
ترقيهم بتفوقهم وحياديتهم السياسية .وصوالً إلى مؤسسة ذات
الوطنية والمهنية لعملهم ،وربط
ً
ً
ً
وبنيويا ،ومنخرطة في عملية إنهاض شامل في البالد.
ووظيفيا
عقائديا
قيم وطنية ،منسجمة

ماذا عن المرحلة االنتقالية

ال يمكن ألي شخص أن يقترح خارطة عمل للوصول إلى النتائج النهائية ما لم يتم تحديد المخارج
ّ
حل سوى بتسوية
السياسية لألزمة الحالية في سوريا .وبما أن معظم التوقعات تشير إلى عدم وجود
ً
جزئيا إلى هذا االحتمال
ما ،بين النظام والقوى المناهضة له ،برعاية إقليمية ودولية ،فإننا سنستند
لنبني عليه الجزء الخاص بالمرحلة االنتقالية .حيث ستواجه صانع القرار تحديات كبيرة تعيق عملية
تأسيس الجيش الوطني المأمول ،وربما تضع األلغام تحت أساساته ،فيما لو تداخلت عملية التسوية
المحتملة مع بناء الجيش الجديد .لذلك نعتقد أن من األصوب أن تتضمن التسوية خطة مرحلية
لحفظ األمن بالقوى المتوفرة ،خالل المرحلة االنتقالية ،يتم التوافق عليها بين األطراف المعنية،
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وخطة أخرى منفصلة إلنشاء الجيش واألجهزة األمنية الجديدة ،وفق جدول زمني محدد.
إن مهام القوى المختلطة هي مؤقتة بطبيعتها ،وداخلية بالدرجة األولى ،وسيكون أمامها تحديات
ذات طابع أمني محلي في غالبيتها .لذلك ُيستحسن أن ُتناط مهمات مواجهتها بالقوى المنخرطة
في التسوية السياسية ّ
كل في مجالها الجغرافي .ويمكن االستعانة هنا بنموذج جنوب إفريقيا عند
انهيار نظام الفصل العنصري ،حيث تم "دمج جميع التشكيالت العسكرية بجهاز أمن وطني شريطة
التحاق زعمائها السياسيين بالعملية التفاوضية" 59على أن يتفق الفرقاء فيما بينهم ،على المعايير
الناظمة لعمل تلك القوة ،ونسب التمثيل وأسلوب العمل وكل ما تحتاجه عملية مواجهة التحديات
في المرحلة االنتقالية.

أبرز التحديات المحتملة في المرحلة االنتقالية

قيام أطراف غير منضوية في التسوية ،أو رافضة لنتائجها ،بشن هجمات تستهدف زعزعة االستقرار،
ً
ً
ّ
التوصل اليها.
وعسكريا لفرض نتائج سياسية غير التي تم
أمنيا
والضغط
•عمليات انتقامية من مختلف األطراف.
•خطر الجماعات األجنبية التي قد تجد نفسها معزولة داخل سوريا ،وغير قادرة على العودة إلى
بلدانها أو إلى وجهة آمنة أخرى ،فتقرر المواجهة إلى النهاية.
•مخاطر من طبيعة جنائية بحتة ،على شكل عصابات سرقة وسطو وسلب مسلحة ،تستغل حالة
الفوضى ،وانتشار السالح ،وثقافة العنف التي استشرت في المجتمع بسبب الحرب.
•مخاطر أمنية خارجية قد تصطنعها مخابرات دول أخرى لغايات سياسية محلية وإقليمية
ودولية.
•تمرّ د بعض القوى المنضوية في عملية التسوية ،ومحاولة الحصول على مزيد من المكاسب
السياسية تحت التهديد بالسالح ،وإثارة الفوضى.

اقتراحات بخصوص المرحلة االنتقالية

إذا قامت المرحلة االنتقالية على أساس توافقي سياسي ،فهذا معناه أن كافة األطراف اقتنعت بأن
الحل المعتمد على السالح غير ممكن ،لذلك يجب تنحيته وإيقاف العمل المسلح من كافة األطراف
ً
وااللتزام بذلك على نحو ال رجعة فيهُ .
جانبا ،ثم تسليمه للسلطات
وتقرّ خطة زمنية لوضع السالح
ً
ً
محددا.
شوطا
العسكرية واألمنية ما إن تتجاوز العملية السياسية
ً
ّ
لتعقد المهام واألدوار واإلجراءات
ونظرا
في هذه المرحلة التي افترضنا أنها توافقية سياسية،
وتداخلها ،ال بد من وجود قيادة عسكرية سياسية مشتركة لكافة القوى المسلحة ،تستطيع أن تدير
تلك القوى وتسيطر عليها ،على نحو شامل.
ً
انتقاال في أنظمة الحكم" ،مبادرة اإلصالح
 59غافين كاوثرا" ،إصالح القطاع األمني في جنوب إفريقيا :درس البلدان التي تشهد
العربي ،أيلول/سبتمبر  ،2014ص ( www.arab-reform.net/ar/node/605 ،3كاوثرا“ ،إصالح القطاع األمني في جنوب إفريقيا”)
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إن الهدف الرئيسي للقوى األمنية والعسكرية في المرحلة االنتقالية هو حفظ االستقرار في المراكز
الحيوية وتأمين االجتماعات السياسية الكبيرة في الدرجة األولى ،وفرض نوع من الهدوء في
العاصمة ومراكز المدن الرئيسية .ويجب أن توضع ترتيبات بين القوى المتعددة للقيام بهذه المهمة
وتحديد المسؤوليات والصالحيات بشكل توافقي.
ّ
بحل التشكيالت العسكرية أو دمجها أو تسريحها ،سواء تلك
يجب أن ال ُتتخذ قرارات عجولة
التابعة للنظام أو التي تتبع للمعارضة ،بل يجب تجميد أوضاعها وحصر مهامها بالدفاع عن النفس أو
ّ
فحل الوحدات العسكرية سينشر االضطراب
تنفيذ مهمات محدودة بطلب من أعلى سلطة سياسية.
ً
أوضاعا يصعب العودة عنها فيما لو ثبت عدم نجاعتها.
والفوضى ،ودمجها أو اعتمادها سيثبت
وضع خطة لسحب األسلحة ومنع المظاهر المسلحة ،وشراء ما يمكن من األسلحة والذخائر التي
بحوزة المسلحين على مختلف انتماءاتهم ضمن مهلة محددة ،ومصادرتها بعد انقضاء المهلة.
ً
نسبيا .وتوفير كل ما من شأنه إبعاد الشبان
يحصر حمل السالح قدر اإلمكان بفئات عمرية كبيرة
الصغار عن حمله ،سواء من خالل برنامج عاجل إلعادتهم إلى التعليم ،أو ّ
زجهم في مجاالت أخرى
ً
حماسا وأقل قدرة على ضبط النفس،
يتم اقتراحها من األطراف المشاركة .فاألجيال الشابة أكثر

وظروف المرحلة االنتقالية بالغة الحساسية ،وتقتضي الخبرة والهدوء.

بناء عالقات تشاركية مع المجتمعات المحلية لتوفير الخدمة األمنية في كافة المناطق.
ّ
ً
قائما .فالخبرة العالمية،
متوقعة
يجب أن يبقى التأهب للتعامل مع أعمال عنف واضطرابات غير
ً
ترابطا بين العمليات االنتقالية ونشوب صراعات متعددة البؤر .ويمكن أن يتم إنشاء
بينت أن ثمة
ّ
خلية خاصة برصد هذه الظاهرة والتعامل مع اضطرابات محتملة أو غير منظورة ،تتكون من ممثلين
للقوى العسكرية المعارضة وبعض ضباط المخابرات واألمن السابقين غير المدانيين بجرائم حرب،
ّ
تدخل خاصة.
وأن يوضع بتصرفهم قوة
يترتب على القوى والشخصيات السياسية في هذه المرحلة ،أن تساهم في حفظ االستقرار األمني
ّ
تتكفل بهذه الناحية .وذلك بتب ّنيها ألسس عمل سياسي تسمح
والعسكري إلى حين ظهور مؤسسة
بالحركة والحشد السلمي ،دون المجازفة باالنجراف إلى حدود االنفالت األمني أو االنزالق إلى
الصراع العسكري ،الذي يتجاوز قدرة التشكيالت األمنية على الضبط .ويقتضي ذلك وضع "عهد"
ّ
ملحة.
ملزم بمبادئ االنضباط والسلوك السياسي بوصفه حاجة وطنية
ّ
مؤقتة ومحدودة بشكل حازم ،ومُ علنة بمدة زمنية ال يجوز
يجب أن تكون ترتيبات هذه المرحلة
ّ
التأكد من أن الترتيبات االستثنائية المرحلية لن
لمفاعيلها وترتيباتها أن تكون دائمة .كما يجب
تستثمر إلنشاء أوضاع خاصة ودائمة ألي طرف .وكفاءة الخطة االنتقالية تتحدد بقدرتها على إعدام
نفسها ،دون أي تداعيات على المرحلة النهائية أو مرحلة االستقرار .فهي مجرد عملية تهيئة النطالق
العملية السياسية ،ونقل المجتمع من مرحلة الصراع العسكري ،إلى مرحلة التنافس السياسي السلمي.
ُيستحسن في هذه المرحلة أن توجد على األرض قوة محايدة مشتركة ،إقليمية أو دولية ،تستطيع
ّ
التدخل بين الفصائل العسكرية فيما لو نشأ بينها صراع ما ،ومنعه من التطوّ ر ،وهو أمر عالي االحتمال
ّ
الحل بمجملها.
في هذه المرحلة ،ويه ّدد ترتيبات
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قد تشهد المرحلة االنتقالية ما ُيعرف بـ "األمننة" وهو تحوّ ل شكل الصراع من عسكري واسع النطاق،
إلى أمني محدود ،كاالغتياالت والتفجيرات والخطف .ويجب إنشاء جهاز مشترك من كافة الفرقاء
للتعامل مع هذا الخطر ،ووضع الحلول الفنية والقانونية المناسبة له .ويمكن االعتماد هنا على اللجنة
ّ
تضم عناصر
الخاصة باالضطرابات غير المتوقعة ،والتي يمكن تسميتها بلجنة الطوارئ األمنية ،التي
مدرّ بة من أجهزة الشرطة واألمن السابقة مع عناصر من التشكيالت العسكرية المعارضة ،تتبع لها

قوّ ة تدخل خاصة ،بإشراف سياسي عالي المستوى .على أن يتم تحديد الدور األمني والعسكري
للقوى العسكرية المعارضة بشكل محلي في المرحلة االنتقاليةُ ،
وتقسم إلى قوى شرطة تحافظ على
األمن واالنضباط في مناطق سيطرتها ،بينما ُينتدب بعض عناصرها للعمل مع الجهات المركزية التي
تشترك معها تلك الفصائل في االتفاق حول المرحلة االنتقالية.

التدابير النهائية أو مرحلة االستقرار

إن أهم عوامل االستقرار في البالد هو ظهور جيش وأجهزة شرطية وأمنية قوية وملتزمة باألنظمة
ً
اجتماعيا من الفئات كافة .وسيكون إنجاز هذه المهمة أحد
والقوانين والمبادئ الدستورية ،ومقبولة
المظاهر األساسية لنجاح المرحلة االنتقالية .ويجب أن توضع خطة مدروسة بعناية للتعامل معها،

تتضمن الرؤيا واإلستراتيجية وخطة التنفيذ والمراقبة.

ويبدو من األمور بالغة األهمية ،تشكيل لجنة لصياغة مشروع إنشاء القوة العسكرية واألمنية
الجديدة ،فور التوصل إلى اتفاق تسوية ،يتلوها تشكيل هيئة تنفيذية متوافق عليها بين األطراف
كلهاُ .يناط بها تنفيذ مقررات لجنة الصياغة ،بالتعاون والتنسيق مع الجهات الدولية الراعية ،وبمعزل
عما يمكن أن يجري بين الفرقاء السياسيين على األرض في المرحلة االنتقالية .فالجيش واألجهزة
األمنية يجب أن تصبح منذ لحظة التوصل إلى اتفاق ،محايدة ومعزولة عن المؤثرات السياسية
كافة ،إلى حين إجراء انتخابات شاملة وحرة ،تخضع حينذاك للحكومة المدنية الشرعية المنتخبة.
إن أساس نجاح عملية إنشاء جيش وجهاز أمني هو رؤيته ،التي ينبغي أن تتضمن كون تلك القوة
هي للسوريين كافة بال تمييز .وتخضع لحكم القانون والمساءلة ،وتلتزم بوظيفتها الدستورية ،وهي
حماية السيادة السورية ،وحفظ سالمة الشعب السوري ،من األخطار الداخلية والخارجية ،وضمان
ممارستهم لحرياتهم وحقوقهم المنصوص عليها في القانون ،بإشراف ممثلي الشعب المنتخبين،
ً
بعيدا عن أي تحزب أو والء سياسي أو عقائدي.
أما اإلستراتيجية ،فينبغي أن ُتحدد العقيدة القتالية وضوابطها ،واألهداف ومراحلها ،وهذا الجزء
ً
جدا ،ألنه الجانب العملي من المشروع ،وموضع اختباره وامتحانه ،ويجب أن تكون تلك األهداف
هام
واقعية وملبية لمطالب حقيقية.
يتلو ذلك تحديد أسس انتقاء الكوادر والعناصر ،ويجب أن ُتراعي الوصول إلى تمثيل كامل للشعب
السوري ،وأن يكون الجيش وقوى األمن صورة مصغرة عن هذا المجتمع ،على أن يتم استقطاب أفضل
المتقدمين كفاءة ،ويقتضي ذلك وضع نظام داخلي يشرح بأقصى درجات الوضوح :من ينتسب لهذا
الجيش وكيف .وكيف يتم تصنيفهم وتدريبهم وترقيتهم .والمهام التي يمكن أن ُتسند إليهم .ونظام
العقوبات الخاص بهم .كما ال بد من وضع ضمانات رعاية كافية لهؤالء العسكريين وأسرهم.
ً
جدا ،الذهاب باتجاه عملية خلط أو دمج أو انتداب
وكما في المرحلة االنتقالية ،فإنه من الخطير
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العناصر التي عملت في تنظيمات العسكرية ،سواء للنظام أو المعارضة .فجميع هؤالء لديهم إرث
ايديولوجي أو مشاعر طائفية عنيفة نمت خالل مراحل الصراع ،وال يمكن لجمع من هذه المتناقضات
أن ّ
ً
ً
متناسقا متجانس المكونات .إضافة إلى أن جيش النظام وقوات المعارضة ال ُيعدان
جيشا
يؤلف
ً
ً
اجتماعيا ،مما يجعل تصادمها مستقبالً
خطرا يهدد بعودة الصراع االجتماعي
معطيات معزولة
الشامل .وسيؤدي مع تكرار حاالت االحتكاك السلبي إلى ظهور محاصصة طائفية صريحة أو غير
معلنة ،على النموذج اللبناني ،أو يؤدي إلى هيمنة فئة واحدة ونبذ اآلخرين على شاكلة الجيش
العراقي ما بعد صدام حسين .وكال النموذجين فاشل ،وينبغي للسوريين أن يبحثوا في حلول أكثر
كفاءة.
وبدالً من ّ
زج المقاتلين السابقين "الحركيين" ،في الجيش أو األجهزة األمنية ،يجب فتح المجال
السياسي السلمي أمامهم ،وإيجاد أنواع من النشاط والعمل المدني ،يفرّ غ فيه هؤالء شحناتهم
ً
بعيدا عن هذه المؤسسة الضامنة ألمن األطراف جميعها ،خاصة غير
االنفعالية وتصوّ راتهم الذهنية،
المسيسين ،أو المحسوبين على أحد الفرقاء السياسيين ،وهم الغالبية الساحقة من المواطنين.
أما أجهزة االستخبارات ،فقد أثبتت التجارب االنتقالية في عدد من الدول ،أنها المؤسسة األكثر

صعوبة من حيث اإلصالح أو إعادة البناء أو حتى إخضاعها للقوانين والمبادئ العامة ،وذلك ألسباب
تتعلق في معظمها باعتماد هذه المؤسسة على عنصر السرية في عملها ،وتداخلها الذي ال مفرّ منه مع
المستوى السياسي .وفي حالة جنوب إفريقيا " ُبذلت جهود لفصل التجمع االستخباراتي عن التحليل،
ومن ثم عن صنع القرار ،من أجل تقليص النفوذ السياسي لرجال المخابرات .ولم يكن ذلك باألمر
السهل ،وجرى فصل االستخبارات الداخلية عن االستخبارات الخارجية من الناحية العمالنية .و ُبذلت
الجهود من أجل تحسين المحاسبة ضمن حدود السرية ،من خالل تأسيس لجنة إشراف برلمانية
ومكتب مفتش عام ،كما تم استجالب التشريع ليحدد – من بين أمور عدة – أن أجهزة االستخبارات
60
ينبغي أن ال ُتستخدم لمصلحة أي من األحزاب السياسية”.
ً
محليا بسن قوانين مالئمة تحدد صالحيات األجهزة األمنية
ويمكن االستفادة من هذه الخبرة
ً
عالميا ،والتي تخضع بدورها للجان
ومهامها ،وترفع السرية عن أعمالها إال للضرورات المتعارف عليها
ّ
مختصة.
برلمانية أو قضائية
أما األجهزة الشرطية ،فيجب أن ُيؤخذ باالعتبار عند تصميمها ،أنها صورة الدولة في المجتمع ،وأن
غالبية السكان في الظروف الطبيعية ،لن يعرفوا من الدولة سوى هذه األجهزة ،لذلك يجب أن ُتعزز

بثقافة حقوقية عالية ،وبأقصى درجات االلتزام بالقانون .وأن تأخذ بمبدأ التشاركية مع المجتمع،
ّ
المحلية .كما يجب أن تخضع
مؤسسات المجتمع المدني ،وبعالقات حسنة مع أجهزة اإلعالم
ومع
ّ
الشرطية" ،والتحوّ ل نحو إستراتيجية
المجتمعية ،كالمحاكم المحلية ،لمراقبة جودة الخدمة
للرقابة
ّ
ّ
61
مجتمعية لمكافحة الجريمة والعنف".

التوصيات

تؤلف األطراف السياسية السورية أو الخارجية المتداخلة أو الراعية لعملية التسوية ،لجنة عليا،
ً
زمنيا .تسترشد بثالثة مبادئ أساسية
لتصميم الجيش واألجهزة األمنية السورية ،تضع خطة محددة

 60كاوثرا“ ،إصالح القطاع األمني في جنوب إفريقيا” ،ص .6
 61كاوثرا" ،إصالح القطاع األمني في جنوب إفريقيا" ،ص .5
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هي :وطنية الجيش كعقيدة ،أي عموميته .عزل هذه المؤسسة عن العمل السياسي وإبعادها عن
مؤثراته ،أي تحديد وظائفه .وتحديد آلية انتقاء كوادره ومعاييرها وفق معياري الكفاءة واألهلية،
والتوزع الجغرافي ،بحيث يكون لكل وحدة إدارية عدد من المقاعد يتناسب مع عدد السكان .ويمكن أن
تتألف هذه اللجنة من خبراء سوريين ودوليين ،في المجاالت كافة؛ العسكرية واإلدارية والحقوقية،
وتنجز أعمالها تحت إشراف جهة أممية ،أو لجنة من الدول الراعية التفاق السالم المحتمل.
ّ
تؤلف هيئة تنفيذية سورية ،من ضباط ومدنيين على صلة ،م ّتفق عليها بين أطراف عملية التسوية،
لتنفيذ الخطة السابقة ،بعد إقرارها ورصد الموارد الخاصة لها .وتشرع هذه الهيئة بتنفيذ أعمالها
باستقاللية تامة عن إجراءات المرحلة االنتقالية وأحداثها ،مع المراقبة من األطراف السورية،
واالحتكام للجنة الدولية أو الراعية في حال حدوث أي خالف مع السلطة االنتقالية ،وتتسلم مهامها
ً
تماما ،أو في الموعد المحدد النتهاء المرحلة االنتقالية.
عندما تصبح جاهزة
يتم التجنيد في مؤسسة الجيش بطريقتين :التطوّ ع ،والتجنيد اإللزامي الذي ينبغي أن يكون لفترة
قصيرة ال تتجاوز ستة أشهر.
يتم انتقاء عدد محدود من ضباط الجيش السابق ،وبعد دراسة ملفاتهم للتأكد من خلوّ ها من
انتهاكات أو انحيازات دينية أو إثنية واضحة ،ووفق التمثيل الجغرافي ،إلبقائهم في الجيش ،وس ّد
الثغرات في المراتب العليا ،وما عدا ذلك يتم إحالتهم بعد المرحلة االنتقالية على المعاش ،أو إلى
وظائف مدنية.
ّ
تنظم قوى الجيش السوري وفق الصيغة التقليدية لجيوش العالم :قوى برية ،قوى جوية ،قوى
بحرية .وتقوده من الناحية التنفيذية هيئة أركان الجيش ،أو المجلس العسكري األعلى .ويخضع من
الجوانب القانونية والتنظيمية والمالية لوزارة الدفاع التي يجب أن يرأسها مدني ،ويمكن أن يرأسها
لدواعي الخبرة ضابط على أن ُيحال على التقاعد.
حل األجهزة األمنية السابقة ُ
وت ّ
ُت ّ
شكل ثالثة أجهزة أمنية فقط هي:
•جهاز استخبارات تابع مباشرة ألعلى سلطة تنفيذية مُ نتخبة حسب النظام الذي سيتم االتفاق
عليه (برلماني ،رئاسي) .ويهتم بالبحث في كل ما تحتاجه المؤسسة السيادية األولى لرسم
ً
ً
وخارجياُ .
ويعين رئيس الجهاز من قبل رئيس السلطة
داخليا
إستراتيجيتها واتخاذ القرارات
التنفيذيةُ ،
وتوضع الئحته التنظيمية من قبل اللجنة األمنية في البرلمان.
•جهاز استخبارات الجيش :يهتم بالبحث في الشؤون العسكرية ،وينحصر عمله في هذا اإلطار،
تضع الئحته التنظيمية لجنة الشؤون األمنية في البرلمان بالتعاون مع وزارة الدفاع ،ويتبع
ً
تنفيذيا لرئيس هيئة أركان الجيش.
•جهاز استخبارات الشرطة :يهتم بالبحث في القضايا األمنية المتعلقة بحياة السوريين اليومية،
ُ
ُ
أنظمة عمله وصالحياته من قبل اللجنة األمنية البرلمانيةُ .
ويعين مديره من قبل وزير
وتح ّدد
ويعتبر هذا الجهاز مكوّ ً
الداخليةُ ،
نا من مكونات وزارة الداخلية يخضع إلدارتها من النواحي
ً
تحديدا ،بما يضمن سير عملها على أكمل وجه.
القانونية والمالية ،ويق ّدم خدماته لها
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ً
ً
ُي ّ
مركزيا لوزارة الداخليةُ ،
محليا من قبل السلطات التنفيذية
ويدار
شكل جهاز شرطة عامة يخضع
والقضائية في كل وحدة إدارية على حدة.

الخاتمة

َ
تحظ الدولة السورية بسبب ظروف ظهورها ،بمؤسسة عسكرية مالئمة لحالتها ،فسوريا الدولة لم
لم
ً
تكن أمة أو شعبا .وإلنجاز مهمة االندماج االجتماعي ،وبلورة الهوية السورية الجامعة ،نحن بحاجة
إلى حراك سياسي وثقافي نشط وحي ،ومؤسسة عسكرية تحفظ تماسكها .لكن فشل السياسيين،
المؤسسة العسكرية ،قاد إلى تفجير أزمة االندماج العسير ،وبعثرة
وضعف الطبقة الثقافية ،وانحراف
ّ
دام.
عناصر الهوية ،وصبغ اآلفاق المستقبلية كما الحاضر ،بلون أحمر ٍ
ً
ً
ً
مدنيا،
سياسيا
حراكا
كان يمكن للعسكريين الذين انقلبوا على السياسيين وتولوا مهامهم ،أن يدعموا
ً
ً
وديمقراطيا ،يحرر الجميع ،أكثريات وأقليات ،من روابطهم الضيقة ،من خالل ضمان ممارسة
حرا
السوريين كافة لحقوقهم الدستورية ،بدل اللجوء إلى إنهاء الحياة السياسية ،التي دفعت الجميع
إلى كهوفهم الماضوية الطائفية والعرقية ،لحماية أنفسهم.
كان يمكن أن يكون الجيش بؤرة تعارف للسوريين وبوتقة انصهارهم ،بدل أن يكون ميدان شقاقهم
وتنابذهم على نحو عنيف .وكان بمستطاعه أن يكون أحد الحوامل الموضوعية للنهضة ،باعتباره
مكوّ ن من الطبقة الوسطى المتنورة ومولد لها ،حاملة هم الوطن ،ومركز الوطنية ،وصاحبة المصلحة
في نشوء الدولة القوية الرشيدة ونموها ،بدل أن يكون العامل الرئيس ،في فشل الدولة ،وغرقها في
هوّ ة الفساد ،وضروب المحسوبيات االنصرافية.
إن الدخان األسود الكثيف للحرب السورية يتكشف عن بصيص أمل ضئيل ،هو إمكانية بناء الدولة
ً
مجددا ،كما فعلت مجتمعات أخرى نهضت بحيوية وحماس من تحت ركام الحروب ،لتبني
الحديثة
أقوى الدول .وعلى السوريين يتوقف مصير ذلك األمل .وعملية إنشاء جيش وطني ومؤسساتي
ّ
يشكل النواة المركزية لتلك الدولة؛ ستكون موضع اختبار لجدية النخب المتنطعة لقيادة البلد

ومسؤوليتها ،في المرحلة الجديدة ،اآلتية بال ريب.
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ملحق

ويبين الجدول التالي عدد الضباط الذين تخرجوا في كل فئة :عدد الضباط العلويين والضباط السنة
والضباط من الطوائف واألديان األخرى .فمن بين  34فئة من الضباط في التدريب الذين تخرجوا
بين عامي  1983و  ،2013تم تعيين  5729فردا .وكان من بينهم  )73،5٪( 4208من العلويين ،و)18،5٪( 1061
من السنة ،و  )8٪( 460ينتمون إلى الطوائف واألديان األخرى .ورغم إختالف التقديرات عن النسبة
المئوية للعلويين من سكان سوريا ،لكنها تشير جميعها إلى أنها أقل من  .15٪نسبة السنة أكثر من 50٪
وفقا لجميع التقديرات .وهنا ،ينبغي أن نالحظ أن النسب المئوية تختلف داخل وزارة الداخلية ،التي
تتمتع بسلطة محدودة .والتي يتم شغل المناصب فيهل وفقا للتمثيل الجغرافي .ومن األمثلة على
ذلك البيانات اإلحصائية عن الفئة  29من ضباط الشرطة الذين تخرجوا في عام  .2001من بين 294
ضابطا ( )95٪من العلويين ،و  )59٪( 174من السنة ،و  25من الطوائف األخرى.

الكلية

رقم

الدورة
12

1

الجوية

2

الحربية

خاصة
38

3

الحربية

42

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

البحرية
الحربية
الحربية
الجوية
الحربية
الحربية
الحربية
البحرية
الجوية
الجوية
الجوية
الحربية
الحربية
البحرية
الجوية
الحربية
الجوية
الجوية
البحرية
الحربية
الحربية
الجوية
الحربية
الحربية
الجوية
الحربية
الجوية

22
46
48
43
50
51
51
29
34
45
37
52
52
31
39
54
47
40
35
57
58
43
59
60
45
61
46
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االختصاص
طيارون
مدفعية
ضباط شؤون

فنية
بحارون
دفاع جوي
شؤون فنية
طيارون
حرب إلكترونية
مدفعية ميدان
مشاة
بحارون
فنيون
طيارون
فنيون
دفاع جوي
مشاة
بحارون
فنيون
مدفعية ميدان
طيارون
فنيون
مدفعية بحرية
شؤون إدارية
مدفعية ميدان
فنيون
مشاة
مدرعات
فنيون
مدرعات
فنيون

سنة

التخرج
1983
1985
1989
1991
1993
1996
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2001
2004
2004
2005
2005
2006
2007
2007
2008
2008

العدد

عدد

العلويين

الطالب
السنة

الطوائف

36

18

5

13

160

118

35

7

205

158

36

11

57
135
87
43
20
87
116
47
220
43
190
103
111
47
200
150
27
207
48
60
157
154
256
51
183
56
221

55
97
48
29
14
55
83
44
198
34
170
63
67
43
173
119
20
152
39
47
88
109
81
36
117
33
170

2
26
17
12
3
22
22
2
17
9
9
30
30
4
20
15
6
40
6
10
58
37
128
9
53
13
23

ال يوجد
12
22
2
3
10
11
1
5
ال يوجد
11
10
14
ال يوجد
7
16
1
15
3
3
11
8
47
6
13
10
28

الكلي

الطالب

عدد

بقية

واألديان

قائمة المحتويات

دياعلا رصانلا دبع
31

الحربية
أكاديمية

62

32

الهندسة

33

الحربية

64

34

الحربية

66

32

العسكرية

المجموع

النسبة المئوية

100

مشاة
كافة

2009
2010

االختصاصات
كافة

االختصاصات
كافة
االختصاصات

2011
2013

205

136

55

14

167

120

27

20

830

610

150

70

1050

864

130

56

5729
100%

4208
73,5%

1061
18,5%

460
8%
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آيل للفشل :من يكترث بأمن اليمن؟*
نائلة موسى

مقدمة

ترافقت بدايات االنتفاضة اليمنية في آذار/مارس  ،2011مع ظهور انقسامات حاسمة داخل المؤسسة
ً
الحقا بظاللها القاتمة على جهود البالد في االنتقال .فبتأييده المتظاهرين بدل النظام؛
العسكرية ألقت
ُ
اللواء علي محسن األحمر ،الحليف السابق للرئيس علي عبد هللا صالح وقائد الفرقة األولى،
أحدث
إحدى وحدات النخبة في الجيش ،الشرخ األول في صفوف القوات المسلحة .ورغم تمكن النظام من
ً
متعذرا 1.ولمواجهة
قمع الحركة بفضل الوحدات التي استمر والؤها لصالح؛ فإن الحل السياسي كان
ً
سعيا لحل
الجمود ،أطلق مجلس التعاون الخليجي في آذار/مارس  2013مبادرة مؤتمر الحوار الوطني
سياسي تفاوضي .وبدا أن العملية االنتقالية في اليمن تمضي في مسارها الصحيح ،حيث كان مؤتمر
ِّ
الحوار الوطني شامالً
وممثالً لمعظم الجهات السياسية الفاعلة .ورغم أن العملية كانت تجربة فريدة
في الدول العربية بعد 2011؛ فإن فشل الجهود السياسية ظهر مع استيالء الحوثيين على صنعاء
أيلول/سبتمبر  ،2014وهو فشل يرجع إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي قبلت استقالة صالح
من الرئاسة مقابل الحصانة ،فحال االتفاق دون أخذ عملية العدالة االنتقالية مسارها .األكثر من هذا،
ً
محفزا
أن تباين آراء المشاركين في الحوار وغياب آليات تطبيق التوصيات في حال توافقهم كان
للحرب المشتعلة في اليمن.
َ
القضية األكثر
ورغم فشل مؤتمر الحوار الوطني ألسباب كثيرة؛ كانت "الصيغة" السياسية للدولة
أهمية على الطاولة .وفي غياب توافق اآلراء حول التقسيم اإلداري للدولة (عدد األقاليم) ،أخذ عبد
ربه منصور هادي ،نائب الرئيس ومن ثم رئيس الجمهورية اليمنية بعد صالح ،األمور على عاتقه،
واختار شكل دولة فدرالية مقسمة إلى ستة أقاليم .أدى هذا القرار األحادي الجانب إلى جرف شهور
من المفاوضات بين األطراف السياسية ،كما ّ
ولد معارضة كبيرة من مختلف المجموعات التي شعرت
بالتهميش نتيجة هذا الحل ،والسيما الحوثيين .إن القضية اليمنية تسلط الضوء على الترابط الوثيق
بين غياب شرعية السلطات السياسية واندالع الحرب األهلية واستمرارها .فكلما ّ
قلت شرعية
الحكومة؛ ّ
قل احتمال قبول الجماعات المسلحة التخلي عن سالحها واالنضمام إلى العملية السياسية.
ً
تقييما للعملية السياسية منذ انتفاضة  2011لغرض فهم متطلبات إعادة بناء
تقدم هذه الورقة
المؤسسات األمنية والعسكرية وجميع مؤسسات الدولة األخرى في اليمن .وتشمل تحليالً لمواقف
ً
ً
ً
ً
معرقلة ألي حل سياسي.
مسهلة أو
وعسكريا ،التي يمكن أن تكون
سياسيا
مختلف األطراف الفاعلة
كما تركز بانطالقها من مؤتمر الحوار الوطني على مخرجات ورشة عمل الشؤون العسكرية واألمنية
وهي واحدة من  11فريق عمل تابع لمؤتمر الحوار الوطني .وقد كان من الممكن لهذه الورشة
ومخرجاتها أن تمهد الطريق إلصالح المؤسسات األمنية ،لكنها بدالً من ذلك أثبتت أن هذه العملية
* كتب ماجد المدحجي الجزء عن عدن وساهمت مها السبالني في البحث وفي كتابة عدة أجزاء من هذه الورقة.

 1مجموعة األزمات الدولية ،اإلصالحات العسكرية-األمنية في اليمن :بذور صراع جديد؟ ،نيسان/أبريل www.crisisgroup.org/ ،2013
( ، ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/yemen-s-military-security-reform-seeds-new-conflictمجموعة
األزمات الدولية ،اإلصالحات العسكرية-األمنية في اليمن).
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ىسوم ةلئان

فشلت لعدم االلتزام لدى بعض المشاركين وانعدام الثقة بينهم .ففي قطاع األمن ،كانت التدابير
األولى للرئيس هادي تهدف فقط إلى حد نفوذ صالح داخل الجيش بإزالة أقاربه من المناصب
الرئيسية ،وهو ما ولد شرارة التحالف بين الرئيس السابق والحوثيين ،وأدى إلى استيالء الحوثيين
على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014.
ً
أخيرا ،تتناول الورقة جوانب مختلفة من النزاع الدائر (السياسي والطائفي واإلقليمي) وأثره على
المؤسسات األمنية .كما تبين دراسة قطاع األمن في عدن منذ بداية الحرب؛ تنوّ ع الجهات الفاعلة
المنخرطة فيها والتحديات التي ستواجه عملية إعادة البناء.

مؤتمر الحوار الوطني :تمهيد الطريق أمام االنتقال؟

ً
مؤلفا من  11مجموعة عمل مكلفة بمعالجة القضايا
ُعقد مؤتمر الحوار الوطني في آذار/مارس ،2013
الجوهرية في المرحلة االنتقالية ،مثل عملية بناء الدولة والعدالة االنتقالية والمطالب الجنوبية
بالحكم الذاتي والوضع في صعدة ،حيث أطلق صالح ست حروب ضد الحوثيين بين عامي 2004
و .2010وقبل مؤتمر الحوار الوطني ،تضمنت اآللية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي لجنة

خاصة بالشؤون العسكرية من أجل تحقيق األمن واالستقرار ،كان هدفها إنهاء انقسام الجيش
وضمان عودة الجيش إلى ثكناته وإبعاد الميليشيات والجماعات المسلحة غير النظامية عن العاصمة
وبقية المدن .كما كان من المفترض أن تضع اللجنة أسس دمج القوات المسلحة تحت "قيادة قومية
مهنية موحدة في إطار سيادة القانون" .أما على أرض الواقع لم يحدث في هذه المرحلة أي شيء
يح ّد من نفوذ صالح داخل المؤسسات األمنية ،األمر الذي خلف أثره على المرحلة الثانية من العملية
االنتقالية .وبعد إطالق مؤتمر الحوار الوطني أنشئت مجموعة العمل العسكرية واألمنية.

فريق عمل الجيش واألمن

أصدرت مجموعة العمل العسكرية واألمنية التابعة لمؤتمر الحوار الوطني مسودة تقرير في تشرين
األول/أكتوبر  ،2013وأتت مخرجاتها مشجعة على الورق ،لكنها ركزت بشكل أساسي على المؤسسة
ً
مهملة في الواقع الشرطة والمؤسسات األمنية األخرى 2.وتناولت قرارات مجموعة العمل
العسكرية
ثالثة جوانب متمايزة :القرارات الدستورية والقرارات القانونية وقرارات تنفيذية لمعالجات آنية.
حيث تضع المبادئ الدستورية أسس إعادة هيكلة الجيش والشرطة من خالل إعادة تأكيد احتكار
الدولة القوة العسكرية عن طريق الجيشُ :
"يحظر على أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة أو
3
تنظيم أو قبيلة إنشاء أي تشكيالت أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية تحت أي مسمى".
ولوضع حد للهيمنة الشمالية على المؤسسات العسكرية واألمنية ،كان يتعين تقسيم التمثيل خالل
الفترة االنتقالية مناصفة بين الشمال والجنوب سواء على مستوى القيادات أو على المستويات
األدنى في األجهزة العسكرية واألمنية واالستخباراتية ،وأن تصبح الشرطة "هيئة مدنية رسمية"
مسؤولة عن تطبيق القانون واحترام حقوق اإلنسان.
ولمنع استنساخ تجربة صالح في استخدام المؤسسات األمنية للحفاظ على النظام؛ أصرت الوثيقة
 2يزيد صايغ“ ،الدول المتداعية :اصالح قطاع األمن في ليبيا واليمن” ،مركز كارنيغي للشرق األوسط ،حزيران/يونيو www. ،2015
( ، carnegie-mec.org/2015/06/18/ar-pub-60455صايغ“ ،الدول المتداعية").

3 Working Group on Building the Foundations of the Security and Military Institutions, Final Report, Submitted to the
Final Plenary of the National Dialogue Conference, October 2013.
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على "تحييد الجيش واألمن والمخابرات عن أي عمل سياسي" .وفي محاولة "لتطبيع" العالقات
ً
ً
سياسيا
منصبا
المدنية-العسكرية وتعزيز الرقابة المدنية على الجيش؛ ُجعل منصب وزير الدفاع

يتواله شخص مدنيُ .
وحظر على أعضاء المؤسسات العسكرية واألمنية التصويت أو االنتساب
لألحزاب السياسية أو الترشح لالنتخابات .إال أن هذا اإلجراء قوبل برفض صالح وأتباعه ألنه كان
ً
موجها ضد ابنه أحمد علي قائد الحرس الجمهوري ،وحدة النخبة في الجيش ،ففي حال تنفيذه
سيجبر على االنتظار مدة  10سنوات بعد مغادرته الجيش قبل أن يتمكن من الترشح لالنتخابات
ُ
الرئاسية .ولما ُ
اعتمد هذا اإلجراء ،أعرب أربعة من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح)
ً
مطلقا أن يقوم رئيس الجمهورية ،ورئيس
عن تحفظهم عليه .إلى ذلك ،ورد في بند آخر أنه "ال يحق
مجلس الوزراء ،ورئيس السلطة التشريعية ،ووزيرا الدفاع والداخلية ،ورئاسة المخابرات ،أن يعينوا
ً
أيا من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة ،في أية مناصب قيادية ،في الجيش واألمن والمخابرات ،مدة

عملهم في تلك المناصب" 4.وفي حين كان يمكن لهذه التدابير (وغيرها من التدابير المتعلقة بدور
المرأة أو الحاجة إلى عقيدة عسكرية جديدة) أن تضع أسس تحول هائل في المؤسسات األمنية
والعسكرية؛ فإنها أضعفت عملية اإلصالح ،إذ كان الهدف منها تهميش بعض الفاعلين السياسيين،
وعلى رأسهم صالح بشكل رئيسي.
ً
جزئيا فشل الحوار وعدم تطبيق مخرجاته على صعيد اإلصالح العسكري واألمني ،أو
وهذا يفسر
َ
يحظ مؤتمر الحوار الوطني سواء من حيث الشكل أو المضمون
على بقية الصعد .ودون ذلك ،لم
بالتخطيط واإلعداد المناسبين ،وهو ما يطرح التساؤل عما إذا كانت العملية محكومة بالفشل منذ
بدايتها.

عملية محكومة بالفشل؟

ً
وقتا
تم تسريع مؤتمر الحوار الوطني في ظل ضغوطات األمم المتحدة ،ولم تمتلك الحكومة
ً
ً
"كرنفاليا" على حد تعبير أحد المراقبين اليمنيين" ،مع
كافيا إلعداده بشكل صحيح .كما أنه أتى
الكثير من الدعاية والتركيز اإلعالمي .وقد استغرق  10أشهر ُ
صرف معظمها على التفاصيل ،في
حين كان من الممكن استغالل الوقت بشكل أفضل" 5.كما أدى المؤتمر إلى شلل في مفاصل الدولة
أثناء العملية ،بسبب مشاركة العديد من الوزراء في الحوار .عدا عن أنه كان منفصالً عن مشكالت
اليمنيين (المشكالت االقتصادية ،والقضايا األمنية ،وما إلى ذلك) ،فلم يعتبروه هم أنفسهم حالً قابالً
للتطبيق ،وارتدوا إلى عصبياتهم األساسية (التضامن القبلي) ،مع فقدانهم الثقة بالدولة نتيجة ضعف
أداء هادي.
كذلك كانت عملية صنع القرار معطوبة بحد ذاتها ،والسيما فيما يخص القضية الجوهرية المتعلقة
ُ
بالفدرالية ،إذ أ ّجلت مناقشتها إلى نهاية المؤتمر ،وتحول األمر إلى سباق مع الزمن ،حيث سعت
ّ
حل هذه المسألة قبل نهاية فترة هادي في  11شباط/فبراير  ،2014وعقدت الجلسة
الحكومة إلى
األخيرة ،في  10شباط/فبراير ،ضمن سياق فوضوي ،وتم تفويض هادي إليجاد الحل في غياب
لتوافق اآلراء بشأن هذا الموضوع .من جانب آخر ،انسحبت بعض القوى من االجتماع لعدم موافقتها
على الخيار الفدرالي ،المتعارض مع شرعية الحكومة االنتقالية في تغيير هيكل الدولة" ،كان من
المفترض فقط أن تقوم بتنظيم االنتقال من سلطة صالح إلى االنتخابات .وال يتضمن دورها اتخاذ
4 Working Group on Building the Foundations of the Security and Military Institutions, Final Report.
 5مقابلة مع ميساء شجاع الدين ،صحفية وباحثة يمنية 6 ،نيسان/إبريل ( ،2016ميساء شجاع الدين).
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قرار بشأن الشكل المستقبلي للدولة" 6.وهو ما دفع هادي لتشكيل لجنة معظمها من مناصريه ،احتاجت
ّ
وتم تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم دون
ألسبوعين فقط كي تبت في هذه المسألة البالغة األهمية،
تقديم أية مبررات" .لماذا ستة؟ وليس اثنين أو ثالثة أو أربعة؟ ال أحد يعرف" 7.ولم تتشاور اللجنة
مع المجتمع المدني أو الجماعات السياسية الجنوبية ،والواقع أن الجماعات الجنوبية لم تكن آنذاك
ممثلة في الحوار إذ كانت قد انسحبت ،فالحوار بدأ في آذار/مارس ،ومع حلول تشرين الثاني/نوفمبر
8
كانت القوة الجنوبية وهي الوحيدة التي قبلت المشاركة فيه قد انسحبت.
وفي ظل ضعف الدولة والحكومة ،من كان ليطبق نتائج الحوار؟ لم تكن ثمة إرادة لتنفيذ قرارات
مؤتمر الحوار الوطني حتى تلك التي ّ
تم التوافق عليها فيما يخص الدولة المدنية أو االنتخابات.

الفرقاء السياسيون :المفسدون في مؤتمر الحوار الوطني

ً
استجابة
لم يكن الفرقاء السياسيون في عملية الحوار يؤمنون فعالً بها ،فقد كانت مشاركتهم
للضغوطات الدولية ،أكثر من ارتكازها على الشرعية التي تضفيها المشاركة على الحوار .ولذلك
نراهم ينزعون لحل مشكالتهم خارج إطارها ،محاولين فرض الوقائع الجديدة على العملية السياسية.
ً
جادا في الحوار،
فأثناء انعقاد المفاوضات كانت الحرب دائرة في الشمال ،وحتى هادي نفسه لم يكن

حيث أدى تحكمه بالعملية إلى تدخالت مستمرة من السلطة التنفيذية .في الوقت نفسه ،كان تمثيل
ً
مجتزأ ،كما في حال الحراك الجنوبي .لقد زاد هذا الوضع احتماالت إفشال
بعض األطراف الرئيسية
العملية التفاوضية بشكل كبير ،وعرقل قدرة المؤتمر على تحقيق أهدافه.

الحوثييون :من "مدافعين عن الثورة" إلى غزو صنعاء

منذ  2004وحتى رحيل الرئيس السابق علي عبد هللا صالح في  ،2012قاتلت حركة الحوثيين ضد
نظام صالح كي تحظى بدولتها الخاصة .ويعود الصراع بين صالح والحوثيين إلى  1962عندما بدأت
ثورة في شمال اليمن لإلطاحة باألئمة الزيديين ،وهو نظام حكم أللف عام .وتتطلع حركة الحوثيين
للعودة بالحكم إلى ما قبل  1962واسترجاع سلطة األئمة الزيديين لحكم البالد 9.أما الصراع الحوثي
الحديث فقد بدأ عام  2004عندما حاولت حكومة صالح اعتقال حسين بدر الدين الحوثي ،الزعيم
الديني الزيدي والبرلماني السابق .ورغم أن الصراع قد استمر  10سنوات غير أنه حظي باهتمام
ً
ً
ودوليا.
محليا
ضئيل
وقد استغلت الحركة الحوثية الربيع العربي اليمني لتعزيز نفوذها وقوتها في البالد .وأصبحت
صعدة محافظة بحكم المستقلة في  .2011وباعتماد خطاب شعبي ،قدم الحوثيون أنفسهم على
أنهم "المدافعون عن الثورة" .مع ارتفاع سقف توقعات اإلصالح االقتصادي والسياسي واالجتماعي
أثناء االنتفاضة وفشل الحكومة اليمنية في االستجابة لهذه الطلبات أثناء الفترة االنتقالية تمكن
الحوثيون من استثمار هذه الحال من عدم الرضا .فرغم مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني؛ فإنهم
رفضوا خطة األقاليم الستة ،إذ كانت لتحرم إقليمهم صعدة من الواجهة البحرية .مستندين في
 6ميساء شجاع الدين.
 7ميساء شجاع الدين.

 8ميساء شجاع الدين.

9 Stacey Yadav and Sheila Carapico, “The Breakdown of the GCC Initiative”, MERIP Report, 2014,
www.merip.org/mer/mer273/breakdown-gcc-initiative
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معارضتهم إلى منظور "إقليمي" ال سياسي.

10

الرئيس علي عبد هللا الصالح :المفسد األول

ً
أيضا بدرجة
لم تمنح مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي صالح العفو الكامل فحسب ،بل سمحت له
ّ
االطالع على نتائج الحوار السيما تلك التي تمس وضعه
من التدخل في الحوار الوطني .فأتيح له
ووضع ابنه بشكل مباشر ،كقرار مجموعة العمل العسكرية-األمنية بمنع ضباط الجيش السابقين
الترشح لمنصب الرئاسة مدة  10سنوات بعد تركهم المؤسسة العسكرية .وكان لصالح أن يخسر الكثير
ً
معتمدا على المؤسسات األمنية الموالية
في حال نجحت العملية ،لذا اختار أن يلعب بطاقة الفوضى
ً
ومؤسسا لتحالف مع الحوثيين الذين حاربهم لسنوات .وقد زعزع قيامه بذلك استقرار عملية هشة
باألصل.

الحراك الجنوبي :إصالح الدولة أم االستقالل عن الشمال؟

ظهر الحراك الجنوبي منتصف العقد األول من القرن الحادي والعشرين كتجمّ ع للمظالم ولد في األجزاء
الجنوبية من البالد .وكانت بدايته في  2006عندما طالبت مجموعة من العسكريين المتقاعدين ،الذين
أجبروا على االستقالة بعد الحرب األهلية عام  ،1994بزيادة المعاشات التقاعدية وإعادتهم إلى صفوف
الجيش .ومع اتساع الحركة ،برزت مطالب أخرى مثل المساواة في الحقوق مع المواطنين الشماليين
والمزيد من االستقالل الذاتي للجنوب .وقد بدأت الحركة ،نتيجة استجابة الحكومة الضعيفة لهذه
المطالب ،تطلب االستقالل عن الشمال 11.وعندما بدأت انتفاضة  ،2011وُ ضعت مطالب االستقالل
ً
جانبا في البداية وانضم الجنوبيون إلى مظاهرات تغيير النظام؛ لكنهم ارتدوا بسرعة إلى مطالبهم
األولى ،رافضين المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني مفضلين التركيز على االستقالل عن الشمال
بدالً من إصالح الدولة .إال أن عدم مشاركة الجماعات الجنوبية كان ليفقد العملية شرعيتها ،لذلك
لجأ الرئيس هادي ،وهو الجنوبي العارف بأهمية مشاركة الجنوب ،إلى اختيار الممثلين عن الجنوب
بنفسه ،ولكنه فشل في تأمين مشاركة األشخاص الذين يتمتعون بشرعية تمثيل الجنوب.
رغم ما سبق ،حاول مؤتمر الحوار الوطني تلبية بعض المطالب الجنوبية ،من قبيل "إعادة كافة
ً
قسرا من العسكريين واألمنيين جراء حرب صيف  ،"1994كما جاء في التقرير
المفصولين والمبعدين
12
النهائي لمجموعة العمل العسكرية األمنية .ولكن تبقى القضية الرئيسية العالقة هي شكل الدولة،
وفي غياب ممثلين عن الحراك ،لم يتم التوصل إلى حل.
وبرغم شعبية الحراك الكبيرة في المناطق الجنوبية؛ فإنه يبقى حركة أحادية لم تستطع أو لم ترغب
في الوصول إلى تسوية مع الجماعات الشمالية .واليوم ،في ظل تصاعد طائفية النزاع ،اصطف
الحراك مع الجماعات السلفية في الجنوب كما ُتظهر حال عدن.

حزب اإلصالح والجماعات اإلسالمية المتطرفة :التهميش من جهة ،واالستثمار في
اآلخر

ً
فرعا لجماعة اإلخوان المسلمين في اليمن؛ فإن حزب اإلصالح (التجمع اليمني
على الرغم من اعتباره
 10مقابلة مع غمدان اليوسفي ،صحفي يمني 14 ،نيسان/إبريل ( ،2016غمدان اليوسفي).

 11مجموعة األزمات الدولية ،قضية اليمن الجنوبيَ :ت َجنُّب الفشل ،أيلول/سبتمبر www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north- ،2013
africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/yemen-s-southern-question-avoiding-breakdown

12 Working Group on Building the Foundations of the Security and Military Institutions, Final Report.
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ً
تحالفا بين عدة جهات فاعلة :اتحاد حاشد القبلي،
لإلصالح) ،الذي تأسس عام  ،1990يشكل في الواقع
ورجال أعمال ،ومجموعات دينية مختلفة .وعندما بدأت االنتفاضة ،اتهم المتظاهرون الحزب بسرقة
ً
ً
ً
مستفيدا بشكل كبير
رئيسيا أثناء الفترة االنتقالية،
دورا
الحركة الشعبية .وقد لعب حزب اإلصالح
ً
واضعا العديد من أعضائه في مناصب رفيعة المستوى داخل
من قيام هادي بإعادة هيكلة الجيش
المؤسسة العسكرية .لكن صعود الحوثيين ،واألهم من ذلك الحرب اإلقليمية ضد اإلخوان المسلمين
بقيادة السعودية واإلمارات ،قد أضعفا الحزب بشكل كبير.
أما القاعدة والحركات السلفية فقد تم بالطبع استبعادها من مؤتمر الحوار الوطني .بيد أنها استطاعت
مع ذلك استثمار ضعف الدولة اليمنية من خالل تشكيكها في شرعيتها ،كما أنها استفادت من التحوّ ل
الطائفي للنزاع ،كما يبين المثال الخاص بمدينة عدن أدناه.
ً
ً
كبيرا في مصالحها ،لدرجة
تباينا
ويكشف النظر إلى مختلف المجموعات السياسية العاملة في اليمن
أن فشل العملية السياسية كان هدف بعضها .مع ذلك فإن نظرنا وراء وجود المفسدين وأفعالهم نجد
أن إصالح القطاع األمني بحد ذاته ،أو باألحرى عدم وجود إصالح فعلي للمؤسسات األمنية؛ قد
أثبت أنه بع ٌد حاسم في فشل عملية االنتقال واستمرار الحرب في اليمن.

إصالح قطاع األمن بعد عام  :2011التغلب على إرث صالح

عند وصول العقيد علي عبد هللا صالح إلى السلطة في اليمن الشمالي عام  ،1978كان اثنان من أسالفه
(إبراهيم الحمدي وأحمد الغشمي) قد اغتيال ،مما دفعه كي يضمن حياته واستمرارية النظام لبناء
13
ً
ً
معينا إياهم في مناصب
معتمدا على رجال أسرته وقبيلته،
قطاع أمني مكرس لشخصه ومنصبه.
ً
ومستخدما تقنيات شتى لكسب والء القطاع األمني .أما عبد ربه
رئيسية داخل المؤسسات األمنية،
منصور هادي فقد بذل أثناء المرحلة االنتقالية جهده للحد من تأثير صالح ولكن ليس بهدف إصالح
المؤسسات األمنية .هذا التركيز على صالح بصفته الشخصية ال على جهاز األمن الداعم له صبغ
قطاع األمن بفوضى متزايدة ،أودت في النهاية إلى تحالف صالح مع الحوثيين.

الهيمنة الشمالية على الجيش

ً
جذريا ،فالشمالي منهما تم تدريبه على يد
أدى توحيد اليمنين عام  1990إلى دمج جيشين مختلفين
ضباط أتراك ومصريين ،أما الجنوبي فقد تدرب على يد البريطانيين ومن بعدهم االتحاد السوفيتي.
ً
تعقيدا .فخالل حرب  1986األهلية في الجنوب ،انقسم الجيش
ويزيد مقدار الشقاق بينهما األمر
بين مؤيدي الرئيس علي ناصر محمد وأعدائه داخل الحزب االشتراكي .ونتيجة هزيمة األول فرّ
أفراده شماالً ليصبحوا حلفاء صالح .ومع أن كال الجيشين مخترق بالوالءات اإليديولوجية والقبلية
14
والدينية؛ فإن الجيش الجنوبي يعتبر األكثر مهنية بينهما.
وبينما قد أعطت اتفاقية الوحدة عام  1990كالً من الشمال والجنوب نصف الجيش؛ لم يتم العمل
على أي برنامج حقيقي للدمج ،ولم يحترم الشمال ترتيبات تقاسم السلطة مناصفة .وأثناء الحرب
األهلية عام  ،1994خاض الجيشان قتاالً بينهما ،أدى إلى هزيمة الوحدات الجنوبية وتفكيكها وفرض
االستقالة القسرية على الضباط الجنوبيين ،وتولى علي عبد هللا صالح وعلي محسن األحمر السيطرة
 13مجموعة األزمات الدولية ،اإلصالحات العسكرية-األمنية في اليمن.
 14مجموعة األزمات الدولية ،اإلصالحات العسكرية-األمنية في اليمن.
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على الجيش من خالل الحرس الجمهوري والفرقة األولى اللتين أصبحتا أقوى وحدات الجيش.
لقد توجب على الضباط ،في ظل حكم صالح ،تقديم والئهم للرئيس وكان انتماؤهم لقبيلة سنحان
ً
شرطا لكسب الترقيات16 .كما كانت هيكلية الجيش والشرطة قبلية ومناطقية ،حيث ينتمي معظم
أفرادهما إلى محافظات صنعاء والدمام وعمران ( 60%من الجنود والضباط) 17.في حين لم تكن مدينة
تعز ،التي تتمتع بأعلى معدل لمحو األمية في اليمن ،ممثلة في سلك الضابط ،واقتصر تمثيلها
على مستوى الجنود العاديين فقط ،ذلك أن صالح لم يكن يثق بأهلها .ورغم أن القبلية في الجيش
ً
كثيرا على يد صالح ،األمر الذي تسبب في اختالل التسلسل
لم تكن ظاهرة جديدة؛ فإنها زادت
الهرمي ،حيث "لم تكن للرتب العسكرية أي سلطة ما لم تدعمها قبيلة مؤثرة ،فخطوط اإلمدادات
تتبع خطوط القبائل ،ال الهياكل القيادية" 18.لقد كانت استراتيجية صالح "بناء وحدات قوية تحمي
النظام ) (Praetorian unitsوتسليم أقاربه قيادتها" 19.األمر الذي أطبق سيطرته الكاملة على الجيش.

15

تعيين أفراد األسرة

تركزت السلطة داخل الجيش اليمني في وحدتين هما ،الفرقة المدرعة األولى (الفرقة) والحرس

الجمهوري ،حيث ترأس األخيرة منذ عام  2000ابن علي عبد هللا صالح ،أحمد علي .وما هذا إال
ً
ً
ً
موازيا وأجهزة أمنية
"جيشا
بانيا بذلك
دليل على تعيين صالح أفراد أسرته في المناصب الرئيسية،
ً
ً
وتدريبا ،كما أن والءها والهدف منها كانا مصدر جدل وريبة
عتادا
واستخباراتية تفوق سابقاتها
ً
جدا ،حيث أنشأ ثمانية
دائمين" 20.لقد أصبح الحرس الجمهوري في ظل أحمد علي وحدة قوية
ً
ً
وتجهيزا ،يتمتع جنودها
تدريبا
ألوية جديدة وفق نموذج الجيش األردني ،فكانت الوحدات األفضل
بامتيازات أكثر من باقي الوحدات .لكن هذه االمتيازات أتت على حساب تهميش الوحدات األخرى
في الجيش ،بما في ذلك الفرقة بقيادة علي محسن األحمر الذي كان حليف صالح .وقد ُك ِّرست هذه
الوحدات المميزة بقيادة أقارب صالح لحماية النظام.
وفي وزارة الداخلية ،تولى الجنرال يحيى صالح ،ابن أخ الرئيس قيادة قوات األمن المركزي ،وهي
ً
ً
كبيرا من السلطة وتم تجهيز وحدة مكافحة اإلرهاب فيها على
قدرا
مؤسسة شبه عسكرية حازت
يد الواليات المتحدة .بالمثل ،كان رئيس شرطة النجدة من المؤيدين المقربين ألحمد علي ،أما بقية
األجهزة (كشرطة المرور وحرس المباني الحكومية ،وما إلى ذلك) فقد كان نصيبها اإلهمال .كذلك
ً
رئيسا لجهاز األمن القومي الذي أنشئ عام  2002عقب هجمات
ُعين عمار صالح شقيق الجنرال يحيى
ّ
ّ
محل جهاز األمن
يحل
 11أيلول/سبتمبر اإلرهابية التي شنها تنظيم القاعدة ،وكان الهدف منه أن
ً
تدريبا ومعدات
السياسي الذي يضم العديد من أفراد حزب اإلصالح .وقد تلقى جهاز األمن القومي

عسكرية أمريكية ،مما زاد كفاءته وتفوقه على جهاز األمن السياسي ،كذلك مُ نح عناصره امتيازات
ً
أيضا على
كثيرة .وقد جاء ذلك كله تلبية لرغبة صالح في إضعاف نفوذ علي محسن ،ولكنه أتى
 15ينتمي علي عبد هللا صالح إلى قبيلة سنحان وهي جزء من تحالف حاشد القبلي.
 16مجموعة األزمات الدولية ،اإلصالحات العسكرية-األمنية في اليمن ،ص.2 .
 17مقابلة مع ماجد المذحجي ،باحث يمني 6 ،نيسان/إبريل .2016

18 Florence Gaub, “Arab Armies: Agents of Change? Before and After 2011”, Chaillot Papers no. 131, EU Institute for
Security Studies, p. 41.
19 Michael Knights, “The Military Role in Yemen’s Protests: Civil-Military Relations in the Tribal Republic”, Journal of
Strategic Studies, 36 (2), 2012, p. 261.
 20مجموعة األزمات الدولية ،اإلصالحات العسكرية-األمنية في اليمن ،ص.7 .
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خلفية نهوض جيل جديد أراد إضفاء طابع مهني على المؤسسات العسكرية واألمنية.

21

ولما كان صالح قد اعتمد على الدعم األمريكي واألوروبي في تطوير قطاع األمن؛ فقد ُ
اعتبر نظامه
ً
حليفا في "الحرب على اإلرهاب" ،السيما بعد  11أيلول .والواقع أن صالح استغل هذه الذريعة إلحكام
قبضته على المؤسسات األمنية ومن خاللها على اليمن بكامله .وتسبب هذا الموروث باختالل وظيفة
قطاع األمن وتضخمه وفساده وعدم فاعليته (نتيجة نقص التأهيل والعتاد) حيث أن "التوظيف،
والتعيينات والترقيات تقوم بشكل سافر على الوالءات القبلية والمناطقية واألسرية" 22.عالوة على
ذلك ،فقد كانت وحدات النخبة التي يقودها أفراد عائلة صالح أكثر كفاءة بكثير ،وتدين بوالئها
التام لقادتها ،مما أدى إلى ظهور نوع من اإلقطاعيات داخل القطاع األمني .ومن النافل القول إنها لم
ُتستخدم لمحاربة تنظيم القاعدة أو الحوثيين؛ بل تمثلت مهمتها الرئيسية في حماية النظام.

إعادة هيكلة الجيش بعد 2011

ً
رئيسا عدة تدابير تهدف إلى إعادة هيكلة الجيش .إال أن
اتخذ عبد ربه منصور هادي بعد تعيينه
العملية برمتها هدفت فقط إلى إنهاء نفوذ صالح" ،المشكلة ليست عملية إعادة الهيكلة بل كيف تم
ً
فنقال عن رئيس هيئة أركان هادي ،تحتاج العملية
توجيهها" 23.وقد تم استعجال هذه اإلجراءات،

ً
متاحا" 24.فقد ُ
انتقد هادي لعدم تمكنه من
ثماني سنوات على األقل لتكتمل ،لكن هذا الوقت لم يكن
ً
ً
أيضا لمواجهة الخيانة من داخل معسكره .فوزير الدفاع السابق
مضطرا
اتخاذ قرارات سريعة ،وكان
محمد ناصر أحمد الذي كانت له عالقاته مع صالح والحوثيينُ ،يع ّد المسؤول عن استيالء الحوثيين
25
على عمران وسقوط الكتيبة  310التي كانت تحمي العاصمة صنعاء .ورغم إقالته في وقت الحق؛
فإن ذلك لم يخفف من الضرر الكبير الذي وقع.
بدأت عملية إعادة الهيكلة في كانون األول/ديسمبر  2012عندما جرى حل الحرس الجمهوري والفرقة
وأعيد تنظيم الجيش على أساس مناطقي (سبع مناطق) .وقد أعادت حكومة هادي هيكلة الجيش
بتغيير قادته وتعيين رجال الحرس الجمهوري ممن لم يكونوا موالين لصالح ،بهدف االنتقال من
جيش "مملوك لألسرة" إلى جيش وطني .غير أن هادي أراد نقل الوالء من صالح إلى شخصه؛ فعين
شقيقه واثنين من أبنائه على رأس الوحدات المكلفة بحماية الرئيس ،ووحدات الصواريخ ووحدات
داخل الحرس الجمهوري .واجه الحوثيون هذه اإلجراءات باالنتقاد لكونها تعزز مكانة علي محسن
األحمر داخل الجيش ،وهو الذي قاد حروب صعدة ضدهم .يزاد على ذلك أن إزاحة القادة لم تكن
كافية لتغيير والء الوحدات.
ً
ً
عدوا له ،فقام ببعثرة وحداته على مختلف المحافظات .وتم
أيضا في الحرس الجمهوري
رأى هادي
إرسال الوحدة الجبلية (إحدى أقوى الوحدات) إلى صحراء حضرموت وهي بيئة لم تكن تدربت على
القتال فيها .وقد أدت هذه التدابير إلى انشقاق العديد من الضباط ورجوعهم إلى صالح .إن استمرار
والء الحرس الجمهوري لصالح كان نتيجة لسلوك هادي العدواني إزاء ضباطه 26.ورغم أن صالح هو
 21مجموعة األزمات الدولية ،اإلصالحات العسكرية-األمنية في اليمن.
 22صايغ“ ،الدول المتداعية".

 23مقابلة مع حسين الوادعي ،باحث يمني ،نيسان/إبريل ( ،2016حسين الوادعي).
 24غمدان اليوسفي.
 25غمدان اليوسفي.
 26حسين الوادعي.
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ً
الحقا البنه– فقد كان العديد من ضباطه في 2012
من بنى الحرس الجمهوري بنفسه –مع نية تسليمه
مستعدين للتخلي عنه وااللتحاق بالرئيس الجديد ،بيد أن هادي أضاع الفرصة الحاسمة .أما اآلن
ً 27
ً
جيشا وطنيا”.
فالحرس الجمهوري عبارة عن “ميليشيات تقاتل من أجل صالح وال يمكن اعتبارها
وبالنسبة للفرقة ،فقد دمرها الحوثيون .حيث حاصروا ثكناتها الرئيسية في عبرا بموافقة من هادي
الذي أراد التخلص من علي محسن.
وبينما استمر جزء صغير من الجيش بوالئه لصالح؛ وقفت أجزاء أخرى على الحياد :فلم ترغب
بتلقي أوامرها من صالح كونه لم يعد ممثالً للدولة الشرعية ،ولكن هادي فشل في التواصل معهم،
وقطع الدعم عن القادة الذين كانوا على استعداد للوقوف إلى جانب حكومته ومحاربة الحوثيين.
في الواقع ،قاتلت أفضل وحدة في الجيش ضد الحوثيين في عمران لستة أشهر دون تلقي أي دعم.
28
"لماذا سيواصل الجيش القتال من أجل حكومة كهذه؟ ثمة انعدام في الثقة بين هادي والجيش".
وتكشف االجراءات التي اتخذها هادي أن هدفه لم يكن إصالح القطاع األمني ،فقد أبقى على القادة
غير المؤهلين من عهد صالح واتهم بالتعامل مع الجيش من منظور مناطقي ،وفي الوقت نفسه ،لم
يكن الضباط "الجدد" الذين يشغلون مناصب عليا يثقون بهادي واعتبروا أنه كان يتصرف بشكل غير
29
مسؤول.
لقد أدى فشل مؤتمر الحوار الوطني وضعف أداء هادي كرئيس إلى استيالء الحوثيين على صنعاء
30
في  21أيلول/سبتمبر  2014واندالع الحرب الشاملة ،وفي هذه المرحلة انهار قطاع األمن بالكامل.

من سياسي إلى طائفي :صراع متعدد الطبقات

كانت شعارات المتظاهرين في بداية النزاع سياسية الطائفية ،مطالبين من جهة "بالشرعية" ،ومن
جهة أخرى "بالسيادة والثورة" .لكن بمرور الوقت ازدادت الصبغة الطائفية والمناطقية التي كانت
غير ملحوظة في البداية ،ويرجع هذا إلى هوية الحوثيين الزيديين (الشيعة) ،الذين اعتبر اعتداءهم
ً
طائفيا بطبيعته .لقد أحيت الحرب التوترات الموجودة من قبل بين السكان
على منطقة سنية اعتداء
السنة في محافظات الوسط (جزء من الدولة اليمنية الشمالية حتى عام  )1990والسكان الزيديين من
الشمال .كما أن الهجوم العسكري للحوثيين الذين يعتبرون مجموعة شمالية قاد الحراك الجنوبي إلى
ً
عالوة على ذلك ،فقد أتاح تزايد الطابع الطائفي للنزاع وسوء إدارة تنوع البلد
المطالبة باالستقالل،
من قبل القيادة السياسية؛ الفرصة لنمو تنظيم القاعدة والجماعات السلفية وازدهارها.

تداخل العوامل اإلقليمية والطائفية والسياسية :استيالء الحوثيين على صنعاء

أطبق الحوثيون سيطرتهم على محافظة صعدة (معقل قوتهم) أثناء الفراغ السياسي واألمني الذي
حدث عام  ،2011حاكمين بذلك اليمن الشمالي الذي ال دولة فيه .وفي السنوات الالحقة ،استطاعوا
الحصول على دعم خارج قاعدتهم التقليدية من خالل تعزيز موقفهم كحركة معارضة وقتالهم
الستعادة "ثورة  2011الشعبية" ،التي رأى العديد من اليمنيين أنها قد انحرفت بسبب النخبة السياسية.
ً
آنفا ،لكنهم رفضوا نظام األقاليم الستة الذي خلص
وقد شارك الحوثيون في الحوار الوطني كما ُذكر
 27حسين الوادعي.

 28ميساء شجاع الدين.
 29حسين الوادعي.

 30ماجد المدحجي.
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ً
ً
أساسيا في صنعاء .ومع ذلك ،تغير
نفوذا
إليه .كما توسعوا إلى محافظة عمران صيف  ،2014فامتلكوا
المشهد بحلول  ،2017فقد انحصر الصراع بشكل أساسي في قتال الحكومة اليمنية ذات األغلبية
السنية ضد المقاتلين الحوثيين وحلفائهم واألتباع العسكريين للرئيس السابق صالح .مما زاد من قلق
العديد من البلدان العربية إزاء النفوذ اإليراني المتزايد.
وفي أيلول/سبتمبر  ،2014دخل الحوثيون صنعاء بعد كسبهم دعم المواطنين اليمنيين المحبطين
وغير الراضين عن األداء الضعيف للحكومة المركزية ،السيما بعد القرار الذي كان هادي قد اتخذه
ً
ً
نسبيا ،رغم
سلميا
قبل شهرين برفع الدعم عن الوقود .وقد كان االستيالء على مواقع الحكومة
31
أنه كان من الواضح عدم وجود استراتيجية فعلية لتشكيل حكومة جديدة .لم يعترض هادي
على تحرّ ك الحوثيين ،فقد نصحته كل من السعودية واإلمارات اللتين تقودان الصراع ضد اإلخوان
المسلمين على المستوى اإلقليمي بترك الحوثيين يدخلون صنعاء من أجل إضعاف حزب اإلصالح
وعلي محسن األحمر الذي رفض قرارات إعادة هيكلة الجيش والذي ُيعتبر مع وحدته الجناح
العسكري لحزب اإلصالح ،وبمجرد تحقيق هذا الهدف ،كان المفترض أن يتوصل هادي التفاق مع
الحوثيين .لقد كانت "الخطوة مغامرة" 32بدافع من قصور رؤية هادي وحلفائه اإلقليميين وهو الذي
ً
قادرا على
وصل إلى السلطة عن طريق الصدفة ،وكان "يفتقر مهارات صالح السياسية .فصالح كان
33
ً
منتصرا من مثل هذه المغامرات".
الخروج
ً
تاريخا طويال في حكم اليمن تحت ظل اإلمامة ،فيرون صنعاء مدينة
أما الحوثيون الذين يمتلكون
ً
ومركزا لإلمامة ،ال عاصمة للدولة اليمنية .وبحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر  2014كانوا قد
زيدية
ً
ً
ً
شرقا إلى مأرب .وبعد كانون الثاني/
وغربا إلى الحديدة ،وتحركوا
أب والبيضاء،
امتدوا
جنوبا إلى ْ
يناير  2015أصبح ثمة وجود حوثي صغير في تعز 34.وفي كانون الثاني/يناير  2015استولى تحالف
الحوثيين والقوات الموالية لصالح على مقر اإلقامة والقصر الرئاسيين فضالً عن معظم الوزارات.
ً
مجبرة
وانتهت المفاوضات التي استمرت أربعة أشهر بين حكومة هادي والحوثيين وصالح بالفشل
ً
أسبابا سياسية لتمديد واليته ،ففر أواخر شباط/
هادي على االستقالة .وأدى اعتقاله إلى إعطائه
فبراير  2015إلى عدن ثم إلى السعودية.
وقد وسع تحالف الحوثيين وصالح ،بدعم معنوي من إيران ،سيطرته على المدن الرئيسية األخرى بما
ً
مساعدا على توطيد فكرة االنفصال عن الشمال .وفي هذه األثناء شنت
في ذلك ميناء عدن الجنوبي.
ً
حربا جوية على اليمن في  26آذار/مارس  2015بناء على طلب حكومة هادي "لحماية اليمن
السعودية
وشعبه من العدوان الحوثي المستمر ولدعمه في محاربة تنظيم القاعدة وداعش" 35.ويمكن تفسير
ً
جزئيا كنتيجة للتغيرات المحلية ،أي وصول الملك الجديد –الملك سلمان– في
التدخل السعودي
ً
وزيرا للدفاع .فالحرب ضد الحوثيين
كانون الثاني/يناير  2015وتعيينه ابنه الشاب محمد بن سلمان،
توضح رغبة النظام الملكي السعودي الظهور كزعيم للسنة على المستوى اإلقليمي .ومع أنه منذ
31 Daniel Martin Varisco, Sato-Kan Hiroshi, and Junji Kawashima, “The Sectarian Crisis in Yemen: Damage from
a Divisive Storm”, Middle East Institute, September 2014, www.mei.edu/content/map/sectarian-crisis-yemen-damagedivisive-storm (Varisco, Hiroshi, and Kawashima, “The Sectarian Crisis in Yemen”).
 32ميساء شجاع الدين.
 33ميساء شجاع الدين.

34 Katherine Zimmerman, “Al Houthi Areas of Influence”, Critical Threats, 16 July 2015,
www.criticalthreats.org/analysis/al-houthi-areas-of-influence

35 Varisco, Hiroshi, and Kawashima, “The Sectarian Crisis in Yemen”.
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بدء الغارات الجوية ،لم تنجح السعودية وشركاؤها في مهمتهم الرامية إلى استهداف الحوثيين
ً
أيضا أزمة إنسانية كبيرة .فقد تحوّ ل النزاع إلى حرب استنزاف،
وحلفائهم؛ فإن الحرب الجوية أثارت
مع عدم صمود أي من اتفاقيات وقف إطالق النار المعلن عنها.

تعز" :المدينة الشهيدة"

يختلف الصراع في تعز ،ثالث أكبر مدينة في اليمن ،عنه في صنعاء وعدن ،فقد اتسم بعنف أكثر
شدة .ومن أجل محاربة الحوثيين الذين هاجموا مدينتهم في آذار/مارس  ،2015نظم أهالي تعز
ً
جدا من المساعدة –إن وجدت– من حكومة الرئيس هادي أو التحالف
مقاومتهم الخاصة مع القليل
الذي تقوده السعودية .وانضم إلى قتال الحوثيين مدنيون لم يستخدموا األسلحة قبل االنضمام إلى
المقاومة الشعبية للدفاع عن مدينتهم.
ً
جزءا من اليمن الشمالي قبل التوحيد في عام  .1990وهي
تقع مدينة تعز في وسط البالد ،وكانت
المدينة التي لديها أعلى معدل من المتعلمين في البلد ،وينتشر أهلها في جميع أنحاء اليمن .كما كانت
ً
اقتصاديا ،وفرت للدولة معظم عائداتها الضريبية (على الرغم من أن صنعاء أكثر
تعز مدينة دينامية
أهمية من الناحية االقتصادية؛ فإنها فشلت في تزويد الدولة بإيرادات ضريبية بسبب الفساد) .وعلى
ً
ً
الرغم من هذه العوامل المختلفة التي تعطي تعز ثقالً
دائما من قبل
خاصا؛ فإن المدينة قد أهملت
الدولة المركزية واستبعدت من القيام بدور سياسي .ولطالما ُن ِ
ظر إلى المدينة ،على الض ّد ،كتهديد
بسبب قوة األفكار القومية العربية واليسارية بين سكانها .وكان علي عبد هللا صالح يخشى أن تؤثر
هذه االفكار على صنعاء ،بالنظر إلى أن غالبية سكان العاصمة هم أصالً من تعز .ولكن صالح كان قد
استبعدهم من شغل مواقع قيادية (ضباط) في الجيش والمؤسسات األمنية ،حيث أنه كان يشكك
في والء سكان تعز .وليس من دون مبرر ،فأهالي تعز لم يصوتوا له .وبدالً من ذلك ،أبقى الجيش على
مراقبة دقيقة للمدينة ،حيث أقام  12ثكنة عسكرية داخل المدينة وعند مداخلها .وباإلضافة إلى ذلك،
فإن روابط المدينة مع حزب اإلصالح ،الذي يرى في المدينة معقله األخير؛ ُي َ
نظر إليها بريبة من قبل
ً
نظرا لعالقات الحزب مع صالح (وخاصة خالل حرب عام
الزيدية في الشمال ومن قبل الجنوبيين،
.)1994
وكانت انتفاضة  2011قد انطلقت من تعز وقمعت بشدة من قبل قوات األمن .ولكن عندما طارد
الحوثيون ووحدات الجيش الموالية لصالح الرئيس هادي إلى عدن في آذار/مارس  ،2015فإنهم لم
ً
ووفقا التفاق بين الحوثيين ومحافظ تعز شوقي هايل سعيد؛ فإن المدينة
يهاجموا تعز في طريقهم.
اعتبرت خارج الصراع .وقد قبل المحافظ لقاء ذلك وجود الحوثيين في المدينة كمجموعة سياسية
ولكن ليس كمليشيات .بيد أن الحوثیین لم يلتزموا باالتفاق إلى النهاية .فبعد هجومهم على عدن،
نكثوا بالعهد واتجهوا إلى تعز ،مما جعل المحافظ يترك المدينة للميليشيات .واستخدمت وحدات
ً
دعما للحوثيين .وهاجموا المدارس كوسيلة لتشويه
الجيش المتمركزة في المدينة ضد سكانها
ً
تعليما في اليمن .حتى أن الحوثيين جلبوا رجال الميليشيات من
صورة المدينة باعتبارها األكثر
مدينة عمران ،في مالبس مدنية وجعلوهم يقاتلون في شوارع تعز 36.ولتبرير مثل هذه األعمال،
ً
موجودا في تعز
زعموا أنهم يقاتلون داعش ،ولكن ال تنظيم الدولة اإلسالمية وال تنظيم القاعدة كان
في ذلك الوقت.

 36غمدان اليوسفي.
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وأدت هذه االعتداءات العنيفة بأهالي المدينة إلى حمل السالح وتنظيم أنفسهم في المقاومة
الشعبية .ولكن حكومة هادي ،من جانبها ،لم تقدم إلى التعزيين الكثير من المساعدة في نضالهم ضد
ّ
وفضل الرئيس أن ال يرسل الدبابات والتجهيزات لوضع نهاية للصراع .بدالً من ذلك ،ذهب
الحوثيين.
ً
مستمرا في
الدعم المالي والعسكري السعودي إلى الجماعات السلفية .وبعد عامين ،ال يزال القتال
المدينة ،حيث ال يزال الحوثيون يسيطرون على أجزاء مهمة من المدينة.
واآلن ،ينبغي في أية تسوية سياسية في المستقبل ،إعادة النظر في وضع تعز ،وال سيما تمثيلها
داخل المؤسسات األمنية .ولعل تسريح المقاتلين وإعادة إدماجهم في تعز يكون عملية أسهل من
المناطق األخرى ،حيث أن معظم التعزيين انضموا إلى المقاومة الشعبية ضد الحوثيين فقط ،وهم
وبمجرد انتهاء النزاع ،سيعودون إلى وظائفهم السابقة – محامين أو معلمين ،وما إلى ذلك – أو
ً
تعقيدا مع
إلى دراساتهم 37.ومع ذلك ،يبدو المشهد األمني في المدينة ،بعد عامين من الصراع ،أكثر
ً
تحديا خالل الفترة االنتقالية .وباإلضافة إلى ذلك،
وصول الجماعات السلفية التي يمكن أن تمثل
لطالما كانت ثقة التعزيين ضعيفة بالمناطق األخرى قبل الحرب ،وقد ازداد هذا بعد شهور من العنف.
لذلك فإن بناء الثقة (أو إعادة بنائها) بين اليمنيين من جميع المناطق الذين لديهم تجارب مختلفة
ً
أمرا غاية في األهمية.
وتصورات متباينة للصراع سيكون

الوضع األمني في عدن

38

ً
نظرا
إن تأمل المشهد األمني في عدن ،على وجه الخصوص ،يقدم دراسة حالة مثيرة لالهتمام،
ً
ً
وإقليميا ،وللتحديات التي تواجه إعادة بناء المؤسسات
محليا
لتعدد األطراف الفاعلة في الساحة
ً
متوترا حتى قبل الحرب بسبب أنشطة الحراك الجنوبي
األمنية بعد انتهاء الصراع .لقد كان الوضع
ونزاعه مع حزب اإلصالح إضافة إلى تواجد تنظيم القاعدة ،ولكن الوضع الراهن أصبح أكثر خطورة
بكثير.
لقد أدى انسحاب قوات األمن الموالية للرئيس صالح والحوثيين من عدن في حزيران/يونيو 2015
إلى فراغ أمني كبير سرعان ما شغلته جماعات مسلحة متنوعة وعصابات صغيرة .أما التحالف الذي
تقوده السعودية فال يعبأ حقيقة بتحسين الوضع من خالل بناء قوات تخضع للسلطات المحلية .بل
إن الحكومة نفسها –في الواقع– ال تعتبر األمن في عدن أولوية ،على الرغم من استهداف مقرها
رضى عن الوضع الراهن يعود إلى عوامل ع ّدة .األول
المؤقت مباشرة بالسيارات المفخخة .ثمّ ة
ً
هو عدم وجود قرار سياسي بشأن الوضع األمني في عدن ،مع التركيز بدالً من ذلك على محاربة
ً
ثانيا الصراع السياسي بين هادي ورئيس وزرائه (حتى نيسان/أبريل  )2016خالد محفوظ
الحوثيين.
ً
ّ
وأخيرا ال توجد قوة حقيقية على أرض الواقع تحت سيطرة الحكومة؛ ألن القوات المسلحة
بحاح.
ّ
وجهزها.
الوطنية هي في الواقع تحت سيطرة االئتالف الذي درّ بها
أما الرئيس هادي فقد حظي ،من جانبه ،بدعم من الميليشيات القادمة من محافظة أبين ،حيث
مسقط رأسه .وقد شاركت هذه الميليشيات في النزاع المسلح ضد القوات المركزية في البداية ،في
حين كان هادي في عدن ،لكنها سرعان ما انسحبت منها إثر فرار هادي إلى الرياض .والواقع أن هذه
الميليشيات التي يقودها عبد اللطيف السيد موجودة في أبين المجاورة وليست في عدن .وعلى هذا
37 Sumaya Bakhsh, “Yemen war: Professionals drawn into battle for Taiz”, BBC, 2 June 2017, http://www.bbc.com/
news/world-middle-east-40120202
 38هذا الفصل كتبه ماجد المدحجي.
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النحو ،فإنها لم تشارك في الصراع ضد الحوثيين.

من يسيطر على الجيش في عدن؟

ال يتمتع هادي ،وهو القائد األعلى للقوات المسلحة ،في الواقع ،بالسلطة على الجيش في عدن.
فالحقيقة أن "قوات األمن المركزي" أو "قوات األمن الخاص" ،التي تسيطرعلى المدينة ،ال تزال
موالية لصالح ودائرته ،ألنها تخضع لسلطة أحد أبناء أخوة صالح .وكذلك الحال بالنسبة للمخابرات
ً
أيضا موالية للرئيس السابق .بالمقابل ،ورغم أن السعودية واإلمارات العربية المتحدة
في عدن ،فهي
أرادتا بناء جيش جديد من الصفر في عدن؛ فإنهما رفضتا تجنيد الجنود والضباط السابقين .وقد
تم انتقادهما بسبب تحيزهما الطائفي .والحال أنه "حتى لو وجدت عناصر جيدة فأي جيش سيتم
بناؤه؟ إنهم يجلبون إلى اليمن تصنيفاتهم الخاصة ويقسمون اليمنيين في تعاملهم إلى س ّنة وشيعة،
39
وهم يتعاملون مع الحوثيين على أنهم شيعة وليس كمجموعة رجعية مسلحة غير ديمقراطية".
وعندما بنوا وحدات يطلق عليها "الجيش الوطني" ،كانت في الواقع موالية للجنوب وليس للدولة
اليمنية.

الفاعلون خارج إطار الدولة في عدن :المساهمة في عدم االستقرار

تشكل الجماعات اإلسالمية السلفية القوة األساسية واألكبر في عدن ،وذلك ُيفصح عنه من خالل
حجمها ودائرة توزعها الجغرافي على مختلف مديريات محافظة عدن ،عالوة على تماسكها
ً
قياسا إلى األطراف األخرى .وعلى الرغم من عدم
وانضباطها التنظيمي ،ومستوى تسلحها األكبر
وجود تقديرات حاسمة ألعداد السلفيين؛ فإن التقديرات في عدن تضعهم في الترتيب األول بين
الجماعات المختلفة التي برزت إلى السطح بعد تحرير المحافظة ،حيث تغذت تكوينات السلفيين
ً
الحقا بأعداد أكبر من
من قاعدة شعبية واسعة للحركات السلفية الموجودة في الجنوب ،ورفدت
سلفيي المناطق األخرى في الشمال ،الذين انسحبوا للجنوب وعدن بعد سيطرة الحوثيين على
ً
وخصوصا من جماعة معهد دماج التابعة للشيخ الحجوري في صعده
مناطقهم ومعاهدهم العلمية
ً
والحقا من معاهد ومناطق أخرى.

ً
دوما تسلسل في
وإضافة لذلك يشكل االنضباط والتماسك لدى السلفيين صفة مهمة لديهم ،وثمة
اتخاذ القرار وخضوع له ممثالً في مشايخهم ،وليتعزز ذلك كله بمصادر تمويل واسعة ذات صلة
ً
خصوصا في الكويت واإلمارات والسعودية.
وثيقة بالحركات السلفية بالخليج العربي
ً
خصوصا أن الخالفات
على الصعيد العام يتحرك السلفيون بتنسيق بين مختلف مجموعاتهم
اإليديولوجية قليلة بينهم ،وتحول معظمهم من السلفية العادية إلى السلفية الجهادية ،ولكن ثمة
مجموعتين أساسيتين في عدن هما جماعة النهضة ويقودها الشيخ السلفي عبد ربه السالمي،
ّ
وتضم أكبر الجماعات السلفية في الجنوب،
ومجموعة معهد األفيوش ،ومقرها في محافظة لحج
ً
كما أنها تحظى بدعم مجموعات من معهد دماج .وثمة أيضا قطاع غير منظم من السلفيين لكنه
ً
ً
كليا في صفوفهما .الشيخ هاشم السيد المقرب من
قريبا من الجماعتين ،ولكن لم ينخرط
يظل
حركة النهضة هو اليوم واحد من أكثر القادة السلفيين شهرة ،وهو جزء من حركة تسمى "المقاومة
ً
ولكن مقاتلين من الحركة الجنوبية انضموا إليها بسبب
أساسا من السلفيين،
الجنوبية" ،التي تتألف
ّ
ً
هوى جنوبيا ،بهدف
الدعم السخي الذي تتلقاه من الحكومات اإلماراتية والسعودية .ورغم أن لديها
ً
 39ميساء شجاع الدين.
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جذب الجماعات الجنوبية ،فإن حركة النهضة ال تزال من الناحية اإليديولوجية متحفزة كجماعة
ً
جنبا
دينية ،وال تهتم بمطالب الحراك باستقالل الجنوب .فقد قاتلت الجماعة ،على سبيل المثال،
إلى جنب مع التحالف الذي تقوده السعودية في محافظة تعز الشمالية .وقد حصلت حركة النهضة،
وبدرجة أقل األفيوش ،على الدعم –خاصة المعدات العسكرية– من التحالف الذي تقوده السعودية،
رغم أن ذلك بقي بشكل غير رسمي ،بسبب عالقات السلفيين بالقاعدة.
أما الحراك فهو األقل كفاءة في عدن على الرغم من وجوده على المستويين السياسي واإلعالمي.
ويرجع ذلك إلى االنقسامات داخل الحراك والخالفات السابقة بين قادته .ونتيجة لذلك ،تمكنت
مجموعات أخرى من اجتذاب أعضاء الحراك في الحرب ضد الحوثيين .وال يستفيد الحراك من
الدعم المالي أو العسكري الخارجي ،ولم يتمكن من بناء عالقات مع التحالف الذي تقوده السعودية،
والذي تعامل مع الحراك بحذر ،وفضل دعم الجماعات السلفية بدالً منه.
ً
نظرا لعالقاته
حزب اإلصالح هو واحد من أهم القوى في عدن ،مع قاعدة كبيرة من الحزبيين .ولكن
ً
جزءا من حركة اإلخوان
السيئة مع الحراك الجنوبي ومع دولة اإلمارات العربية المتحدة ،التي تعتبره
ً
كثيرا في عدن .لقد شارك أعضاء اإلصالح بنشاط في
المسلمين؛ فإن الحزب ال يظهر في الصورة

النضال ضد الحوثيين في المدينة ولكنهم لم يشكلوا كيانهم الخاص ،بل انضموا إلى مجموعات
ً
ً
حاسما في الكفاح المسلح ،مثل نايف البكري الذي كان
دورا
أخرى مثل السلفيين .ولعب بعض قادتهم
ً
محافظا لعدن ،والذي أخفى هويته الحزبية خلف انتمائه القبلي (وهو جزء من قبيلة يافع القوية،

التي أتاح دعمها له ظهوره كالعب رئيسي) .ولكن البكري لم َ
يبق في منصبه سوى فترة وجيزة بعد
ً
منصبا غير ذي
انسحاب الحوثيين ،إذ أن والءه الحزبي أدى إلى إبعاده عن المنصب ،وبعد ذلك اتخذ
أهمية في الحكومة.
تنظيما القاعدة وداعش موجودان بقوة في عدن ،وقد استفادا بالفعل من الصراع مع الحوثيين
لتعزيز وجودهما .وكان للقاعدة وجود أقدم بكثير من وجود داعش .وهي أكبر المجموعتين ولديها
ً
أيضا في مختلف مناطق المحافظة ،مثل البريقة
خبرة أكبر في سياق المدينة .وتنشط القاعدة
وصالح الدين ومدينة الشعب والمنصورة ،وال سيما في مديريتي المعال والتواهي .ويوضح رئيس
مديرية التواهي أن تنظيم القاعدة هاجم مقر المخابرات بعد اإلطاحة بالحوثيين من عدن ،وهدده
ً
شخصيا وطلب منه التوقف عن عمله 40.يتقاطع حضور تنظيم داعش مع ذات المناطق التي يتواجد
ً
قياسا بالقاعدة ،ولكنه أكثر ميالً لفرض
فيها تنظيم القاعدة ،ولكن يبقى تقدير حجم حضوره أقل
سلطة مرئية وعنيفة عبر فرض تصوره المتشدد للشريعة ،حيث هدد على سبيل المثال بعقاب أي
ً
ً
وخصوصا الجامعة.
اختالطا بين الجنسين
جهة تتيح
القاعدة التي تبدو أقل صدامية من داعش وأكثر قدرة على التكيف وضمان عدم توتير المجتمع،
وتعمل على االستفادة من الفراغ األمني في تعزيز عناصرها واستقطاب آخرين ،بما في ذلك اختراق
الجماعات السلفية واالستفادة من مصادر السالح المتوفرة لديها بدعم من التحالف 41.في حين يعمل
داعش على استقطاب عناصر القاعدة والجماعات السلفية بشكل أساسي ،وتبدوا الخالفات المعلنة
بين التنظيمين على المستوى اإلقليمي ذات انعكاسات خطيرة على العالقة بينهما في عدن ،حيث
يحتمل أن يتصاعد التنافس بينهما إلى جولة من الصراعات لحسم مواقع النفوذ في المدينة.
 40مقابلة مع علي قايد حيدر ،مدير مديرية التواهي.
 41مقابلة مع فهمي السقاف ،صحفي يمني.
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الالعبون اإلقليميون يزيدون القالقل

تشكل عدن القاعدة الرئيسية لعمليات التحالف ضد صالح والحوثيين في محافظات أبين ولحج
ً
أساسا من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية
وشبوة وتعز .والقوات الموجودة في عدن هي
السعودية ،في حين أن القوات البحرينية والقطرية موجودة في مأرب وال تشارك القوات الكويتية
إال في الغارات الجوية .ودور هذه القوات في عدن هو تأمين البنية التحتية الرئيسية ،مثل المطار
الذي يعاد بناؤه تحت إشرافها ،وتأمين القصر الرئاسي في المعاشيق وإعادة بنائه .وباإلضافة إلى
ذلك ،توفر القوات اإلماراتية والسعودية الخاصة األمن للرئيس هادي وشخصيات حكومية أخرى
خالل تواجدهم في عدن.
وباإلضافة الى قوات الخليج ،انضمت قوات سودانية إلى عمليات التحالف .فقد وصل نحو 400
مقاتل بمعداتهم إلى المدينة في تشرين األول/أكتوبر  ،2016ومن المتوقع أن يكون ثمة المزيد خالل
عام  .2017وقد اتخذت هذه القوات مواقع لها ،ولكنها لم تشارك في أية عمليات عسكرية ،باستثناء
تقديم الدعم للجيش الوطني الموالي لهادي في منطقة باب المندب.
وال شك أن تعقيد الوضع في عدن هو نتاج لتعدد األطراف الفاعلة ،ووجود عدد أكبر من األطراف

المفسدة على حساب تلك التي تريد التوصل إلى تسوية .ويرجع هذا الوضع إلى حد كبير إلى عدم
إدراج إصالح القطاع األمني في التسوية السياسية في المقام األول ،وهو رمز للصراع في اليمن
على نطاق أوسع.

تحديات إعادة بناء المؤسسات العسكرية واألمنية

يعود اندالع الحرب في اليمن إلى مزيج من التنافس السياسي المحلي وحرب سعودية بالوكالة.
ً
حربا وحشية ضد الحوثيين لعدة سنوات؛ فإن سعيه إلى االحتفاظ
وعلى الرغم من أن صالح شن
بالسلطة دفعه إلى التحالف معهم في عالقة متبادلة المنفعة .فمن دون دعم الجيش الذي ال يزال
ً
ً
أبدا االستيالء على صنعاء .بيد أن الحرب السعودية الحالية
مخلصا لصالح ،ما كان بإمكان الحوثيين
بالوكالة ضد الحوثيين تؤثر ،في الوقت نفسه ،على الشرق األوسط بأسره .وتزيد حملة القصف التي
تدعمها القوى الغربية الكبرى من انعدام األمن والخطاب الطائفي الذي يوفر أداة توظيف قوية
42
لإلرهاب اإلقليمي.
وبعد شهور من الصراع ،لم يتمكن أي طرف من ادعاء النصر .ويبدو أن المفاوضات السياسية طويلة
اجتماع
األجل تحت إشراف األمم المتحدة هي الحل الوحيد للتوصل إلى تسوية مما سيتطلب عقد
ٍ
ّ
ولعل أحد األبعاد الحاسمة التي أظهرتها هذه الحرب المستعصية على مدى أربع سنوات
جديد.
هو أن المفاوضات السياسية يجب أن تتوصل إلى توافق في اآلراء حول طبيعة الدولة :فدرالية،
مركزية ،المركزية؟ وعلى الرغم من أن األطراف السياسية الفاعلة قد اتفقت خالل مؤتمر الحوار
الوطني على دولة فدرالية؛ فإن هذا الخيار قد أثار العديد من األسئلة ،فال تزال قضية كيفية تقسيم
المقاطعات مشكلة ال جواب عليها ،كما أن النموذج الفدرالي سيبرز ضعف الدولة اليمنية .وفي قلب
الفترة االنتقالية المقبلة ،ينبغي أن تكون ثمة عملية لبناء توافق في اآلراء حول وجود الفدرالية
أو عدمها؛ ألن الجهات الفاعلة قد تتوافق على صيغ مختلفة .فإذا تم التوافق على الخيار الفدرالي،
فسيتعين على األفرقاء اليمنيين مراعاة المخاطر المهمة مثل التقسيم –واحتمال تحوّ ل الجنوب
42 Varisco, Hiroshi, and Kawashima, “The Sectarian Crisis in Yemen”.
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إلى دولة مستقلة– الذي سيتعين عليهم اتخاذ تدابير حقيقة وجادة لتفاديه .ولكن الالمركزية يمكن
ً
ً
ثانيا .فمن جانب ثمة حاجة إلى دولة مركزية للحفاظ على السالم واالستقرار في
خيارا
أن تكون
اليمن؛ ومن جانب آخر ،يمكن في بعض المناطق االعتراف بالطلب المشروع للحكم الذاتي ،وهو ما
يلبي الرغبات المتزايدة في االستقالل لدى بعض الالعبين الرئيسيين.
ّ
ّ
يتم االتفاق على شكل الدولة المستقبلي لليمن كجزء
سيتم تبنيه ،يجب أن
ومهما يكن الخيار الذي
من الدستور ،إذ ستؤثر الصيغة السياسية على إرادة الجماعات السياسية والعسكرية لالنضمام إلى
عملية إعادة بناء المؤسسات األمنية والمشاركة فيها ،وهي مهمة حاسمة وحرجة للغاية في الفترة
ً
ً
ثانيا ،نزع سالح
أيضا مسألتان رئيسيتان هما :أوالً ،إعادة بناء جيش وطني.
االنتقالية .كما ستنشأ
ً
ً
دورا
وأخيرا ،سيتعين على الجهات الفاعلة اإلقليمية والدولية أن تلعب
الميليشيات وإعادة إدماجها.
في إنهاء الصراع وتعزيز السالم واالستقرار في اليمن.

إعادة بناء األجهزة األمنية

ثمّ ة سؤال أساسي :من سيعيد بناء الجيش؟ ترتبط جميع وحدات الجيش باألطراف الفاعلة السياسية،
ً
ً
ً
تمثيال يستطيع أن يعزز تماسك
جيشا أكثر
مواليا له 43.إن
ويريد كل حزب سياسي أن يكون الجيش
ً
تهديدا الستقرار اليمن
المجتمع اليمني ويمكن االعتماد عليه لمحاربة الجماعات التي قد تشكل

خالل الفترة االنتقالية .ولكن لكي يحدث ذلك ،ينبغي وضع استراتيجية طويلة األجل وإعادة هيكلة
تدريجية للمؤسسة العسكرية .وبشكل خاص ،يجب أن تضمن هذه العملية منع المؤسسات العسكرية
من التحوّ ل مرة أخرى إلى أداة "للثورة المضادة" ،كما حدث في عام  44.2011ولتحقيق ذلك ،يمكن
للنتائج التي توصل إليها فريق مؤتمر الحوار الوطني المعني بالشؤون العسكرية واألمنية أن تضع
األرضية للعملية المقبلة .وباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي استخالص العبر من تجربة الحرب بعد عام 1994
ُ
ومن عملية إعادة الهيكلة الفاشلة التي أطلقها هادي بعد  .2011ففي الحالة األولى ،أجبر العديد من
الجنوبيين في المؤسسة العسكرية على التقاعد ،مما عزز الهيمنة الشمالية .أما في الحالة الثانية ،فقد
تم تسييس العملية ،ما أدى إلى نتائج عكسية؛ حيث ّ
تم فصل عدد قليل فقط من القادة المقربين من
صالح ،ولكن من دون أن يكون هناك استراتيجية حقيقية لإلصالح.
أما التحدي األكبر فسيكون في إدماج المقاتلين السابقين .وينطبق هذا بشكل خاص على الحوثيين
ّ
تتسم صفوفهم بالوالء الجماعي القوي ،وسيكون من الصعب استبداله بالوالء الوطني،
الذين
خاصة في ظل غياب مشروع وطني 45.إلى جانب ذلك ،ثمة مشكلة الجنوب ،فقد ال يقبل الجنوبيون
الحوثيين في الجيش ،لذلك البد من إيجاد توازن بين الجنوبيين من جهة ومؤيدي صالح والحوثيين
ّ
توصل إليها مؤتمر الحوار الوطني بشأن
من جهة أخرى .وقد يكمن أحد الحلول في الخالصة التي
هذه المسألة 50% :بالنسبة للشمال و 50%للجنوب على مستوى القيادة في الجيش واألمن والوكاالت
االستخباراتية وعلى المستويات األدنى.
ً
أساسيا لتالحم المؤسسة .وقد أصر الحوار الوطني على
كما أن تطوير عقيدة عسكرية سيكون
 43حسين الوادعي.

 44محمد المخالفي“ ،اليمن بين الثورة والثورة المضادة :موقف الجيش واألمن من ثورة التغيير ودوره في الثورة المضادة”،
االشتراكي ،تشرين األول/أكتوبر  ،2016متاح في www.aleshteraky.com/pgbaj-h-cbajij/item/11295-h-adegdaai-icfhd-ai-adfdbq-4-rf-
ehba-adeim-ef-dhjq-adc%D8%BAiij-hhhjg-ai-addhjq-adeoahq
 45ميساء شجاع الدين.
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ضرورة تنفيذ هذا المبدأ كأساس لبناء جيش وطني ومهني .وباإلضافة إلى ذلك ،سيتعين على جميع
األطراف السياسية أن تتفق على ما ينطوي عليه األمن الوطني وأولوياته .وال شك أن تحصين
العملية من تأثير الجهات الفاعلة الخارجية سيكون شديد الصعوبة .ومن أجل ذلك ينبغي أن يقتصر
دور هذه الجهات على المسائل التقنية فقط .لقد كان األردنيون واألمريكيون مسؤولين عن إعادة
هيكلة القطاع األمني تحت سيطرة هادي ،وهي مهمة فشلوا بها ،واليوم يحاول السعوديون إعادة
بناء وحدات الجيش في الجنوب ،ولكن والء هذه الوحدات هو موضع شك .والحال أن إصالح
ً
ً
وطنيا من قبل الجهات اليمنية نفسها.
اتفاقا
الجيش يتطلب

نزع سالح المجموعات المسلحة

ّ
يشكل الحوثيون اليوم المجموعة المسلحة الرئيسية في اليمن .وفي حين ترفض المملكة العربية
السعودية بشكل قاطع التعامل مع صالح؛ فإنها مستعدة للتفاوض مع الحوثيين ،حيث أن كال الطرفين
يعارض حزب اإلصالح .وبالمثل ،يبدو إن تعهد الحوثيين بتخليص اليمن من القاعدة قد جعل منهم
حلفاء للسعوديين والواليات المتحدة 46.من جانب آخر ،بات للحوثيين اآلن اليد العليا في تحالفهم
مع صالح ،فهم يسيطرون على المؤسسات األمنية من خالل لجانهم الثورية ،وقد تمكنوا من "جذب
عدد من كبار الضباط العسكريين من خالل السيطرة على بعض القواعد العسكرية .ساعدهم في
ذلك تركيبة الجيش القبلية واإلقليمية ،التي تتناسب إلى حد كبير مع الطائفية ،وهي طبيعة جماعة
47
الحوثي".

ومن ناحية أخرى ،فإن عزلة صالح تتزايد باستمرار؛ ألن األطراف الدولية واإلقليمية التي لها تأثير
في الوضع اليمني ترى أن الحوثيين أكثر ثقة من صالح .وعلى الرغم من أن السعوديين دعموه
المجن .أما الحوثيون فهم على استعداد
وساندوه لسنوات؛ فإنهم يعاقبونه اآلن ألنه قلب لهم ظهر
ّ
منافسا من ّ
ً
ملتهم (الزيدية) .ولكن رغم ذلك كله ،فإن استبعاده لن يكون
للتخلي عنه ألنهم يرون فيه
سهالً إذ ال يزال يتمتع بوالء الكثير في الجيش وبشعبية واسعة بين شرائح المجتمع اليمني .فإذا
ما ّ
تم تجاهله في أية تسوية ،فإن بإمكانه أن يبرز كأحد كبار المفسدين للعملية السياسية .بيد أن
من المرجح أن يختفي حزبه –المؤتمر الشعبي العام– بعد انتهاء الصراع ،فهو “حزب سلطة” تتمثل
مهمته الوحيدة في تزويد الحزبيين بوظائف في اإلدارة العامة .وبمجرد أن يفقد الحزب السلطة
ً
أيضا كل مبرر لوجوده ،وخاصة عندما تتم السيطرة على صالح وإمكانياته العسكرية
فإنه سيفقد
ً
ً
رئيسيا لثورته المضادة).
سببا
واألمنية من خالل العملية السياسية أو غير ذلك (في الواقع ،كان هذا
أما فيما يخص الرئيس هادي ،فعلى الرغم من أن التوصل إلى حل ال يصب في مصلحته ،فإنه ال
يمتلك السلطة وال الشعبية لعرقلة العملية .ومن المرجح أن يتنحى عن منصبه ،ألنه مسؤول إلى حد
كبير عن فشل عملية االنتقال السياسي.
ّ
معقد بسبب الفيتو السعودي-اإلماراتي-المصري ضد اإلخوان
من جانبه ،فإن وضع حزب اإلصالح
المسلمين .فهل يقبل التحالف عودة اإلصالح إلى الحياة السياسية؟ إذا لم يقبل ،فسيكون ثمة خطر
أن يلجأ أتباع الحزب ألعمال تتسم بعنف أكثر .وقد وافق اإلصالح بالفعل على قطع عالقاته مع
جماعة اإلخوان المسلمين ،ما يدل على أنه يقرأ الخريطة اإلقليمية بشكل جيد ويسعى إلى التأقلم
46 Varisco, Hiroshi, and Kawashima, “The Sectarian Crisis in Yemen”.
 47ميساء شجاع الدين“ ،الحوثي وصالح :تحالف مرهون بعداء” ،مبادرة االصالح العربي ،تشرين األول/أكتوبر www.arab- ،2016
reform.net/ar/node/973
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مع توازن القوى الجديد.
تبقى الجماعات اإلرهابية هي بالطبع الطرف األساسي الذي سيفسد أي عملية سياسية .لقد بلغ
المستوى الحالي للنشاط اإلرهابي في اليمن مستويات فاقت كل توقع للمجتمع الدولي .ومن المهم
التأكيد على أنه ال يمكن محاربة اإلرهاب من قبل أطراف خارجية ،بل يجب التعامل معه بدالً من
ً
ّ
حل سياسي ،سيكون من الممكن محاربة تنظيمات القاعدة وداعش
محليا .وبمجرد التوصل إلى
ذلك
ً
زمنا ،فالطبيعة الطائفية للحرب سمحت لهذه
والجماعات السلفية األخرى .ولكن هزيمتها ستستغرق
التنظيمات بتحقيق انتصارات على جحافل من األطراف الجديدة .لذلك البد من مواجهة هذه
الديناميكية بالتقدم االجتماعي .وللمجتمعات المحلية دور حاسم تلعبه ضد هذه الجماعات ،وبشكل
خاص القبائل التي لديها قدرة على إضعاف القاعدة .أما الدولة فسيكون عليها أن توفر لهم حوافز
تتجاوز ما تقدمه القاعدة .على أن المشكلة أكثر حدة في الجنوب ،حيث أدى الحكم االشتراكي
وتالعب صالح إلى إضعاف المجتمعات المحلية.
ً
موثوقا بها من قبل شعبها .ولتحقيق هذا
وفي النهاية ،فإن هزيمة هذه الجماعات ستتطلب دولة
الهدف يجب إعادة بناء الثقة بين جميع األطراف السياسية الفاعلة .وعلى الرغم من أن الحوثيين

فقدوا ثقة اليمنيين اآلخرين؛ فإنه ال يمكن استبعادهم من أي حل سياسي مستقبلي ،فهم يمثلون
شريحة كبيرة من المجتمع اليمني .وال يمكن نسيان أنهم تمتعوا بشعبية كبيرة إثر استيالئهم على
صنعاء تحت شعار القضاء على الفساد .ولكن يترتب عليهم أن يقدموا تنازالت حقيقية ،سيكون
أولها االفراج عن اآلالف من السجناء .لقد كان شعورهم بالتهميش أحد مسببات الحرب الحالية،
وإدراجهم في العملية السياسية في المستقبل ضروري إلعادة إحالل السالم.

دور األطراف اإلقليمية والدولية في المرحلة االنتقالية

من الطبيعي أن يكون لألطراف اإلقليمية والدولية الفاعلة أهمية بالغة من أجل وضع حد للصراع
والعودة إلى العملية االنتقالية .ولكن تدخل التحالف الذي تقوده السعودية لم يساعد على ذلك.
ً
ً
تخطيطا شامالً
ومسبقا ،كما ينبغي ألي استراتيجية
أي نوع من التدخل في المستقبل سيتطلب
ّ
يتم اعتمادها أن تشمل جميع مراحل النشاط العسكري فضالً عن إعادة البناء بعد انتهاء الصراع.
ً
أيضا إلى إعادة إرساء سيادة القانون.
وستحتاج

لقد ساهم غياب العدالة االنتقالية عن المسار اليمني في فشل مرحلة ما بعد سقوط االستبداد .لذلك
ينبغي تج ّنب تكرار األخطاء نفسها ،بعد أن ثبت أنها عقبات مهمة أمام السالم المستدام .وقد ارتكبت
جميع الجماعات المشاركة في النزاع انتهاكات لحقوق اإلنسان والب ّد من مساءلتها عن أفعالها .وثمّ ة
بين الخبراء من ينصح بانضمام اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية ،التي يمكنها أن تالحق انتهاكات
48
حقوق اإلنسان في الماضي ،وأن تحمي اليمنيين من هذه األعمال في المستقبل.
إن وضع ح ّد لتقليد طويل من اإلفالت من العقاب قد يساعد في منع القادة السياسيين والعسكريين
من اللجوء إلى العنف في المستقبل .باإلضافة إلى أنه ليس لدى النظام القضائي المحلي في الوقت
الحاضر القدرة على قيادة عملية العدالة االنتقالية ،التي يجب أن تكون شاملة ،وينبغي أن تتناسب
مع خصوصيات السياق اليمني (مع الدروس المستفادة من تجارب أخرى) .لقد قامت منظمات حقوق
 48مقابلة مع عبد الرشيد الفقيه ،ناشط في حقوق اإلنسان  7نيسان/إبريل .2016
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؟نميلا نمأب ثرتكي نم

ً
ً
جدا إلنجاح مسار العدالة االنتقالية.
مهما
اإلنسان بتوثيق االنتهاكات ضد المدنيين ،وسيكون عملها

49

وفي داخل المؤسسات األمنية ،يجب إخضاع المسؤولين السابقين من عهدي صالح وهادي لعملية
تدقيق قبل إعادتهم إلى الوظيفة .إن تحقيق التوازن بين العدالة والحاجة إلى الحفاظ على بعض
ً
وأخيرا ،الب ّد أن يحظى التحوّ ل الشامل لقطاع
االستمرارية في المؤسسات أمر صعب ولكنه حيوي.
األمن بدعم الشعب اليمني .وال ينبغي أن يكون الهدف فرض حلول تضعها الدول الغربية أو دول
الجوار على اليمن في مرحلة ما بعد الصراع .فاألجدر أن تكون مرجعية المسار السياسي مرجعية
محلية ،من أجل إنجاح عملية اإلصالح.

الخاتمة

منذ اندالع الحرب في اليمن ،كان ثمّ ة عدة جوالت من المفاوضات السياسية لوضع حد للنزاع،
عقدت آخرها في الكويت (نيسان/إبريل – آب/أغسطس  ،)2016وانتهت بالفشل ،نتيجة لما أسماه أحد
الناشطين اليمنيين بـ "ميزان الضعف" 50.إذ تدرك كافة األطراف أنه لن يكون ثمة نصر عسكري على
األرض ،ومع ذلك فإن مصالحهم تقتضي إطالة أمد الحرب .ومن المرجح أن يواجه هادي االستبعاد
بأية تسوية مستقبالً ،في حين يستفيد صالح والحوثيون من أنشطتهم غير القانونية في سياق

اقتصاد الحرب 51.وتوقعت خارطة الطريق التي قدمها إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،المبعوث الخاص
لألمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن ،في تشرين األول/أكتوبر " 2016إنشاء لجان عسكرية وأمنية
تشرف على عمليات سحب األسلحة وتسليمها في صنعاء والحديدة وتعز" ،وتعيين نائب جديد
للرئيس .كذلك رأت الخارطة وجوب تشكيل حكومة وحدة وطنية .بيد أن جميع األحزاب السياسية
رفضت ذلك ،وأدى رفضها تقديم التنازالت إلى الجمود في العملية السياسية .وال شك أن غياب
تسوية سياسية سيعرقل عملية اإلصالح وإعادة بناء القطاع األمني.
تبين تجربة ما بعد عام  2011أن إصالح القطاع األمني يجب أن يكون في صميم عملية االنتقال من
مرحلة االستبداد ،إذا أريد لها أن تنجح .وقد ضاعت فرصة إصالح القطاع األمني في أعقاب انتفاضة
عام  2011مباشرة .وظهرت اليوم تحديات جديدة تعيق إلى ح ّد كبير إمكانية هذه العملية .إن إعادة
بناء المؤسسات األمنية بعد الصراع يتطلب عملية شاملة لنزع السالح وتسريح المقاتلين وإعادة
ً
غالبا ما يصعب تطبيقها .وينبغي أن يشمل نزع السالح جميع المجموعات،
اإلدماج) ، (DDRوهي عملية
وأن ّ
يتم وضع خارطة طريق لجمع األسلحة .وال شك أن إعادة إدماج المقاتلين السابقين في المجتمع
ً
أيضا ،سوى أن ثمّ ة صعوبة كبيرة في إدراجهم في المؤسسات األمنية والعسكرية ،إذ كيف
أمر حاسم
يمكن إدارة المقاتلين السابقين الذين قاتلوا في السابق على الجانبين المتقابلين؟ ومع ذلك ،ورغم
كل هذه الصعوبات الجمة؛ فإن هذه العملية تظهر كأولوية ،وقد يؤدي فشلها إلى تجدد الصراع.
ً
أيضا خالل المرحلة االنتقالية لوضع حد
وقد أظهرت األحداث أن العدالة االنتقالية مسألة حاسمة
للشعور بإمكانية اإلفالت من العقاب لدى األطراف السياسية الرئيسية.
إن النظام الفدرالي نصف المطبوخ أثبت أنه خطر مقيم .وال مناص من إعادة فتح باب مناقشة شكل
ً
ّ
التوصل
سياسيا من أجل
الدولة وتنظيمها؛ هل هي فدرالية أم المركزية ،مع جميع األطراف الفاعلة
 49عبد الرشيد الفقيه.

 50عبد الرشيد الفقيه.

51 Nadwa Al Dawsari, “Breaking the Cycle of Failed Negotiations in Yemen”, POMED, May 2017.
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ىسوم ةلئان

ً
ّ
يتم التوصل إليه؛ فالب ّد أن يشمل التوزيع العادل
وأيا كان الخيار الذي
إلى تسوية مقبولة للجميع.
ً
ً
ّ
تتم هذه المناقشات
مسبقا لتحقيق السالم المستدام .ويمكن أن
شرطا
للموارد؛ ألن ذلك سيكون
خالل الفترة االنتقالية.
كان أداء هادي الضعيف وافتقاره إلى "الحنكة السياسية" خالل الفترة االنتقالية أحد العوامل التي
أدت إلى الصراع .لذلك ،فإن من المهم خالل المرحلة االنتقالية ظهور قادة موثوق بهم من قبل
األحزاب السياسية جميعها .ويتيعن على هذه األطراف أن تكون مؤمنة بالعملية السياسية وأن تراها
ً
عملية عادلة ،وليست عمالً
انتقاميا ض ّد الخصوم السابقين.
ً
ً
ً
سلبيا للغاية ،من المبعوث الخاص السابق
دورا
وأخيرا ،لعبت الجهات الخارجية في أغلب األحيان
لألمم المتحدة ،جمال بن عمر وتسريعه للحوار الوطني ،إلى حرب السعودية ضد الحوثيين التي
ً
ً
كبيرا على البالد وأسفرت عن مقتل آالف المدنيين .أما الدول الغربية فكانت غامضة
دمارا
جلبت
في مواقفها من النزاع اليمني .ففي الوقت الذي تق ّدم فيه هذه الدول ماليين الدوالرات لمساعدة
اليمنيين؛ فإنها ُتبقي على دعمها للسعودية مما يزيد من تأجيج الحرب 52.وعلى الرغم من أن مرجعية
ً
ً
عسيرا
أمرا
المسار السياسي واإلصالحي الب ّد أن تكون محلية؛ فإن تحقيق السالم المستدام سيكون
من دون دعم إقليمي ودولي.
ً
أساسا .ولكنه زاد -مع ذلك -من ارتباط اليمنيين بدولتهم
لقد أدى هذا الصراع إلى تفكك دولة ضعيفة
ً
جزئيا على
عندما فقدت جميع الفصائل السياسية مصداقيتها 53.وسوف ُيقاس نجاح الفترة االنتقالية
ً
معا حول مشروع وطني يشمل جميع شرائح المجتمع.
األقل بقدرتها على جمع اليمنيين

52 Ian Black, “Yemen: Remembering the Forgotten War”, May 2017, www.raconteur.net/current-affairs/yemen-theforgotten-war

 53عبد الرشيد الفقيه.
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الريب السعودي واالستراتيجيات المتباينة
في الخليج
فتيحة دازي هاني
في مواجهة االنتفاضات المحلية الكبرى والحروب األهلية/اإلقليمية في العالم العربي؛ اعتمدت
المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي 1األخرى ،وبخاصة اإلمارات العربية
ً
حزما ،ولكن إلى أي حد تعكس هذه
المتحدة وبدرجة أقل قطر ،سياسات تدخلية خارجية أكثر
َ
السياسة دينامية إقليمية متجددة؟ هذا أمر ال يزال غير مؤكد .فقد فشلت المَ لكيات الخليجية في
تحقيق رؤية استراتيجية مشتركة ومتماسكة ،وبخاصة في الصراعين السوري واليمني ،ما أسهم في
فقدان نفوذها في العراق مقابل صعود في النشاط اإليرانيُ .
ويظهر غياب سياسة إقليمية منسجمة
ً
تباينا في األهداف السياسية ،على الرغم من وجود تحالف عسكري .ومما يزيد من تفاقم هذا الضعف
البين في مواقف دول الخليج إزاء التهديد اإليراني الجلي ،ناهيك عن اختالف الرؤى
االختالف ّ
ّ
الهزة األخيرة
عندما يتعلق األمر باألنشطة اإلسالمية والجماعات المتطرفة .ومن المهم مالحظة أن
لنموذج الحكم في السعودية قد تردد صداها عبر دول الخليج بأسرها ،مما أجج التنافسية في
ً
أحيانا في أغراض متقاطعة.
السياسات الخارجية التي تعمل

عدم االنسجام في استراتيجية مجلس التعاون الخليجي
وعواقبه

منذ عام  2011بدأت دول مجلس التعاون الخليجي تنشر أصولها العسكرية والمالية وسواها في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى حد كبير ،ما يكشف عن أولوياتها ،وال سيما هدفها األول
في الحفاظ على الوضع الراهن للسلطة .يشمل ذلك تعزيز األنظمة السياسية القائمة على األسس
األمنية ومنع إنشاء حكومات إسالمية قريبة من جماعة اإلخوان المسلمين 2أو من الحركات الشيعية
المدعومة من إيران .وفي هذا السياق ،جاء تدخل الجهاز العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي
(درع الجزيرة العربية) ،المكون من القوات السعودية واإلماراتية ،في البحرين في منتصف آذار/
مارس  2011إلنقاذ نظام آل خليفة السني ،الذي هددته االحتجاجات الشعبية التي شكل غالبيتها
الشيعة .كما شاركت دول الخليج في ضربات جوية ضد نظام القذافي في ليبيا ،من خالل مشاركة
قطر واإلمارات العربية المتحدة تحت مظلة الناتو 3،وقدمت أشكاالً مختلفة من المساعدات (المالية
والعسكرية) للثوار الذين يقاتلون النظام السوري .إلى ذلك دعم مجلس التعاون الخليجي حلفاءه
العرب في مصر والبحرين وعمان واليمن وبدرجة أقل األردن والمغرب من خالل الدعم السياسي

 1تأسس مجلس التعاون الخليجي في عام  1981ويضم ست ملكيات ساللية في شبه الجزيرة العربية وهى البحرين والكويت
وعمان وقطر والسعودية واإلمارات العربية المتحدة.
 2تمثل قطر استثناء في دعمها لإلخوان المسلمين.

3 Kristen Coates Ulrichsen, “Small States with Big Role: Qatar and UAE in the Wake of the Arab Spring”, HH
Sheikh Nasser al-Mohamed Al Sabah Publications Series, UK: Durham University, 3 October 2012, www.dro.dur.
ac.uk/10011/1/10011.pdf?DDD35
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ناه يزاد ةحيتف 

وأهم من ذلك الدعم المالي ،وعبر وكالء محليين في تونس وليبيا.

4

ً
أساسا إلى بقاء النظام في تلك الدول،
وكانت هذه التدخالت المختلفة في الشؤون اإلقليمية تهدف
وارتبطت برغبة مشتركة في منع امتداد انتفاضات الربيع العربي إليها .وجاء تفاهم المملكة العربية
السعودية واإلمارات العربية المتحدة حول استخدام القوة الصلبة ) (hard powerليؤكد رغبة البلدين
في التأثير على مجريات األمور ،بحيث ال يمكن ألي منافسين آخرين على السلطة اإلقليمية القيام
بها .ورغم أن بعض القضايا ال تزال تثير التوتر بين هاتين الدولتين ،مثل الحدود والعملة الموحدة
ً
جنبا إلى جنب :أمن الخليج
لدول مجلس التعاون الخليجي؛ فإن معظم مصالحهما اإلقليمية تسير
واستقرار أسعار النفط واحتواء القوة اإلقليمية إليران ومحاربة اإلسالم السياسي الذي يعتبر بديالً
لسلطة ساللتيهما.
ً
تماشيا مع المملكة العربية السعودية تحت حكم الملك عبد هللا ،إعادة تشكيل
لقد حاولت أبو ظبي،
األحداث اإلقليمية من خالل أخذ األمور بأيديها ،وقرنت مواردها المالية باستخدام اإلكراه والقوة.
ً
دفاعا عن األنظمة
ودعمت السعودية واإلمارات كالً من النظام البحريني ونظام السيسي في مصر
ً
دبلوماسيا منذ آذار/
التقليدية في مواجهة القوى الثورية أو البديلة .ونسقتا جهودهما لعزل قطر
ً
احتجاجا على دعم الدوحة لجماعة
مارس إلى تشرين الثاني/نوفمبر  ،2014عندما استدعتا سفيريهما

اإلخوان المسلمين المصرية .وتعود هذه التوترات اليوم إلى الظهور من خالل حملة إعالمية ُي َ
عتقد
أن أبو ظبي هي التي تقوم بتنسيقها وقيادتها ،خاصة وأن ولي عهدها محمد بن زايد يقف في
الخطوط األمامية في المعركة ضد اإلخوان المسلمين وينحي باللوم على قطر بسبب دعمها لجماعة
5
اإلخوان المسلمين في المنطقة.
وفيما يتعلق بالتدخل في اليمن ،فرغم أن دول مجلس التعاون الخليجي قد شاركت جميعها في
ً
جدا وال قوية جدا 6فإن دور السعودية
دعم التحول في البالد – للمحافظة عليها كي تبقى ال ضعيفة
واإلمارات قد بدأ يبرز أكثر عندما خلف الملك السعودي الجديد سلمان أخاه غير الشقيق الملك
عبد هللا ،وأخذت المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة على عاتقهما تولي القيادة
في الحرب في آذار/مارس  .2015ولكن مع ذلك ،فإن تحالفهما ال يمنع وجود اختالفات عميقة في
األهداف الرئيسية لكل منهما وراء الصراع في اليمن ،وهو ما يحوّ ل هذين الحليفين بشكل متزايد
إلى متنافسين.
على أن هذه االحتكاكات والمنافسات بين الدول مؤذية إلنشاء كتلة وقوة إقليمية قادرة على احتواء
النفوذ المتزايد إليران .لقد اعتمدت طهران استراتيجية عالية الكفاءة للتدخل والتأثير عبر الوكالء
اإلقليميين ،أي حزب هللا والمليشيات العراقية في سوريا ،وعززت ذلك من خالل تعاونها الكامل

4 Karen Young, “Foreign Policy Analysis of the Gulf Cooperation Council: Breaking Black Boxes and Explaining New
Interventions”, in Karen Young (ed.), The New Politics of Intervention of Gulf Arab States, London: LSE, Middle East
Centre, Vol.1, 2015, pp. 4-12.
5 Saif Ahmed Al Thani, “Quotes were falsely attributes to the emir of Qatar and its foreign minister”, The Guardian,
30 May 2017, letter to the editor, www.theguardian.com/world/2017/may/30/quotes-were-falsely-attributed-to-the-emir-ofqatar-and-its-foreign-minister. See also Nabil Ennasri, “Reprise de la guerre froide du Golfe. Le Qatar entre les Emirats
Arabes Unis et l’Arabie Saoudite”, Orient XXI, 31 May 2017, www.orientxxi.info/magazine/reprise-de-la-guerre-froide-dugolfe,1883

6 Stig Stenslie, “Not Too Strong, Not Too Weak: Saudi Arabia’s Policy towards Yemen”, NOREF Policy Brief, March
2013.
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يلخلا يف ةنيابتملا تايجيتارتسالاو يدوعسلا بيرلا

مع روسيا .بالمقابل ،فإن ميثاق مجلس التعاون الخليجي يغدو أكثر هشاشة بسبب انعدام وجود
أجندة سياسية قوية ومتماسكة لديه في المنطقة ،رغم كونه التحالف المتعدد األطراف األبرز في
العالم العربي .ويبدو أن أكثر المتضررين من هذه الحال هي المملكة العربية السعودية ،التي تسعى
إلى تأكيد مكانتها باعتبارها الالعب اإلقليمي العربي الرئيسي تجاه إيران 7.ولكن الضرر ال يقف عند
السعودية ،فدول الخليج األخرى ،وخاصة تلك التي اعتمدت سياسات تدخليه مثل اإلمارات وقطر،
ً
ً
ً
حاسما .بيد أن اإلمارات كانت أكبر
إقليميا
العبا
تعاني من عواقب فشل السعوديين في أن يصبحوا

المستفيدين من الضعف السعودي ،وبرز ولي عهد أبو ظبي كرجل قوي وممثل "القوة الصلبة" في
المنطقة ،في حين تقف الرياض اليوم تحت الملك سلمان ،أكثر من أي وقت مضى ،موقف الدفاع،
ً
حزما .وبينما تواجه السعودية تحديات على حدودها
على الرغم من سياستها الخارجية األكثر
بسبب الفوضى اليمنية ،فإن إيران تتعافى وتستعيد ثقتها الكاملة بالنفس ،مع إعادة التأهيل الدولية
لها ،وهي تتطلع إلى هيمنة إقليمية أكبر في الشرق األوسط.

ميثاق لمجلس التعاون المنقسم

تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بسمات مميزة في السياسية الخارجية ،رغم توجهاتها المختلفة

وقدراتها المتباينة .فمن جهة ،عززت دولة اإلمارات العربية المتحدة (وفي مقدمتها إمارة أبو ظبي)
ً
ً
متصلبا يركز على سياسة أمنية
نهجا
والبحرين ،تحت الوصاية السعودية ،منذ آذار/مارس 2011
ليصب في مصلحة تعزيز أجهزة الدفاع واألمن في دول مجلس
دفاعية .وقد تم توجيه هذا الجهد
ّ
التعاون الخليجي تحت رعاية الواليات المتحدة من أجل منع أي تهديد من إيران .ومن جهة أخرى،
ً
نهجا أكثر واقعية ،واعترضتا على التدخل العسكري ،مفضلتين بدالً
تب ّنت الكويت وسلطنة عمان
ً
انفتاحا ودبلوماسية .أما بالنسبة لسلطنة عمان ،فقد دفعت سياستها التقليدية
من ذلك أجندة أكثر
المحايدة والرافضة للتدخل في شؤون اآلخرين ،إلى جانب عالقتها التاريخية مع إيران (الناجمة عن
امتنانها للدور العسكري الحاسم للشاه في هزيمة تمرد ثوار إقليم ظفار) 8إلى تشجيع فكرة التعايش
السلمي بين دول الخليج وجارهم الفارسي .وفي الواقع ،سهلت عمان التقارب بين إيران والواليات
ً
ً
إيجابيا في المستقبل في تخفيف حدة التوتر مع دول الخليج
دورا
المتحدة ،وهي مؤهلة ألن تلعب
التي تخشى قوة إيران.
ً
دائما تسترشد بالبراغماتية ،مع اإلبقاء على العالقات الجيدة مع
أما مواقف الكويت وقطر ،فكانت
ً
جزئيا إلى أن البلدين يشتركان في حقول الغاز البحري المشتركة مع إيران ،وال
الجيران .ويرجع ذلك
سيما قطر التي تشترك مع إيران في أكبر حقل للغاز في العالم .وعالوة على ذلك ،فإن األسرة الحاكمة
في الكويت ترتبط بعالقات تاريخية قوية مع العائالت الشيعية الكويتية ،وبخاصة ذات األصول
الفارسية .ومع ذلك ،فإن الكويت تمر بأوقات صعبة فيما يتعلق بسياستها الخارجية ،وهي قدرتها
على الحفاظ على التوازن المعقد بين الوالء للمملكة العربية السعودية التي تنتج سياسة إقليمية
عدوانية وسرديتها الطائفية التي ال توافق عليها الكويت.
في قطر ،ورث الشيخ تميم ،منذ أن تولى مقاليد األمور في أواخر حزيران/يونيو 92013بعد تنازل
7 Fatiha Dazi-Heni, “The Smaller GCC States’ Foreign Policy and Regional Role”, Orient, Gulf Politics One Year after the
JCPoA, IV/2016, German Orient Foundation, pp. 27-33.
 8ساعد تدخل كل من إيران أثناء حكم الشاه والمملكة المتحدة (وبدرجة أقل األردن) في  1976السلطان قابوس في إنهاء ثورة
إقليم ظفار التي استمرت من  1964إلى .1976

9 Fatiha Dazi-Heni, “Qatar’s Regional Ambitions and the New Emir”, Middle East Institute, 9 May 2014, www.mei.edu/
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والده عن العرش ،المهمة الصعبة المتمثلة في التعامل مع دبلوماسية سلفه المضطربة .واعتبر تميم
أن التنافس مع السعودية غير ذي جدوى .ومثال ذلك أن التنافس السعودي القطري في سوريا لم
يساعد في بناء معارضة سورية متماسكة ،تلتزم بها الدولتان .بل على النقيض من ذلك ،استفاد
نظام األسد من هذا االنقسام اإلقليمي ،حيث نهضت إيران لتقديم الدعم الكامل والمتماسك للنظام
بواسطة حزب هللا والمليشيات ،ما ّ
سهل هيمنة األسد على الصراع .ومع ذلك ،لم يرفض األمير تميم
تراث والده الدبلوماسي ،وخاصة دعمه المستمر لجماعة اإلخوان المسلمين والشراكة االستراتيجية
ً
غريبا أن يغذي مثل
مع تركيا ،التي أقامت في الدوحة أول قاعدة عسكرية لها في الخليج .وليس
ً
وردا على
هذا التوجه العداوة مع أبو ظبي ،التي تعتبر جماعة اإلخوان المسلمين جماعة إرهابية.
ذلك ،رفض الشيخ تميم مبدأ التدخل في شؤون اآلخرين من جانب واحد وقدم الحوار والتعاون مع
المملكة العربية السعودية كأولوية.
أما البحرين فليس لديها هوامش مستقلة للمناورة ،باعتبارها الدولة الخليجية األفقر واألضعف،
وبالتالي يجب أن تكون مسرورة باتباعها توجهات المملكة العربية السعودية .ولإلمارات العربية
ً
نظرا لنظامها االتحادي الغريب ،الذي ينبع من ركيزتين أساسيتين:
المتحدة موقف فريد من نوعه،
األولى مكانة أبو ظبي ،باعتبارها دولة التوزيع الغنية ،كقوة صلبة تقليدية تشجع القومية العسكرية
ً
نظرا إلعادة تأهيل
بين جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي (وهو موقف غير قابل لالستدامة
ً
ً
ً
وسياحيا ،األمر الذي يكرس قوتها الناعمة
ماليا
إقليميا)؛ والثانية مركز دبي باعتبارها ملتقى
إيران

للتجارة والتبادالت الدولية ،وخاصة مع إيران.

هذه الطرق الدبلوماسية المختلفة للمنطقة تغذي التنافس بين دول مجلس التعاون الخليجي،
ً
أيضا أن تتكامل بعضها مع بعض أحيانا .وعلى نحو أدق ،حتى لو تباينت تصورات دول
ولكنها يمكن
الخليج للتهديد اإليراني بشكل ملحوظ؛ فإن دول المجلس كافة (بما فيها عمان) ال تزال ترى إيران
ً
عنصرا يسعى للهيمنة .ولكن عندما تدافع دولة عضو عن نهج سياسي مغاير ،كحال قطر في دعمها
ً
ً
تشجيعا لبديل
مصدرا لالنقسام ألنه يعتبر
لجماعة اإلخوان المسلمين ،فقد يصبح هذا االختالف
مؤكد للوضع القائم في األنظمة الحاكمة ،التي تقوم على أساس الحكم الوراثي ،وهو أساس ميثاق
مجلس التعاون الخليجي.

هل حصار قطر مقدمة لنهاية مجلس التعاون الخليجي؟

في  5حزيران/يونيو  ،2017قطعت السعودية واإلمارات والبحرين ومصر عالقاتها الدبلوماسية مع
ً
رسميا بدعم اإلرهاب والتنسيق مع إيران لزعزعة االستقرار .وكجزء من الحصار،
قطر ،متهمة إياها
أغلق السعوديون واإلماراتيون مجالهم الجوي والبحري وحدودهم البرية ،وهي الوحيدة لشبه
الجزيرة الصغيرة ،وتمر من خاللها  90%من المنتجات األساسية ،وخاصة األغذية .وقد صاحبت هذه
التدابير حملة إعالمية مهينة تهدف إلى الضغط على النظام القطري من أجل العودة إلى الحظيرة.
ً
تقريرا مفاده أن الشيخ
وال تزال األزمة مستعرة منذ  23أيار/مايو بعد أن نشرت وكالة األنباء القطرية
تميم انتقد شيطنة إيران وحماس وحزب هللا ،إثر الزيارة الرسمية التي قام بها دونالد ترامب إلى
الرياض قبل أيام من ذلك .وقد ّ
كذبت الدوحة هذه األخبار في اليوم التالي ،وذكرت أن وكالة األنباء
ً
ملفقا .بيد أنه ثبت أن هذا
القطرية الرسمية (قنا) تعرضت لالختراق ،وأن التقرير الذي نشر كان
كاف لمنع التصعيد بين قطر وجيرانها.
التفسير كان غير
ٍ
content/article/qatar%E2%80%99s-regional-ambitions-and-new-emir

124

قائمة المحتويات

يلخلا يف ةنيابتملا تايجيتارتسالاو يدوعسلا بيرلا

ً
جذورا تعود إلى عام  ،2014عندما دفع موقف الدوحة المناهض لقمع
على أن لألزمة الدبلوماسية
الرئيس المصري السيسي لإلخوان المسلمين بالمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة
والبحرين الستدعاء سفرائهم من قطر لمدة ثمانية أشهر .ويبدو أن دعم قطر لإلخوان المسلمين هو
ً
أيضا .وتشتبه الدوحة في أن أبو ظبي هي التي
أس التوتر في العالقات بينها وبين جيرانها في 2017
ّ
ً
تدير هذه العملية ،نظرا إلى أن اإلمارة تشن منذ ما يقرب من ثالث سنوات حملة إعالمية مريرة ضد
ً
ونظرا إلى نفور ولي عهد أبو الظبي القوي من التنظيم
قطر بسبب موقفها المؤيد لإلخوان المسلمين
اإلسالمي .وقد هزت هذه األزمة مجلس التعاون الخليجي بشكل عميق.
ً
ً
مستحدثا؛ فإن حدة العداء في رد الفعل
أمرا
ورغم أن التنافس والتوتر بين المَ َلكِيات الخليجية ليس
السعودي-اإلماراتي تجاه دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي أمر غير مسبوق ،وستترك بالتأكيد
ً
آثارا على الميثاق .إن العنف الذي تتعرض له قطر في الهجمات اإلعالمية واالنتقام الدبلوماسي
ً
دائما
والسياسي واالقتصادي ضدها غير عادي .لقد تعودت دول الخليج أن تحل الخالفات فيما بينها
ً
ّ
فتم تأجيج األزمة من خالل االستخدام
وبعيدا عن نظر الخارج ،أما هذه المرة
"داخل البيت الواحد"
المتعمد لطرق عدوانية تشبه أساليب التخويف التي تستخدمها البنى القسرية .ويعكس هذا كله
تغير األجيال والثقافة السياسية للمسؤولين عن هذه المناورات ،بما في ذلك ولي العهد اإلماراتي
ّ

محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان ،الذي وضع استراتيجيته
االقتصادية التنموية على شاكلة دبي وموقف ولي عهد أبو ظبي المناهض إليران واإلخوان المسلمين.
ً
نموذجا للقيادة ،يمكن االقتداء به
في الواقع ،يرى الملك السعودي المستقبلي في نظيره اإلماراتي
عند صعوده إلى العرش.
لقد باتت هذه األزمة عميقة لدرجة صارت تهدد مصير مجلس التعاون الخليجي نفسه .فما كان
مصدر قوة في دول مجلس التعاون الخليجي ،وهو تماسكه الناتج عن التضامن بين السالالت
الحاكمة؛ قد تمزق اآلن ،وربما لن يكون سهالً رأب هذا الصدع مستقبالً .من ناحية ثانية ،فإن سكان
الخليج أنفسهم ،وهم ينحدرون من القبائل نفسها وتربط بينهم عالقات مصاهرة عابرة للحدود،
قد ُ
صدموا من حدة هذه األزمة التي ترخي بظلها على آالف األسر .وقد هددت السلطات السعودية
واإلماراتية بالعقوبة القصوى (تصل إلى السجن  15سنة في أبو ظبي ،و 10سنوات في المملكة العربية
ً
تعاطفا مع الدوحة.
السعودية) لكل من يبدي
إن االتهامات الوحشية التي ال أساس لها من الصحة ضد قطر – التي تتميز بموقف فريد بين دول
مجلس التعاون الخليجي في دعمها للربيع العربي واإلخوان المسلمين ،وخاصة من خالل قناة
الجزيرة الفضائية المؤثرة بشكل كبير ،وكذلك من خالل الدعم المالي– كشفت عن نفسها على أنها
مزالق ألبو ظبي والرياض .فالقوى الدولية ،وعلى وجه الخصوص الواليات المتحدة – باستثناء
التغريدات غير الواقعية للرئيس ترامب ،والتي تم التراجع عنها بسرعة من قبل وزير الدفاع جيمس
ماتيس ووزير الخارجية ريكس تيلرسون – والغالبية العظمى من البلدان اإلسالمية ،وال سيما تركيا
ً
ً
مهما للسعوديين واإلماراتيين)؛ كلها دعت
حليفا
وإيران وباكستان ،فضالً عن المغرب (الذي يعتبر
ً
حاليا دور
السلطات الخليجية إلى العودة إلى العقل .ولذلك نجد أن الكويت وعمان ،اللتين تلعبان
الوسيط ،تحظيان بدعم دولي مهم .يبقى أن هذه الحال ،التي ال تزال خطورة عواقبها مجهولة ،تعزز
إلى حد كبير الموقف اإليراني كقوة إقليمية متماسكة ،في الوقت الذي تنكر ذلك على المَ َلكِيات
الخليجية.
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النهج الفاشل للملك سلمان في سوريا واليمن

ً
مصحوبا بتحوالت جذرية في
كان صعود الملك سلمان إلى العرش في  23كانون الثاني/يناير 2015
ً
نشاطا وميالً إلى التدخل ،كما نرى في الحرب اليمنية.
إدارة المعارضة السورية وبسياسة إقليمية أكثر
وقد ساعد التصميم القوي الجديد للسياسة الخارجية السعودية في جعل المملكة العربية السعودية
الحصن الرئيسي الموثوق به ضد النفوذ اإليراني وسياستها التوسعية في الشرق األوسط .وكجزء
من ذلك ،لم يتردد الملك سلمان في توجيه انتقادات حادة للخيارات الدبلوماسية التي تبناها سلفه
حيال األزمتين السورية واليمنية .ففي حين صنف الملك عبد هللا جماعة اإلخوان المسلمين كمنظمة
إرهابية ووضعها في الفئة نفسها التي ينتمي إليها تنظيم القاعدة والجهات التابعة له ،مع داعش
والحوثيين وحزب هللا؛ دخل الملك سلمان في مصالحة مع قطر وتركيا ،ولم يعد يعتبر جماعة
ً
ً
مباشرا الستقرار المملكة .وعلى العكس من ذلك ،تهدف استراتيجية الملك
تهديدا
اإلخوان المسلمين
الجديدة إلى توحيد أكبر قدر ممكن من اإلسالميين السنة للعمل كثقل مضاد لكتلة طهران المتماسكة
المصنوعة من مجموعة واسعة من الوكالء اإلقليميين الشيعة .لكن محاولة "التحالف السني" لم
ً
تماما ،حيث لم تبدِ مصر واإلمارات أي مؤشر للتصالح مع جماعة اإلخوان المسلمين.
تنجح

ومع ذلك ،رفع هذا التحول من قدرة المملكة على التفاوض مع طيف واسع من األطراف الفاعلة
ً
نظرا إلى االنتشار الواسع لجماعة اإلخوان المسلمين ،وفي اليمن مع حزب
المحلية في سوريا،
اإلصالح (وهو مزيج من الفكر السلفي واألجندة السياسية لإلخوان) .وفي الوقت نفسه ،ركز الملك
سلمان معركته ضد الوكالء اإليرانيين على ساحات القتال السورية واليمنية :نظام األسد في سوريا،
والحوثيين المتحالفين مع موالين للرئيس السابق علي عبد هللا صالح في اليمن .بيد أن التحركات
ً
جزئيا حيز ترتيبات ضيق مع التنظيمات المنتسبة لتنظيم القاعدة :في
التكتيكية الجديدة فتحت
سوريا (النصرة ،التي غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام في تموز/يوليو  2015وأحرار الشام) ،وفي
اليمن (تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية) من أجل إعطاء األولوية لهزيمة وكالء إيران .وكجزء
الحرب التي اندلعت في اليمن في  26آذار/مارس  ،2015في ظل
ُ
من هذا التحول التكتيكي ،أهملت
تحالف سني تقوده السعودية ،كأمر واقع القتال ضد داعش.
ولئن حققت السعودية بعض النجاح في ذلك ،وخاصة في سوريا مع الثوار الذين سيطروا على
أراضي جديدة على حساب نظام األسد من آذار/مارس إلى أيلول/سبتمبر 2015؛ فإن الحملة الجوية
ً
تماما على حساب قوات
المكثفة الروسية التي جاءت لدعم األسد وموقف إيران الداعم عكسا اللعبة

المعارضة .ولكن الرياض عوّ ضت ذلك بعقد مؤتمر الرياض في  9-10كانون األول/ديسمبر  ،2015الذي
ً
ّ
واحدا من أهم
شكل
هدف إلى توحيد المعارضة السورية وأنتج الهيئة العليا للمفاوضات 10،وهو ما
النتائج الناجحة للدور السعودي في الصراع في سوريا .وحتى بعد أن تحوّ لت أولوية السعودية
اإلقليمية الرئيسية إلى اليمن ،فإن الرياض ال تزال ملتزمة بدعم الهيئة العليا .وتبدو الرياض اليوم
ً
ً
مهما في إعادة اإلعمار السوري بعد انتهاء الصراع مدعومة بمبادرات
دورا
واثقة من أنها ستلعب
إدارة ترامب والحوار المنتظم مع موسكو بشأن تنظيم سوق النفط واالنتقال السوري .بهذا المعنى،
فإن القضية السورية تتلخص بالنسبة للسعودية في ضرورة استمرار رعاية المعارضة من أجل ضمان
الدور السعودي في سيناريو ما بعد الحرب .والهدف من ذلك هو تجنب تكرار السيناريو العراقي،
 10الهيئة العليا للمفاوضات :مظلة تجمع جميع قوى المعارضة السورية التي وافقت على المشاركة في العملية االنتقالية الشاملة
في منظور ما بعد الحرب .وهي تضم االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ومقره تركيا ،وهيئة التنسيق الوطني
للتغيير الديمقراطي في سوريا ،وجيش اإلسالم ،والجبهة الجنوبية المكونة أساسا من الجيش السوري الحر ،وأحرار الشام قبل
انسحابها بعد مؤتمر الرياض.
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حيث تم تهميش الس ّنة في مراكز الحكم ،ولم تتمكن المملكة العربية السعودية من دعمهم وجعلهم
ً
وكيالً
محليا ذا شأن لها في العراق.

الرياض وأبو ظبي وفخ لعنة الحرب اليمنية

11

بعد أكثر من عامين من الغارات الجوية اليومية التي قام بها التحالف الخليجي ،فشلت الطريقة
ً
صفت بـ "الحاسمة" في اليمن فشالً
العسكرية التي وُ ِ
ذريعا .فالهدف الرئيسي المتمثل في إعادة
تنصيب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لم يتحقق ،وال يزال الرجل في منفاه في الرياض مع
معظم أركان حكومته .الهدف األساسي اآلخر كان هزيمة الحوثيين المدعومين من طهران ،وهم
ً
ّ
يوما
شكلت
تنظيم شيعي زيدي متحالف مع علي عبد هللا صالح ،ويعتبرون أقوى الوحدات التي
ً
أيضا عن نتائج مخيبة لآلمال .فمع أنه ّ
تم طرد الحوثيين
ما الجيش اليمني ،وقد أسفر هذا الهدف
ً
أساسا في تموز/يوليو  2015ومن ميناء
وحلفائهم من ميناء عدن من قبل القوات العسكرية اإلماراتية
الموكا وهو ميناء صغير على البحر األحمر في نيسان/إبريل 2017؛ فإن الحوثيين ال يزالون يسيطرون
على العاصمة صنعاء ومعظم غرب اليمن .وعالوة على ذلك ،إذا أخذنا باالعتبار التكلفة البشرية
الهائلة للحرب (حوالي  10آالف قتيل و 44ألف جريح وتشريد مليوني نازح ووجود  18.8مليون من

مجموع السكان البالغ عددهم  25مليون نسمة بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية ،إلى جانب انتشار
الجوع وتفشي الكوليرا)؛ 12فإن المكاسب التي ُحققت ضئيلة للغاية.
وعلى الرغم من أن القوات اإلماراتية أثبتت كفاءتها التشغيلية على األرض في جنوب اليمن؛ فإن ولي
عهد أبو ظبي محمد بن زايد ،مهندس الجيش الحديث في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمروّ ج
لفكرة "الوطنية العسكرية الخليجية" الجديدة المختلطة مع "النزعة القومية الفائقة" 13،أراد الحصول
على مزايا فورية من نجاحه العسكري على حساب حليفه الرئيسي ،المملكة العربية السعودية .وقد
ظهرت التباينات بين اإلمارات والسعودية منذ تحرير عدن وساهمت في تدهور عالقتهما.
ومما زاد من تفاقم ذلك استعداد الملك سلمان للتفاوض مع حزب اإلصالح اإلسالمي ،بصفته بطل
مناهضة اإلخوان المسلمين في العالم العربي ،بينما يعارض بن زايد بشدة نهج الرياض الجديد .ولم
ً
ً
ً
شديدا
تأثيرا
أيضا
تتسبب هذه الفروق في صعوبات تشغيلية على أرض الواقع فحسب ،بل أثرت
على القدرة على إيجاد حل سياسي في اليمن .والواقع أن إيجاد آلية سياسية في عملية التفاوض من
ً
ً
حاسما في تحرير المُ كلاّ ،
دورا
أجل السالم قد بات بعيد المنال حتى بعد أن لعبت القوات اإلماراتية
عاصمة محافظة حضرموت في الجنوب .فبعد أن فشلت أبو ظبي في ترجمة مكاسبها العسكرية إلى
نتيجة سياسية مع السعوديين؛ هددت في  16حزيران/يونيو  2016بسحب معظم قواتها البرية من
ً
ظاهريا نتيجة لرفض
جنوب اليمن .إن انهيار مفاوضات السالم في  6آب/أغسطس  ،2016الذي كان
صفقة الحوثيين وعلي عبد هللا صالح ،هو أيضا نتيجة للعالقات المضطربة بين الرياض وأبو ظبي.
وفي شباط/فبراير  ،2017حوّ لت معركة مطار عدن التي تواجه فيها مناصرو السعودية والفصائل
 11في ذلك إشارة إلى قرار التدخل في الحرب األهلية اليمنية ( ،)1970-1962حيث فقدت مصر ً 25
ألفا من جنودها .وقد قادت هذه
التجربة المريرة قبل عقود الرئيس المصري الحالي السيسي إلى رفض عرض سعودي إرسال قوات برية إلى اليمن ،وكذلك فعلت
باكستان وهي الحليف القوي اآلخر للسعودية.

12 Karen Young, “War at Any Price: Domestic and Regional Economic Consequences of Yemen’s Civil War”, The Arab
Gulf States Institute in Washington, 25 May 2017, www.agsiw.org/economic-consequences-yemens-civil-war/
13 Madawi Al Rasheed, “How United is the GCC?”, Al-Monitor, 3 April 2015, www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/04/
gulf-nationalism-regime-survivial-saudi-qatar-uae.html
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المدعومة من اإلمارات العربية المتحدة الحرب اليمنية بشكل واضح إلى خالف كبير بين هذين
الحليفين ،مع وجود أهداف عسكرية وسياسية متضاربة لكل منهما 14.وتركز المملكة العربية
السعودية ،التي اعتمدت على حملة جوية ضخمة ومدمرة ،في الوقت الحالي على السيطرة على
ميناء الحديدة على البحر األحمر .ولتحقيق هذا الهدف ،يطلب محمد بن سلمان ،ولي العهد الشاب
وقليل الخبرة ،مساعدة إضافية من الواليات المتحدة .إلى ذلك تركز السعودية جهودها على الساحل
الشمالي والجنوبي الغربي لهزيمة الحوثيين في مواقع استراتيجية قريبة من مضيق باب المندب.
ولكن اإلمارات لم تقدم ،من ناحيتها ،سوى دعم خجول لهذا الهدف العسكري ،بينما تركز بشكل أكبر
على تعزيز نفوذها في جنوبي شرق اليمن ،حيث تعتبر أعضاء الجماعات االنفصالية في الجنوب
وكالء أكثر موثوقية .وعلى الرغم من أن كالهما عازم على مكافحة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة
َّ
المؤكد للحوثيين.
العربية؛ فإن المملكة العربية السعودية تغض الطرف عن المجموعة ،باعتبارها العدو
في المقابل ،ترى اإلمارات أن الرئيس هادي ،في المنفى ،ليس له مستقبل في اليمن.
ً
ونظرا للنفوذ التقليدي السعودي في حضرموت مع كبار العائالت التجارية التقليدية من
ومع ذلك،
المنطقة (بن الدن وبوجشان وبن محفوظ) التي لها مصالح تجارية ضخمة مع أمراء آل سعود؛ فإن
السعودية لن تسمح بسهولة لدولة اإلمارات العربية المتحدة في تحقيق مصالحها في هذه المنطقة.

على أن انقسام الجبهة في اليمن بين السعودية واإلمارات المتحدة لن يضمن على األرجح موقف أي
منهما ،مما يترك البلدين عالقين في فخ عسكري وسياسي.

القلق الداخلي كمعيق للدور اإلقليمي السعودي

جاء التحول الجذري في أسلوب الحكم السعودي مع صعود الملك سلمان إلى العرش على حساب
ً
عموديا (األب إلى
العديد من األمراء المؤثرين في آل سعود .هذا النموذج الجديد من الملكية الوراثية
االبن) يشكل قطيعة كبيرة مع النموذج األفقي الذي ساد منذ وفاة مؤسس المملكة السعودية الحديثة
عبد العزيز ابن سعود في عام  .1953في ظل ذلك الشكل للتوارث ،كان الحكم الملكي يقوم على أساس
تقاسم السلطة التشاركية بين أوالد الملك الراحل .بيد أن هذا الشكل من النظام الملكي ذي الهيمنة
ً
طبيعيا أن
التعددية أضعف السلطة التنفيذية عبر توزيعها بين الشخصيات الملكية القوية .وكان
يكون نتاج ذلك بطء في عملية اتخاذ القرارات ونقص في الفاعلية .ولكن في الوقت نفسه ،تضمن
ً
ً
ً
ووجودا
منخفضا من الظهور
توافقا حول السياسة الخارجية التي كانت تعتمد مستوى
هذا الشكل
ً
ً
ً
جنبا إلى جنب مع التنسيق مع الدول العربية الرئيسية (العراق وسوريا وبخاصة مصر).
قويا،
أمريكيا
لقد أثبتت هذه التركيبة فاعليتها حتى عهد الملك فهد ( ،)1982-2005رئيس عشيرة السديري ،أقوى فرع
في العائلة المالكة 15.ولكن عملية صنع القرار أخذت تتباطأ في ظل حكم الملك عبد هللا ،حيث كانت
ً
غالبا موضع خالف من قبل الفرع السديري .وفي عهده ،اندلعت ثورات الربيع العربي وتراجع
قراراته
دور الواليات المتحدة خالل والية أوباما الثانية ،وبرز القلق من عدم وجود استراتيجية متماسكة،
ما ّ
ولد سياسة إقليمية مشوشة.

أما في عهد الملك سلمان ،فتم تكثيف السلطة الملكية في أيدي ثالث شخصيات ملكية رئيسية :الملك
سلمان نفسه ،وابن أخيه وولي عهده ووزير الداخلية ،محمد بن نايف ،وأبرز هذه الشخصيات ابنه
14 Michael Hurton, “The Battle for Yemen: A Quagmire for Saudi Arabia and the UAE”, The Jamestown Foundation,
Terrorism Monitor 15(10), 19 May 2017, www.jamestown.org/program/battle-yemen-quagmire-saudi-arabia-uae/
 15السديري هو اسم أم األخوة الستة الذين كانوا يمثلون هذه العشيرة :الملك فهد ،ولي العهد سلطان و ولي العهد نايف (الجميع
متوفون) ،واألمراء عبد الرحمن وأحمد (بدون وظائف رسمية) ،تركي (متوفى) وملك السعودية الحالي سلمان.
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المفضل ،ولي ولي العهد ،وزير الدفاع محمد بن سلمان ،المسؤول عن إصالح االقتصاد منذ انخفاض
أسعار النفط في خريف عام  .2014وقد أدى هذا التحول إلى استبعاد بقية أفراد األسرة المؤثرين،
ً
ً
كبيرا من عدم اليقين .وبينما
قدرا
بينما زاد دور التكنوقراط في الحكومة السعودية .بيد أن ذلك أثار
أدت هذه التغييرات إلى سرعة أكبر في اتخاذ القرارات التنفيذية وكفاءة في تعزيز اإلصالحات
االقتصادية الجديدة وتأييد سياسة إقليمية حازمة؛ فإن ذلك لم يترجم إلى سياسة خارجية بناءة
وفعالة ،حيث أن قضية الخالفة – وهي نقطة تحول في السياسة السعودية – ظلت دون حل 16.ولم
ينجح اعتماد القانون األساسي في آذار/مارس  1992في عهد الملك فهد وال إنشاء هيئة البيعة في
تشرين األول/أكتوبر  2006من قبل الملك عبد هللا في توفير ترتيبات مؤسسية لمشكلة الخالفة.
على أن االختيار الذكي للمك سلمان في وضع الجيل الثاني من العائلة في سدة السلطة ،مع محمد
بن نايف ولي العهد ،ومحمد بن سلمان ،السياسي المستجد ،كولي لولي العهد ،خلق مع ذلك درجة
من المنافسة في الشريحة العليا من الدولة .وقد اختار محمد بن نايف ذو الخبرة والكفاءة أن ال
ً
ً
رئيسا لجهاز األمن في المملكة وفي مقدمة عمليات
كثيرا على السطح ،على الرغم من وضعه
يبرز
مكافحة اإلرهاب شديدة األهمية في المملكة .وفي الوقت نفسه ،فإن الشاب قليل الخبرة محمد
بن سلمان ،الذي ورث مسؤوليات ضخمة أهمها الحرب اليمنية ،قد وضع في واجهة المشهد الدولي
ً
سنا لمحمد ،كسفير سعودي
بشكل بارز .وكمثال على ذلك ،فإن تعيين خالد بن سلمان ،األخ األصغر

جديد في واشنطن ،بدالً من األمير عبد هللا فيصل بن تركي المقرب من محمد بن نايف يعكس
طموحات محمد بن سلمان لتسويق اسمه في الدوائر األمريكية كخليفة لوالده .وخالل ليلة 20-21
ً
متوقعا إلى حد كبير :فقد ّ
تم بموجب
حزيران/يونيو  ،2017انتهت القضية برمتها إلى مآلها الذي كان
ً
وريثا
مرسوم ملكي ،إعفاء محمد بن نايف من والية العهد ووزير الداخلية ،وتعيين محمد بن سلمان
للعرش السعودي.
ومما يزيد من تفاقم حال عدم اليقين والشكوك الداخلية في السعودية تدهور السياق االقتصادي،
ً
دوالرا في كانون الثاني/
حيث انخفضت أسعار النفط من  110دوالرات في حزيران/يونيو  2014إلى 28
ً
دوالرا .وأعلن الملك سلمان ،من
يناير  ،2016واستقرت هذه األسعار منذ خريف عام  2016حول سعر 50
خالل ابنه القوي محمد 17،في أوائل عام  2016برنامج تقشف غير مسبوق مع تخفيضات ضخمة في
اإلنفاق وإلغاء مكافآت للموظفين العموميين .غير أن هذا اإلجراء األخير قد ّ
تم التراجع عنه بمرسوم
ً
َ
يحظ
توقيا للمعارضة المتصاعدة الناجمة عن هذا القرار الذي لم
ملكي في  22نيسان/إبريل 2017
بشعبية.
وقد يعود هذا الوضع الداخلي غير المستقر إلى جانب التكلفة المدمرة للحرب في اليمن إلى النقص
في إعداد األمير الشاب محمد بن سلمان الواقع تحت تأثير قوي من مرشده ولي عهد أبو ظبي
القوي محمد بن زايد .والمعروف أن األخير هو الذي أقنع محمد بن سلمان باعتماد برنامج اإلصالح
ً
جدا لتحقيق اقتصاد ما بعد النفط في المملكة .كما أنه يحافظ على األمير الشاب
االقتصادي الطموح
تحت جناحه لتقوية النزعة التدخلية ومبدأ القوة الصلبة كدينامية لمجلس التعاون الخليجي .وكما
ً
ً
محفوفا بالمخاطر على ساحة المعركة اليمنية.
سابقا ،ربما كان هذا التحالف بين الرجلين
ذكرنا
فطموحات أبو ظبي في جنوب اليمن تقف في وجه طموحات الدولة السعودية ،فهل يكون ولي
العهد السعودي الشاب على استعداد إلعادة النظر في أهداف بالده الرئيسية في الحرب في اليمن
16 Fatiha Dazi-Héni. “L’Arabie Saoudite en 100 Questions”, Paris: Tallandier, 2017.
 17مقابلة مع األمير محمد بن سلمان ،اإليكونوميست 6 ،كانون الثاني/يناير .2016
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لالمتثال لخطة مرشده اإلماراتي؟ لقد عارض ولي عهد أبوظبي الرئيس الضعيف هادي ،وشجع
أحمد علي عبد هللا صالح ،ابن الرئيس السابق ،على العودة لتس ّنم أعلى مراتب الدولة اليمنية ،وزيّ ن
ّ
وشجع االنفصال بين الحوثيين وعلي عبد هللا .وقد كان من
ترتيبات السلطة السابقة للثورة السابقة
الممكن أن يقنع هذا التوجه الرياض لتغير اتجاه دعمها الرئيسي ،لو أن تلك االستراتيجية هزمت
الحوثيين بالفعل ،ألن هذا هو الهدف الرئيسي لحرب التحالف بقيادة السعودية في اليمن ،ولكن
لسان الحال يقول غير ذلك.
لقد جاء تراجع الدور األمريكي في الشرق األوسط أثناء والية أوباما الثانية ليفاقم العقبات التي
تقف في وجه وضع استراتيجية متماسكة لدول مجلس التعاون الخليجي ،بل وفي داخل السعودية
نفسها ،من أجل الدفع بسياسة إقليمية لمواجهة الحروب اإلقليمية والتهديدات اإلرهابية .وليس
ً
توسعت واستفادت إلى
غريبا أن يصب ذلك في مصلحة الدبلوماسية اإليرانية األكثر مهارة والتي
ّ

حد كبير من ال مباالة الواليات المتحدة ومن ضعف الدول العربية ،وبخاصة من فشل المملكة العربية
ً
كثيرا ،فعداء الرئيس ترامب
السعودية في الظهور كالعب عربي إقليمي حاسم .ولن تتغير الصورة
بسبب فك االرتباط األمريكي في الشرق األوسط بموجب والية أوباما األخيرة إليران وتقاربه مع
الحلفاء العرب التقليديين ال يضمنان إعادة مشاركة الواليات المتحدة العميقة في الشرق األوسط.
ومن المرجح أن يكون قرار الملك السعودي إعفاء ولي العهد السابق محمد بن نايف لصالح ابنه
ً
مرتبطا باألزمة مع قطر .فقد حرّ ض اعتراض ولي العهد السابق على التدابير المناهضة لقطر المترافقة
مع ضغط المجتمع الدولي على الرياض وأبو ظبي إلنهاء الحصار رغبة محمد بن سلمان ومرشده
اإلماراتي في تسريع ترقيته إلى ولي للعهد ،إذ لم يشأ أن يفقد فرصته في الوصول إلى القمة .ولكن
هذا التشكيل الجديد من االحتكار الثنائي المتشدد ينذر بفترة من عدم االستقرار الكبير في المنطقة،
ّ
لتصلب لهجتها مع إيران وتعزز موقفها في سوريا أو
خاصة إذا كانت إدارة ترامب تستخدمه فقط
لبنان ،مستهدفة بشكل خاص حزب هللا .ومن شأن هذا التشكيل أن يجمع بين المصالح المشتركة
إلسرائيل وإدارة ترامب وصقور الخليج في هدف مشترك هو الحد من النفوذ اإليراني في المنطقة.
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المساهمون
بسمة قضماني هي المديرة التنفيذية وإحدى مؤسسي مبادرة اإلصالح العربي .تكتب عن الصراع
السوري واألمن اإلقليمي والتطورات السياسية في المجتمعات العربية والمؤسسات األمنية وكذا
عن السلطة الدينية والسياسية في العالم اإلسالمي.
عبد الناصر العايد باحث في الشؤون االستراتيجية والعسكرية السورية ،وكاتب وروائي صدرت له
عدة كتب ومقاالت رأي
فتيحة دازي هاني باحثة في برنامج الخليج في معهد البحوث االستراتيجية في المدرسة العسكرية
في باريس ،وأستاذة في معهد العلوم السياسية في مدينة ليل.
فلورانس غوب مختصة في الصراعات واألمن في العالم العربي مع التركيز على العراق ولبنان
وليبيا .وهي تعمل أيضا على شؤون القوات العسكرية العربية بشكل عام ،وهياكل الصراع واألبعاد
الجيوستراتيجية للمنطقة العربية.
فيرجيني كولومبيه باحثة متخصصة عن ليبيا .وزميلة باحثة ومنسقة في برنامج توجيهات الشرق
األوسط في معهد جامعة فلورنسا األوروبية ومنسقة مشروع ليبيا في المركز النرويجي لحل
النزاعات .وتختص كولومبيه في الديناميكيات االجتماعية والسياسية في ليبيا ،مع التركيز على
عمليات الوساطة والمصالحة؛ االقتصاد السياسي للصراعات؛ القضايا األمنية.
ميريام بن رعد باحثة في الملف العراقي ومحاضرة في العلوم السياسية وهي أيضا باحثة في
شؤون الشرق االوسط في مركز البحوث الدولية ومعهد البحوث والدراسات في العالم العربي
واالسالمي .صدرت لها عدة كتب منها "الدولة اإلسالمية من خالل كلماتها" (L'Etat islamique pris aux
 )motsباريس ،أرمان كولين.2017 ،
نائلة موسى هي باحثة في مبادرة اإلصالح العربي ،وهي تقود مشروع إعادة بناء األمن في
المجتمعات المجزأة ،والمجتمع واألمن في المرحلة االنتقالية :تونس .كما أنها تشارك في برنامج
ً
حاليا زميلة باحثة في معهد البحث االستراتيجي (.)IRSEM
"تحضير من أجل السوريين" .وهي
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عن الكتاب
يشكل الكتاب مساهمة متميزة في مجال الدراسات األمنية في منطقة الشرق األوسط .يساهم فيه
باحثون وباحثات لهم فهم متعمق لقضايا األمن في المنطقة ومعرفة حميمة بالسياق االجتماعي
لكل بلد .ويوفر كل باحث وباحثة نظرة مفصلة عن دوافع الالعبين المختلفين ،ونقاط التحول
الرئيسية التي تفسر متى ولماذا خرج األمن عن السيطرة ،وكيف فشل االنتقال السياسي.
أمام فشل نهج االحتواء والمقاربات األمنية األخرى المدفوعة من قبل قوى خارجية تكترث

حصريا بمكافحة اإلرهاب ،يقترح هذا الكتاب استراتيجيات مغايرة للتعامل مع التحديات األمنية
وإعادة بناء مؤسسات األمن والجيش ،إذ يضع مجموعة من المقترحات حول أفضل السبل للبدء
بالعملية االصالحية في كل من البلدان المعنية.

بيان المهمة
"مبادرة اإلصالح العربي" مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة ،تقوم ،وبشراكة مع
خبراء من المنطقة العربية وخارجها ،باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل
السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي .تلتزم المبادرة في عملها مبادئ الحرية والتعددية والعدالة
ً
المتميزة.
منبرا لألصوات
اإلجتماعية .وهي تقوم باألبحاث السياسية ،وتحليل السياسات ،وتقدم
ّ
•ننتج بحوث أصيلة يقدمها خبراء محليون ،ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية لنشرها.
•نشجع األفراد والمؤسسات على القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.
•نعبئ األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيير.

هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عصرية.
تأسست "مبادرة اإلصالح العربي" عام  2005ويشرف على عملها مجلس األعضاء وهيئة تنفيذية.

