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فصل تمييدي
ممخص تنفيذي
ٌ
اإلسماعيمية(  ،)1بعد أربع سنوات
الوضع الراىف لمدينة سممية ،ذات األغمبية
يتناوؿ ىذا التقرير
ّ
َ
ٍ
التغيرات التي أصابتيا ،والصراعات
ونصؼ مف األزمة التي تعصؼ بالبالد ،في
محاولة لفيـ ّ
التي تعتمؿ فييا ،واألخطار التي تحيؽ بيا .وترّكز الورقة عمى المجتمع المنيؾ ،وعمى ما تبقى

مف ٍ
معتمدة عمى ما سبؽ أف
ميدٍد باالنفجار ،والعالقة بينو وبيف محيطو
سمـ أىمي داخؿ
ٍ
مجتمع ّ
ً
ٍ
انب مف أثر الصراع في سوريا
قدمو مركز دراسات
ّ
الجميورية الديمقر ّ
ّ
اطية مف إضاءات عمى جو َ
ٍ
انب جديدة؛ تبعاً
عمى المجتمع .كما تطرح ىذه الورقة تساؤالت ،في اإلجابة عنيا إضاءةٌ عمى جو َ
لخصوصية المنطقة المدروسة جغرافياً وديمغرافياً وطائفياً.

تقع مدينة سممية في وسط سوريا ،وىي بالكامؿ ،مع أغمب ريفيا ،تحت سيطرة قوات النظاـ

والقوات شبو النظامية الموالية لو .وال تزاؿ الجبية ىادئ ًة فييا – ٍ
السيما خالؿ السنتيف
بشكؿ عاـ ،و ّ
الماضيتيف – عمى الرغـ مف قرب قوات المعارضة منيا ،متمثمةً في كتائب مف الجيش الحر
سابقاً ،ثـ الحقاً أحرار الشاـ وجبية النصرة .واألخيرة باتت تش ّكؿ القوة الوحيدة التي تحاذييا مف
ٍ
عدة قرى منيا،
بشكؿ أساسي ،بينما يسيطر تنظيـ الدولة
جية الغرب
اإلسالمية "داعش" عمى ّ
ّ

ويقترب منيا في بعض النقاط بمسافة ال تزيد عمى 10كـ.

أساسيةً في أزماتيا:
معالـ
السورية ظاىرتاف ترسماف
وقد برزت في المدينة منذ بداية األحداث
ّ
ّ
َ
األولى :األعداد الكبيرة ،والمبكرة ،لممتظاىريف َّ
مما ش ّكؿ حج ًة ضد النظاـ باعتبار
ضد النظاـّ ،
أقمي ًة تثور ضده ،ومف َّثـ تي ّشـ ّادعاؤه بأنو ٍ
"حاـ لألقميات".
أف ىناؾ ّ
َ

بشكؿ متز ٍ
ٍ
ايد مع انحسار األولى ،متمثم ًة بأعماؿ الخطؼ واالعتداء
تكرست
والثانية :ىي التي ّ
عمى األىالي ،وممارسة فئة المواالة المسمحة (العناصر المتح ّكمة بػ "الدفاع الوطني" ،وشبكة

ٍ
بشكؿ عمني
مرتبطة بيـ) أنواعاً مف اقتصاد الحرب

تحولت إلى أزمة ،حيث شيدت المدينة -عمى سبيؿ المثاؿ  -مف
ويالحظ بأف الظاىرة الثانية ّ
خطؼ و ٍ
ٍ
ِ
اعتداء أسبوعياً عمى مدار عدة شيور؛ لذلؾ تُرّكز ورقتنا عمى
حاالت
واحدة إلى ثالث
ٌ - 1تركز االسماعٌلٌون فً سورٌا بشكل أساسً فً سلمٌة ،إضافة إلى قرى فً نهر الخوابً ومصٌاف ،وٌبلغ تعدادهم  422الف
شخصٌ .نظم أ مورهم المجلس اإلسماعٌلً الوطنً ،الذي ٌتبع بدوره لإلمام اإلسماعٌلً الـتاسع واألربعٌن .كان الموقف الرسمً
للمجلس اإلسماعٌلً هو عدم حمل السالح مع أي طرف كان ،والعمل على إعادة السالم إلى البلد( .حسب شهود من سلمٌة)
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"المافيوية" خالؿ السنتيف الماضيتيف ،وترّكز عمى التأزـ الناتج عنيا
تطور ىذه الشبكة
ّ
البحث في ّ
ٍ
صريح خالؿ األشير القميمة الماضية.
بشكؿ
والذي ظير
ٍ
ٍ
ٍ
تأتي ىذه الورقة في ٍ
وقت متز ٍ
عمويوف في مدينة الالذقية
أحداث
امف مع
شبيية ،حيث تظاىر ّ

ليطالبوا بإعداـ سميماف األسد(  ،)2ابف العائمة الحاكمة ،وأحد زعماء "المافيات" المدافعة عف النظاـ
ليتـ االلتفاؼ عمييـ الحقًا ويطمؽ سراحو .مع كؿ ما تحمؿ ىذه المظاىرة ،في ىذا
السوريَّ ،
دالالت(  ،)3وما يحمؿ االلتفاؼ عمييا مف مؤشر ٍ
ٍ
ات لوضع النظاـ الراىف ،ولعالقتو
الوقت ،مف
ٍ
تمسكًا
بػ"المافيات" التي تساىـ في حمايتو ،وعالقتو بمف ُيعتبر عمى
نطاؽ و ٍ
اسع "أكثر جميوره ّ
ٍ
جديدة
اختالفات عف مدينة الالذقية ،زوايا
بو" .يضيؼ وضع مدينة سممية ،بما يمتاز بو مف
ً
ٍ
"أقميات" ،واإلستراتيجيات
تساىـ في فيـ عالقة النظاـ المرّكبة مع مف يدعي حمايتيـ مف

ٍ
ٍ
ٍ
شبكة مف المسمحيف
وسموكيات تصدر عف
أحداث
وردة فعؿ شرائح المجتمع عمى
المرتبطة بوّ ،

اتيجية ىذه األخيرة التي خمصنا إلى أنيا قطعت شوطًا كبي ًار
المنتميف لقوات الدفاع الوطني ،واستر ّ
التحوؿ إلى "مافيات".
في عممية
ّ
نقطة حر ٍ
وجدنا أف "األزمة" اليوـ وصمت إلى ٍ
جة؛ ما يعني أف المدينة أماـ منحى قد يكوف خطي اًر
ي في أسس الصراع السوري عموماً .مع ىذا بذلنا
تغيٌر جذر ٌّ
لف تجد سواه أماميا ،ما لـ يحدث ّ
جيدنا في محاولة استشراؼ المستقبؿ القريب واالحتماالت التي ينطوي عمييا.
ٍ
التحدي الصريح بيف مف أطمقنا
مسبوؽ مف
حداً غير
ّ
تكمف النقطة الحرجة في أف األزمة وصمت ّ

عمييـ "المافيات" وبيف األىالي؛ فػ"المافيا" تمارس ىيمنة استنزاؼ يؤدي إلى تزايد اليجرة بيف

ٍ
تنموي ٍة،
مشاريع
أسباب أخرى طبعًا) ،والى فقداف األمف ،وبيع العقارات ،وتعطيؿ
األىالي (مع
ّ
َ
السورية عمى يد "المافيا"،
وغير ذلؾ .وىو ما يعني أف أىالي مدينة السممية يدفعوف ثمف الحرب
ّ
في حيف كانوا قمقيف مف دفع الثمف عمى يد المتطرفيف اإلسالمييف.

وفي ىذا الوقت يجد "المجتمع السمموني" نفسو مكبالً ،إف لـ نقؿ عاج ًاز ،عف وضع حد "لممافيا".
انتياؾ ٍ
ٍ
جديد مف قبميا تزداد ىيمنة "المافيا" عمى حساب تراجع "ىيبة" المجتمع بتمثيالتو
وفي كؿ
المختمفة .أما "الدولة" فيستمر فشميا في احتواء مف تصفيـ "بالخارجيف عمى القانوف" ،رغـ الوعود

 - 2راجع :راتب شعبو" ،بعد جرٌمة سلٌمان األسد األ خٌرة :الموالون ٌتخطون الممنوع ،والنظام خاسر على كل حال" ،مركز دراسات
الجمهورٌة الدٌموقراطٌةhttp://cutt.us/uf7v 2215 – 8 – 13 ،
 - 3المرجع السابق.
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التي تطمقيا؛ لذا يزداد المؤيدوف والصامتوف قناعة بأنيا غير قاد ٍرة عمى مجابية طبقة "المافيا" أو
ال تريد ذلؾ.
ليذا أطمؽ أحد الشخصيات في المدينة خالؿ مقابمتنا معو اسـ "أزمة الكأس المقموب" عمى األزمة
الحالية وىو ما اخترناه اسمًا لوصؼ األزمة:
اؼ ثالثةٌ ىي
فالكأس المقموب عمى الطاولة والذي يحوي الماء
المتسرب ببطء ،تمسكو أطر ٌ
ّ
المجتمع" ،النظاـ" ،و"المافيا" .فيسعى ٌّ
كؿ منيا لمحصوؿ عمى محتواىا (عمى حيازة المصالح)،
ٍ
تغيير جوىري في قواعد
في حيف أف ال سبيؿ إلى ذلؾ إال بقمب الطاولة ذاتيا ،ما يرمز إلى
السورية .وىكذا تستمر األطراؼ الثالثة في نوٍع مف
ا لصراع الحالي ضمف المدينة وضمف الساحة
ّ
"تسرب" الماء (المصالح) قدر اإلمكاف مف الكأس المقموب؛ حيث ال أحد منيـ
التوازف لتخفيؼ ّ
يستطيع حيازة "المصمحة"
الخاصة بو وحده نتيجة تناقضاتيا فيما بينيا .فإما أف ينفد الماء نيائياً
ّ

ٍ
ٍ
ٍ
تغيير
اكمي ٍة كميًا لألزمة (مثؿ
كنتيجة
بشكؿ جذري
تغير قواعد الصراع
طبيعي ٍة تر ّ
ّ
وىو ما يعني ّ
ديموغرافي ٍ
اتيجية أحد
كبير في المدينة مثالً) ،أو أف َّ
يتـ إعادة قمب الكأس أي انتصار إستر ّ
ٍ
مصطنع ال طبيعي تمقائي وفرضو لمصمح تو؛ وفي كال الحالتيف ىناؾ
بشكؿ إرادي
األطراؼ
ٍ
جذريةٌ ستمحؽ باثنيف أو و ٍ
ٍ
بشكؿ تمقائي
احد مف ىذه األطراؼ ،إما بفعؿ إرادي فاعؿ ،أو
ىزيمةٌ ّ

ٍ
طبيعي ٍة نسير إلييا .فالمشترؾ الوحيد بيف ىذه األطراؼ عمى ساحة ىذه المدينة ىو:
كنتيجة
ّ
ومدنية مشتركة ومتوازنة
اجتماعية
التوتر ،والصراع .أما الحالة "الطبيعية اجتماعياً" لمصمحة
ّ
ّ
ٍ
ضمف ٍ
موجودة ،أو ربما لـ يعد بإمكانيا أف تُوجد بيف األطراؼ الراىنة
دولة "سميمة" فيي غير
بعد ما آلت إليو األمور.
ىذه الحالة ىي ما نحاوؿ تناوليا في عمقيا قدر استطاعتنا .وحاولنا بما أتاح لنا المجاؿ ىنا أف
نستشرؼ أو نوضح ونستنتج إستراتيجية النظاـ

( )4

في ىذه المرحمة والمراحؿ الالحقة.

تيدف ىذه الورقة إلى:
 _ 1توثيؽ أنواع االنتياكات التي حدثت في المدينة منذ شير يونيو  -حزيراف الماضي واألطراؼ
وردة الفعؿ عمييا.
التي ارتكبتياّ ،
 _ 2تحميؿ ووصؼ طبيعة العالقة بيف السمطة والمجتمع في سممية.
 - 4راجع :مجموعة من الكتاب ،إستراتٌجٌة سلطة االستبداد فً مواجهة الثورة السورٌة ،مركز دراسات الجمهورٌّة الدٌموقراطٌّة12 ،
– أكتوبر http://cutt.us/EJgGn 2213 -
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تحوليا "لمافيات" ،وما ىي
 _ 3سبر طبيعة "الشبيحة" ،أو المجاف المسمّحة شبو النظامية .و ّ
النيابة في الدوؿ التي تنيار ،أو تعاني
صفاتيا ومميزاتيا؟ عمماً أف تش ّكؿ العصابات المسّمحة ّ
ٍ
حتمية؛ وأننا لـ نيتـ بربط الميميشات في المدينة ،والتي تحوؿ
مف
أىمي ٍة ،ىو نتيجةٌ شبو ّ
حروب ّ

بعضيا "لمافيات" ،بوجود "الميميشيا الشيعية األجنبية" ،ومنيا "حزب اهلل المبناني" ،في المدينة،

كونو كاف موضوع دراسة صدرت لممركز عمى شكؿ كتيب

( )5

.

 _ 4توصيؼ وتحميؿ "األزمة" التي تعيشيا المدينة.
 _ 5استشراؼ السيناريوىات المتوقعة.
 _6توصيات ومقترحات.
وقد اعتمدنا عمى المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدمنا األدوات التالية في التقرير:
 _1المالحظة ،عبر رصد األحداث عمى أرض الواقع مف خالؿ شركائنا الكثر ىناؾ.
طمعيف عمى وضع المدينة والمساىميف في حراكو.
 _2المقابالت ،مع مثقفيف وناشطيف مف الم ّ
معروؼ عف العصابات
ونمفت االنتباه إلى أننا استخدمنا اسـ "المافيا" ىنا ،بما ينسجـ مع ما ىو
ٌ
الخاصة ،ويكوف عمميا منظماً.
قانونية ،ليا أعرافيا الداخمية وسياساتيا
التي تمارس أعماالً ال
ّ
ّ
ٍ
عصابة تمتاز أنشطتيا بػجميع ىذه
العاـ نبني مفيومنا ىنا ،أي إننا نتكمـ عف
ضمف ىذا
التصور ّ
ّ

الصفات:

امي يعتمد األساليب غير المشروعة لمربح المالي.
 - 1عمؿ إجر ّ
ٍ
 - 2عمؿ منظـ ضمف ٍ
إلمكانية استم ارره.
منظمة ،يسعى
بنية
ّ
أساسية في ىيكميتيا.
عائمية
 - 3بنية
ّ
ّ
ٍ
 - 4عمؿ غير ٍ
ال
معمف
بشكؿ و ٍ
اضح وغير مخفي أيضًا ،حيث تترؾ بصمتيا لكف ال تترؾ دلي ً
محكماً.
عرفت سوريا بني ًة مثؿ ىذه في أث ناء حكـ حافظ األسد ،حيف تش ّكمت عصابة "الشبيحة" المعروفة
في الساحؿ السوري ،والتي منيا أُخذ لقب "الشبيحة" الذي أطمقو السوريوف عمى القوات شبو

 - 5فرٌق عمل ،إصدار مركز دراسات الجمهورٌّة الدٌموقراطٌّةٌ – 5 ،ولٌو – http://cutt.us/qyMR 2215
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النظامي ة الموالية لألسد .وكانت العصابة تقوـ بأعماؿ التيريب والخطؼ وتجارة المخدرات
ّ
سمعة س ٍ
ٍ
يئة جداً في الساحؿ السوري وعموـ سوريا.
والدعارة وغيرىا ،وىي ذات
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الفصل األول
مدخل

عمى الرغـ مف َّ
ال إسماعيميًا تاريخيًا
أغمبي ٍة
أف المدينة ذات
إسماعيمي ٍة سكانيًا ،وتعتبر معق ً
ّ
ّ
سنة كانوا في األصؿ إسماعيمييف ،أو
تعددًا واضحًا فييا .فيناؾ
ورمزيًا ،إال أف ىناؾ ّ
سكاف ّ
ٌ

مناطؽ أخرى ،إضافة إلى عموييف قطنوا قرى تقع في محيطيا ،وانتقؿ بعضيـ لمعيش
جاؤوا مف
َ
بدويةٌ استوطنت في قرى البادية التي تقع سممية عمى
داخؿ المدينة ،وكذلؾ ىناؾ
عناصر ّ
ُ
تشيعوا خالؿ السنوات
تخوميا ،وىناؾ أيضًا نسبةٌ قميمةٌ مف الشيعة االثني
عشرية ،والذيف إما ّ
ّ
شيعي ٍة تقع في محافظة حمص ،مثؿ عائمة "دوـ"
الماضية ،أو ىـ شيعةٌ أصالً ِقدموا مف قرى
ّ

التي قدمت مف إحدى قرى حمص.

في ىذا اإلطار الديني ،ال َّ
الطائفية
الشعبي ،مازاؿ يستحضر المشكالت
بد أف نذكر أف المخياؿ
َّ
ّ
التي حدثت بيف العموييف واإلسماعيمييف

( )6

في قرى مصياؼ والقدموس وطرطوس ،والتي أدت

إلى موجة ىجرة اإلسماعيمييف الكبيرة في بدايات القرف الماضي مف ىذه المناطؽ إلى سممية.
إضافة إلى مشكالت الصراع الطبقي االقتصادي والتي أدت إلى اعتناؽ بعض اإلسماعيمييف
ى في الريؼ السمموني
لممذىب السني ،لمنافسة اإلقطاعييف اإلسماعيمييف ،حيث ش ّكؿ ىؤالء قر ً
مثؿ قرية "حمادى عمر"(  .)7ومع ىذا مف المعروؼ عف ىذه المدينة ،أنو مف الممكف أف تجد في
ٍ
احتقاف طائفي ضمف
العائمة الواحدة إسماعيمياً وشيعياً –اثني عشرياً  -وسنياً .فمـ تكف ىناؾ حالة
لحساسيات ،التي
وتعامالت في كؿ جوانب الحياة ،لكف ىذه ا
تعايش
المدينة ،بؿ كاف ىناؾ
ٌ
ّ
ٌ
منسي ًة بؿ تعاقد أىؿ المدينة عمى تجاىميا وتجاوزىا.
تكممنا عنيا سابقًا لـ تكف ّ

ٍّ
ٍ
كثير مف أبناء المدينة أعضاء بعثييف وأعضاء في الحزب
ناحية
مف
اجتماعية أخرى ،كاف ٌ
الشيوعي وانشقاقاتو الالحقة ،والحزب القومي السوري ،وعرفت المدينة عدداً كبي اًر مف المعتقميف
السياسييف في حقبة الثمانينيات والتسعينيات ،برز دورىـ في الثورة في قيادة االحتجاجات أو
ّ

 - 6لالطالع على المزٌد من عالقة اإلسماعٌلٌة مع غٌرهم فً سورٌا راجع :فرهاد دفتري ،ترجمة سٌف الدٌن القصٌر" ،تارٌخ
اإلسماعٌلٌٌن الحدٌث" دار الساقً.2213 ،
ً المعروف ،كان من جناح صالح جدٌد
ٌ - 7تهم بهذا االنحٌاز ضد اإلقطاعٌٌن اإلسماعٌلٌٌن ا لقدماء :عبد الكرٌم الجندي ،الضابط البعث ُّ
ضد حافظ األسد ،أدى دورا ً أساسٌا ً فً تأسٌس جهاز أمن الدولة ومكتب األمن القومً .انتحر عام  ،1969بعد أن كان جناح صالح
جدٌد قد قارب على الهزٌمة على ٌد األسد .الجندي من موالٌد سلمٌة لكنه كان سنٌا ً ال إسماعٌلٌا ً كما ٌظن الكثٌرون ،وقد عومل من قبل
ً ضدهم.
شرٌحةٍ واسعةٍ من اإلسماعٌلٌٌن على أنه طائف ٌّ
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إدارتيا إضافةً لمف كاف في بيئتيـ مف أبنائيـ الشباب ،دوف أف نغفؿ دور ٍ
نسبة كبي ٍرة مف الشباب

اآلخريف غير السياسييف.

تُعتبر المدينة فقيرة اقتصادياً ،مع ٍ
ٍ
ونقص في
نسبة كبي ٍةر مف الموظفيف ،وتعاني مف شح في المياه
الخدمات منذ سنو ٍ
السيما مع منع
ات طويمة ،إضافة إلى أزمة الوقود والتدفئة في آخر سنتيف ،و ّ
النظاـ استقداـ الحطب مف الساحؿ إلييا في ىذا العاـ ،حسب شيودنا.

االحتجاجي:
الحراك
ُّ

معروؼ
شاركت المدينة منذ آذار  2011في االحتجاجات ،وقوبمت ىذه االحتجاجات – كما ىو
ٌ
ٍ
خفيؼ بدايةً ،وابتعد النظاـ عف القتؿ المباشر أثناء
بقمع
ومتّبعٌ مع باقي مناطؽ األقميات ٍ -
المجتمعية التي تنتج عف ذلؾ ،واتبع أسموب
ردات الفعؿ
المظاىرات قدر اإلمكاف ،لكي يتجنب ّ
ّ
تصفية الناشطيف في السجوف تحت التعذيب منذ منتصؼ  .2013وقد شارؾ أبناء المدينة،

مناطؽ أخرى
ىامًا في مساعدة النازحيف مف
َ
بخمفياتيـ المتعددة ،في االحتجاجات ،وأدوا دو ًار ّ
السيما مف مدينة حماه( .)8
تتعرض لمقصؼ والحصار ،و ّ
كانت ّ
السورية ،وحتى قبيؿ انتشار السالح ،لـ يكف النظاـ يستطيع أف يحشد
في الطور األوؿ لمثورة
ّ
مؤيديف لو في مظاىرات ٍ
تأييد لتواجو المظاىرات التي تدعو إلسقاطو في المدينة؛ حتى إنو في
أحسف األحوؿ –في ىذا الطور – كاف يستطيع حشد عدة مئات مف المؤيديف (جميـ مف طالب
المدارس) ،مقابؿ ما وصؿ في أقؿ التقديرات إلى  15ألفاً مف المتظاىريف ضده .في ىذا السياؽ،

ال َّ
بد أف نذكر أف شعبة حزب البعث في شير نيساف مف عاـ  ،2011دعت بعض الشباف مف
مما أيقظ حالة
القرى العموية المحيطة بسممية ،لمنزوؿ إلى سممية "لمدفاع عف النظاـ" ،وىذا ّ
إسماعيمية) في المدينة كاف قد َّتـ تناسييا في مر ٍ
حمة سابقة.
(عموية –
طائفي ٍة
حساسي ٍة
ّ
ّ
ّ
ّ

اضع عدداً وعتاداً ،وفي مر ٍ
ٍ
لـ يتش ّكؿ في سممية معارضةٌ مسمّحةٌ إال
بشكؿ متو ٍ
حمة متأخ ٍرة قياساً
ببدء تسمّح المعارضة في عموـ سوريا ،ولـ تتواجد داخؿ المدينة .وانتيت تشكيالت ىذه

 - 8صبر دروٌش ،السورٌون وتجربة النزوح ...العالقة بٌن سكان مدٌنة السلمٌة والنازحٌن إلٌها قسراً ،مركز دراسات الجمهورٌّة
الدٌموقراطٌّةhttp://cutt.us/3SjK 2215 – 4 – 7 ،

)( 9

ّ
لتشكل "المافٌات" فً سورٌا
الصراع فً مدٌنة سلمٌة  -نموذج

مركز دراسات الجمهورٌة الدٌمقراطٌة

المعارضة مع اعتقاؿ جبية النصرة لػ "أبي منصور" مع أفراد لوائو

( )9

ومصادرة سالحيـ في

بدايات .2015
ٍ
ألسباب
تقدـ المعارضة المسمّحة بالعموـ دعماً لممسمحيف الذيف خرجوا مف مدينة سممية،
لـ ّ
ٍّ
ال( .)10
مما ساىـ في إضعاؼ تشكيالتيـ الخجمة أص ً
طائفية بالمقاـ األوؿ باعتبارىـ إسماعيمييف ّ
حساسيةُ سني  /إسماعيمي (ال يمكننا أف
فعمت ،في بعض األوساط في المدينة،
ّ
نتيجة ىذا ت ّ
السنة وأىالي
نقوؿ إنيا ترقى كي تكوف
طائفيةً حتى اآلف؛ حيث ال يزاؿ الكثير مف النازحيف ّ
ّ

ٍ
تعززت مع الخطاب اإلسالمي السائد ،ومع وصوؿ
السنة يعيشوف
بسالـ في المدينة) ّ
المدينة ّ
داعش لحدود المدينة ،ومع عمميات قصؼ المدينة عدة مر ٍ
ات مف قبؿ فصائؿ بايعت داعش
والنصرة والتي أدت إلى سقوط ضحايا مدنييف فقط .وكانت تنسيقية "عز الديف" ،القرية المجاو ةر
ٍ
قصؼ ثـ تتراجع بعد أف تشعر
لسممية والخاضعة لسمطة أبنائيا مف بدو النعيـ ،تيمّؿ لكؿ عممية

أف العممية أدت لحالة غضب عند المعارضيف والمؤيديف في المدينة.

ٍ
باستثناءات
السورية المسمّحة بأطيافيا (إال
وىكذا تش ّكمت طبقةٌ عازلةٌ واضحة ،فصمت المعارضة
ّ

الشعبية في
"السنّية" ،عف المعارضة وحاضنتيا
قميمة) والتي تجاىر في التعبير عف ىويتيا
ّ
ّ
السياسية؛ ما أدى
العسكرية وحتى
سممية ،فباتت األخيرة مقصّي ًة ومعزول ًة عف مجموع المعارضة
ّ
ّ
حصار ٍ
ٍ
شديد عمى المدينة ،حتى إف حادثة قتؿ الناشطيف األربعة ،أغمقت منفذ اليرب
إلى إطباؽ
ٍ
بشكؿ شبو نيائي ،ما زاد الضغط عمى األىالي
الوحيد لممطموبيف لمجيش والياربيف مف االعتقاؿ

ٍ
بشكؿ كبير.

كبير مف الشباب ،الذيف اندمجوا في االحتجاجات
لكف قبؿ حالة االنفصاؿ المذكورة ،كاف ٌ
عدد ٌ
ضد النظاـ منذ البداية ،وساىموا في أعماؿ اإلغاثة التي كانت تعد سبباً لمموت تحت التعذيب

إغاثياً،
في سجوف النظاـ ،قد استنكؼ عف المساىمة الفاعمة في المعارضة ،إف كاف
احتجاجيًا أو ّ
ّ
( )11
ٍ
مما ساىـ أيضاً في انحسار القطاع الذي
ألسباب تتعمّؽ بالفساد ؛ لذا ّ
فضؿ معظميـ اليجرةّ ،
ب طائفٌّةٍ ،رغم أن أفرادها ٌقولون بالمقولة الوطنٌّة ال الطائفٌّة.
 - 9تمّ تفكٌك واعتقال لواء شهداء سلمٌة على ٌد جبهة النصرة ألسبا ٍ
الدٌمقراطً :
المدنً
الوطنً
وخطابها
السلمٌة"
شهداء
لواء
تشكٌل
"بٌان
على
االطالع
ٌمكن
https://www.youtube.com/watch?v=NKCMflWCHMQ
ً الناشطٌن السلمٌٌن حٌث تم قتل أربعة ناشطٌن معارضٌن سلمٌٌن أثناء هروبهم إلى تركٌا فً منطقة
 - 10كذلك طال التمٌٌز الطائف ّ
تقع تحت سٌطرة جبهة النصرة ،فً بداٌات هذا العام ،ممّا جعل الطرٌق الذي من الممكن أن ٌسلكه المطلوبون للنظام أو المطلوبون
ب طائفٌّةٍ؛ حٌث ال ٌمكنهم الخروج عن طرٌق لبنان أو
إلى الخدمة العسكرٌة للهروب إلى تركٌا خطٌرا ً أو مغلقا ً بالنسبة لهم ألسبا ٍ
العراق.
 - 11التقى الباحث بعد ٍد من هؤالء( .ي) أخبرنا أن راتبا ً خصّص له من قبل المعارضة ،وتبرع به ل لنازحٌن لٌتفاجأ أنه ٌُسرق وال
كبٌر أدى إلى الفشل.
ي
تنسٌق إدار ٍّ
ٌصل ألحد .وكان قد وعد ببندقٌة كالشٌنكوف فوصلت مع عد ٍد قلٌ ٍل من الذخٌرة .إضافة إلى سوء
ٍ
ٍ
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يتعدى أثرىا بعض الصفحات قميمة النشاط عمى الفيس
ش ّكؿ المعارضة في المدينة .واليوـ ال ّ
حادة.
بوؾ ،رغـ أف المدينة حالياً تعيش حالةً حرجةً أو ّ

ٍ
ٍ
مقابالت عمى
مسح ميداني أو
نطاؽ و ٍ
وفي ظؿ صعوبة إجراء ٍ
تصو اًر دقيقاً
اسع ال يمكننا أف ّ
نقدَـ ّ
تصو ًار عامًا مدعـ بالشيادات؛ أنو خالؿ العاميف
نقدـ
ومثبتًا لمرأي العاـ .لكف يمكننا أف ّ
ّ
الحيادية ،التي كاف يسود عمى خطابيا فكرة أف كالً مف
الرمادية
الماضييف تقريباً ،تعززت الطبقة
ّ
ّ

النظاـ والمعارضة "أسوأ مف بعضيما" ،كذلؾ انفرد المؤيدوف وظير "المؤيدوف الجدد" بالساحة

ٍ
بخطاب يميؿ إلى كوف النظاـ أفضؿ مف المعارضة ،واف كاف يستثني بوضوح "الشبيحة" .وحتى
تحولوا إلى استنكار أعماؿ "الشبيحة" المتورطيف (جيا ًار في
أشد الناس تأييدًا لمنظاـ مف البعثييفّ ،
ٍ
حماة ليـ وأبطاالً قبؿ
بعض األحياف) في
انتياكات بحؽ أىالي المدينة ،بعد أف كانوا يروف فييـ ً

عاميف.

بشكؿ شبو ٍ
ٍ
متحو ٍؿ يستحيؿ اعتبار الراىف فيو
كامؿ ،في واقع
تغيرت
وىكذا تكوف الخريطة قد ّ
ّ
ٍ
إمكانية لالستقرار.
شكالً ثابتاً ،فنحاوؿ في تقريرنا أف نرسـ حدوده األكثر
الوضع المعيشي الحالي
حياتية سيئة ،تتمثؿ في:
تعاني المدينة ،كما وريفيا ،مف أوضاع
ّ
السورية
 _ 1البطالة والفقر :أُجبر العديد مف سكاف المدينة الذيف كانوا يعيشوف في المحافظات
ّ
عمى القدوـ إلييا تباعاً ،وألسباب مختمفة منيا سيط ةر الكتائب االسالمية في بعض المناطؽ التي

كانوا قد استقروا فييا طويؿ ( مثؿ الرقة\ الطبقة ،وفي دمشؽ مثؿ حي جوبر وعد ار العمالية،)...
مما زاد مف عدد القوى العاممة المختمفة مف أطباء وصيادلة وعماؿ و ...الخ ،ترافؽ ىذا مع
ّ
ٍ
نقص في الموارد وفرص العمؿ ،ما أدى إلى رفع األسعار وزيادة البطالة.
ٍ
نقص حاد في المياه ،ويضطر األىالي لشراء المياه
 _ 2أزمة مياه وكيربا ء :تعاني المدينة مف
ٍ
ٍ
باىظة بحيث يصؿ ثمف خزاف الماء ( 500لتر إلى  1000ليرة سورية) أما الكيرباء
بأسعار

فمنذ سنتيف تقريبًا يبمغ متوسط قطعيا نحو  17ساع ًة يوميًا.
 . 3أزمة محروقات :حيث تتيـ محطات الوقود في سممية وبالتعاوف مع مدير المنطقة بسرقة
الوقود لبيعيا في السوؽ السوداء ،إضافة إلى الشكاية مف نقص حصة سممية مف الوقود .وكاف
كبير في تفعيؿ األزمة الحالية في سممية وىذا ما سنستعرضو الحقاً.
دور ٌ
ألزمة الوقود ٌ
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صورة رقـ ()1

مشاىدة و ٍ
ٍ
اسعة ،وفييا نجد
مجموعة مف الشكاوى قدمتيا إحدى الصفحات التي تحظى بنسبة
ٍ
مسؤوؿ مف مصياؼ بتحويؿ حصة سممية مف المازوت إلى مصياؼ.
ّاتياـ

اإلجبارية أو
كبير مف أىالي المدينة مطموبوف لمخدمة
 - 4الطمب لخدمة العمـ :ىناؾ ٌ
ّ
عدد ٌ
كبير منيـ حالياً إما
لالحتياط ،وقد يزيد عددىـ عمى  20ألفاً حسب بعض التقديرات .يمجأ عددٌ ٌ
لميرب خارج البمد ،أو لمبقاء متخفياً داخؿ المدينة .وفي حاؿ طمب أحد األشخاص لمخدمة

العسكرية أو لالحتياط وعدـ التحاقو ،فإف راتبو يتوقؼ مف وظيفة الدولة إف كاف موظفًا ،ويتحتـ
ّ
يستمر بالدواـ مف غير راتب ،وفي حاؿ توقفو عف الدواـ فإنو يفصؿ مف العمؿ كما قاؿ
عميو أف
َّ
ٍ
شيود مف داخؿ المدينة .فالنظاـ وضع شكالً مف المساومة ،حيث ال يقوـ باعتقاؿ
لنا عدة

امية أو البحث الحثيث عنو ،لكنو يقطع عنو الراتب ويمزمو بالدواـ .وىناؾ
المطموب لمخدمة اإللز ّ
عدد مف األشخاص الذيف لدييـ مصدر ٍ
دخؿ آخر قبموا بيذا الشكؿ مف المساومة .أما اآلخروف
ٌ

فغالبًا ما يمجؤوف لميجرة.
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 - 5اليجرة وبيع العقارات :أماـ الضغوط
االقتصادية الكبيرة ،وانعداـ األمف ،تمجأ أعدادٌ متزايدةٌ
ّ
مف الشباب إلى اليجرة .وىـ يضطروف لبيع ما جنوا مع آبائيـ خالؿ سنوات العمر مف عقارات
لتأميف المبمغ الالزـ والذي يصؿ في حده األدنى إلى  2500دوالر (اليج ةر إلى أوروبا مشيًا عمى

األقداـ عبر البمقاف) ،في حيف – كما يذكر لنا شيود – أف آؿ سالمة ،وسواىـ مف "الشبيحة"
مما يولد حساسيات تقوؿ بوجود تيديد
المنحدريف مف مناطؽ
ّ
عموية ،يشتروف ىذه العقاراتّ ،
افية لممدينة.
بزعزعة الحالة الديموغر ّ
تحديد أزمة سممية

الشرقية القريبة مف المدينة ،وكانت قد ارتكبت مجز ًرة ال تزاؿ جراحيا
توجد داعش عمى الحدود
ّ
ٍ
ٍ
متتالية مف جبية النصرة
ىجمات
طريةً في قرية (المبعوجة) في شير نيساف الماضي ،عدا عف

الغربية ،ومع ىذا فػ المشكمة الحالية الحاّدة –األزمة  -في المدينة ال تتعمؽ فقط
وذلؾ مف الناحية
ّ
عدائيةٌ ،بديييًا تجاه داعش ،وكذلؾ تجاه
العامة حاليًا ىي
ّ
بيذا التيديد .مع العمـ أف الصورة ّ
جبية النصرة ،وقمة قميمة فقط مف األشخاص مف يعتبر أف النصرة (أو حتى جيش الفتح) قوة

تحرير .إذاً الشكوى والغضب واالحتجاج والخوؼ وأسباب اليجرة وعدـ االلتحاؽ بالجيش ال

يتعمؽ بيذا التيديد.

تجار األزمة واقتصاد الحرب وسطوة "الخارجين عمى القانون"

( )12

ال يختمؼ الوضع في مدينة سممية عف غيرىا مف المدف ،سواء تمؾ التي يسيطر عمييا النظاـ أـ
أسس متينةٌ القتصاد الحرب( .)13
المعارضة ،والتي تش ّكمت فييا ٌ
وَت ِرُد أشكاؿ اقتصاد الحرب تحت عناويف أساسية:
 - 1تيريب المحروقات إلى السوق السوداء :يبمغ سعر ليتر المازوت النظامي نحو 130
لي ًرة سورية ،وليتر البنزيف  160ؿ .س في حيف أف سعر كمييما تقريبًا يصؿ إلى
الضعؼ في السوؽ السوداء أو ربما أكثر .والمواطف يضطر لشرائو مف السوؽ السوداء

بسبب عدـ توف هر في محطات الوقود.

 " - 12الخارجون على القانون" هو االسم الذي ٌستخدمه المؤٌدون لوصف الشبٌحة
 - 13راجع Rim Turkmani et al , Countering the logic of the war economy in Syria, London School
 Economics and Political Science 30 -7 - 2015 http://cutt.us/qlnY0راجع كذلك جاد الكرٌم جباعً ،أثر اقتصاد
الحرب فً التنظٌمات االجتماعٌة ،مركز دراسات الجمهورٌة الدٌموقراطٌة http://cutt.us/AdDau 2215 – 9 – 1
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صورة ( :) 2أحد األشخاص يبيع محروقات في السوؽ السوداء في سممية

ساىمت ىذه الحالة في استفزاز األىالي؛ حيث إنيـ يتيموف مدير المنطقة بالتعاوف مع أصحاب
محطات الوقود لبيعيا في السوؽ السوداء.
 - 2الخطف

ش ّكمت عمميات الخطؼ منذ بداية الثورة تقريباً مصد اًر أساسياً (وفي فت ٍرة ما كاف وحيداً) لمقمؽ عند

لمتكسب والثراء لدى الجيات المسؤولة عف ىذه العمميات .كاف لعمميات
أىالي المدينة ،ومصد ًار
ّ
الخطؼ الدور األكبر والكامف حتى اآلف في إثارة غضب األىالي واثارة االحتقاف واالحتجاج
الذي قاـ بو األىالي خارج تنسيؽ المعارضة وتحت سقؼ "النظاـ".
ٍ
خطؼ داخؿ المدينة وخارجيا منذ بداية الحرب السورية ،وكانت أصابع االتياـ
بدأت عمميات
تشير غالبًا إلى البدو الذيف يقطنوف الريؼ القريب لممدينة ،إضافة إلى مجرميف مجيوليف مف

قمب المدينة .ففي تمؾ الفت ةر وجدت الكثير مف األدلة (ال اتيامات فقط) عمى قياـ بعض العناصر

البدوية بممارسة الخطؼ تحت اسـ الجيش الحر .مف أشيرىا في منطقة سممية "عصابة أبي
حشيش".
وغالبًا ما كاف يتـ الخطؼ مف المزارع القريبة مف المدينة أو عمى الطرؽ التي توصميا بالقرى
الم جاورة .وكاف يتـ إطالؽ الرىينة بإحدى طريقتيف :إما عف طريؽ دفع فدية ،أو عف طريؽ قياـ
عائمة الرىينة بخطؼ أناس مف قبيمة الخاطؼ بعد أف ُيعرؼ أو ُيشؾ بو ،ليضغطوا عميو ويقوـ
بإطالؽ الرىينة.
وتحديًا
ال أكثر فظاظ ًة
تطورت عمميات الخطؼ لتأخذ شك ً
ّ
الحقًا ومع ازدىار ىذه التجارة الرابحةّ ،
خاطؼ
لممجتمع .فالعمميات أصبحت تجري في وضح النيار ،وضمف المدينة ،وأصبح ىناؾ
ٌ
ٍ
بشكؿ شبو عمني .أما الريؼ البدوي فقد أصبح منطقةً شبو
معروؼ لمجميع ،يمارس عممو
جديد
ٌ
ٌ
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ٍ
خطؼ كالسابؽ ،ولـ يعد ىناؾ ّأية إمكانية
عسكرية ولـ يعد باإلمكاف أصالً القياـ بعمميات
ّ
لتوجيو االتياـ لمبدو في الخطؼ.
يمكننا أف نؤرخ ليذه المرحمة الجديدة مف الخطؼ منذ بدايات  .2013حيث أصبح الجميع تقريباً
وبالتدريج يشيروف إلى آؿ سالمة

( )14

وغيرىـ مف الشبيحة بالمسؤولية عف ىذه العمميات.

تطورت الحقاً عمميات الخطؼ لتصبح أكثر دمويةً ،فالرىينة ُيقتؿ بعد قبض ثمف إطالؽ
كذلؾ ّ
ٍ
ٍ
السيما – كما
بطريقة
سراحو ،وأحياناً يقتؿ
بشعة .وحدث ذلؾ أكثر مف مرة خالؿ العاـ  2014و ّ

ذكر – خالؿ فت ةر وجود "عمي حمداف" أحد الشبيحة في سممية .انظر ممحؽ (.)1

تصاعدت االحتجاجات ضد عمميات الخطؼ ،وأصبح الجميع – حتى الموالوف – يذكروف أسماء
الخاطفيف بوضوح؛ وىـ جميعاً مف الشبيحة،
وحتى لحظة كتابة ىذه السطور مازاؿ الخطؼ أحد أىـ أسباب قمؽ األىالي ،وأحد مصادر التربح
عاجز –أو ال يرغب -
الكب ير لمخاطفيف .ورغـ وعود "النظاـ" الكبي ةر إال أنو لـ يفعؿ ،أو ربما أنو
ٌ
أف يفعؿ أي شيء .وخالؿ الفترة التي سبقت موجة االحتجاج الثانية في المدينة ذكرت بعض

خطؼ تحدث أسبوعياًِ ،
ٍ
لتخ َّ
ؼ بعد ذلؾ دوف أف تختفي.
التقارير أف  1إلى  3حاالت
 - 3أشكال أخرى من االنتياكات

انتياكات أخرى عدا الخطؼ ،وكانت السبب المباشر في ظيور ىذه األزمة
ظيرت في سممية
ٌ
الحادة أو باألحرى ظيور حالة "االحتجاج عمييا" .في حيف كاف الخطؼ ىو الحالة الكامنة ال
ّ

ٍ
المباشرة ،ألنو يفقد الدليؿ الكافي لتوجيو ّات ٍ
اضح
ياـ و ٍ
ومثبت عمى الجية الخاطفة ،رغـ أنيا جيةٌ
ٍ
بشكؿ يقيني لدى األىالي كما قمناّ .أما ىذه االنتياكات (األخرى) فقد ش ّكمت جرماً
معمومةٌ
مفضوحاً أماـ أعيف الجميع .انظر الممحؽ ( ،)1حيث قمنا بتصنيفيا منذ شير حزيراف الماضي
حتى اآلف.
أنواع االنتياكات
ٍ
أشخاص يحمموف السالح ضمف تشكيالت الميميشيا
طبيعي ًة :حيث تحدث بيف
أ  -انتياكات "تبدو"
ّ

خمفيات أبعد مف الغطرسة التي ترافؽ حممة السالح حيف يكونوف
التابعة لمنظاـ دوف أف يكوف ليا
ٌ
ٍ
القانونية ،وىـ أصالً قادموف مف ٍ
ضعيفة تعميمياً ،فقيرة ،عانت طويالً ،كما
بيئة
خارج المحاسبة
ّ

 - 14آل سالمة أقارب اللواء أدٌب سالمة رئٌس فرع المخابرات الجوٌّة فً حلب ،وهم علوٌون سكنوا حً ضهر المغر الجنوبً فً
المدٌنةٌ ،تمتعون بنفوذ كبٌر فً المدٌنة ،كان لهم الدور األكبر فً اعتقال وقتل وقمع المتظاهرٌن.
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معظـ مد ينة السممية وريفيا ،مف إ ٍ
ٍ
وكثير منيـ كانوا قبؿ األحداث
مزمف مف قبؿ الدولة،
ىماؿ
ٌ
ٍ
يوصفوف بػ "المنبوذيف اجتماعياً" .ومف ىذه المشكالت حاالت إطالؽ ٍ
خالؼ عمى
نار نتيجة
ٍ
ٍ
بسيط أو في المقاصؼ نتيجة السكر أو غيرىا مف الحاالت
خالؼ ما
أفضمية المرور ،أو نتيجة

البسيطة.
ٍ
سموؾ سيادي :حيث يكوف الفاعؿ فييا حص اًر أحد
ب  -مشكالت تبدو طبيعية لكنيا مترافقة مع

( )15
مارس عمييا ىذه المشكالت ىي األىالي .ال تقوـ ىذه
ت
التي
الجية
و
،
أفراد "الشبيحة األقوياء"
ُ
َ
المشكالت عمى مقومات النوع األوؿ فحسب ،بؿ يظير في خمفيتيا محاولة فرض السطوة

واخضاع المجتمع وترىيبو .كما حدث في ربيع  ، 2014حيف قاـ أحد أفراد الشبيحة بمحاولة
إعادة موبايؿ ألحد المحالت بعد شرائو ،وحيف رفض صاحب المحؿ ،قاـ الشبيح بالخروج ليعود
ومعو مجموعة مف رفاقو منيـ أحد العناصر المعروفيف بإجراميـ –والذي قُتؿ الحقاً عمى يد

ٍ
عنصر آخر مف الشبيحة  -وىو "إبراىيـ الصالح"؛ حيث قاـ إبراىيـ بضرب صاحب المحؿ

ب في إغمائو وخرج مف المحؿ ببساطة .ونتيجة ىذه الحادثة
بقبضة المسدس عمى رأسو
ّ
ليتسب َ
حدثت موجة االحتجاج األولى والتي سنعود إلييا الحقاً .مف األمثمة األخرى ما قاـ بو عناصر
مف "صبورة" باقتحاـ إحدى محطّات الوقود في "المبعوجة" واطالؽ النار في اليواء وشتـ الناس.
ٍ
ألمثمة كثي ٍرة أخرى.
(راجع الممحؽ  .)1إضافة
ييمنا ىنا أف نؤكد أف ىذه الحاالت باتت تش ّكؿ نمطاً يومياً في الحياة ،وىي أحد أسباب ىجرة
ما ّ
العديد مف الشباب ،حسب لقاءاتنا مع ٍ
عدد ٍ
كبير منيـ.
سيادي بحت :حيث يكوف الفاعؿ ىو مف عناصر
ٌّ
ؾ
ت  -مشكالت لفرض السطوة فقط – سمو ٌ

مارس عميو الفعؿ فيو المجتمع والدولة معًا بتمثيالتيما المختمفة،
"الشبيحة األقوياء"ّ ،أما مف ُي َ
مؤسسات أـ ق ارر ٍ
ٍ
عامة .مع األخذ بعيف
أمنية أـ
ات أـ مصمحةً
ّ
سواء أكانت عناصر ّ
اجتماعيةً ّ
االعتبار أف الدولة تكوف ميزوم ًة في ىذه الحاالت دائماً ،ولـ يظير إلى اآلف أي ٍ
شكؿ مف
أشكاؿ إعادة االعتبار ليا .عمى سبيؿ المثاؿ ما حدث حيف َّتـ إطالؽ سراح "سمير الظريؼ" أحد

المتّيميف األساسييف بعمميات الخطؼ والقتؿ والذي اعتقمتو الدولة لفت ٍرة قصي ٍرة ،رغـ يقيف المجتمع

مف تورطو .حيث َّتـ إطالؽ النار في اليواء احتفاالً بإطالؽ سراحو ،مستخدميف الكالشنكوؼ
تحدياً ليس فقط لمدولة وانما
والدوشكا والرشاشات الثقيمة وألوؿ مرة قذائؼ آر بي جي ،ما ش ّكؿ ّ

" - 15الشبٌحة األقوٌاء" :هم العناصر المنضوٌة فً تشكٌالت مسلحة شبه رسمٌة مثل الدفاع الوطنًٌ ،تمتعون بنفوذ عال ٌفوق نفوذ
أجهزة األمن والجٌشٌ ،نتمون بأغلبٌتهم القصوى إلى الطائفة العلوٌة ،أخذوا قوتهم من عالقاتهم بضباط من المراتب العلٌاٌ .ذكر أن
معظمهم كان من فئات اجتماعٌة مهمشة وفقٌرة.
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عممي ٍ
ازي ٍة مثؿ
لممجتمع .وكذلؾ ما حدث حيف قاـ "عمي حمداف" في ربيع ّ 2014
ات استفز ّ
بعدة ّ
وتعديو بالضرب عمى شرطي وأمو وغير ذلؾ ،ومع تزايد
إدخاؿ البندقية إلى امتحاف البكالورياّ ،
ال مف عقابو َّتـ منحو صفة رئيس دورية .ومع
الشكوى عميو ،وبعد موجة االحتجاج األولى ،وبد ً

مصادر أنو يعمؿ حاليًا في حمص ويدخؿ
استمرار انتياكاتو َّتـ اعتقالو ،في حيف أكدت لنا
ُ
سممية س اًر .وكذلؾ ىناؾ حادثة االشتباؾ مع عناصر األمف وعناصر الفرقة الرابعة التي قاـ بيا

عمويةٌ بالقرب مف المدينة) بقيادة "محمود عفيفة"،
عناصر مف شبيحة قرية "خنيفيس" (وىي قريةٌ ّ
والتي انتيت بتوّلي عفيفة قيادة مجموعتو والعناصر مف الفرقة الرابعة بعد دمجيـ فييا .وىناؾ
الكثير مف األمثمة األخرى تجدىا في الممحؽ (.)1
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الفصل الثاني
اإلسالمية مثل
لصد داعش والكتائب
يتطوع األىالي والشباب في المجان المسمّحة ِّ
ّ
لماذا ال ّ
جبية النصرة؟
حيوية ،قد تجعمنا نفيـ الموضوع الذي نتناولو وخمفياتو
وتحميمي ًة
اقعي ًة
ّ
ّ
يتناوؿ ىذا السؤاؿ حال ًة و ّ
ٍ
ييدد ومف يحمي
بدقة قدر اإلمكاف .يحاوؿ ىذا السؤاؿ اإلجابة عف -أو يعيد طرح – سؤاؿ :مف ّ

السيما الواليات المتحدة التي يقوـ خطابيا عمى حماية
األقميات؟ السؤاؿ المقمؽ لممجتمع الدولي ،و ّ
األقميات في جزٍء منو (راجع إيراف وسوريا في ظروؼ إعادة التموضع األمريكي)(  ،)16ويقمؽ مف
ّ

السورية سواء اعتبرىا منفصمةً عف النظاـ أو اعتبر النظاـ ىو الدولة
مازاؿ يراىف عمى الدولة
ّ
البعثيوف.
السيما
ّ
و ّ
عمى الرغـ مف وجود تنظيـ داعش قرب المدينة ،حيث ال تفصمو عنيا إال بضع قرى مف ناحية
اء عسكرييف قابمناىـ ،وعمى
الشرؽ ،ال يش ّكؿ اقتحاميا صعوب ًة
ّ
عسكري ًة كبيرة عميو حسب خبر َ
الرغـ مف المجزرة المروعة التي نفّذىا التنظيـ في "المبعوجة" ،ورغـ وجود جبية النصرة وىجماتيا

المتتالية عمى الريؼ الغربي القريب جداً مف سممية ،إال أف شباب المدينة مازالوا بالقسـ األعظـ

التطوع في التشكيالت المسّمحة.
منيـ يفضموف اليرب خارج المدينة أو االختفاء داخميا عمى
ّ
وىذه حقيقةٌ ممموسةٌ ،ورغـ العديد مف اإلشاعات التي يخرجيا –كما يعتقد شيود – النظاـ مف
المؤيديف
عسكري ٍة مف المتخمّفيف عف الجيش في المدينة ،ورغـ دعوات
العمؿ عمى إنشاء قوٍة
ّ
ّ
المتطوع في مدينتو ،إال أف ذلؾ لـ
العسكرية ببقاء
لمتطوع في الدفاع الوطني ورغـ وعود القيادة
ّ
ّ
ّ
تغي ًار ممموسًا.
يحقؽ ّ
امتدادات
يجب أف نشير ىنا إلى أف ىذه الحالة مف رفض االلتحاؽ بالسالح التابع "لمنظاـ" ،ليا
ٌ
ٍ
ٍ
مباشر مف الكتائب
بشكؿ
الميددوف
العمويوف
فسكاف الساحؿ
الخاص،
أكبر مف وضع المدينة
ّ
ّ
ُ
ّ

التطوع في التشكيالت الحديثة التي
اإلسالمية التي أصبحت عمى تخوميـ ،أصبحوا يفضموف
ّ
ّ
أنشأىا النظاـ ليـ ،والتي تنحصر ميمتيا في الدفاع عف مناطؽ الساحؿ فقط ،وينفروف مف
االلتحاؽ بالجيش( .راجع كتاب سوريا :عصر أمراء الحرب وعودة الحمايات والوصايات ()1
عدة منيا –بما يمثؿ السبب األكثر أىميةً في وضع سممية –
الشيعية(  ))17وليذا
الميميشيا
أسباب ّ
ٌ
ّ
ٌ - 16وسف فخر الدٌن ،سورٌا وإٌران فً ظروف إعادة التموضع األمرٌكً ،مركز دراسات الجمهورٌّة الدٌموقراطٌّة– 26 ،
أوكتوبر – http://cutt.us/Mw9tN 2213
 - 17فرٌق عمل ،إصدار مركز دراسات الجمهورٌّة الدٌموقراطٌّةٌ – 5 ،ولٌو – http://cutt.us/qyMR 2215
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السيما خالؿ موسـ اليزائـ الكبيرة التي لحقت بالجيش والوعود
انييار الثقة بالمؤسسة
العسكرية و ّ
ّ
الكاذبة التي أطمقت خالؿ الشيور الماضية .فمثالً في الوقت الذي كاف فيو المؤيدوف في المدينة
وأكثرىـ حماسًا لمجيش يتحدثوف عف قرب استعادة تدمر مف أيدي داعش ،سقط حقؿ الجزؿ
النفطي .وفي الوقت الذي كانوا يحتفموف فيو مسبقًا بالسيطرة عمى حمب ،سقطت جسر الشغور.

معاكس
سمبي
دور
ٌّ
ٌ
وربما كاف لعدـ قدرتيـ عمى إدارة ىزائميـ إعالمياً –عمى الصعيد الشعبي – ٌ
ٍ
ٍ
بشكؿ
توعد بعدـ سقوطيا
أي
منطقة كاف النظاـ قد ّ
عمى النظاـ ومؤسساتو .فمثالً عند سقوط ّ

ٍ
ٍ
مباشر  ،مثؿ :جسر الشغور ،مطار "أبو الظيور" ،المسطومة  ...الخ ،كاف
مباشر أو غير

ٍ
خيانات كبي ٍةر
يردوف السبب إلى الخيانات في الجيش ،ليجدوا أنفسيـ أماـ حصيمة
مؤيدو النظاـ ّ
ّ
ال تزاؿ تزداد في كؿ يوـ؛ ىذا ما يفسر لنا لماذا أصبح األشد تأييداً يرفض االلتحاؽ بالجيش،
ٍ
النظامية
ببساطة ،ألف الجيش أصبح مؤسس ًة فاشم ًة .وىو كذلؾ يرفض االلتحاؽ بالقوات شبو
ّ
ٍ
بشكؿ ٍ
كبير ،وسيطرة
مثؿ الدفاع الوطني وغيره ،إال بعض الشباب طبعًا ،والسبب :فساد سمعتيا

ىؤالء الذيف يمارسوف االنتياكات عمناً ،وأخي اًر بسبب تف ّشي الخالفات داخميا( .راجع ممحؽ )2

ىذا كمّو يقود باتجاه يأس الشباب مف ىكذا ميميشيات .فيـ لـ يطمبوا منيا أف تتدخؿ في األزمة
الحالية ،رغـ أنيا تسوؽ نفسيا ٍ
كحاـ ليـ ،حتى تمؾ التي يش ّكؿ "الشبيحة" اإلسماعيميوف أغمبي ًة
ّ
فييا (ممحؽ  .)2ومعظـ ىذه التنظيمات أصبحت متورط ًة ّ ٍ
مما ساىـ
بأذيات لسكاف المدينة؛ ّ

بمجموعو بإجراء ٍ
يتطوع في ىذه القوات شبو
س يدافع أو
مؤي ٌد
فرز حاد بيف مف ىو ّ
متحم ٌ
ّ
ّ
النظامية ،وبيف ٍ
اضح في الطمبات( ،صورة رقـ
نسبة كبي ٍرة مف المجتمع تعتبر ضمناً –كما ىو و ٌ
ّ
ٍ
قيادات
سبب لممشكالت بحد ذاتيا ،مطالبة بوضعيا تحت سمطة
 – )3أف ىذه الميميشيات ىي
ٌ

مف الجيش مف سكاف المدينة المتقاعديف.

جديدة؛ ففي قرية "تؿ جديد"
نضيؼ إلى ذلؾ أف حالة رفض األىالي القتاؿ خارج مناطقيـ ليست
ً
ٍ
وعمويوف إضافة إلى بعض العائالت البدوية ،رفض
إسماعيميوف
بشكؿ أساسي
والتي يقطنيا
ّ
ّ
ميماتيـ في
اإلسماعيميوف أف يشاركوا في القتاؿ خارج قريتيـ ،حسب شيود مف القرية ،وحصروا ّ
الدفاع عف القرية فقط ،وليذا رف ض القائموف عمى ميميشيا النظاـ تقديـ السالح ليـ .واألمر ذاتو
تكرر في قرية "المفكر الشرقي" التي يش ّكؿ اإلسماعيميوف غالبية سكانيا؛ حيث رفضوا المشاركة

الحكومية التي قدمت
مما دفع القوات
حتى في القتاؿ ضمف قريتيـ
ّ
ّ
وفضموا الخروج إلى سمميةّ ،
إلى القرية ،إلى سمب ٍ
عدد ٍ
كبير مف البيوت بما في ذلؾ بيوت الشبيحة مف أىالي القرية ،وكانوا
يتيموف القرية بالجبف والعمالة وغير ذلؾ .حدث ىذا في صيؼ  2013ضمف معركة "قادموف"
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والتي أشاعت المعارضة المسمحة خالليا أنيا ىدفت إلى فؾ الحصار عف حمص ،لكنيا فقط
احتمت األراضي الزراعية لمقرية التي رفضت حمؿ السالح ،تاركةً حمص لتيجر .قد ينحرؼ

بالمكونات البدوية ،لكف
عف ىذه الحاالت ما يحدث في قرية "السعف" وىي القرية األكثر تالصقًا
ّ
دوف أف َّ
يشذ كثي ًار عف عموـ ىذه الحالة.

"حرب
عموماً التخمؼ عف الجيش ىو نتيجةٌ لغمبة الرأي العاـ الذي بات يرى أف ما يجري ىو
ٌ

دمويةٌ" بمساف أحد الذيف قابمناىـ ،ولمفساد الذي وصفناه أعاله والذي أصبح
عبثيةٌ
ومقايضات ّ
ٌ
ّ
سمة التشكيالت المؤيدة لمنظاـ عمى اختالفيا.
تاريخي ٌة قبيل موجة االحتجاج األولى حتى ظيور األزمة الحالية (أزمة الكأس
إضاءةٌ
ّ
المقموب):
بعد توقؼ المظاىرات التي كانت تخرج َّ
ضد النظاـ ،وانييار المعارضة في سممية ،سواء تمؾ
التي تعمؿ مف داخؿ المدينة أو مف خارجيا ،والتي فرضت حالة تو ٍ
ازف حقيقي خالؿ العاـ األوؿ
لمثورة ،سادت عناصر الشبيحة في المدينة ،ومارست األنواع الثالثة مف االنتياكات التي تكممنا

ٍ
لحظة ما خالؿ ربيع  2014وبسبب تراكـ االحتقاف ،حدثت موجة االحتجاج
عنيا أعاله .وفي
األولى في المدينة.
موجة االحتجاج األولى :كانت عبا ًرة عف خروج األىالي في مظاى ٍرة وصفت حينيا بأنيا أوؿ
المؤيديف والمعارضيف معًا .خرجت المظاىرة لتطالب بمحاسبة المسؤوليف عف
مظاى ٍرة تشمؿ
ّ
ٍ
بشكؿ واضح ،وىـ عناصر الشبيحة األقوياء مف "آؿ
سمت المتيميف
االنتياكات وكانت قد ّ
الصالح".
السبب المباشر ليذه الموجة ىو قياـ "إبراىيـ الصالح" بضرب صاحب أحد المحالت عمى رأسو

ٍ
سموؾ بات روتينيًا مف
بالمسدس كما ذكرنا أعاله ،والذي جاء ليثير االحتقاف الناجـ عف

االنتياكات( .أي انتياكات يمارسيا الشبيحة األقوياء عمى األىالي)

ٍ
تطمينات إلى األىالي ،بأنيـ سيقضوف
وقدـ
نتيجة ىذا االحتجاج قدـ محافظ حماه إلى المدينة ّ

ٍ
شيء يذكر ،بؿ حدث ما ىو أكثر
عمى أسباب ىذه االنتياكات ،ولكف في الحقيقة لـ يحدث أي

ردة ٍ
فعؿ عمى المطالبات بخروجيـ مف المدينة أو محاسبتيـ ،قاـ عناصر كثر مف
خطو ًرة؛ ففي ّ
ٍ
بشكؿ كثيؼ ،ىاتفيف
بالتجمع قرب "مدرسة زينب" واطالؽ النار الكثيؼ في اليواء
"الشبيحة"
ّ
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طائفي استدعى تذكر األىالي ،حسب
ٌّ
ما بدا أنو تيديدٌ

شياداتيـ ،المشكالت القديمة بيف العموييف واإلسماعيمييف في بدايات القرف الماضي .لـ تتـ

ٍ
يتـ تنفيذىا ،باستثناء إبعاد "عمي
وتـ إطالؽ
محاسبة أحد مف ىؤالء َّ
وعود مف قبؿ الدولة لـ ّ
حمداف" صاحب االنتياكات الفجة والواضحة في ضوء النيار.
تعبر عف نفسيا
بعد فشؿ "النظاـ" في وعوده  ،عادت حالة االحتقاف لمتراكـ مف جديد ،وكانت ّ

السيما مف قبؿ المواليف لمنظاـ .حيث كاف مجرد التسمية
مف خالؿ تسمية المجرميف باألسماء ،و ّ
ٍ
ٍ
ٍ
بشكؿ مجت أز فقط .ومع زيادة التراكـ
غامض أو
بشكؿ
خطوة شجاع ًة ،بعد أف كانوا يشيروف إلييـ
ً
وصمنا إلى موجة االحتجاج الثانية التي افتتحت األزمة الحالية التي بدأت في بدايات صيؼ

.2015
قبؿ أف نتكمـ عف موجة االحتجاج الثانية ،عمينا التأكيد عمى:
ٍ
اكمية (أي إف ىذه االنتياكات
أف جميع ىذه االنتياكات عبر مرور الزمف ذات
كمية تر ّ
طبيعة ّ
ىاـ مف حيث إنو يعني أف ىذه
أمر ٌّ
تتكرر وتتراكـ) ،وىذا ٌ
التي ظيرت منذ المحظة األولى كانت ّ
المجموعات المسمحة المذكورة ،كانت تسعى باتجاه فرض ىيمنتيا منذ البداية .حيث كانت –كما

ٍ
وبتوجيو مف النظاـ( .سبقت
نرجح – سياس ًة وق ار اًر َّتـ اعتمادىما مف قبؿ قادة ىذه الميميشيات

اإلشارة إلى أف شعبة الحزب دعت العموييف في القرى المحيطة بسممية لمنزوؿ والدفاع عف
نظاميـ في المدنية).
األزمة الحالية
بدأت األزمة الحالية( ،مع موجة االحتجاج الثانية ) حيف قاـ "عالء الصالح" ،وىو أخو القتيؿ
"إبراىيـ الصالح" ،باليجوـ عمى أحد المدنييف بالقرب مف مقصؼ الفردوس (بتاريخ - 7 – 10
 ،) 2015فيرب الشاب إلى داخؿ المقصؼ وقاـ باالحتماء بأحد األشخاص ،وحيف قاـ األخير
بمحاولة دفع "عالء الصالح" قاـ الصالح بإطالؽ النار عمى الشخص المحامي ،مصيباً إياه في

اإلسماعيمية الكبيرة في
كتفو .وكاف الشخص المصاب مف "آؿ زينو" وىي إحدى العائالت
ّ

المدينة .لـ تقؼ الحادثة ىنا ،بؿ قامت إحدى النساء التي كانت مع "عالء الصالح" ،وىي راقصةٌ

في إحدى المقاصؼ ،باالتصاؿ مع رفاقو ليحضروا َّ
مدججيف بالسالح وىددوا الموجوديف بو.

 - 18راجع غرٌب مٌرزا ،رائحة دماء األقلٌات تلوح فً أفق سورٌا ،جرٌدة صدى الشام 2214 – 4 – 22
http://cutt.us/D7Kdv
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ٍ
بعد ىذه الحادثة بدأت موجة االحتجاج الثانية دوف مظاىر ٍ
ٍ
عارمة
غضب
ات ،وانما بشكؿ موجة

ردات ٍ
فعؿ ،ومع تدخؿ أحد الوجياء ،قدـ وزير الداخمية "محمد الشعار" إلى سممية
والتيديد بعدة ّ

بتاريخ  7 - 15واستمع لممطالب (صو ةر رقـ  )3ووعد بوضع حد نيائي لممشكالت ،وقاـ بتشكيؿ

ٍ
ٍ
يتـ اعتقاؿ المفتعؿ لممشكمة
دوريات
أمني ٍة معًا لمجـ الشبيحة ،دوف أف َّ
مشتركة مف عدة أفرع ّ
شؾ أنو يعني أف "النظاـ" غير ٍ
قادر أو ال يريد فعؿ ذلؾ ،فقاـ
األساسية "عالء الصالح" .وىذا ال ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الحقة قد تحدث ،ويعني أيضاً أف "النظاـ" ال يتعامؿ مع
أحداث
مشتركة لمجـ
دوريات
بتشكيؿ
ٍ
مجموعة ينتمي ليا ىذا الشخص وتش ّكؿ رادعًا
شخص ىو "عالء الصالح" (أو غيره) ،وانما مع

ٍ
شيء ،إال تقميؿ حاالت الخطؼ نوعاً ما.
أي
العتقالو .ومع ىذا كانت النتيجة عدـ ّ
تغير ّ

بمغت األزمة ذروتيا في تاريخ  2015 /9 /12حيف أقدـ مف جديد "عالء الصالح" عمى إطالؽ
النار عمى صاحب كازية "أـ مسعد" فأصابو في كتفو .بعدىا قامت الدوريات المشتركة بقيادة
مدير المنطقة بمحاصرة منزلو ومحاولة القبض عميو ،لتأتي مؤازرة لو مف قبؿ مجموعة "محمود
اشتباكات عن يفةٌ استخدمت فييا الدوشكا ،ىرب عمى أثرىا
عفيفة" مف قرية "خنيفيس" ،وتدور
ٌ
عناصر األمف واختبؤوا في البيوت المجاورة وقامت مجموعة الصالح وعفيفة بمصاد ةر

( )20
لردة ٍ
توعدت بقطع طريؽ حمص
تأىب األىالي ّ
فعؿ ّ
أسمحتيـ  .ونتيجة ىذا الحدث األخير ّ
الدولي الذي يمر بسممية.
ّ

صورة رقم ()3
المطالب التي رفعيا األىالي لوزير الداخميّة في 2015/7/15

 20عنونت الجزٌرة نت هذا الخبر تحت إطار "مشاكل طائفٌة علوٌة إسماعٌلٌة" وكان الخبر ٌحوي على أخطاء كبٌرة فً المعلومات
ً .عمر أبو خلٌل ،اشتباكات علوٌة اسماعٌلٌة فً حماه سببها الوقود ،الجزٌرة نت،
ً بشكل غٌر منطق ٍّ
إضافة إلى إقحام اإلطار الطائف ِّ
http://cutt.us/PnWN 2215- 9- 12
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ٍ
مافيوية
طبيعة
أعمال ذات
ٌ
ّ

في الممحؽ رقـ ( ،)1نجد أف األعماؿ التي جرت في سممية تحقؽ الصفات المشار إلييا في
بداية التقرير ،والتي تضفي عمى السموؾ طابعًا مافيويًا.
االقتصادية ذات الطابع غير التنموي ،والسيطرة
فجميع االنتياكات (عمميات الخطؼ ،والييمنة
ّ
عمميات تقوـ بيا
عمى الحواجز لمتنفع منيا مثؿ تمقي الرشاوى لمسماح بعبور السيارات) ىي
ٌ

المجموعات المسمّ حة داخؿ سممية .ويمكف لنا مقاربة فيـ طبيعة وماىية تمؾ المجموعات ،التي
بات يطمؽ عمييا "دواعش الداخؿ" مف خالؿ النقاط التالية:

 - 1جميعيا يكسب شرعيتو مف خالؿ تأييد النظاـ والدفاع عنو( .وىي بذلؾ غير تمؾ التي تنشأ
بادعائيا "مقاومة" النظاـ).
في مناطؽ المعارضة والتي تكسب شرعيتيا ّ
ولكنيا تحرص عمى "تنظيؼ ساحة جريمتيا" وتخويؼ
الالقانونية
 - 2تمارس أعماليا
بعمني ٍة ّ
ّ
ّ
الناس مف الشيادة ضدىا ،بغية تكريس السطوة والسموؾ السيادي(  .)21وىي حيف تتفوه بعبار ٍ
ات
ّ

ٍ
طائفي ٍة ،أو تحتفؿ مف خالؿ إطالؽ ٍ
كثيؼ لالبتياج بإطالؽ سراح أحد أعضائيا مف السجف
نار
ّ
والتي ال تدوـ مدة اعتقالو أكثر مف أسبوٍع ،كما تطمؽ بيذه المناسبة قذائؼ آر بي جي في اليواء

ترسؿ رسائؿ لممجتمع أنيا سوؼ تستعمؿ القوة إف أرادت وىي قادرةٌ عمى ذلؾ ،وأف الدولة ذاتياغير قاد ٍرة عمى إيقافيا( .ممحؽ .)1
ومف األمثمة عمى ىذا:
ٍ
وبشكؿ واضح ،وىـ يداوموف عمى عمميات
أ) أصبح الذيف يقوموف بالخطؼ معروفيف لمجميع

الخطؼ لكف دوف اعتر ٍ
صريح بيا .أي إنيـ إذا قاموا بخطؼ أحد األشخاص مف البدو ،الذيف
اؼ
ٍ
يعتبرونيـ مف اإلرىابييف يفاخروف بذلؾ عمناً ،باعتبار ذلؾ عمالً مقاوماً ،أما خطؼ أحد األىالي
مف مدينة سممية ،فإنو رغـ وضوحو ال يحظى باعتر ٍ
اؼ صريح ،واف كاف ضمنياً يحظى باعتراؼ

ال يقبؿ الجدؿ.

صغٌر لعدم اتهامه مباشرة ،وهذا المجال وظٌفته تحقٌق "توازن
ً مع ترك مجا ٍل
 - 21بحٌث ٌمارس المتسلط انتهاكاته بشك ٍل علن ٍّ
ٍ
إستراتٌجً" كما ٌس ّمى فً علوم األحٌاء التطوّ رٌّة ،بحٌث ٌخلق فرصة انسحاب الطرف المقابل دون أن ٌعل ن عنها ممارس السطوة
ً ٌنتقل إلى الوعً األجٌال .كما حدث فً ثمانٌنٌات سورٌا ،وكما فعل النظام
صراحة ،وهكذا ٌتش ّك ل بٌن المتسلط والضحٌة عق ٌد مخف ٌّ
حالٌا ً من حٌث إطالق النار على المتظاهرٌن واتهام عناصر مخلة بالقانون ...تعذٌب حتى الموت فً أقبٌته وإنكار ذلك ...وكما تفعل
الشبٌحة تخطف وتقتل وتنتهك لكن تحت قناع ،لٌس وظٌفته اإلخفاء بل وظٌفته الهٌمنة( .لتفصٌل أكثر ٌمكن للقارئ أن ٌراجع مٌشٌل
فوكو فً كتاباته العدٌدة  ..وٌجب اإلشارة إلى أن ممارسة الهٌمنة هنا تختلف عن الصدام الذي نراه متبعا ً فً المواجهات بٌن الجٌش
ي فً ذلك.
ً فهو ثانو ٌّ
الح ِّر مثال ً والنظام) أما السبب القانون ُّ
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ب) في بداية عاـ َّ 2014تـ خطؼ الشخص (ف) مف داخؿ المدينة ،حيث ّادعى الرجاؿ الذي

أحاطوا بو أنيـ مف أجيزة األمف ،كي ال يقاوميـ ،ثـ قاموا باالعتداء عميو بالضرب ،واقتادوه إلى

تتبع خطو
جية مجيولة .لحسف الحظ استطاع أحد أقربائو العامؿ في إحدى مؤسسات الدولة مف ّ
محجوز في قرية "خنيفيس" ،فقامت عائمتو بتيديد آؿ سالمة .وألف الرىينة
الخميوي ،ليكتشؼ أنو
ٌ
فقير وال يممؾ ماالًَّ ،تـ إطالؽ سراحو بعد أف ُجرَد حتى مف حذائو .وخالؿ الخطؼ كاف
ٌ
حر ،في حيف أنو كاف مف الواضح بالنسبة
جيش ٌّ
الخاطفوف يقمّدوف الميجة البدوية ،و ّادعوا أنيـ ٌ
لمرىينة أنيـ مف العموييف .وحيف قرروا إطالؽ سراحو قالوا لو إنو كاف لدى فرٍع أمني ،وانيـ فقط

الع مستمر عمى عممية الخطؼ حتى نيايتيا.
يحققوف معو .وكاف أحد الباحثَيف عمى اطّ ٍ
وىذه الحاالت تمثؿ تماماً سياسة الخطؼ التي تقوـ "مافيات الشبيحة" :اعتراؼ ضمني ال
ٍ
غضب تتجمّى
تصريح ،إيحاء واضح ال إعالف .وليذا قمنا أعاله إف الخطؼ لـ يكف ليولّد حاالت
بشكؿ احتجاج ،في حيف كانت المشكالت التي يكوف مفتعميا واضحًا وحجتيا صارخة ىي مف

يقدح الشرر.

 - 3مف ىـ ىؤالء؟ (انظر الممحؽ  1والممحؽ  2لالطّالع عمى أسمائيـ وتوثيقنا لبعض
المعمومات عنيـ)
السيما "آؿ سالمة"
تشكؿ البنية العائمية القواـ األساسي "لممافيات" التي تمارس ىذه األعماؿ و ّ
في مدينة سممية والذيف يقطنوف حي "ضير المغر" في سممية والذي أصبح األىالي يطمقوف
عميو" :دولة ضير المغر"؛ ومجموعة "محمود عفيفة" في خنيفيس والتي أيضاً يطمؽ عمييا
األىالي "دولة خنيفيس" في إشا ٍةر الستقالليتيا الكاممة عف الدولة؛ إضافة إلى العناصر التي توجد

في قرية "صبورة" مثؿ "غزواف السمموني" (المتيـ بالمسؤولية عف مجز ةر "المبعوجة" ،والذي اعتقؿ
بناء عمى ذلؾ ،ثـ أطمؽ سراحو ليعاود نشاطو التشبيحي مف جديد وكأف شيئاً
لمدة أقؿ مف أسبوع ً
ٍ
بشكؿ ٍ
كبير في الجو احتفاالً بخروجو مف السجف .وبعد ذلؾ بعدة
لـ يحدث ،بؿ َّتـ إطالؽ النار
أشير ،قاـ بإطالؽ النار عمى شرطي في السرايا الحكومي ،ألف األخير منعو مف الدخوؿ

كؿ ىذا مف غير أف يطالو القانوف) .وىؤالء جميعاً باتوا ُيذكروف باالسـ حتى مف قبؿ
بسالحوّ ،
أشد المواليف حماساً لمنظاـ.
طائفي ًة تُعتبر كأحد البروزات
عائمية الواضحة ،تمتمؾ ىذه "المافيات" بني ًة
ّ
وباإلضافة لمبنية ال ّ

ال مف أجميا .فيمكف مالحظة أف األبرز بينيا –
اليامة لوظيفة حماية "النظاـ" التي وجدت أص ً
ّ
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عمى األقؿ  -امتداد عائمي\طائفي لمف يسندىا في أجيزة األمف مثؿ المخابرات الجوية (آؿ يونس
احتفظوا في السيطرة عمى مناصب فرع الجوية في سممية وىـ مف العموييف في قرية صبورة)
الجوية في حمب التي يرأسيا "أديب سالمة" الذي منح النفوذ آلؿ سالمة في المدينة.
والمخابرات
ّ
محسوب
وىذا ال يعني أف المنتسبيف جميعيـ مف المحسوبيف عمى العموييف ،بؿ ىناؾ مف ىو
ٌ
السنة مثؿ "سمير
عمى اإلسماعيمييف مثؿ "فاضؿ وردة" و "وائؿ جاكيش" ومف ىو
محسوب عمى ّ
ٌ

الظريؼ" .مع مالحظة أنيـ ال يتمتعوف بالنفوذ الذي يتمتع بو "آؿ سالمة" و"الدربولي" و"عفيفة"ة
وغيرىـ.

اشتباكات بيف بعض ىذه المجموعات مع بعضيا اآلخر ،في
 - 4حدث خالؿ السنوات الماضية
ٌ
ٍ
محاولة لفرض النفوذ .كما حدث بيف آؿ سالمة وآؿ دوـ (وىـ مف الشيعة االثني عشرية ،قاموا
طابع شيعي ،مدعومة مف حزب اهلل ضمف
خاصة بيـ ،ذات
منذ بداية الثورة بتشكيؿ ميميشيا
ٍ
ّ
ؾ بينيـ وبيف آؿ سالمة خالفًا عمى النفوذ( .))23
المدينة ،وحدث اشتبا ٌ
ٍ
ٍ
مجموعات مختمفة ،أو
عناصر تنتمي إلى
اشتباكات بيف
ونجد في الممحؽ ( )1عدة أمثمة مف
َ
تعبر عف
األمنية
بيف عناصر مف ىذه المجموعات والجيش أو القوى
النظامية .وىذه الحالة ّ
ّ
ّ
ٍ
يكرس ىذه اليوية
إحساس بيوية العصابة التي تجمع أفرادىا والتي تحرص عمى حمايتيـ ،وما ّ
ٍ
ٍ
كاممة ذات
كمجموعة
ىو أف الدولة حيف تريد أخذ فعؿ ما تجاه ىذه "المافيات" ،فإنيا تعامميا
ٍ
نفوذ قوي ال كفرد ،كما حدث مع وزير الداخمية مثالً.

ٍ
اقتصادي ٍة في المدينة ،مثؿ سيطرة آؿ سالمة عمى
قطاعات
 - 5تسيطر ىذه الجماعات عمى عدة
ّ
سوؽ الياؿ وىو بورصة الخضار في المدي نة ،وعمى الحواجز التي تجر الكثير مف الماؿ
معمومات دقيقةٌ عف شرائيـ
ألصحابيا ،مثؿ حاجز المميوف "لصاحبو" الدربولي .ال توجد لدينا
ٌ
شيادات أكدت لنا أنيـ يشتروف عقار ٍ
ٍ
بطريقة و ٍ
ٍ
ات
اسعة في المدينة ،لكف ىناؾ عدة
لعقارات
ٍ
طائفي ًة ،وىذا أحد
وسيط مف اإلسماعيمييف كي ال يخمقوا حساسي ًة
بمبالغ كبي ٍرة ،وأحياناً عف طريؽ
ّ
َ
ٍ
شائعات تناوليا مؤيدوف حوؿ
أسباب تضييقيـ عمى األىالي لميجرة وبيع عقاراتيـ .وىناؾ عدة
بيعيـ لمسالح في السوؽ السوداء حتى لتنظيـ الدولة اإلسالمية "داعش".
ٍ
إطار ال قانوني ضمف اقتصاد الحرب المعتمد مباش ًرة عمى العنؼ،
وىـ بذلؾ يعمموف في
حصموىا كي يفرضوا نفوذىـ
ويعتمدوف عمى الييمنة التي يتمتعوف بيا وعمى األمواؿ الطائمة التي ّ

 23راجع كتاب :أمراء الحرب  ....مرجع سابق
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االقتصادي عمى المجاالت ذات الطابع التجاري الواسع – مثؿ سوؽ الياؿ -والسمسرة .ويردد
َّ

ٍ
معينة لتبييض
مشاريع
بعض مف استمعنا لشيادتيـ أف "ال شيء يمنعيـ مستقبالً مف افتتاح
َ
االقتصادية عمى المجتمع" .وىـ عمى أية ٍ
المالية
أمواليـ ،وإلحكاـ قبضتيـ
حاؿ أصحاب القبضة ّ
ّ

االقتصادية األوسع اليوـ.
و
ّ

ميمتنا أف ندقؽ أكثر فيما إذا كانت ىذه "المافيات" –ضمف إطار المدينة مثار البحث  -تمتمؾ
ظرفي؟
إف وجودىا
ٌّ
صفات "شريحة" قاد ٍرة عمى االستمرار ،ومف َّثـ ىؿ تممؾ قد ًرة إستراتيجية أـ ّ
وكيؼ تش ّكمت ،ىؿ بالتنسيؽ مع النظاـ أـ رغمًا عنو؟ ىؿ التزاؿ تحت جناحو أـ استقمت عنو؟

ما ىو أثرىا عمى المدينة؟

عقابيل "المافيات" في سممية
رد فعل المجتمع تجاىيا:
ُّ
تنوعت بيف كونيا
ظيرت ّ
عدة أشكاؿ مف ردود فعؿ المجتمع في سممية تجاه ىذه "المافيا"ّ ،
تمقائي ًة ،وبيف كونيا نتيجة "إدا ةر أزمة" مف قبؿ "النظاـ" ،وغابت عف كونيا منظّم ًة بشكؿ
طبيعي ًة
ّ
ّ
ٍ
كاؼ مف قبؿ المجتمع.
كيانات موازيةٌ ،مثؿ فرع "صقور الصحراء" (انظر ممحؽ  )2وىي ميميشيا "نخبة شبيحة"
تش ّكمت
ٌ
تعمؿ في الساحؿ وحمص ،وادعت في مدينة سممية دور الضابط األخالقي ،بحيث الحقت
بعض عصابات الخطؼ أو حاولت أف تمنع عمميات الخطؼ .معظـ أفرادىا مف أبناء المدينة.
قوي ليا في سممية عمى عكس
ذكر ٌّ
وقد حدثت
ٌ
خالفات بيف قياداتيا وأعضائيا ،وحاليًا ال يوجد ٌ
ما كاف خالؿ الربيع الماضي.
أمني ًة تحمي المدينة مف التجاوزات ،ولـ نحصؿ عمى
قوة ّ
كذلؾ َّتـ تشكيؿ كتائب البعث لتكوف ً
ٍ
أي
معمومات تفيد بوجود انتياكات قامت بيا كتائب البعث نفسيا ،لكنيا حتمًا لـ تستطع أف تفعؿ َّ
ٍ
شيء حياؿ ما يجري في المدينة .مع العمـ أف األفراد الذيف ينتموف إلييا والذيف نعرؼ بعضيـ

شخصياً ،بعثيوف متمسكوف بالحزب .ويبدو أف مطالب األىالي التي تجاوزت وجود شعبة الحزب،

سببت ليـ إزعاجاً وزادت مف تيميش حزب البعث في المدينة .وىذا يتوافؽ مع ما قمناه أعاله أف
أفراد "المافيا" الجدد بدؤوا يتجاوزوف سمطة الجميع ،في حيف أف البعث يحاوؿ أف يحافظ عمى

)( 26

ّ
لتشكل "المافٌات" فً سورٌا
الصراع فً مدٌنة سلمٌة  -نموذج

مركز دراسات الجمهورٌة الدٌمقراطٌة

كونو صاحب السمطة في المدينة ولو شكمياً  .في النتيجة لـ تستطع ىذه الكيانات أف تجذب
العديد مف األىالي رغـ محاوالتيا.

ردة ٍ
فعؿ أخرى وىي اليجرة واليرب مف المدينة ،وكما قاؿ لنا أحد المياجريف" :ىناؾ
ظيرت ّ

سي َحؿ ال شيء ستفعمو الدولة ،إما أف تقبؿ بما يحصؿ أو
معادلةٌ اآلف في األرض ،ال شيء ُ
تياجر" .وال َّ
خسائر كبي ًرة لألىالي ،ويعتبر العديد مف المياجريف أنفسيـ أف
شؾ أف اليجرة سببت
َ

تيجير ال ىجرةٌ ،والسبب الذي يحؿ في المرتبة األولى ىو "المافيا" مف خالؿ حديثنا
ما حدث ىو
ٌ
مع ٍ
عدد منيـ.
لردة الفعؿ والذي أعطى األزمة ىيكميا الواضح اليوـ ،ىو الموجة الثانية مف
الشكؿ المباشر ّ

الداخمية إلى سممية ،واطالؽ الوعود بحؿ المشكالت ،ومف
االحتجاج ،والتي أدت إلى قدوـ وزير
ّ
تبيف أف ىذه الوعود كانت خمّ ّبي ًة وغير ٍ
قابمة لمتحقؽ في أرض الواقع ،ومف جية أخرى كانت
ثمة ّ
ىذه الوعود توريطًا أكبر لمدولة؛ إذ نصت آلية العمؿ عمى إيجاد دور ٍ
يات مشتركة ،فإذ بيذه
ّ
الدوريات المشتركة عاطمة عف العمؿ ،يتيميا السكاف بالوقوؼ نيا اًر عمى الطرؽ الرئيسة بغية

ال يقفوف في الشوارع الرئيسة لمتحرش بالنساء .في حيف أف ميمتيـ –
الحصوؿ عمى الماؿ ،ولي ً
ٍ
بشكؿ كبير .وىكذا ّأدت
مثؿ إزالة التفييـ عف السيارات التي تستخدـ لمخطؼ – بقيت معطمة

ب الميمة الحقًا عمى الدولة
خطة الوزير إلى كشؼ المزيد مف عجز الدولة ،وىو ما
سيصع ُ
ّ
ويضيؽ الخيارات أماـ السكاف.
ّ
بيف إطالؽ ىذه الوعود وحتى الحادثة التي جرت بتاريخ ( 2015 /9 /12إطالؽ النار عمى
صاحب الكازية مف قبؿ "عالء الصالح" ،ومف َّثـ مياجمتو لمدوريات المشتركة ،وىو الشخص
مسبب موجة االحتجاج
سبب موجة االحتجاج الثانية ،في حيف أف أخاه القتيؿ ىو ّ
ذاتو الذي ّ
قائـ ،بطبيعة الحاؿ ،لزيارة الوزير عمى أمؿ أنو
األولى) ىدأت موجة الغضب ،وكاف ىناؾ ترقّ ٌ
ب ٌ

"سيحؿ المشكمة".

ال
ومع استمرار االنتياكات واستمرار الخطؼ (مث ً
في قمب سممية الساعة الواحدة وال نصؼ ظي ًار،

َّتـ خطؼ "سامي جموؿ" وىو ضابطٌ
متطوعٌ
ّ
وىو ما اعتبره األىالي "استيان ًة بالجيش")،

واستمرار أزمة المحروقات التي تش ّكؿ استف از اًز واضحاً لألىالي ألنيا عبارةٌ عف "سرقة عمى
ٍ
بشكؿ أكثر جرأة .فأصبح
المكشوؼ" ،عادت موجة الغضب لمتصاعد مف جديد ،لكف ىذه المرة
تنظيمات "ألخذ الحؽ"،
مرة
ٌ
يسموف أصحاب االنتياكات باالسـ –وظيرت ألوؿ ّ
المؤيدوف أنفسيـ ّ
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سمي بػ "انتفاضة شباب
متأثرةٌ بما حدث في كؿ مف الالذقية والحقاً في السويداء ،فظير ما ّ
تطور عمؿ ىذه التنظيمات
سمي بػ "فدائيوف قادموف"( .في حاؿ ّ
سممية" ،وبعدىا ظير ما ّ
سنصبح أماـ ٍ
ٍ
بشكؿ أساسي)
ابع مف االحتجاج قد يكوف خطي ًار عمى المدينة
نمط ر ٍ

صورة ()4

عبا ةر "كما يحدث في السويداء اآلف مف مظاىرات ضد الفساد سيحدث في سممية" نشرتيا مباد ةر
انتفاضة سممية ،وذلؾ قبؿ اغتياؿ البمعوس.

انتفاضة شباب سممية
عمف يدير ويقؼ خمؼ ىذه المجموعة التي بدأت تعمف أنيا تستخدـ التصوير
ال يوجد
ٌ
إعالف ّ
ٍ
ال .لكف يبدو أنيا ال تحرص
المخفي اللتقاط المفسديف وممارسي الخطؼ ،وتن ّفذ
سري ًة لي ً
َّ
دوريات ّ
ٍ
بشكؿ ٍ
ردة فعؿ
كبير عمى سريتيا
مما يوحي أنيـ (أفرَادىا) غير خائفيف مف ّ
ّ
وسرية أفرادىاّ ،
"المافيا".
المدنية فقط ،لكف الحقاً قامت
حياديةٌ تعنى باألمور
في البداية ظير خطابيا وكأنيا مبادرةٌ
ّ
ّ
مما يعني أنيا تقوـ بالعمؿ حامم ًة معيا
بشكر األمف العسكري لقيامو بمراقبة إحدى الكازيا تّ ،

مسمّمة (الدولة القوية) التي تريد وتستطيع أف تحارب "المفسديف".

ٍ
يتـ تمبية
كاف أقصى خطابيا كما يظير في الصورة ( )5ىو الدعوة العتصاـ سممي في حاؿ لـ ّ
المطالب.
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الصورة ()5
"القرار رقـ  1مف لجنة انتفاضة شباب سممية"

ٍ
بشكؿ حاد ،لـ يصدر "القرار رقـ "2
تضخـ األزمة
مف المالحظ أنو بعد ىذا "القرار رقـ  ،"1ومع
ّ

كما كاف يفترض ،وىو ما يثير الريبة بأوساط المدينة حوؿ جدية ىذه المبادرة؛ حيث وجدنا الرأي
بيف مف سألناىـ أما يشير ليذه المجموعة بػ "الشباب األغرار" أو يشكؾ بيـ عمى أساس أف

المتحمسيف وضرب أي مباد ٍةر
األجيزة األمنية سبؽ ليا أف لجأت إلى مثؿ ىذه الحيمة الصطياد
ّ
ٍ
بحاجة إلى أدو ٍ
ٍ
جديدة
ات
حقيقي ٍة محتممة .ويبدو في أي مف ىذيف االحتماليف أف األزمة أصبحت
ّ

لمجابيتيا أو إدارتيا.

ات مف
عدا عف ىذه المبادرة ،التي صمتت خالؿ األزمة الح ّادة (بعد  ،)9/12كاف ىناؾ دعو ٌ
بعض األىالي لقطع طريؽ حمص الدولي الذي يمر مف سممية أو االعتصاـ في الساحة،

ٍ
مشترؾ ،والكالـ مف جديد عف مباد ٍرة مف الحكومة لحؿ
والدعوة الجتماع العائالت واتخاذ قرٍار

ٍ
بشكؿ جذري ..الخ
المشكمة

وفي تاريخ االثنيف  2015 \ 9 \14اجتمعت بعض عائالت المدينة –أي إف العمؿ انتقؿ ليصبح
وتـ
مرتبطاً بالحالة العائمية والتي تمنح شعو اًر بالقوة وباالرتداد الدموي لمقرابة أكثر مف غيرىا – َّ
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ٍ
يوـ األربعاء  ،9/16وفي حاؿ عدـ تمبية المطالب قد
االتفاؽ عمى اعتصاـ سممي صامت َ
يتطور االحتجاج إلى إضر ٍ
اب.
ّ
فرديةٌ تدعو لدخوؿ "حزب اهلل" و"لواء أبي الفضؿ العباس" إلى سممية؛ ألنيـ
ات ّ
وظيرت أصو ٌ

مقارب لما يحدث في بعض القرى العموية
يممكوف مف القوة ما يكفي لتشكيؿ قوة ردع( .وىو نمطٌ
ٌ
لمواجية الشبيحة ،لمعمومات أكثر راجع "كتاب أمراء الحرب "...سابؽ الذكر)

احتجاج خطابي يعتمد عمى الوعيد .والمجتمع
وىكذا نرى أف نمط االحتجاج ىو عبارةٌ عف
ٍ
ردات فعمو بتأثير الوعي الجمعي بخطر "المافيا" التي تثبت قوتيا بتز ٍ
ببطء ٍ
ٍ
ايد.
يتحرؾ
شديد في ّ
طائفية
أجنبية
النمط الثاني ،وىو النمط األكثر خطو ًرة واألقؿ حضو اًر في آف (استدعاء قوى
ّ
ّ
صريحة الخطاب الطائفي لمحماية مثؿ النموذج الشيعي – والية الفقيو) ،وىو ما يعني في حاؿ
حصولو ليس فقط تيديد ىوية المدينة ،وانما تيدد سمطة البعث ذاتيا.
ٍ
النمط الثالث (الممكف) لالحتجاج :خروج مظاىر ٍ
احتجاجات وىو ما لـ يحدث منذ موجة
ات و

ٍ
وىتافات
مضادٍة مترافقة مع رصاص كثيؼ في اليواء
االحتجاج األولى التي جوبيت بمظاى ٍرة
ّ
ُكميا ولو مؤقتاً.
ردة فعؿ "المافيا" ىذه قد آتت أ ُ
فجة .وىو ما يعني أف ّ
طائفي ٍة ّ
ّ
أصرت أجيزة النظاـ ،والمس ؤولوف الذيف قدموا مف حماه الحتواء األزمة في تاريخ
فقد
ّ
( 2015/9/16تاريخ الدعوة لالعتصاـ الصامت) ،عمى عدـ القياـ باالعتصاـ واعديف بتنفيذ
مطالب الناس .وىذا يعني أف "النظاـ" حريص عمى منع المجتمع مف ممارسة أداتو الطبيعية
(االحتجاج) ولو كاف لدعمو في تطبيؽ القانوف .وىذه النقطة تؤكد لنا مف جديد أف "النظاـ" يضع
في حسبانو بقاء المجتمع منزوع األنياب دوف أف ينزع أنياب الخارجيف عمى القانوف كما يسمييـ
(أي "المافيا").
ٍ
بشكؿ كامؿ ،ورضخ المجتمع لموعود مف جديد ما ش ّكؿ ىزيمةً لو
وقد نجح النظاـ في مسعاه ىذا
أماـ "المافيا" ،في تكرٍار لِما حدث قبؿ أشير ،وقبؿ عاـ.
بعد ىذه االستجابة مف "النظاـ" ظيرت مبادرةٌ جديدةٌ عمى غرار "انتفاضة شباب سممية" واسميا

"فدائيوف قادموف" .واذا كانت األولى قائمة عمى ىوية االنتماء السمموني ،فالثانية قائمة عمى ىوية
إسماعيمية صريحة ،فيـ يعرفوف أنفسيـ كإسماعيم ييف سوؼ يحموف "حص ًار" اإلسماعيمييف مف

إرىاب "التسمط".
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والظيور الفوري لػ "فدائيوف قادموف" بعد األحداث األخيرة ،واعالف المجموعة فشؿ وعود
اتي ٍة
المسؤوليف فور تصريحيـ بيا ،وطابعيا
الطائفي الصريح ،يزيد الشكوؾ بوجود ٍيد مخابر ّ
ّ
عفوي ًة فيي تصب مف حيث
خمفيا .عمى كؿ حاؿ ،وسواء كانت ىذه اليد خمفيا أـ كانت مباد ًرة ّ
المضادة" سيغ ّذي حجج
ال تعمـ في مصمحة األجيزة األمنية .أقمو أف ىذا النمط مف "العصابات
ّ

الطائفية .أما في حاؿ كانت
السيما أف كمييما بدأ باستخداـ اليويات
ّ
ومبررات وجود "المافيا" ،و ّ
قوة
تطور "المافيات" بات ،في ظؿ كبت المجتمع ،يستدعي ً
ردة فعؿ فستكوف دليؿ عمى أف درجة ّ

ٍ
ٍ
ومخيؼ لألزمة السورية منذ ،2011
محزف
مضاد ًة ليا تشبييا تبرر أعماليا كمَّيا ،في تكرٍار
ّ
الطائفية الجيادية؛ لذا نعتقد أف ىذا النمط سيكوف
حيف استخدـ النظاـ وغ ّذى القوى المسمّحة و
ّ
ٍ
حجة مف يد
خطي اًر عمى المدينة ،إف لـ يتـ مواجيتو واالنتياء منو ،س يؤدي إلى انتزاع كؿ

متسعٌ أبدًا لمتفكير ،مجرد التفكير ،باعتصاـ ،وستصبح
المجتمع لالحتجاج ،فمف يكوف ىناؾ ّ
ىيمنة و ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
اضحة "لممافيا" صاحبة السمطة األقوى،
طائفي القواـ مع
شديد،
احتقاف
الساحة ساحة
ّ
الخاسر الوحيد فييا ىو المجتمع.
تميزانيا بوضوحٍ عف
أخي اًر :تقوـ حالة االحتجاج في مدينة سممية عمى نقطتيف أساسيتيف ّ
المظاىرات التي اندلعت عاـ .2011

ٍ
مطمب سياسي ،وىو ما يقؼ
وحياتي يجتيد أصحابو بفصمو عف أي
معيشي
مطمب
أوال :ىناؾ
ٌّ
ٌّ
ٌ
السورية في عاـ .2011
عمى النقيض مف التجسد السياسي لممظاىرات األولى في الثورة
ّ
ح كام ٌؿ يقوـ بالتسميـ بقدرة "الدولة" ،بشرعيتيا ،وكفاءتيا ،وارادتيا عمى حؿ
ثانياً :ىناؾ طرٌ

المشكالت؛ حتى في أقصى نقاط التصعيد التي تيدد باإلضراب .ويبقى ىذا التعويؿ أساسيًا

تتحرؾ
وجوىريًا حتى بالنسبة لمعصابات
المضادة .في حيف –مث ً
ّ
ال – أف تظاىرات  2011كانت ّ
عة نحو مماىاة النظاـ بالدولة والعمؿ عمى االنشقاؽ عنيا ،وعنو ،لصالح "ر ٍ
بسر ٍ
غبة" بدولة ونظاـ
جديديف.
"الدولة" وأزمة "المافيا" مع المجتمع في سممية:
كاف دور الدولة في ىذه العالقة ىو تأدية دور الوسيط بيف الطرفيف .ففي جميع مفاصؿ
ليمتص
َّ
االحتكاؾ بيف الطرفيف (المجتمع " /مافيا") كانت الدولة عبا ًرة عف الطرؼ الذي يتدخؿ

ويتوعد بمجـ
غضب المجتمع،
ّ

"المافيا" .تجمّى ىذا في زيارة المحافظ لسممية أياـ موجة
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االحتجاج األولى ،وزيارة وزير الداخمية أياـ الموجة الثانية ،وزيارة كبار المسؤوليف األمنييف في
حماه بعد حادثة .9/12
ومنو نستنتج:
قانونية مف أسميناىـ "المافيا" ،وفي الوقت ذاتو تقر بػ "شرعيتيـ" الوطنية؛
أوالً) أف الدولة تقر بال
ّ

قائـ عمى االعتراؼ أنيـ فعالً ينتيكوف
حيث يحدث التمايز بيف القانوف والشرعية ،وىذا التمايز ٌ
القانوف ،لكنيـ يكتسبوف شرعية مف خالؿ "دفاعيـ عف الوطف".
ثانيًا) أف الدولة ال تمارس سمطتيا إنما ترجئيا ،وتفاوض منتيؾ سيادتيا ("المافيات") ،وعممية
تدبير ٍ
ٍ
جديد مثؿ ا لدوريات المشتركة .وىو يعني أنيا بأجيزتيا الحالية،
اإلرجاء تأخذ شكؿ اتخاذ

ٍ
ٍ
جديدة تعجز
مركبة
وبوضعيا الحالي ،غير قاد ٍرة عمى ضبطيـ؛ لذا تضطر إلى خمؽ أجي ٍزة
ٍ
مشكمة الحقًا.
تتحوؿ بدورىا إلى
بدورىا عف معالجة المشكمة ،وربما ّ

ال تفعؿ ذلؾ فعمميات
وىكذا كانت الدولة "تخدرنا بإبرة بنج" كما قاؿ لنا أحد األىالي .وىي فع ً
اإلرجاء ومف َّثـ تصاعد رتبة ممثؿ الدولة الذي يأتي لممدينة ،والفشؿ في تطبيؽ أي ٍ
وعد ،ىو
عمميةٌ تجعؿ المواطف يفقد الثقة في دولتو.
ىاف عمى أف أىالي المدينة سيعودوف إليو في كؿ م ٍرة ،ألف ال
أخي اًر في سموؾ "النظاـ" ىناؾ ر ٌ
ٍ
ألسباب
طرؼ ثالث يمجؤوف إليو ،وىـ غير قادريف عمى عصيانو في الوضع المعقد الراىف،
أمني ٍة عرضنا بعضيا .وىو ما يمنحو (مع عوامؿ أخرى) الفرصة إلرجاء
افي ٍة و
اقتصادي ٍة و ّ
ّ
جغر ّ

مشكمتو مع "مافيات" يحتاجيا لحمايتو .بؿ ىناؾ مف أخبرنا مف شيودنا بأف "المعادلة عمى ىذا
مريح لمنظاـ ،الذي يجمس في موقع الحكـ بيف متخاصميف" .وليذا التحميؿ ما
الشكؿ فييا ما ىو ٌ
"المغامر".
ة
يبرره في استراتيجية النظاـ سابقة الذكر ،التي يمكف وصفيا بػ

ضرب
دوف أف ننسى أف خطاب النظاـ – الدولة ىو خطاب حماية األقميات؛ وقمعو لألقميات
ٌ
لخطابو في العمؽ ،األمر الذي سيحرج أيضاً أطرافاً دولية ال النظاـ فقط.

نتائج دور "الدولة" في األزمة
تحدي "المافيا" لق ارراتيا بشكؿ
لـ تستطع "الدولة" تحقيؽ الوعود ،وحدث ىذا اإلخفاؽ عف طريؽ ّ
اعية أو غير و ٍ
بمساىمة و ٍ
ٍ
ادي ٍة مف الدولة /
فعمية –
ادي ٍة أو غير إر ّ
اعية ،إر ّ
مما يعني زيادة ّ
عمني؛ ّ
النظاـ_ في قوة ىذه "المافيا".
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أدى كذلؾ ىذا االخفاؽ إلى تضييؽ الخيارات أماـ األىالي ،فإلى أي حد يمكف االعتماد عمى
"الدولة"؟ وما ىو المدى الزمني الذي سيمنح ليا كي تأخذ ق ارراتيا مفعوليا؟ ىذه أسئمة شاعت بيف
أي ٍ
زمني ٍة يعطونيا ليا
شيود منيـ .مع شيوع االعتقاد بينيـ بأف َّ
األىالي عمى ما نقؿ لنا
ٌ
ميمة ّ
مما أدى لقناعة بأنو "إذا
ىي شك ٌؿ مف أشكاؿ التوازف مع "المافيا" ،وليس أم ً
ال بحؿ المشكالتّ .
لـ تتحقؽ المطالب اآلف فيذا يعني أننا خسرنا" ،حسب تعبير شاىد.

إذف نتائج سموؾ الدولة/النظاـ ىو :تقوية شوكة" الماؼ" يا واحتكارىا لمسمطة؛ بحيث صارت

سمطة "المافيا" مستقمةً نسبياً عف سمطة الدولة /النظاـ .وأدى الدفع باتجاه الحسـ مع األىالي،
وعمى حسابيـ ،باتجاه المحظة الحرجة التي تبدو أنيا أقرب ٍ
بكثير ممّا كانت عميو مف قبؿ ،والتي
ستحدد ليس فقط مستقبؿ مجمؿ العالقات "مافيا"  -دولة/نظاـ  -مجتمع ،وانما مستقبؿ المدينة

ذاتو.

ما ىو فعل "المافيا" باتجاه المجتمع – الدولة/النظام؟
ردة فعميا :أوالً عمى المجتمع مف خالؿ –مثالً  -تكريس اليوية
تش ّكمت ىوية "المافيا" أساساً عمى ّ

المضادة التي خرج بيا "الشبيحة" في مواجية موجة
العائمية ليا (مثؿ المظاىرة
ّ
الطائفية و ّ
ّ
ٍ
بشكؿ عمني وانتصارىا في كؿ
تحدييا لق اررات الدولة
االحتجاج األولى وغيرىا) .وثانياً مف خالؿ ّ

م ٍةر تعمف التحدي فيو.
ٍ
طائفي ٍة:
ناحية
مف
ّ

عمد عناصر "المافيا" إلى المعب عمى الوتر الطائفي ،منذ موجة االحتجاج األولى حتى اليوـ،
كما نرى في الصورة رقـ  7تعميقاً ألحد أفراد آؿ سالمة ،وىذا ال يعني أنيـ ينطمقوف مف منطمؽ
العمويوف.
طائفي ،فضحاياىـ ينتموف لجميع الطوائؼ بما في ذلؾ
ّ
طائفي ًة ،خال "فدائيوف
العامة مف قبؿ مجتمع سممية
في المقابؿ لـ تكف حتى اآلف ّ
ّ
ردة الفعؿ ّ
قادموف" التي لـ نستطع الوصوؿ لما يثبت كونيا تنتمي لمجتمع المدينة فعالً ،بؿ نجدىا التزمت

المدنيةً ضد خارجيف عمى القانوف.
صفة التحركات
ّ
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طائفي لحيدرة سالمة
صورة ( )7خطاب
ّ

الفصل الثالث
إستراتيجية ٍّ
كل من النظام" ،المافيا" ،والمجتمع في سممية
حيوي تمنحنا القدرة عمى استشراؼ
إف اإلستراتيجية التي يتبعيا أي كائف ثقافي ،سياسي ،أو حتى
ّ
ّ
بقدر ٍ
ٍ
طويمة ٍ
كاؼ مف الزمف؛ إذ إف تغييرىا ال يحدث إال عند
سموؾ ىذا الكائف – الكياف لفت ٍرة
ٍ
ٍ
فرصة ما ،ليس باستطاعة إستراتيجيتو القديمة
نوعي ٍة ،سواء القتناص
لنقمة
تعرض الكائف
ّ
ّ
تحصيميا ،أو لمنجاة مف كارثة لـ تعد اإلستراتيجية القديمة قادرةً عمى معالجتيا.

وكي نحددىا إجرائياً –قدر اإلمكاف – يمكننا أف نقوؿ إنيا الناظـ األكثر ثباتاً واألكثر ديمومةً
ىوية و ٍ
ٍ
اضحة حتماً؛ بحيث ال يمكف الكالـ عف "ال إستراتيجية" .فكؿ ٍ
كياف لو
زمنياً ،وىي ذات
تحميميًا يعني اإلجابة عف سؤاؿ :كيؼ يقوـ ىذا
إستراتيجيتو الواعية أو غير الواعية ،وتحديدىا
ّ
ٍ
ىدؼ أوؿ ىو بقاؤه (حيث يشمؿ البقاء القدرة
الكائف بإدارة عنصري الخسا ةر والربح بغية تحقيؽ
الالحقة عمى االستمرار).
كربح (إيجابية اآلف وىنا
الخاصة
أي مف الخسارة والربح قيمتيما
وضمف اإلستراتيجية ال يممؾ ٌّ
ٍ
ّ
تكتيكيًا) وخسا ٍرة (سمبية اآلف وىنا تكتيكيًا) بحد ذاتيما ،وانما ُيمنحاف قيمتيما ضمف فضاء
اإلستراتيجية؛ بحيث يمكف أف يكوف الربح = سمباً ،والخسارة = إيجاباً بالمعنى اإلستراتيجي.

"إستراتيجية" المجتمع في مدينة سممية تجاه األزمة الحالية:

ٍ
منتظمة ،وأقرب ما تكوف إلى
تمتاز "اإلستراتيجية" الحالية في المجتمع ،إضافة لكونيا غير

ٍ
إستر ٍ
متناقضة؛ حيث نجد فييا طرفيف نقيضيف
اتيجية غير واعية ،بأنيا منقسمةٌ إلى إستراتيجيات
بشكؿ ٍ
ٍ
كامؿ :مف طرؼ ىجرة فردية إلى أوروبا ،وبيع العقارات التي يممكيا أصحابيا .وىذا –إف

ٍ
قائـ عمى
ىروب فردي بإستراتيجية – يش ّكؿ نقيضاً لمحالة
صحت تسمية
ّ
الجمعية باعتبار أنو ٌ
الحؿ الفردي البحت ،أو حؿ مجموعة األفراد المذرريف .الطرؼ النقيض اآلخر ىو إستراتيجية
التمسؾ بالمجتمع القابع والمستوطف في
االحتجاج التي أضأنا عمييا خالؿ الصفحات الماضية:
ّ
الحد مف اليجرة ،وعدـ القبوؿ بترؾ األرض.
ىذه المدينة ،وتحسيف ظروؼ الحياة فييا ،ما يعني ّ

)( 34

ّ
لتشكل "المافٌات" فً سورٌا
الصراع فً مدٌنة سلمٌة  -نموذج

مركز دراسات الجمهورٌة الدٌمقراطٌة

ٍ
ٍ
حامؿ
حياتي ٍة بحتة ،بتيرب مف أي
حاجات
في حيف أنيما يمتقياف في نقطة المطالبة بتحقيؽ
ّ
سياسي ،كنتيجة لمرعب مما حصؿ في سوريا مف أقصاىا ألقصاىا.
وتقوـ إستراتيجية اليروب – اليجرة عمى فكرة "فشؿ" الدولة ومف ثمة ال شرعيتيا ،ولو بأداء
الخدمي ة ليا؛ حيث إف المياجر يرفض بيجرتو االلتحاؽ بجيش ىذه الدولة وييأس مف
الوظيفة
ّ
حمّيا لمشكالتو .أما إستراتيجية االحتجاج التي شيدناىا في المدينة فتقوـ –حتى اآلف  -عمى
التسميـ بشرعية ،وبقدرة ،وارادة الدولة عمى تمبية المطالب.
ٍ
ويحظى ىذا الفضاء الشواشي اإلستراتيجي بتشظّ ٍ
مقابالت قصي ٍةر مع
يات أخرى ،فمف خالؿ
( )16شخصاً مف مدينة سممية (يتوزعوف بيف :حيادييف ،وأقرب لممعارضة ،وأقرب لمنظاـ) وىـ
جميعاً مف الوسط الثقافي الناشط ،والمؤثريف اجتماعياً ،يمكننا أف نضع النتائج التالية:
إمكانية استمرار ىذه المشكمة

المشكمة األساسية

أفضؿ حؿ لسممية ضمف
توقعات الشخص لممستقبؿ

 14شخصاً مف  16يروف أف  9أشخاص مف  16ال  11شخصاً مف  16يروف

دولية
المشكمة األساسية اآلف في يعرفوف إف كانت مسببات أف األفضؿ ىو حماية ّ

شخص
الشبيحة ،المشكمة قاد ًرة عمى االستمرار لسممية ومف ىؤالء
ىي
سممية
ٌ
احد يرى أف األفضؿ حماية
واالعتداءات ،وانعداـ األمف أـ ال
و ٌ
دولية مع وجود قوٍة مف
وغير ذلؾ مف عقابيؿ وجود
ّ
ىذه

الجماعات

مكونة مف جميع
األىالي
ّ
األطراؼ الذيف لـ يشاركوا في

المسمحة

والخارجة عمى القانوف.

القتاؿ سابقًا

شخص واحد مف  16يرى أف  5أشخاص مف  16يروف اثناف مف  16يرياف أف َّ
الحؿ
المشكمة ىي اليجرة المدفوعة أنيا ستستمر ،واثناف مف ىو تمكيف الجيش واطالؽ
ٍ
المدنية ،أو
ىؤالء يروف أنيا ستستمر حريات التنظيمات
بضعؼ ذاتي لدى المياجر
ّ
لكنيا ستكوف أخؼ وطأة إطالؽ الجيش بحيث يكوف
القرار األمني بيد الوجياء

بقميؿ

شخصاف مف  16يرياف أنيا  3أشخاص مف  16يروف

شخص واحد مف  16يرى
المشكمة ذات ٍ
بعد اقتصادي لف تتوقؼ إال بشرط وجود ٍ
قوة الحؿ بسيطرة الجيش الحر –
عسكري ٍة قاد ٍرة عمى ضبط مع أىالي المدينة بعد إصالح
حيث إف جميع مقومات
ّ
ٍ
كشرط لذلؾ.
الجيش الحر
الوضع
الحياة تقريباً مفقودة.
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عبروا عف آرائيـ
ال يصمح ىذا العدد مف األشخاص لمتعميـ ،أو ً
ال لقمّة العدد ،وثانياً ألف الذيف ّ
ٍ
مجاؿ خاص ال عاـ مف دوف أف يشعروا بأف ما يقولوه بخصوص مصير الناس
عبروا عنيا في
ّ

ٍ
تبعات عمى الناس أو عمييـ ،وىو ما يختمؼ جذريًا عف اإلستراتيجية التي ال تكوف إال في
أي
لو ّ
ٍ
مجاؿ عاـ ،تأخذ في حسبانيا العديد مف المخاوؼ والمحاذير ،وىذا ما يجعميا "إستراتيجيةً".

تغير  /تثبت إستراتيجيات
أما حوارنا مع العينة فكاف الستطالع القناعات التي مف الممكف أف ّ
ٍ
اتيجيات
المجتمع لو أتيح ليا الظرؼ ،ولكشؼ نقدىا ليذه اإلستراتيجيات ،وامكانية توليد إستر
جديدة.
ونجد في االستطالع أف أغمبيتيـ ترى أف المشكمة ىـ "المافيا" .ومع اختالفيـ في تقدير استمرارىا

أو ال ،فإنيـ ،عدا اثنيف ،يروف أف الدولة ليست جزءًا مف الحؿ .واألغمبية ترى أف َّ
الحؿ ىو وجود
أممي ٍة بالدرجة األولى.
قوٍة ّ
 - 4الجيات األخرى في المجتمع والمحسوبة عمى النظاـ ،وعمى اإلسماعيمييف معاً ،مثؿ البعثييف
المنظميف ،والدفاع الوطني بأفراده اإلسماعيمييف ،وأعضاء مجمس المدينة ....الخ ،اتخذوا موقؼ

الحياد أو االحتجاج الصامت ،وأحيانًا كانوا يحاولوف التيدئة .عمى كؿ ٍ
حاؿ اليوـ ىـ صامتوف.
نتيجة

نستطيع أف نرى أف المجتمع في سممية تحكمو مصالح متفاوتة بشدة .يسير عبر "إستر ٍ
اتيجية"

ٍ
متشظّ ٍ
معتمدة عمى الدولة أو أطراؼ أخرى تممؾ القوة الكافية ،بسبب إدراكيا
ذاتية القوة،
ية ،غير ّ
ٍ
لعجزىا في امتالؾ قوٍة مسّم ٍ
وضاغطة .تيدؼ ىذه اإلستراتيجيات إلى تأميف الحد األدنى مف
حة
متطمبات الحياة ،فال تعتمد عمى المجابية ،وانما تميؿ لإلرجاء ،والمساومة ،أو حتى الصمت
واليرب في أجز ٍ
اتيجية "تخفيؼ األثر" ،ال القضاء عميو .فكيؼ أف تصبح
اء منيا .وىي إستر ّ
احتياجات متز ٍ
ٍ
ايدة تنموية!
إستراتيجي ًة تسعى لتمبية

الخاصة بـ"المافيا"
اإلستراتيجية
ّ
مف خالؿ ما سبؽ تتحدد إستراتيجية "المافيا" في:
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احتكار القوة المسمحة ،ومراكمة الثروة بشكؿ سريع ،مع فرض ىيمنتيا فوؽ الجميع بما في ذلؾ
"الدولة" .إضافة إلى :احتكارىا ّاد عاء حماية المدينة مف اإلرىابييف ،وىي في ىذا الشأف تقدـ
بعض القتمى ،ومف ىنا تأخذ جزءًا مف شرعيتيا.

لكف ىؿ ىذه "المافيا" ،ومعيا قوات الجيش ،وغيرىا مف القوى شبو النظامية ،قادرةٌ عمى حماية
أي منيما مياجمة المدينة؟
المدينة فعمياً مف داعش وجبية النصرة في حاؿ قرر ٌّ

في حوارنا مع أحد القادة العسكرييف الميدانييف المعارضيف ،أخبرنا أف "داعش" تمتمؾ  46مجنز ًرة
مدرع ًة في جباؿ البمعاس ،في حيف أف أكبر تجم ٍع عسكري مو ٍ
اؿ لمنظاـ (ويقع في قرية "صبورة"،
ّ
ات مدر ٍ
وىي الجبية األقرب لػ"داعش" مف المدينة) فيمتمؾ  10مجنزر ٍ
عة فقط .عدا عف مضادات
المتطو ةر التي تمتمكيا "داعش" ،والمفخخات ،والعقيدة القتالية العالية .في حيف أف قوات
الدروع
ّ
النظاـ ،وأسمحتيا ،غير قاد ٍرة أبداً عمى مواجية ىذه القوة الكبيرة" .حتى إف الدوشكا أصبحت

بمنزلة سالح تدريب غير ٍ
فعاؿ" كما قاؿ لنا شاىدنا .وبرأيو فإف داعش ،إف أرادت ،قاد ةرٌ عمى
قادر أبداً عمى استرجاع ّأية ٍ
اقتحاـ المدينة متى شاءت .والنظاـ بات يعرؼ تماماً أنو غير ٍ
قرية
تأخذىا داعش مثؿ "عقيربات".

شنتو
عممياً ىناؾ الكثير مف المؤشرات التي تدعـ ما ذىب لو شاىدنا؛ إذ إف ىجوماً واحداً ّ

"داعش" في ىذا العاـ عمى طريؽ "إثرية" أدى لمقتؿ أكثر مف  70عنص ًار مف قوات النظاـ شبو
النظامية .وفي ٍ
ٍ
الحؽ ،وفي اليجوـ عمى الحاجز ذاتو بعد عدة أشير ،قُتِؿ  40عنص اًر؛
وقت
رقـ ال َّ
بد ّأنو يعني عج اًز عسكرياً كبي ًار .أما سبب عدـ سيطرة داعش عمى ىذا الحاجز ،فيو
وىو ٌ
ال يقع ضمف عجزىا ،وىي التي سيطرت عمى تدمر وعمى حقؿ الجزؿ النفطي أخي ًار ،وانما ألف

السيطرة عمى ىذا الحاجز ليست ضمف إستراتيجيتيا ،فيي تعتمد عمى عنصريف :األوؿ بناء
دولة

( )24

والثاني الغزوات ،كما حدث في مجزرة "المبعوجة" ،حيث إف اليدؼ مف ىذه الغزوات

ىو السبي والسرقة واغتناـ السالح.
يعرؼ النظاـ وعناصره ىذه الحقيقة تمامًا ،وىـ مع ىذا ال يشعروف بالخوؼ الكبير مف قوات

المعارضة غير المنتسبة لػ"داعش".

خالصة القوؿ إف "المافيا" تعمـ أنيا عاجزةٌ وظيفياً عف القياـ ٍ
بدور حقيقي في حماية نفسيا مف
ائعية ،ويعني أنيا تفتح إستراتيجيتيا بالشراكة
قوات المعارضة المسمّحة ،فال يتعدى ّادعاؤىا الذر ّ
Rim Turkmani. Ibid - 24
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مع "النظاـ " (كما نفترض) لمييمنة عمى المدينة ال لحمايتيا .فمو كاف "النظاـ" يسعى لتحصيف
موقع سممية لكاف عزز القوى شبو النظامية األخرى ،وقوى الجيش ،ال أضعفيـ أو سمح
بإضعافيـ.
إستراتيجية النظام حول "المافيا"
في الكتاب الصادر عف المركز " إستراتيجية سمطة االستبداد في مواجية الثورة السورية"( ،)25
اتيجية السمطة (دولة – نظاـ) منذ أحداث اإلخواف المسمميف في
نستخمص عناصر أساسية إلستر ّ

الثمانينيات وقبؿ ذلؾ إلى اليوـ:

حيث اعتمدت عمى إفقار الطبقة الوسطى واشغاليا بيولوجياًِ ،
ونشر المخبريف وافساد حياة الناس.

إف بنية السمطة غير ٍ
قابمة
تمرٍد عمنيّ .
كما استخدمت العنؼ في قمع المجتمع ،وأي حالة ّ
بإصالح شكمي
لإلصالح البنيوي ،واصالح مثؿ ىذا يعني القضاء عمييا؛ فعمدت إلى القياـ
ٍ
لمبنية ،مع اإلبقاء عمى جوىر البنية ذاتو (وىو يشبو ما قمناه سابقًا عف سياسة اإلرجاء التي
ٍ
وجيوي ٍة،
أىمي ٍة،
يتبعيا "النظاـ") .إضافة إلى إشرافيا عمى إدارة تذرية المجتمع (عمى
ّ
ّ
أسس ّ
وطائفي ٍة ،وطبقية) لتأبيد النظاـ  ،والحسـ داخؿ النظاـ لمصمحة "البنية الصمبة" التي قررت
ّ
إصالح تجد ّأنو موجوٌ ضدىا .واختيارىا دفع
أي
ٍ
المغامرة بالبمد لتكريس سطوتيا ،ومنع إجراء ّ
الطائفية،
األمور باتجاه الحرب األىمية ،واتاحة المجاؿ لتش ّكؿ قوى متطرفة ،وتشكيؿ ميميشياتيا
ّ
ليصبح الوضع فوضى عارم ًة ،عمى أمؿ أف تصبح الخيار الوحيد المقبوؿ دوليًا.

محوري ًة في إستراتيجية "النظاـ" .ومف ىنا نستطيع أف نفيـ أسباب إحجاـ
إف ىذه العناصر ماتزاؿ
ّ
ّ
ٍ
يغير في إستراتيجية
"النظاـ" عف إجراء أي
تغيير ،في ظرؼ الصراع الجاري ،مف شأنو أف ّ

"المافيا" (التي يتكرر سموكيا في الالذقية وفي سممية وأخي اًر في ضاحية األسد(  ))26فيذا يعني أف

غيرت إستراتيجيتيا في الصمب ،وىذا يعني البدء باال نييار .وىذا ما نراه مستبعدًا
الدولة – النظاـ ّ

جداً لألسباب التالية:

( )27

نحو تعميؽ دور مختمؼ الميميشيات المحمية

طورت "النواة الصمبة لمنظاـ" إستراتيجيتيا
ّ -1
الشيعية ،وتحويؿ الجيش إلى ما يشبو الميميشيا ،وتكريس فك ةر
الطائفية
التابعة ليا والميميشيات
ّ
ّ
 - 25إستراتٌجٌة سلطة االستبداد فً مواجهة الثورة ،مركز دراسات الجمهورٌّة الدٌمقراطٌّة ،كتاب الكترونً
 - 26خالل الهجوم الكبٌر الذي شنه زهران علوش على ضاحٌة األسد – حرستا والطرٌق الدولً وهو أكبر هجوم من نوعه ٌهدد
بحصار العاصمة ،انش غلت عناصر من الشبٌحة بسرقة بٌوت الضباط الذٌن ٌقطنون ضاحٌة األسد بعد هربهم منها وهو الخبر الذي
جاء به المؤٌدون .راجع ما قاله أحمد شالش http://www.enabbaladi.org/archives/45406
ٌ - 27وسف فخر الدٌن ،ملحق  ،2كتاب إستراتٌجٌة سلطة االستبداد ...مرجع سبق ذكره
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الميمي شيا عمى حساب الجيش كما في إنشاء درع الساحؿ ،وىذا يعني أف ال مجاؿ لالنسحاب
لتحمميا.
اآلف أبداً ميما كانت الخسائر التي يبدو أف النظاـ
ٌ
مستعد ّ
الرمزية
 - 2خسارات الدولة
العسكرية و ّ
ّ

( )28

التي حصمت – وىي المرة األولى التي تحصؿ بيذا

الرمزية التي فرضتيا عمى أبناء
الشكؿ منذ تأسيس حكـ األسد األب – تعني خسارة قوتيا
ّ
الوظيفية العموية أوالً (راجع دراسة راتب شعبو ،بعد جريمة سميماف األسد :الموالوف
طائفتيا
ّ
ٍ
ٍ
جديدة لفرض
بحاجة إلى قوٍة
يتخطوف الممنوع والنظاـ خاسر عمى كؿ حاؿ) وىذا يعني أنيا

بوضوح في مشكمة سميماف األسد ،ىذه القوة الجديدة ىي مجموعات
ىيمنتيا ،وىو ما ظير
ٍ

"المافيا" ،وىي ما سيضمف بقاء السمطة وىيمنتيا ميما كاف شكؿ الحؿ في سوريا( .)29

 - 3الدور الذي مارستو "الدولة" يعني أف النظاـ قد خمؽ فضاءيف يتواجد فييما ،وكالىما
ي لو؛ الفضاء األوؿ ىو الدولة ومؤسساتيا التي يسيطر عمييا ،والفضاء الثاني ىو
ضرور ٌّ
"المافيا"  .ويوجد بينيما عالقة تحد ،وتوتر ،وميادنة وىو ما يمنح النظاـ القدرة الكبيرة عمى
المناورة واالستفادة مف ميزاتيما معاً ،وا طباؽ الييمنة عمى الشعب وعمى جميوره باحتواء ىذيف

النقيضيف ،احتواء كؿ مف "الدولة" و"المافيا" عمى أمؿ أف ّأياً منيما ال يستطيع أف يخرج مف
عباءتو .وىو ما عديناه "مغام ًرة" ،عمى الرغـ مف كوف "النواة الصمبة تعتمد عمى و ٍ
طائفي ٍة
الءات
ّ

وعائمية لضماف والء "المافيات" ،كوف التح ّكـ بشكؿ كامؿ في مثؿ ىذه العصابات ،وفي ظؿ
تراجع قوة النظاـ ،مسألة تكاد تكوف مستحيمةً بالنتيجة.

ٍ
بنيويًا إلى
تحوؿ ّ
ولكف ،وعمى كؿ حاؿ ،مثؿ ىذا التحميؿ يفضي لمسؤاؿ عف إف كاف النظاـ نفسو ّ
ٍ
ٍ
األدبية كما كاف الحاؿ سابقًا في
ال وليس ىذا مف باب االستعارة
مافيات"
شبكة "
وميميشيات فع ً
ّ
أدبيات معارضيف.
نتيجة:

ٍ
شيء إال أف يحقؽ مطالب الناس
أي
نستطيع أف نرى إذف أف النظاـ فيما يخص سممية ،سيفعؿ َّ

المتعّمقة باعتقاؿ أو إيقاؼ عمؿ "المافيا" .لذا ىناؾ طريقاف سيسمكيما:
ً
 - 28تظهر أعراض هذه الخسارات فً هتافات بالروح بالدم نفدٌك ٌا نمر (العقٌد الحسن) بدال ً من األسد وفً تكذٌب اإلعالم الرسم ِّ
وفً لوم الدولة على خساراتها العسكرٌّة ...
 29راجع غرٌب مٌرزا ...رائحة دماء األقلٌات ت لوح فً أفق سورٌا ،مرجع سابق ،بعد انتهاء األزمة السورٌّة ستجد الحكومة
ت ال تستطٌع تنفٌذها ممّا ٌهدد بانتفاض
السورٌّة – فً حال اختفاء الصراع وتحقٌق السالم مع العدو الدائم – أنها أمام استحقاقا ٍ
الشرٌحة الحاضنة لها ،وهو ما ٌهدد أٌضا ً إٌران التً استثمرت فً هذه الشرٌحة (راجع أٌضا ً كتاب أمراء الحرب) ولذا فإما أن تسعى
دائم وهذا أم ٌر سٌجد نهاٌته ال محالة أو ستلجأ "للمافٌا" التً ستكون أداتها فً الهٌمنة على شرٌحتها
الدولة إلى فرض حالة عن ٍ
ف ٍ
الطائفٌّة وٌؤمن لها وإلٌران دٌمومة الهٌمنة.
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االحتجاجي (حيث كاف قد
إما اإلرجاء إلى األماـ عف طريؽ الوعود ،وىو إف قبؿ بو المجتمع
ّ
جربو كثي ًار) يعني خسارتو وفوز إستراتيجية اليروب ،وىو ما حدث فعالً حتى اآلف؛ واف لـ يقبؿ
ٍ
اغتياالت غامضة/
سيفتح وىو :المواجية التي تتدرج مف
بو يعني أف الطريؽ الثاني ىو ما ُ
ال طائفيًا:
معروفة –كما حدث في الالذقية – إلى ٍ
قمع مباشر واشتباؾ مع الشبيحة ،وقد تأخذ شك ً
عموياً – إسماعيمياً.
فاإلستراتيجيات التي يتبعيا المجتمع غير قاد ٍةر عمى مواجية "المافيا" ،وىي أصالً مبنيةٌ عمى
اض خاطئ وو ٍ
افتر ٍ
اىـ بأف "الدولة سوؼ تخضع لمضغوط وتحقؽ مطالبنا" ،عدا عف كونيا
متشظي ًة ،وىو ما يضعفيا.
ّ
السيناريو اآلخر ىو افتعاؿ داعش لمجز ةر في إحدى القرى المحيطة بالمدينة –باتفاؽ مع النظاـ
مما يش ّكؿ مخرجاً دموياً آخر لكؿ مف األطراؼ الثالثة الدولة –النظاـ،
ضمف صفقة أو ال ّ -
المجتمع و"المافيا".

صورة ()8
عما كاف قبؿ ذلؾ بسنة ونصؼ
الصورة المرفقة حيث ال يختمؼ طمبات واستجابة المجتمع ّ

سمي "بياف القوى
مف الجدير بالذكر أف نتيجة االجتماع مع المسؤوليف األمنييف خرجت ببياف ّ
بوضوح أف المواليف لمنظاـ
بعثي قديـ)؛ ما يعني
خطاب
معروؼ،
الوطنية" (وىو ،كما
الشعبية
ٍ
ٌّ
ٌ
ٌ
ّ
ّ
استطاعوا استغالؿ حالة "الكأس المقموب" والتوترات بيف األطراؼ الثالثة التي تحافظ عمى الحد
)( 42
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يحيدوا اآلخريف الذيف مثموا "اجتماع األىالي"،
األدنى مف االنسكاب المستمر ،واستطاعوا أف ّ
خطاب فارغ ال حقيقة لو عمى األرض) بدالً مف بياف األىالي
الشعبية (وىو
الوطنية
فكانت القوى
ٌ
ّ
ّ

ال حقيقيًا عمى األرض:
الذي يممؾ تمثي ً

صورة ()9

وىكذا تتكرس بقوٍة أزمة الكأس المقموب.
حاد ًة مع المجتمع ما دامت تعمـ أنيا
"المافيا" قد تخفؼ مف ظيورىا مؤقتًا ،فيي ال تريد مجابي ًة ّ
استطاعت ىزيمتو بييمنتيا.
)( 41
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النظاـ الذي –نرجح أنو ىدد األىالي والمسؤوليف في سممية بقوٍة – ال يريد كذلؾ مجابية ٍ
أحد مف
فمـ يعمؿ بالعنؼ عمى
المجتمع (وحتماً "المافيا") ،و ّ
السيما أنو يعي تشظي إستراتيجيات المجتمعَ ،
توحيدىا؟!
ٍ
مؤقتة
زمني ٍة
ّأما المجتمع االحتجاجي فقد سعى إلى حماية نفسو وىو يدرؾ أنو فعؿ ذلؾ لفت ٍرة ّ
اضح مف البياف األخير.
فقط كما ىو و ٌ
وىكذا تمتقي اإلستراتيجيات الثالث عمى تمديد التوتر لفت ٍةر أخرى ميما طالت ،فيي مؤقتةٌ

تغي ٍر ٍ
كبير سيطيح بأحد األطراؼ الثالثة (دولة/نظاـ" ،مافيا" ،مجتمع)
ومرىونةٌ حتمًا بحدوث ّ
ٍ
طبيعي ٍة لمتوتر بينيا أو ٍ
بفعؿ إرادي مف
كنتيجة
عمى األقؿ ،كما قمنا في بداية الورقة ،إما تمقائياً
ّ

أحدىا.

سيحؿ غدًا.
فالجميع يعمـ أف الزمف يجري وأف ما يتـ إرجاؤه اليوـ ال يعني أنو ُ
ٍ
قبوؿ متز ٍ
حماية أو ٍ
وبيذا الوقت اإلحساس بموت الدولة والمعارضة يفتح الباب أماـ ٍ
دعـ
ايد بفك ةر
دولييف .ال أحد يممؾ اآلف القد ةر عمى "قمب الطاولة  -الكأس" وتغيير قواعد الصراع ،لكف ال أحد
محكوـ بالموت ،وموتو يعني انحسار أو زواؿ أحد ىذه
ٌ
يتجاىؿ أف الوضع الحالي ىو وضعٌ
الدولية.
األطراؼ الثالثة عمى األقؿ ،وىو ما دفع مف قابمناىـ إلى تفضيؿ الحماية
ّ
التوصيات:
مف خالؿ معرفتنا بمجتمع سممية ،ومف خالؿ تحميمنا ىذا:
وتوحدىا ،وىذه اإلستراتيجية يجب أال تقؼ
تطور إستراتيجيتيا ّ
 - 1يفترض بالنخب في المدينة أف ّ
ٍ
حياتي ،فيذا لف يجدي نفعًا وىو ال يتعدى كونو عاج ًاز مف أصمو .الواجب
مطمب أمني أو
عند
ّ
فعمو ىو تطوير إستراتيجية ،موحدة ،ذات مر ٍ
جعية قوية ،وتنموية.
ٍ
ضغط
 - 2عمى نخب المدينة ،وتحديدا منيا مف صار خارج سوريا ،أف تسعى إلى إيجاد آليات
عمى المجتمع الدولي ،النظاـ السوري ،المعارضة ،مف أجؿ دعـ مطالب األىالي فييا.
َّ
يستغؿ العالقة الجيدة التي بناىا مع مدينة حماه ،بحيث يؤدي دو ًار في
 - 3عمى المجتمع أف
ترميـ أو بناء السالـ المجتمعي مف جديد ،وىو ما سيمنحو السالـ مع محيطو .ىذا السالـ الذي
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نوعية ٍ
ٍ
جيدة لو ولمحيطو الحموي باعتباره األقرب ،وىو
لف يكوف مف غير بناء أسس حياة ذات
ما سيساعد في إعادة بناء الدولة مف جديد.
 - 4عمى قوى المجتمع المدني في الداخؿ والخارج أف ترّكز عمى وعي الفصؿ بيف "المافيا"

العموية واستخداـ النظاـ قطاع منيا وظيفيًا؛ بحيث تساىـ
العموية ،وبيف الطائفة
الطائفية والطائفة
ّ
ّ
ّ
في ضبط االنجرار إلى ٍ
طائفي ٍة .وأف يعي أف ظاى ةر "المافيا" ليست مقتص ًرة عمى مستخدمي
حرب
ّ
السنّية في مناطؽ أخرى تسيطر
اسـ العموييف ،بؿ تتعدى ذلؾ إلى مف يستخدـ اسـ الجماعة ّ
عمييا المعارضة ،وقد تظير الحقًا "مافيات" تستخدـ اسـ اإلسماعيمييف.
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الفصل الرابع :ممحقان
ممحق ( )1أنماط االنتياكات منذ حزيران إلى أيمول 2015
نستعرض في ىذا الممحؽ االنتياكات التي مارستيا "المافيات" في مدينة سممية منذ شير حزيراف

أي ٍ
حدث
إلى شير أيموؿ .وقد قمنا ب توثيؽ ىذه االنتياكات مف خالؿ ناشطيف وشيود ،بحيث إف َّ

ٍ
تسمسؿ الزمني
مذكور ىنا يحظى بإجماع  3عمى األقؿ مف الشيود .وقد رتبنا األحداث ضمف ال
لحدوثيا
مقدمة:
مارس الشبيحة أعماليـ المافيوية منذ بداية الثورة السورية لتتصاعد كمياً بالتدريج:
العموية بقطع رأس أحد المسمّحيف
في عاـ  2013قاـ "إبراىيـ الصالح" وىو مف الطائفة
ّ
المعارضيف وتعميقو عمى أحد األعمدة في المشفى الوطني ،أماـ جميع المرضى والمواطنيف دوف

أحد عمى إزالتو؛ ما أثار غضبًا كبي ًار في المدينة.
أف يجرؤ ٌ
ٍ
خطؼ لعدة نساء مف المدينة ،إحداىف (ؾ) وجدت في الم ةز
وفي شتاء العاـ ذاتو ،حدثت جريمة
وتـ
السيما العامموف في المجاؿ األمنيَّ .
حي عشو ٌّ
 86في دمشؽ ،وىو ٌّ
ائي يقطنو عمويوف و ّ
إطالؽ سراحيا بعد دفع ٍ
مالي ة .اطمعنا مف خالؿ أحد أقاربيا عمى حالتيا ،ويبدو أنيا
فدية ّ

العتداء وكانت في ٍ
ٍ
ذىني ٍة مشتتة .ورغـ أف لدييا عددًا مف األقارب العامميف في
تعرضت
حالة ّ
ّ
السمؾ األمني والمؤيديف عمى أ ية حاؿ ،إال أنيـ كانوا يشيروف بإصبع االتياـ لمشبيحة العموييف،
ٍ
ٍ
مخطوؼ مف سممية عبر العديد مف الحواجز إلى المزة  86يش ّكؿ دالل ًة
شخص
إذ إف وصوؿ

واضح ًة ليوية الخاطؼ ،والسّيما أف عممية المفاوضة تمت في أُتستراد الم ةز في دمشؽ قرب كمية
ٍ
مركزي ٍة مف دمشؽ.
منطقة
اآلداب! أي في
ّ

العموية ،واشتير بانتياكاتو
وفي عاـ  2014ظير عمى الساحة الشبيح "عمي حمداف" مف الطائفة
ّ
ٍ
ٍ
وسرقة
خطؼ
العمنية ،مثؿ قيامو بضرب شرطي مف "آؿ عجوب" وأمو ،وقيامو بعمميات
الفظة و ّ
وقتؿ ،كاف بعضيا ينتيي بقتؿ الرىينة بعد قبض ثمف إطالؽ سراحو .إضافة إلى إدخالو بندقية

الكالشينكوؼ إلى امتحاف البكالوريا في المدينة إلرىاب المراقبيف والطالب.
وفي الربيع مف العاـ ذاتو ،قاـ "إبراىيـ الصالح" ،باالعتداء عمى صاحب محؿ موبايالت مف "آؿ
القصير" ،ما أثار موجة االحتجاج األولى.
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وكانت أ عماؿ التعفيش (أي سرقة البيوت) تحدث باستمرار عمى يد ىؤالء ،ففي قرية تؿ جديد
كبير مف
مثالً في عاـ  2013وحيف اقتربت منيا قوات المعارضة المسمّحة ،خرج منيا ٌ
عدد ٌ
قاطنييا اإلسماعيمييف مف "آؿ الحموي" ،ليأتي "آؿ سالمة" و"شبيحة" قرية "صبورة" لسرقة بيوتيـ
"تعفيشيا" إال أف العموييف الذيف يقطنوف القرية منعوىـ مف ذلؾ .واألمر ذاتو حدث بعد مجز ةر
المبعوجة في الربيع الماضي ،حيف لـ يتحرؾ "شبيحة" قرية "صبورة" إلى القرية عند ىجوـ داعش
عمييا ،ليسارعوا الييا بعد أف انسحبت لسرقة البيوت التي ىجرىا أصحابيا أو قتموا ،وعمى إثر
ردة فعؿ األىالي ّتـ اعتقاؿ "غزواف السمموني" لمدة أسبوع فقط ،وىو قائد الشبيحة في قرية
"صبورة".
ٍ
انتياكات ليؤالء:
سنضع ىنا روابط لموقع زماف الوصؿ ،يوثّؽ عدة
https://zamanalwsl.net/news/48708.html
https://www.zamanalwsl.net/news/55562.html
https://zamanalwsl.net/news/48553.html
https://zamanalwsl.net/news/48881.html
توثيق االنتياكات منذ تاريخ 2015 / 6 / 8

إلى

2015 / 9 /12

أحداث  6- 8حتى  : 2015/ 6 – 18نمط 3
عسكرية عمى طريؽ سممية حمص ،أحد األشخاص التابعيف لػ "محمود
أوقؼ حاجز شرطة
ّ
عفيفة" (قائد إحدى عصابات "المافيا" في قرية "خنيفيس" – ممحؽ  )2وذلؾ بتيمة تخمفو عف
العسكرية.
الجيش .فقاـ محمود عفيفة ،وبمؤازرة مف "آؿ سالمة" بمياجمة الحاجز التابع لمشرطة
ّ

ٍ
ٍ
ؾ بيف الطرفيف .بعدىا
دوريات
بعدىا ّتـ إرساؿ
مشتركة إللقاء القبض عميو ،فقاوميـ وحدث اشتبا ٌ
أرسؿ النظاـ عناصر مف "الفرقة الرابعة" إللقاء القبض عميو ،فقاوميـ مدعوماً مف "آؿ سالمة".

يتـ دمج عناصره مع "الفرقة الرابعة" ،عمى أف ي بقى ىو قائد ىذا
وفي النياية َّتـ االتفاؽ أف َّ
التشكيؿ الجديد!
أحداث 2015 – 6 – 18

نمط 1
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ٍ
مشكمة بيف
ؾ باأليدي واطالؽ رصاص في اليواء واعتداء عمى أحد المحالت ،بسبب
اشتبا ٌ

ٍ
شخص مف آؿ "الجرري" التابع لمجموعة "غزواف السمموني" وشخص مف "آؿ صميبي" التابع لػ
"صقور الصحراء".
أحداث  2015 - 6 – 20نمط 2
ٍ
بشكؿ أساسي في ريؼ
بعد وصوؿ الوقود إلى كازية "المبعوجة" (قرية يقطنيا إسماعيميوف
سممية) ،حاوؿ شخص يدعى "منقذ السمموني" أف يجتاز الصؼ ،فمنعو صاحب الكازية ،فقاـ
"منقذ" باالتصاؿ بالشبيحة الموجوديف في قرية "صبورة" ،ليأتي ىؤالء ويقوموا بإطالؽ النار
بالدوشكا والكالشينكوؼ في اليواء وشتـ الناس واالعتداء عمييـ ،ونتيجة ذلؾ أصيب أحد
األشخاص بجروح.

صورة الشخص الذي أصيب في أحداث المبعوجة

أحداث  2015 - 6 – 26في سممية

نمط 2

بعد إطالؽ سراح "سمير الظريؼ" مف السجف ،وىو المتيـ بعمميات خطؼ وسمب ،خرجت مسيرةٌ
ٍ
ٍ
كثيؼ في اليواء،
بشكؿ
مف عناصر عصابتو داخؿ مدينة سممية ،وقاموا بإطالؽ النار
مستخدميف الدوشكا والكالشنكوؼ ،وألوؿ مرة قذائؼ أر بي جي .وترافؽ ىذا الحدث مع وصوؿ
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ٍ
ىجوـ لداعش عمى حاجز قرب أثرية ،مما زاد مف غضب المؤيديف
 40جثةً لقتمى نتيجة

خصوصاً.

 2015 – 6 - 29سممية

نمط 1

محاولة خطؼ شاب مف الحارة الشرقية ليالً.
2015 – 7 – 10
ق اـ "عالء الصالح" بتفجير موجة االحتجاج الثانية ،حيف قاـ باالعتداء عمى أحد الشباب قرب
مقصؼ الفردوس ،ليقوـ األخير وييرب إلى داخؿ المقصؼ ،ويحاوؿ شاب مف آؿ زينو (وىـ
سماعيميةٌ كبيرةٌ في سممية) حمايتو .فيتمقى رصاصة في كتفو مف عالء الصالح ،وتصؿ
عائمةٌ إ
ّ

مؤازرة لمصالح مف قبؿ رفاقو  .وبعدىا تحدث موجة االحتجاج الثانية التي تكممنا عنيا في
التقرير ،لتتطامف بعد وصوؿ وزير الداخمية إلى سممية بتاريخ ( .2015 – 7 – 15الحادثة
مذكورة في تقريرنا)
المطالب التي َّتـ تقديميا لموزير:
 . 1ال أحد فوؽ القانوف ،والمطالبة بتطبيؽ القانوف عمى الجميع ،وتنفيذ المذكرات العدلية التي
صدرت بحؽ المخالفيف.
 .2محاسبة الفاسديف
العسكرية ليذه الغاية،
 .3العمؿ عمى إلغاء المظاىر المسمّحة داخؿ المدينة ،وتفعيؿ دور الشرطة
ّ
وحصر السالح خارج المدينة.

موح ٍ
ٍ
دة بقيادة ضباط مف الجيش فقط ،وينضوي تحتيا جميع التشكيالت
 .4إنشاء غرفة
عمميات ّ
المسّمحة.
األمنية ودعميا مف قبؿ األىالي.
 .5العمؿ عمى تفعيؿ األجيزة
ّ
 .6مالحقة تجار المحروقات الذيف يتاجروف باألزمة.
 .7إغالؽ كؿ المداخؿ إلى سممية عف طريؽ حفر خندؽ ،وفتح أربعة محاور فقط ،بحيث تصبح
مما يحمي المدينة ويقمؿ حاالت الخطؼ.
الرقابة والتفتيش أكبر؛ ّ
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 2015 – 7 – 11سممية
تكسير واجية أحد المحالت في شارع زينب في سممية بسبب مشاج ٍةر بيف صاحب المحؿ
ومسمّحيف مف الشبيحة.
2015 – 7 – 18
قاـ "رامي الدربولي" ،المسؤوؿ عف حاجز المميوف ( قرب قرية "خنيفيس") بتوسيع مساحة بيتو
عف طريؽ رفع سواتر ترابية متعدياً بذلؾ عمى ممكية الدولة واألفراد مف األراضي .جاء ىذا بعد

قدوـ وزير الداخمية بثالثة أياـ!
2015 – 7 – 21

ٍ
ببندقية محاوالً قتؿ ابف وحفيد صاحبة
قاـ المدعو "عمي جعاطة" باقتحاـ أحد المنازؿ ،وىو مسمّ ٌح
تدخ ؿ الجيراف .وىو أحد عناصر
المنزؿ ،وقاـ بإطالؽ النار في المنزؿ ،ولـ تحدث إصابات بعد ّ

الشبيحة.

2015 – 7 – 23
شراء "غزواف السمموني" لسيارة بقيمة  17مميوف ليرة سورية .وذلؾ بعد إطالؽ سراحو ،عمى
خمفية مجز ةر المبعوجة.
2015 – 7 – 24
الجوية" في ساحة العاصي في حماه ،عمى
الوطني" و"المخابرات
اشتباؾ بيف عناصر "الدفاع
ّ
ّ
ي لحقوؽ اإلنساف،
خمفية إقالة العقيد "ناجي الصباغ" بتيمة الدعارة( .أورد الخبر المرصد السور ّ

إعالمية
وذلؾ قبؿ تيكير موقعو لذا ال يمكننا إرداؼ الخبر برابط الموقع) إضافة إلى وسائؿ
ّ

عدة( .)30

2015 – 8 – 2
خطؼ "أبي فادي فرحة" .وذكر أنو منذ زيا ةر وزير الداخمية إلى ىذا التاريخ ّتـ خطؼ 7
ٍ
شخاص ،لـ نستطع الحصوؿ إال عمى اسـ "أبي فادي فرحة".
أ
 2015 - 8 – 3قرية الكافات
 30إقالة رئٌس المخابرات الجوٌّة فً حماه وقٌادي عسكري بسبب الدعارةhttp://cutt.us/Jpqq 2215 – 7 – 26 ،

)( 49

ّ
لتشكل "المافٌات" فً سورٌا
الصراع فً مدٌنة سلمٌة  -نموذج

مركز دراسات الجمهورٌة الدٌمقراطٌة

يتـ تسميتيا ،قامت بسرقة جرٍار زراعي ومحاولة قتؿ
مجموعة مف المنتسبيف لجية ّ
أمنية لـ ّ
صاحبو عف طريؽ إجباره عمى شرب المازوت ،عمى طريؽ قرية "الكافات" .وىي قرية قريبة مف
سممية.
متطوعٌ في الجيش الساعة  1ظي ًار عمى
وفي ىذا التاريخّ ،تـ خطؼ "مازف سامي" ،وىو ضابطٌ ّ
طريؽ الفردوس داخؿ المدينة.
2015 – 8 – 26
خطؼ "محمد عمي ثمجة" في الساعة  3ونصؼ عص ًار قرب مقبرة بركاف.
 2015 – 8 – 26حماه
ٍ
الجوية" وعناصر مف "األمف العسكري" لمسيط ةر
اشتباكات بيف عناصر مف "المخابرات
اندالع
ّ

حؿ
عمى حاجز "كازو" .وقياـ كؿ مف الطرفيف بأسر عناصر مف الطرؼ اآلخر قبؿ أف َّ
يتـ ّ
ٍ
ٍ
بمنطقة
عصابات تتحكـ كؿ منيا
تحولت إلى
مما يدؿ عمى أف ىذه الجيات
ّ
األمنية ّ
المشكمةّ .

خاصة بيا في المدينة( .)31
ّ
2015 - 9 – 5

ٍ
شخص مف "آؿ سالمة"
مقصؼ "سوا ربينا" لصاحبو "بياء سالمة" ،يشيد مشكمة بسبب طعف
ٍ
اشتباكات
وتطورت الحادثة إلى
لشخص مف "آؿ دبو" ليقوـ األخير بإطالؽ النار عمى طاعنو.
ّ
أماـ مشفى فرج.

2015 – 9 – 9
بعد دعس سيارة يستقميا مسمحوف مف الشبيحة لطفؿ في الحي الجنوبي لسممية ،حاوؿ األىالي

ٍ
إصابات ،وبعدىا الذوا
إ لقاء القبض عمييـ إال أف الشبيحة أطمقوا النار عمييـ مما أدى إلى
بالفرار.
2015 – 9 – 12

ي فً حماه ، 2215 – 8 – 26 ،السورٌة نت ،
 31خالف ٌتطوّ ر إلى اقتتا ٍل بٌن عناصر من فرع الجوٌّة واألمن العسكر ّ
http://cutt.us/Yf76
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قاـ "عالء الصالح" بإطالؽ النار عمى ابف صاحب كازية "أـ مسعد" في سممية ،مصيباً إياه في

دوريةٌ بقيادة مدير المنطقة العتقاؿ "الصالح" لكف مؤاز ةر مف قبؿ
كتفو .عمى إثر الحادثة توجيت ّ
"محمود عفيفة" جاءتو مف خنيفيس وقاموا بإطالؽ النار مف رشاشات دوشكا عمى الدورية لييرب
عناصر الدورية ويحتموا ببيوت المدنييف ويسيطر المياجموف عمى أسمحتيـ.
رسمية وعصابات مافيوية
عسكرية شبو
ممحق ( :)2تشكيالت
ّ
ّ
 - 1مجموعة "محمود عفيفة":

"محمود عفيفة" مف قرية "خنيفيس" العموية قرب سممية .يبمغ عدد أفراد عصابتو نحو 300

ٍ
بعصياف ٍ
ٍ
ٍ
كبير لمدولة ،حتى
دبابات ،ونحو  20سيارة دوشكا .اشتيرت عصابتو
عنصر ،ويممؾ 3
بات يطمؽ عمى القرية التي تش ّك ؿ معقمو :دولة خنيفيس.
وقد قامت عصابتو بمؤازرة "عالء الصالح" في  9 /12في مدينة سممية مسببة ذروة األزمة
األخيرة ،حيث أطمقوا النار مف سيارات الدوشكا عمى دورية مدير المنطقة.

الصورة لمحمود عفيفة
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 - 2صقور الصحراء:
ورد ذكر كتيبة "صقور الصحراء" أوؿ مرة في معركة استعادة "حقؿ الشاعر" مف يد تنظيـ الدولة
"داعش" منذ أكثر مف عاـ ،وكذلؾ في استعادة مخازف "مييف" لمسالح في ريؼ حمص مف يد
التنظيـ .وكاف قد شاركت قبؿ ذلؾ في معارؾ "كسب" و"المرصد ."45
كاف عمى رأسيا العقيد الركف "محسف سعيد حسف" الممقب بػ "خضور" والمنحدر مف إحدى قرى
صافيتا .حيث عمؿ عمى تدريب ىذه القوات تدريبات عالية مستفيداً مف خبرتو في تدريبات
الصاعقة التي يخضع ليا عناصر "الفرقة الرابعة" .وكاف نائب رئيس "فرع البادية" التابع "لألمف
ي".
العسكر ّ
قتؿ العقيد "خضور" في المعارؾ ضد "داعش" في "حقؿ الشاعر" في  17نوفمبر .2014
وفي نيساف الماضي قتؿ أحد قادتيا وىو "حافظ حمود" المنحدر مف إحدى قرى "مصياؼ" ،وذلؾ
في معارؾ "جسر الشغور"( .)32
األساسي "رأس البسيط".
لمكتيبة عدة فروع في "مصياؼ" ،و"حمص" ،و"سممية" ،وغيرىا ،ومقرىا
ّ
سماعيمي  ،ثـ "عمي عيد" –
أما في سممية فقد ظير اسميا بقوة بقيادة "إسماعيؿ خبازي" – إ
ّ
ٍ
داخمية فييا .وتخضع الكتيبة لمشقيقيف
خالفات
ليتـ إقالة األخير أو استقالتو نتيجة
إ
ّ
سماعيمي ّ
ّ

"أيمف الجابر" و"محمد الجابر" ،وىما مف حيتاف "المافيات"

( )33

وكانا مطموبيف لمحكومتيف التركية

السورية قبؿ األحداث.
و ّ
الجوية" وفرع "صقور الصحراء" في سممية.
ؾ بيف "فرع
يذكر أنو في بداية ىذا العاـ جرى اشتبا ٌ
ّ

 - 32راجع :صقور الصحراء قوة ضاربة لنظام األسد من أجل النفط / 27 ،تشرٌن الثانًhttp://cutt.us/auEC . 2214 /

زمان الوصلhttps://www.zamanalwsl.net/news/55388.html :
زمان الوصلhttps://zamanalwsl.net/news/60269.html :
 - 33زمان الوصلhttp://cutt.us/fWg9 2215 - 7- 4 ،
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الصراع فً مدٌنة سلمٌة  -نموذج
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 - 3غزوان السمموني

صورة لغزواف السمموني مع المفتي أحمد حسوف

مف سكاف قرية الصبورة ،وىو قائد "قطاع صبورة لمدفاع الوطني" .اشتير بانتياكاتو الكثيرة،
السيما عمميات السمب والسرقة عمى طريؽ الرقة؛ حيث ينصب عدة حواجز ميمتيا السرقة .يتيـ
و ّ
المروعة التي راح ضحيتيا أكثر
بأنو وراء دخوؿ "داعش" إلى قرية "المبعوجة" وارتكاب المجزرة
ّ

مف  50مدنيًا ،وعمى خمفية ذلؾ ّتـ اعتقالو لفت ٍرة قصي ٍةر المتصاص غضب األىالي قبؿ أف يطمؽ
ٍ
سراحو بإطالؽ ٍ
كثيؼ في اليواء مف قبؿ أفراد عصابتو.
نار
ويعتقد أنو صاحب الفيديو الذي انتشر مؤخ ًار ،حيث يظير غزواف وىو يضرب ويييف امرأة

وزوجيا.

https://www.facebook.com/1452875788356817/videos/1480351558942
/573

 - 4آل سالمة في سممية
الجوية" في
وىـ أصحاب اليد الطولى في المدينة ،يأتي نفوذىـ مف "أديب سالمة" رئيس "فرع
ّ

العموية ،قطنوا منذ عدة سنوات حي ضير المغر الجنوبي في المدينة.
حمب .ينتموف إلى الطائفة
ّ
منذ بداية الثو ةر سارعوا لممارسة القمع وجميع األعماؿ المافيوية التي ذكرناىا .حالياً يعتبر "فراس
سالمة" ابف "مصيب سالمة" ىو قائد العصابة الفعمي ولديو نحو  50عنص ًار.
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الجوية" في سممية
" - 5فرع
ّ
وتـ تأسيسو بعد األحداث .استمـ قيادتو "وريث
لـ يكف ىناؾ في سممية فرعٌ "لممخابرات
الجوي"ةَّ ،
ّ
وتـ تغيير
يونس" وىو مف عمويي صبورة .وبعد مقتمو استمـ قيادة الفرع أخوه "رجب اليونس"ّ .

ٍ
شخص مف "آؿ الخطيب".
قيادتو بعد عدة شكاوى إلى

اضح أف قيادة الفرع انتقمت
يدعـ شبيحة "صبورة" و" آؿ سالمة في األعماؿ المافيوية .وكما ىو و ٌ
مف األخ إلى أخيو .ومعظـ حاالت الموت تحت التعذيب لمعتقميف مف أىالي المدينة حدثت ألوؿ
مرة عمى يد "وريث اليونس".
ّ
 - 6أسماء أخرى
ٍ
ٍ
السيما الخطؼ:
أعماؿ
المتورطة في
عدد مف الشخصيات
ىناؾ ٌ
مخالفة لمقانوف و ّ
ّ
اإلسماعيمية ،وىو متيـ بتعذيب ٍ
عدد مف األشخاص ،ويتبع لػ
"وائؿ جاكيش" :ينتمي لمطائفة
ّ
ٌ
وتـ اعتقاؿ و"ائؿ جاكيش
"فاضؿ وردة" قائد الدفاع
أي نفوذَّ .
الوطني في سممية ،ولكنو ال يحوز ّ
ّ

" و"فداء جاكيش" ثـ أطمؽ سراحيما.
"إبراىيـ الصالح" و"عالء الصالح":

أخواف ،كانا مسؤوليف عف موجة االحتجاج األولى والثانية .ينتمياف إلى أسرة عموية فقيرة قبؿ
ال عادية منيا جمع القمامة ،وبعد الثورة أصبحا مف األثرياء.
الثورة ،وكانوا يمارسوف أعما ً
ٍ
خالؼ)
("إبراىيـ الصالح" قُتؿ عمى يد أحد عناصر "الشبيحة" إثر
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