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جميع الحقوق محفوظة. ال يسمح بطباعة أو إعادة إصدار أو استخدام أي أجزاء من هذه املطبوعة بأي شكل أو وسيلة من 

دون موافقة خطية مسبقة من النارش.

يعتمد هذا البحث عىل تحليل بيانات أولوية و ثانوية. إن الحقائق و تحليل املحتوى الوارد يف هذا التقرير عبارة عن جهد 

القائم، دون أن يعكس  الجوانب األكرث أهمية للوضع  الخبريات، بغرض رصد  الخرباء و  البحث و عدد من  مشرتك لفريق 

بالرضورة وجهة نظر املنظمة. عىل الرغم من ان اميباكت قامت ببذل الجهد للتحقق من صحة املعلومات الواردة يف هذا 

البحث، فإن املعلومات الواردة يف هذا البحث تعتمد عىل اراء املشاركني فيه.

تم إنتاج هذا البحث بدعم من االتحاد األوريب. تعد محتويات هذا التقرير من مسؤولية املنظمة النارشة و ال تعكس بأي 

حال من األحوال آراء االتحاد االوريب.
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كلمة شكر
لالرهاب  التصدي  و  لدراسة  الوطني  لالتحاد  بالشكر  نتوجه 

و  العمل،  لهذا  متهيد  تقديم  عىل  ماريالند  جامعة  يف   START

لالستشارات املقدمة لفريق البحث خالل مدة املرشوع. 

 GCSP كام نود أن نتقدم بالشكر ملركز جنيف لسياسات األمن

التقرير الخاص به  للتعاون والدعم املقدم يف اجراء االستبيان و 

املتضمن يف هذا البحث. 

الشكر الجزيل أيضا للخرباء و الخبريات من اكادمييني و مامرسني 

عىل مشاركة خرباتهم/ن مع فريق البحث خالل العمل عىل هذا 

البحث. 

بجمع  قام  الذي  امليداين  اميباكت  لفريق  بالشكر  نتقدم  كام 

البيانات االساسية يف هذا البحث، و كذلك الشكر الجزيل الولئك 

الذين يرغبون ان تبقى هوياتهم مجهولة. 
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عن فريق البحث: 

د.حيان دخان: باحث زميل يف معهد دراسات األديان يف جامعة أوربا املركزية CEU. له كتاب منشور بعنوان “الدولة و القبائل يف سوريا: 
التحالفات غري الرسمية و مناذج الرصاع” 

حسام جزمايت: باحث و صحفي سوري. يركز يف بحثه عىل الحركات السلفية و الجهادية يف سوريا. له منشورات يف عدد من وسائل االعالم 
و املنصات العربية. 

جلنار أحمد: مديرة قسم االبحاث يف اميباكت. ترتكز تجربتها حول القطاع غري الربحي يف سوريا، مع تركيز عىل األبحاث/ دعم املجتمع املدين، 
و التطوير املؤسسايت.

د. سامويل د. هينكن: باحث رئييس يف االتحاد الوطني لدراسة و التصدي لالرهاب START يف جامعة ماريالند يف الواليات املتحدة.  تتضمن 
اهتاممته البحثية العالقات املحورية للعنف يف الحياة اليومية، تقاطعات الجغرافيا السياسية مع االمن، و العنف السيايس يف جنوب رشق آسيا.

 

شورش دوريش: محامي و كاتب سوري يركز يف عمله عىل القضايا السياسية يف السياق السوري الكردي.

ورد الفرايت )اسم مستعار(: كاتب و باحث سوري من دير الزور. يركز يف عمله عىل توثيق الثورة السورية ورسدياتها. له منشورات يف العديد 
من املنصات العربية. له مساهمة يف كتاب “خمس مدن يف الثورة السورية” و كذلك يف مرشوع بحثي سينرش قريباً عن هياكل الحوكمة يف 

محافظة حلب. 

زيك محيش: حائز عىل اجازة يف العالقات االقتصادية الدولية. باحث يف جامعة لندن لإلقتصاد LSE ،وزميل إستشاري يف تشاتام هاوس، و 
رشيك مؤسس للمركز السوري لبحوث السياسات. يركز زيك يف بحثه عىل دراسات التنمية، حيث عمل عىل مجموعة من األعامل البحثية حول 

اآلثار االقتصادية و االجتامعية للرصاع يف سوريا، و مؤرشات الفقر والتهميش متعدد األبعاد والصحة يف سوريا خالل الرصاع. 

اميباكت لألبحاث: هي فرع من اميباكت للدراسات و التنمية مخصص لألبحاث و إدارة الحوار. 

إمباكت IMPACT ، هي منظمة تُعنى بالبحث والتطوير يف مجال املجتمع املدين تم تأسيسها يف برلني عام 2013 ، ولها مكاتب يف العراق 
وتركيا وسوريا.

الفاعلني  التعاون وتبادل الخربات واألفكار بني  تضع املنظمة مهمة دعم املجتمع املدين عىل رأس أولوياتها، وهي تعمل كوسيط يف مجال 

للفاعلني والناشطني يف مجال  الالزم  الّدعم  إمباكت  تقّدم منظمة  العامل. عالوة عىل ذلك،  املدين وأقرانهم حول  املجتمع  املحليني يف مجال 

املجتمع املدين مبا يف ذلك التقييم والبحث والتدريب طويل األمد والدعم املايل، فيام تتبع يف أنشطتها وبرامجها نهجاً متكامالً يراعي الواقع 

املحيل. وتحقيًقا لهذه الغاية، تسعى إمباكت بشكل دائم للمحافظة عىل شبكتها من الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين وتوسيع حجم هذه 

الشبكة بحيث يعمل أفرادها معاً عىل منارصة الدميقراطية وحقوق اإلنسان والتنوع.
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متهيد

بناء قدرة املجتمعات املحلية يف شامل رشق سوريا
عىل الصمود ملنع عودة ظهور داعش

د. سامويل د. هينكن
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إن اإلرهاب والتطرف العنيف ظواهر بالغة التعقيد، وتشتمل عىل مجموعة متعددة من الجامعات ذات األصول واإليديولوجيات واألسباب 

املختلفة. ومع تنامي موجة الحركات املتطرفة التي تنترش و تزعزع استقرار املجتمعات املدنية يف جميع أنحاء العامل، فإن التطرف والتجنيد 

للعنف املتطرف معرتف بهام عىل نطاق واسع باعتبارهام تحدياً مجتمعياُ حاسامُ. إن الفشل يف مواجهة التحدي املتمثل يف التطرف العنيف 

يخلف عواقب كبرية يف العامل الحقيقي. 

إن تعريف “التطرف العنيف” يشكل قضية تربك صناع السياسات والباحثني عىل حد سواء. وعىل غرار الصعوبات التي ينطوي عليها تعريف 

“اإلرهاب”، كثريا ما يرتبط التطرف العنيف من الناحية املفاهيمية باستخدامات ذاتية ومهينة للمصطلح. وعىل الرغم من عدم وجود إجامع 

عىل التعريف، بشطل عام، يعرتف الباحثون واملامرسون بأن اإلرهاب هو تكتيك، يف حني أن التطرف العنيف هو نظام عقائدي ال ميكن فصله 

عن أعامل العنف التي متارس للحفاظ عىل نجاح وبقاء الجامعة )العنف املدفوع أيديولوجيا(. وتصف اإليديولوجيات املتطرفة العنيفة العنف 

التنظيامت  تعتمد  العنف،  كيفية وصف  النظر عن  بأنه رضوري ألغراض دفاعية وهجومية و/أو وقائية. وبغض  الخارجية  الجامعات  ضد 

املتطرفة العنيفة عىل العنف كطريقة أساسية للتعبري داخل منوذجها املتطرف. و تشمل النامذج الرئيسية للتطرف العنيف الحركات العرقية، 

والدينية، والقومية، واملناهضة للحكومة، والحركات ذات القضية الواحدة. وهذه النامذج ال تستبعد بعضها بعضاُ وكثريا ما تتداخل وتتفاعل 

وتعزز بعضها البعض يف بعض األحيان. وعموما، يتجىل التطرف العنيف بطرق متنوعة وبنتائج متباينة.

تعتمد سلسلة التقارير التالية املنشورة من منظمة اميباكت للدراسات و التنمية IMPACT-CSRD ورشكاؤها تعريفاُ عملياً للتطرف العنيف 

واقتصادية  سياسية  أبعاد  ذات  معينة  وإيديولوجيات  معتقدات  وتطبيق  لفرض  العنف  إستخدام  دعم  أو  اإلستعداد الستخدام   “ أنه  عىل 

واجتامعية” وعىل هذا النحو، ميارس التطرف العنيف لفرض السيطرة والسيطرة عىل عالقات القوة، مام يعزز املحسوبية داخل املجموعات 

ويزيل الخالفات خارج املجموعات من خالل إستخدام العنف ضد األفراد والجامعات واملؤسسات واملمتلكات. فالعنف املتطرف - الذي يتخذ 

يف كثري من األحيان شكل اإلرهاب - يؤدي إىل التأثري عىل سلوكيات الجامعات أو تغيريها أو منعها، وإىل تعبئة األنصار واملتعاطفني معها، وإىل 

املساهمة يف التجنيد والتطرف.   

إىل  األفراد  ينضم  ملاذا  و)2(  كيف   )1( العنيف:  والتطرف  التطرف  حول  بحوث  إجراء  إىل  تدفع  مرتابطة  لكنها  واسعة  أسئلة  ثالثة  هناك 

التنظيامت املتطرفة العنيفة، و)3( ما الذي يدفع األفراد إىل دعم التنظيامت املتطرفة العنيفة؟ وبناء عىل ذلك، هناك حجم أدبيات قوي يبحث 

يف أسباب التطرف العنيف ومحركاته، واملسارات املؤدية إليه، لتحديد عوامل التطرف املحتملة املسببة له. ومن املحتم أن يكون هناك تباين يف 

تحديد العوامل واألدوار والظواهر والخربات التي تولد التطرف العنيف. ومع ذلك، هناك إتفاق عام عىل أن التطرف واالنضامم إىل التنظيامت 

املتطرفة العنيفة، عملية مستمرة ليس لها مسار واحد محدد، بل مسارات معقدة متعددة تشكلها األسباب الديناميكية ومستويات السببية.  
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إن الدوافع والهياكل السببية للتطرف العنيف معقدة ومتعددة األبعاد، وبالتايل فإن نهج التعامل معها البد أن يكون كذلك. تتطلب الجهود 

املبذولة ملكافحة التطرف العنيف فهم الجذور النفسية والسلوكية والسياسية واالجتامعية واالقتصادية للتطرف العنيف. وهذا الفهم املعقد 

رضوري لوضع برامج تهدف إىل التخفيف من حدة هذه اإلجراءات ومنعها وتعزيز قدرة الفرد واملجتمع عىل التكيف. ويف حني أن مكافحة 

اإلرهاب تعتمد غالباً عىل إسرتاتيجيات ذات صلة باألمن، فإن برامج مكافحة التطرف العنيف تشمل مجموعة واسعة من املبادرات واألنشطة 

املتدخلة املصممة لتسهيل فك االرتباط، ونزع التطرف، وإعادة التأهيل عىل املستويني الفردي واملجتمعي. وباإلضافة إىل ذلك، تشمل برامج 

مكافحة التطرف العنيف بشكل متزايد الجهود الرامية إىل منع املحسوبية داخل املجموعات الراديكالية من االنتشار يف املقام األول، ويشار 

إىل ذلك باسم منع التطرف العنيف. وبعبارة أخرى، فإن برامج الوقاية من التطرف ومكافحته، باعتبارها نهجاً تدخلياً، تهدف إىل تنمية القدرة 

عىل الصمود بني املجتمعات التي قد تكون عرضة للتطرف العنيف. 

 

الخطة  تركز  الضيق،  التصور  النطاق. يف  أو واسعة  النطاق  العنيف و مكافحته P/CVE ضيقة  التطرف  الوقاية من  برامج  أن تكون  ميكن 

االسرتاتيجية ملكافحة التطرف العنيف عىل تعطيل تجنيد املتطرفني والتطرف يف جهود العنف عىل املستوى الفردي. ومن خالل املفهوم الواسع 

النطاق، يعمل برنامج مكافحة التطرف العنيف عىل تعزيز بناء التحالفات املجتمعية، والتامسك االجتامعي، والقدرة عىل الصمود. ومع مرور 

الوقت، كشفت البحوث واملامرسات عن عدة عوامل هامة يتعني أخذها بعني االعتبار، فضالً عن أسئلة تطرح عند تطوير النطاق املفاهيمي 

للربامج والسياسات واالسرتاتيجيات املستخدمة ملنع التطرف العنيف ومكافحته: 

1-    ما هي أفضل املامرسات يف مجال إعداد برامج مكافحة التطرف العنيف )CVE( من أجل سياق معني وكيف ميكن ضامن إمكانية 

قياس أهداف مكافحة التطرف العنيف، وبالتايل تحقيقها؟

2-   ما الذي )أو من( سيتم إستهدافه )أي العوامل التي تدفع إىل التطرف العنيف(، وكيف سيتم إستهدافها )أي مامرسات التدخل( و 

لتحقيق أي غرض )أالهداف و املخرجات( و التي قد تتأثر مبجموعة من العوامل السياقية؟

3-   كيف سيتم تقييم برامج الوقاية من اتطرف العنيف و مكافحته P/CVE يف سياق معني؟ 

وعند وضع برامج الوقاية من ومكافحة التطرف العنيف ، من األهمية مبكان النظر يف نطاق التدخل، ووسائل االنتقال الربامجية، وكيف ستولد 

األثر األكرب. بعبارة أخرى، البد من وضع نظرية أساسية للتغيري لضامن النجاح. 

وعىل الرغم من عدم وجود منوذج “املقاس الواحد الذي يناسب الجميع”، إال أن اإلجامع الناشئ يف مامرسات مكافحة التطرف العنيف يدرك 

أن نظرية التغيري األساسية التي تعتمد عىل منهجيات تهدف إىل زيادة قدرة املجتمع املحيل عىل مقاومة العنف املتطرف والتخفيف من 

وطأته )النامذج املحلية الحساسة( تظهر إمكانية إحداث تأثري أكرب واستدامة أكرب. وتدرك النامذج املحلية الحساسة املوجهة للمجتمع أنه إذا 

كان مختلف ممثيل أصحاب املصلحة املختلفني مجهزين بشكل أفضل لوضع خطط مجتمعية املنحى لبناء رشاكات وتحالفات محلية ملعالجة 

مسألة مكافحة التطرف العنيف وتعزيز قدرة املجتمعات املحلية عىل الصمود، فمن األرجح أن تقبل مجتمعاتهم املحلية برامجها. إن املزيد 

من القبول ميكن أن يؤدي إىل النجاح يف منع التطرف ومكافحته وتعزيز فك االرتباط ونزع التطرف. وسوف تؤدي برامج مكافحة التطرف 

العنيف األكرث نجاحاً إىل تراجع عدد األفراد الضعفاء الذين يتجهون نحو التطرف العنيف. وباإلضافة إىل ذلك، وعىل مستوى املجتمع املحيل، 

فإن االستثامر يف الرشكاء املحليني لتسهيل تشكيل تحالف أقوى من أصحاب املصلحة املتنوعني من شأنه أن يزيد من القدرة عىل الصمود يف 

حالة العنف املتطرف، ويساعد عىل منع دورات العنف التصاعدي أو التخفيف من حدتها. 

الشاملة  النامذج  فإن  العامل،  أنحاء  االنتشار يف مختلف  املحيل يف  املجتمع  نحو  املوجهة  العنيف  التطرف  مكافحة  برامج  تستمر  ويف حني 

العراق  الدولة اإلسالمية يف  تنظيم  العراق وسوريا، ملنع عودة ظهور  يف  مهمة بشكل خاص يف الرشق األوسط، وتحديداً  والحساسة محلياً 

وسوريا. وتجدر اإلشارة إىل أن األنواع والجهات الفاعلة واألسباب الكامنة وراء التطرف العنيف واإلرهاب يف جميع أنحاء الرشق األوسط تتباين 

تبايناً كبرياً، وأن التطرف العنيف ليس بأي حال من األحوال ظاهرة جديدة يف املنطقة. ومع ذلك، ففي مجموعة التقارير التي تيل ذلك، فإن 
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التصدي لتأثري تنظيم “الدولة اإلسالمية” وتعزيز صمود املجتمعات املحلية ملنع عودة ظهور تنظيم “الدولة اإلسالمية” يف شامل رشق سوريا 

)NES( تحظى بحق باهتامم كبري.  

أدى الصعود الرسيع ل تنظيم “الدولة اإلسالمية” وقدرته عىل إنشاء مناطق والسيطرة عليها إىل تغيري املشهد اإلرهايب العاملي بشكل ملحوظ، 

اإلقليمية ل تنظيم  السيطرة  أوالً، كانت  أمنية كبرية. ويف الرشق األوسط، تجسدت هذه املخاوف األمنية بطرق عديدة.  أثار مخاوف  مام 

“الدولة اإلسالمية” يف كل من العراق وسوريا كبرية، والتزال الدولتان ترتبطان بالحرب والرصاع. ويف أوجها، انترشت الدولة اإلسالمية )الخالفة 

املعلنة من قبل تنظيم داعش( عرب ثلث سوريا )يف شامل رشق البالد يف األغلب( و أربعني باملائة من مساحة العراق، و هي مساحة جغرافية 

يقطنها ما يقرب من مثانية ماليني نسمة.1 ثانياً، جلب نجاح داعش يف التجنيد عدداً كبرياً من املقاتلني اإلرهابيني األجانب إىل املنطقة؛ أكرث من 

30,000 آالف مقاتل من 100 دولة مختلفة جاؤوا إىل سوريا وحدها بحلول عام 2015. 2ثالثاً، أسس تنظيم “الدولة اإلسالمية” نظاماً سياسياً 

واجتامعياً-اقتصادياً بالغ العنف وحافظ عليه، بهدف تحقيق التجانس بني سكانه والقضاء عىل الخالفات املتصورة. وعىل الرغم من أن تنظيم 

الدولة اإلسالمية قد خرس الحقا سيطرته اإلقليمية يف العراق وسوريا، إال أن تأثريه ال يزال مستمراً يف تشكيل العالقات املجتمعية اليوم. ال يزال 

مشهد التطرف العنيف املتعدد األبعاد يف العراق وسوريا معقداً للغاية، حيث ال تزال دوافع التطرف وأسبابه موجودة، مام يولد مخاوف من 

عودة تنظيم الدولة اإلسالمية.   

من أجل تقديم صورة شاملة عن الوضع الحايل للتطرف العنيف يف شامل رشق سوريا واملنطقة بشكل أوسع، تأخذ أبحاث اميباكت نهجاً 

إقليمياً ومحلياً يقوم عىل دراسة حركات التطرف العنيفة يف املنطقة، ليس فقط باعتبارها منتجات لنشاط جهادي عابر للحدود الوطنية كام 

والثقافية، واالجتامعية-االقتصادية.  والدينية،  والعرقية  املحلية،  السياسية  والديناميات  اإلقليمي  للتاريخ  منتجات  باعتبارها  بل  غالباً،  يزعم 

ويف املقابل، فإن إطار عمل وبرامج برنامج مكافحة التطرف العنيف يف IMPACT يأخذ بعني االعتبار ديناميات السياق املحيل التي تعالج 

الرسديات املحلية األسباب االجتامعية واالقتصادية الجذريةللتطرف العنيف يف شامل رشق سوريا. إن املجموعة التالية من البحث تقدم رؤية 

متعمقة ألهداف البحث، املدرجة أدناه، وتوصيات قابلة للتنفيذ لربامج الوقاية من ومكافحة التطرف العنيف P/CVE يف شامل رشق سوريا: 

1-  تحديد الرسديات واملواقف املحلية حول الدوافع لالنضامم إىل الجامعات املتطرفة؛

2-  تحديد األسباب الجذرية االجتامعية واالقتصادية املحلية لظهور الجامعات املتطرفة يف املواقع املستهدفة؛

3-  تحديد الثغرات يف االستجابة لألسباب الجذرية، وتقديم توصيات بشأن التدخالت ملنع عودة ظهور داعش.

1  بوراك، ك. 2021. املنطق اإلقليمي لتنظيم الدولة اإلسالمية: نهج متعدد التخصصات. اإلقليم، السياسة، الحكم، 9 )1(، 94-11.

2  شميد، أ.، وتينيس، ج. 2015. املقاتلون األجانب )اإلرهابيون( مع تنظيم الدولة اإلسالمية: منظور أورويب. تقرير املركز الدويل ملكافحة اإلرهاب، 8 )6(.
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األولويات املحلية و التوجهات العامة
يف شامل رشق سوريا 

 شورش درويش- جلنار أحمد
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امللّخص التنفيذّي:

السيايس  األمني و  الصعيد  السياق املحيل عىل  الجذرية يف  التحوالت  املايض لسلسلة من  العقد  خضعت منطقة شامل رشق سوريا خالل 

التنوع  الجغرافية السورية. حيث يلعب كل من  و االجتامعي و االقتصادي، والتي أدت إىل تشكل حالة خاصة تختلف عن باقي مناطق 

الدميوغرايف يف املنطقة، والبنية الخاصة لهياكل الحكم املحلية التي ظهرت و تطورت خالل سنوات الرصاع دوراً محورياً يف رسم املشهد العام 

ويف تحليل واقع املجتمعات واملجموعات املحلية املختلفة القاطنة يف املنطقة. 

يعتمد هذا التقرير عىل نتائج دراسة استطالعية قام بها فريق اميباكت يف الفرتة الواقعة بني ترشين األول/أكتوبر و كانون األول/ديسمرب 2020، 

الحالية يف منطقة شامل رشق سوريا، وعالقتها مع املجتمعات  السياسية والبنى االجتامعية  الخدمية والتيارات  بهدف استكشاف األوضاع 

املحلية. اعتمدت الدراسة عىل نتائج استبيان لعينة من اكرث من 500 شخص من خلفيات إثنيّة ودميغرافية واجتامعية واقتصادية مختلفة، و 

كذلك عىل مجموعة من املقابالت مع الشخصيات املفتاحية يف املنطقة. 

يف حني يرزح سكان شامل رشق سوريا تحت ضغوطات و معاناة متعلقة بالواقع الذي يفرضه استمرار الرصاع و هي مشابهة للمشهد العام 

يف العديد من مناطق سوريا التي تعرّضت لتدمري البنى التحتية و تردي األوضاع املعيشية و تراجع أو خسارة مصادر الدخل، إال أن الهاجس 

األمني يبقى األعىل عىل سلم األوليات لدى سكان املنطقة، بقيمة مرجحة تعادل %28 بحسب نتائج االستبيان يليها السكن و سبل العيش 

)%20 و %19 عىل التوايل(. إال أنه و من الجدير بالذكر أن االختالفات املحلية يف السياق عرب املناطق الجغرافية املختلفة ملنطقة شامل رشق 

سوريا، تنعكس أيضاً عىل التخوفات األمنية لدى السكان ومصادر التهديد املحتملة. ففي محافظة الحسكة ال تزال عملية “نبع السالم” التي 

قادتها تركيا يف 2019 تلقي بظاللها عىل املنطقة، حيث يعترب %23 من املشاركني باالستبيان من الحسكة أن تركيا متثل التهديد األخطر، تليها 

داعش )%18(. أما يف الرقة و دير الزور تظهر داعش كمصدر أسايس للتهديد مبعدل %23 و %20 بحسب املستحيبني يف املحافظتني عىل 

التوايل.  

أما مبا يخض الخدمات واألولويات املعيشية فتشري نتائج هذه الدراسة أنه نتيجة للتدمري الذي لحق بالبنى التحتية والضعف العام يف إدارة 

املنطقة، رغم الجهود املختلفة لالستجابة من فاعلني مختلفني، فإن الخدمات األساسية التزال حاجة أساسية للسكان، حيث تحتل املرتبة الرابعة 

عىل سلم االوليات بقيمة مرجحة تعادل %18. تشري نتائج االستبيان إىل ان ما يقارب نصف العينة املستهدفة ترى ان توافر خدمات مياه و 

الكهرباء يرتواح بني يسء و يسء جداً. 

عىل صعيد آخر فإن الخدمات النوعية كالصحة و التعليم و القضاء تشكل حالة أكرث تعقيداً وذلك لتعدد الجهات املنخرطة بتقديم هذه 

الخدمات و الرتباطها بالتوجهات السياسية أو االجتامعية. ففي حني تشري نتائج االستبيان إىل أن %68 من العينة املستهدفة قاموا باختيار 

يرون  تعادل 43%  نسبة  فإن  الوقت  نفس  أنه و يف  إال  للتعليم،  األساسية  املصادر  كأحد  الذاتية  اإلدارة  قبل  املدارة من  التعليمية  املراكز 

يف املدارس و املراكز التعليمية التابعة للحكومة السورية خياراً مفضالً. ففي حني يحتل قرب و توافر املؤسسات التعليمية املركز االول يف 

قامئة االولويات مبا يخص قطاع التعليم بقيمة مرجحة تعادل %23 من العينة املستبانة، إال أن القضايا األخرى املتعلقة بالتعليم كاملناهج 

املستخدمة و كفاءات الكادر التدرييس و لغة التدريس و الشهادات و االعرتاف تأيت يف مراكز متقاربة عىل سلم االولويات بقيم ترتواح بني 

%16 و%19. مع العلم أن درجة أهمية هذا العوامل ودورها يف قرار السكان يف اللجوء إىل أحد مصادر التعليم دوناً عن اآلخرى يختلف أيضاً 

باختالف املناطق والخصائص الدميغرافية للسكان. عىل سبيل املثال تحتل لغة التدريس الدرجة الثانية يف سلم االوليات بالنسبة للمستجيبني 

من محافظة الحسكة حيث تتواجد النسبة األعىل من اإلثنيات غري العربية وبشكل أسايس الكرد، يف حني أن لغة التدريس تأيت يف املركز الرابع 

أو الخامس عىل سلم األولويات يف دير الزور و لرقة ذوات الغالبية العربية. 

االستجابة  بقدرتها عىل  الثقة  املنطقة ومستويات  املحلية يف  االدراة  أداء  الرضا عن  تفاوت يف معدالت  إىل  أيضاً  الدراسة  نتائج هذه  تشري 

الحتياجات و تطلعات السكان باختالف املناطق وعمر تجربة اإلدارة فيها؛ ففي حني ترى محافظة الحسكة املعدالت األعىل من الثقة و الرضا 

عن أداء اإلدارات املحلية، و هي املحافظة التي انطلقت منها تجربة اإلدارة الذاتية يف شامل رشق سوريا يف عام 2014، يف املقابل فإن أدىن 

معدالت الثقة و الرضا هي من العينة املستبانة يف دير الزور التي كانت من آخر املناطق التي ُضّمت إىل اإلدارة الذاتية بعد طرد تنظيم 

داعش يف عام 2019. إال أن نتائج الدراسة تشري أيضاً إىل أن نسبة جيدة من السكان )%34 من العينة املستبانة( تعترب أن اإلدارة الذاتية يف 

شامل رشق سوريا هي األقرب إىل توجهاتها عند املفاضلة بني الخيارات األخرى املتوفرة كالحكومة السورية أو االئتالف الوطني لقوى الثورة 

واملعارضة السورية أو الجهات املعارضة األخرى يف حني أن النسبة األكرب %44 ترى أن الجهة محّددة متثلها. 
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 بشكل مشابه وعىل صعيد التوجهات السياسية تشري الدراسة إىل أن النسبة األكرب من العينة املستبانة )%55( ال يشعرون بالتمثيل السيايس 

وأن ال جهة محّددة متثّل توجهاتهم وتطلعاتهم السياسية. هنا أيضاً يلعب العامل الدميغرايف وبشكل أسايس االنتامء االثني دوراً بارزاً يف تشكيل 

التوجهات وتحديد التمثيل. حيث أن ما يقارب ربع العينة املستبانة يف محافظة الحسكة أشاروا إىل أحد األحزاب الكردية باعتباره األقرب 

لتوجهاتهم السياسية. أما يف محافظة الرقة فقد عرب ما يقارب %30 من العينة أن املعارضة السورية تشكل الخيار السيايس األقرب لتوجهاتهم 

يف حني اختار %15 منهم حزب سوريا املستقبل و هو حزب معارض تشكل يف كنف اإلدارة االتية يف الرقة عام 2018. أما عىل صعيد الحكومة 

السورية فبحسب نتائج االستبيان فإن ما يقارب %9 من العينة يف عموم شامل رشق سوريا يرون فيها الخيار األقرب لتوجهاتهم. 

يف غياب الحراك السيايس الحقيقي وضعف التمثيل والرشعية للجهات السياسية بشكل عام، تربز الوجاهات و الهياكل االجتامعية كبديل 

متثييل لسكان املنطقة ومنها الهياكل التقليدية كالعشائر والشخصيات واملؤسسات الدينية أو الهياكل الحديثة املنبثقة من تجربة اإلدارة يف 

املنطقة كاللجان املحلية )الكومني( أو منظامت املجتمع املدين. ففي حني يرى %35 من العينة أن ال جهة محددة متثل مصالحهم عىل الصعيد 

االجتامعي، تتتباين آراء العينة أيضاً بحسب املنطقة. إذ تظهر يف مناطق الحسكة التوّجهات االجتامعية األقرب إىل الهياكل الحديثة، كاملجالس 

املحلية والكومينات و املنظامت املحلية بشكل أكرب من دور العشرية أو الشخصيات الدينية ذات الحضور األبرز يف الرقة و دير الزور. 
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املقّدمة:

برزت تسمية “شامل رشق سوريا” كتسمية جغرافيّة للداللة عىل املناطق التي يرسم فيها نهر الفرات املنطقة من جهتها الغربية فيام تحّدها 

باسم “رشق الفرات”، ولتحل هذه التسمية عوضاً عن “الجزيرة السورية” التي كانت تعني  العراق، والتي تعرف أيضاً  شامالً تركيا ورشقاً 

املحافظات السورية الثالث، الحسكة والرقة ودير الزور وأجزاء من محافظة حلب. أصبحت تسمية شامل رشق سوريا دارجة عند الحديث 

عن املناطق الخاضعة لسيطرة اإلدارة الذاتية بعد أن تّم دحر تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( يف الرقة ودير الزور وريف الحسكة الجنويب. 

تنّوعت الجهات والقوى والفصائل املسلحة التي سيطرت عىل مناطق شامل رشق سوريا، وكانت فرتة سيطرة داعش عىل محافظتي الرقة 

ودير الزور ومناطق محدودة يف محافظة الحسكة أكرث املراحل إثارة للرعب والتخريب للطبيعة اإلثنية واالجتامعية يف املنطقة، ومع اندحار 

داعش عىل يد التحالف الدويل وقّوات سوريا الدميقراطية )قسد( باتت املنطقة يف معظمها تتبع لإلدارة الذاتية، بعد أن كانت اإلدارة ترتكّز يف 

املناطق الكردية وذات الغالبية الكردية يف الرشيط الحدودي الشاميل لسوريا، األمر الذي وّجه األنظار إىل مناطق ينعدم فيها الوجود الكردي 

أو يتضائل، وبالتايل بدأت اإلدارة الذاتية بتغيري اسمها ليستقر منذ ثالث سنوات عىل اإلدارة الذاتية لشامل ورشق سوريا. 

مثة خليط إثني وديني يف هذه املنطقة، العرب والكرد والرسيان اآلشوريني والرتكامن واألرمن والشيشان، مسلمون ومسيحيون وإيزيديون، 

التنّوع السيايس، حيث تتعدد األحزاب الكردية والعربية والرسيانية واالتجاهات الوطنية الجامعة،تنضوي معظم االحزاب  فضالً عن حالة 

والتيارات السياسية أو تتبع لتحالفات املعارضة )اإلئتالف وهيئة التنسيق...( أو تحسب عىل الحكومة السورية ) حزب البعث العريب االشرتايك 

والجبهة الوطنية التقدمية(، باإلضافة إىل التنّوع القبيل العشائري وحضور القبيلة العربية بشكل الفت، وتوّزع املنطقة إىل ريف ومدينة. 

تركّز الدراسة يف قسمها األّول عىل استكشاف الحالة الخدمية والخدمات النوعية، ومقدار رضا السكان عنها، واالختالفات بينها يف املحافظات 

العيش والخدمات األساسية )ماء وكهرباء  السّكان من حيث األمن والسكن وسبل  الثالث، وتسليط الضوء عىل الوضع املعييش، وأولويات 

واتصاالت( وتقييم جودة هذه الخدمات، باإلضافة إىل إفراد مساحة للحديث عن الخدمات النوعية )التعليم والصّحة( وتقييم جودة تلك 

الخدمات وتوفّرها بالشكل املناسب. 

ويف القسم الثاين حاولت الدراسة الوقوف علىى االتجاهات السياسية والبنى االجتامعية للسّكان يف املحافظات الثالث، وهي محاولة لفهم 

أوسع للديناميات االجتامعية والسياسية املؤثرة يف املشهد العام للمنطقة ومستقبلها وذلك بالوقوف عىل اإلدارات املحلّية الحاليّة، وتسليط 

الضوء يف املبحث األّول عىل التمثيل السيايّس من حيث الجهات املمثّلة لتوّجهات السكان يف كل محافظة عىل حدا، فيام تركّز املبحث الثاين 

عىل رصد االتجاهات االجتامعية املمثّلة لتوجهات السكان، ودورها يف املشهد العام. 
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التطّورات منذ عام 2011

خضع شامل رشق سوريا لرصاعات وتقلّبات منذ عام 2011، مع تراجع سلطة النظام املفروضة منذ ستينيات القرن املايض، بدأت سيطرة 

النظام الفعلية تنتهي عرب االنسحابات التي أقدمت عليها القّوات الحكومية صيف 2012، وكانت املنطقة عرضة لتغرّي القوى املسلّحة، البداية 

كانت مع سيطرة فصائل املعارضة املسلّحة، وجبهة النرصة )فرع تنظيم القاعدة يف سوريا( عىل الرقة ومناطق شاسعة من دير الزور، فيام 

بسطت وحدات حامية الشعب ووحدات حامية املرأة سيطرتها عىل املناطق ذات الغالبية الكردية وتنامى دورها بعد أن ألحقت الهزمية 

بفصائل “الجيش الحر” وجبهة النرصة يف رأس العني نهاية عام 2012، فيام انحرس تواجد النظام إىل داخل مربّعات أمنية يف مدينتي الحسكة 

والقامشيل، وليسطر فيام بعد عىل معظم مدينة دير الزور املدّمرة. 

مع صعود تنظيم الدولة اإلسالمية “داعش” أواخر عام 2013 وتخلّصه من منافسيه املحليني، الجيش الحر وجبهة النرصة، بدأت مرحلة مرعبة 

يف تاريخ املنطقة، وبدأ التنظيم اإلقليمي املمتد عىل حدود مساحات شاسعة داخل العراق وسوريا يشكل خطراً يهدد األمن الدويل، وميلك 

آالف املقاتلني الخطرين ويستحوذ عىل موارد مالية ضخمة، ومع حملته العسكرية عىل مدينة كوباين 2014 بدأ العد التنازيل للتنظيم مع 

تدخل التحالف الدويل ملحاربة داعش بقيادة الواليات املتحدة مدعوماً عىل األرض بقوات سوريا الدميقراطية، أفضت الحرب عىل داعش إىل 

هزائم متتالية لحقت بالتنظيم ولتحسم املعارك يف قرية الباغوز 2019، لتتحّول اسرتاتيجية التنظيم إىل اتباع اساليب تحريك الخاليا يف املنطقة 

ال سيام يف ريف دير الزور الرشقي، عرب القيام بعمليات تصفية وفرض مبالغ مالية عىل السّكان تحت مسّميات مختلفة، يف تأكيد عىل بقاء 

التنظيم رغم انهيار “الخالفة”. 

نجم عن هزمية داعش سجن ما يقارب 10,000 من مقاتيل داعش3 ما يستوجب وضعهم تحت املراقبة املستمرة وخاصة بعد حدوث حاالت 

استعصاء متكررة يف السجون، باإلضافة إىل ذلك تحتضن املنطقة ستة مخيّامت للنازحنني مبا فيها مخيم الهول الذي يأوي قرابة 70.000 شخص 

مبا يف ذلك عائالت مقاتيل تنظيم الدولة اإلسالمية.4   

IMPACT-2020 3  خرض خضور: تحديات السالم يف سوريا من دون ادماج رشق الفرات

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/camp-and-informal-site-profiles-northeast-syria-october-2019  4
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املنهجّية:

اعتمدت منهجية الدراسة عىل مقاطعة بيانات كمية ونوعية من مصدرين أساسيني للبيانات

أوالً: مصادر ثانوية، وتتضمن تقارير وأبحاث واحصائيات متوفرة عن املنطقة باإلضافة إىل التقارير اإلخبارية والوثائق الرسمية وغريها. 

ثانياً: مصادر أولية، و تشمل البيانات التي تم جمعها خصيصاً لهذا الغرض باستخدام مصدرين أساسيني:

1-  استبيان استطالع رأي لعينة من سكان شامل رشق سوريا.

2-  مقابالت معمقة مع شخصيات مفتاحية من املنطقة. 

تم تصميم االستبيان من قبل فريق األبحاث يف اميباكت عىل شكل استطالع رأي يغطي ثالثة أقسام رئيسية. يشمل القسم األول عدة أسئلة 

ومستويات  الدخل  ومصادر  وطبيعتها  االقامة  ومكان  والديانة  واالثنية  والعمر  الجنس  وتتضمن:  للمستجبني،  الدميوغرافية  البيانات  حول 

التحصيل العلمي.حيث تشكل هذه البيانات املتغريات االساسية يف تحليل بيانات االقسام االخرى من االستبيان. أما القسم الثاين من االستبيان 

النوعية كالتعلم  اتصاالت( والخدمات  الخدمات االساسية )مياه،كهرباء،  املعيشية و يركز عىل قطاعات  الخدمات األولويات  فيغطي قطاع 

حول  املستجيبني  آراء  استطالع  إىل  باالضافة  توافرها،  و  جودتها  و  ومصادرالخدمات  للمستجيبني  األولويات  ناحية  من  والقضاء  والصحة 

أهم مقدمي الخدمات يف املنطقة. يف حني يغطي القسم الثالث من االستبيان جانب االدارة املحلية والتمثيل السيايس حيث يستطلع آراء 

املستجيبني حول االوليات واملخاوف و التمثيل السيايس و االجتامعي.

االستبيان مجهول الهوية لزيادة الثقة واعطاء الحرية للمستجيبني يف تقديم إجاباتهم، كام يتضمن كل سؤال يف االستبيان خيار رفض االجابة و 

خيار “غري ذلك” أو “ال أعرف” و ذلك العطاء املشاركني الحرية لالمتناع عن االجابة عن أي سؤال ولتجنب االنحراف يف قيم االستبيان نتيجة 

عدم وجود خيار مالئم. 

تم إجراء االستبيان من قبل فريق ميداين من مثانية باحثات وباحثني ذوي خربة سابقة يف املجال موزعني عىل املناطق الجغرافية املختلفة 

املشمولة يف االستبيان من خالل استخدام تطبيق جمع بيانات افرتايض. تم تدريب الفريق امليداين قبل البدء بالعمل من قبل فريق االبحاث 

يف اميباكت حيث شمل التدريب قسمني أساسيني: القسم األول يتعلق باملهارات الالزمة إلجراء االستبيان مبا يف ذلك التعريف و التقديم واعالم 

املستجيب بالغرض من االسئلة وآليات طرح السؤال و تسجيل االجابة. أما القسم الثاين من التدريب فقد ركز عىل محتوى االستبيان ومراجعة 

ونقاش كل سؤال فيه. باإلضافة قام كل فرد من فريق االستبيان بإجراء استبيان تجربة قبل البدء بالعمل للتأكد من وضوح االسئلة و مالمئتها 

و أيضا للتحقق من عدم وجود أي مشاكل تقنية يف االستبيان و منصة جمع البيانات. خالل فرتة اجراء االستبيان كان الفريق عىل تواصل دائم 

مع فريق اميباكت لالجابة عىل اي اسئلة او تحديات تطرأ من بيئة العمل نفسها. 

نظراً لصعوبات التنقل والحركة بسبب انتشار وباء كوفيد19- و التزاماً باالجراءات املتبعة يف املنطقة واملحددة من قبل السلطات املحلية 

تم اجراء غالبية االستبيانات عن طريق الهاتف/االنرتنت )%78( يف حني تم اجراء %22 من االستبيانات بشكل شخيص من قبل الباحثني و 

الباحثات. تم اختيار عينة املستجيبني باعتامد آلية اختيار عينة عشوائية رشائحية لضامن شمول العينة للرشائح و الفئات الدميوغرافية املختلفة 

يف املنطقة مع العلم ان العينة ال تشكل متثيالً احصائياً دقيقاً للتوزع السكاين يف املنطقة كام هو موضح يف قسم محددات الدراسة أدناه. 

أما بالنسبة للمقابالت النوعية املعّمقة مع شخصيات مفتاحية، فقد بلغ عدد املقابالت 15 وقد أجريت مع وجهاء وشيوخ عشائر، وسياسيني 

ومسؤولني حزبيني، وإداريني، من الكرد والعرب والرسيان، ومن مختلف مناطق شامل رشق سوريا )الحسكة - الرقة دير- الزور(، وباالعتامد 

عىل ثالثة باحثني موزعني عىل تلك املناطق بعد أن خضعوا للتدريب املتصل بغاية البحث األساسية. 
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محّددات الدراسة

   التمثيل و اختيار العينة: تم اختيار العينة املختارة لالستبيان باعتامد آلية اختيار عينة عشوائية رشائحية. إال أنه و بسبب التحديات 

املتعلقة بصعوبات الحركة و التنقل وكذلك الخط الزمني القصري للمرشوع وعدم توافر احصائيات دقيقة عن عدد السكان والتوزع 

الدميغرايف لسكان املنطقة فإن العينة ال ميكن اعتبارها ممثلة احصائياً. تجدر املالحظة أن العينة تم اختيارها لتعكس بشكل تقريبي 

التوزع السكاين و الدميغرايف يف املنطقة. 

   إن تعدد الجهات املسيطرة يف منطقة شامل رشق والتخوفات االمنية املرتبطة بذلك دفعت فريق البحث إىل تركيز أغلب العمل 

يف مناطق سيطرة االدارة الذاتية يف شامل رشق سوريا مع استهداف عينة صغرية يف االستبيان عن بعد من مناطق سيطرة الحكومة 

السورية.  

خصائص عينة االستبيان

شمل االستبيان عينة من 504 افراد من سكان شامل رشق سوريا من مدن و بلدات مختلفة يف املحافظات الثالث الرقة و الحسكة و 

دير الزور، %33 منهم من النساء. تنوعت الفئات العمرية للمستجيبني حيث شملت %25 من فئة الشباب )29-18 عامأ( و 26% 

ترتواح اعامرهم بني 30 و 39 عاماً و %25 بني عمر 40 و 59 عاماً، يف حني كان %18 من املستبانني فوق الـ 60 عاماً و %6 تحت 

18 عام. 

العينة بشكل يقارب توزع هذه الفئات يف املنطقة بشكل عام، حيث أن  من ناحية االثنية والدين واللغة االم فقد تنوعت ايضاً 

%67 من العينة هم من العرب و %28 من الكرد و %3 من اثنيات اخرى يف حني فضل %2 من املستبانني عدم الترصيح باالثنية 

التي ينتمون لها. بشكل مشابه تنوعت اللغة االم للمستبانني مع %68 اختاروا العربية كلغتهم االساسية و %28 اختاروا الكردية. 

اما من ناحية الدين فقد رصح %95 من املستبانني انهم ينتمون لدين االسالم مقابل %1 فقط من الديانة املسيحية يف حني فضل 

%3 من املستبانني عدم الترصيح بديانتهم. أما فيام يخص االنتامء العشائري فقد أكد %35 من املستبانني عدم انتامئهم ألي عشرية، 

مقابل %17 ممن رصحوا بانتئمهم لعشرية البكارة، يف حني توزعت باقي العينة عىل مجموعة من القبائل و العشائر منها شمر، طي، 

العقيدات، البوشعبان و غريها. 

عىل صعيد آخر و انعكاساً لنسب النزوح العالية يف املنطقة نتيجة الرصاع يف السنوات االخرية، فقد شملت العينة نسباً متساوية من 

النازحني او املقيمني. إال أن ما يزيد عن نصف العينة )%53( فضلوا عدم الترصيح بطبيعة و نوع اقامتهم، يف حني تنوعت طبيعة 

االقامة لل %47 البقية من العينة حيث رصح %63 منهم انهم يقيمون يف منازل اجار مقابل %5 فقط ممن يقطنون منزالً ميتلكونه 

و %19 يقيمون يف مراكز ايواء مؤقتة. 

االقتصادية  العوامل  من  أساسيني  كعاملني  الدخل  مصدر  و  التعليمية  الخلفية  أيضاُ  االستبيان  شمل  فقد  سبق،  ما  إىل  باالضافة 

االجتامعية. حيث أن %29 من العينة املشمولة باالستبيان هم من حملة الشهادات الجامعية او التدريب املهني، مقابل %19 من 

حملة الشهادة الثانوية )12 سنة دراسية( و %20 من حملة الشهادة االعدادية )تسع سنوات دراسية( و %14 ممن أمتوا التعليم 

االبتدايئ )ست سنوات دراسية( يف حني ان %16 من العينة هم من غري املتعلمني.  

أما مبا يخص مصدار الدخل فيشكل العاطلون عن العمل %34 من العينة املختارة، يف حني تأيت االعامل الحرة يف املرتبة االزىل من 

ناحية مصادر الدخل ب %19 من العينة، يليها التوظيف الثابت )%14( و التوظيف املؤقت )%13(. يف حني رصح %7 من املستبانني 

باعتامدهم عىل املساعدات كمصدر دخل أسايس.  
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القسم األّول: 

األولويات املعيشّية والخدمات

أوالً: الوضع املعييش

أثرت الحرب بدرجة كبرية عىل األوضاع املعيشية للسكان يف شامل ورشق سوريا، بخاصة يف املناطق التي شهدت معارك أفضت إىل تدمري 

البنية التحتية بخاصة يف الرقة ودير الزور وريف الحسكة الجنويب، يف بعض املدن مثالً كانت شبكات املياه وشبكات الرصف الصحي والطرق 

مدمرة بالكامل، يف املقابل، فإنه يف املناطق التي مل تحدث فيها معارك ما تزال البنية التحتية فيها صالحة بدرجات متفاوتة. عرفت منطقة 

شامل ورشق سوريا بأنها األقل منواً يف سوريا، إذ وصلت معدالت البطالة فيها إىل %40 حتى عام 2011 رغم أنها متثّل “سلة غذاء سوريا” 

واملصدر الرئيس للقمح والشعري والقطن واملوايش، كام إنها تنتج %80 من النفط يف سوريا ومن الغاز الطبيعي، لكن رغم خروج شامل رشق 

سوريا من سيطرة الحكومة السورية إاّل أن واقع الحرب وسوء األداء اإلداري واالقتصادي وغياب االسرتاتيجية االقتصادية وسحب الدعم عن 

املواد األساسية )الخبز والبنزين( وضعف الخدمات العامة من ماء وكهرباء وطرق، وتعرث عملية االستثامر األمثل للموارد النفطية نتيجة النقص 

الحاد يف املعدات ووسائل االنتاج والتسويق، ساهمت يف تردي األوضاع املعيشية للسكان. 

أدت خسارة جزء كبري من السكان ملصادر معيشتهم الرئيسية، املكاتب واملحال التجارية والخدمات الزراعية واملنشآت الصناعية الصغرية 

، إىل تردي األوضاع  الرشائية  قّوتها  السورية  اللرية  العالية وفقدان  التضخم  التهريب وباإلضافة إىل معدالت  املوايش، ونشاط حركة  وتربية 

املعيشية، إذ يكشف %44 من مستجيبي العينة أن أوضاعهم سيئة وسيئة جداً، فيام أشار %14 إىل أن وضعهم املعييش جيد وجيد جداً، 

وبطبيعة الحال فإن %42 قيّموا وضعهم باملتوسط)Figure 1(. بالنظر إىل التبابنات يف هذا التقييم بناء عىل التوزع الجغرايف يظهر جلياُ ان 

العينة املستبانة يف دير الزور تعطي تقييامُ اسوأ بشكل عام للوضع املعييش مبا يقارب %60 من العينة قيمت الوضع باليسء او اليسء جداً. 

)Figure 2(

Figure 1 كيف تقيم الوضع املعييش لك و لعائلتك يف الوقت الراهن
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Figure 2 كيف تقيم الوضع املعييش لك و لعائلتك يف الوقت الراهن- تقسيم بحسب املحافظة

تانياً: األولويات العاّمة

Figure 3 االولويات العامة مرتبة بحسب االهمية

أ-األمن
يقف األمن عىل رأس األولويات التي يركّز عليها السكان يف شامل رشق سوريا، إذ حازت %28 عىل سلم األولويات يف االستبيان )Figure 3(، مبا 

ميثله األمن هنا مبفهومه العام من حيث الشعور العام باالمان من قبل السكان يف املناطق املستهدفة. تنطلق املخاوف األمنية للسكان منطلقة 

 Figure( 18% من اعتبارات عّدة؛ ففي الشامل/الحسكة قال %23 من املستجيبني أن تركيا متثّل أكرب التهديدات لألمن يف املنطقة يليها داعش

4(، حيث أن هناك تخّوف من تكرار تجربة عملية “نبع السالم” الرتكية التي استهدفت منطقتي رأس العني وتل أبيض وأفضت إىل موجات 

نزوح كبرية فاقت 300 ألف نازح من املنطقتني باإلضافة إىل املناطق املجاورة يف الدرباسية وكوباين )عني العرب(5، وعند سؤال املستجيبني عن 

 Figure( شعورهم باألمان بدى أن %57 موافقتهم عىل األمان يف املنطقة، وهي نسبة مرتفعة يف محافظة الحسكة قياساً عىل بقية املحافظات

8(، حيث مل تشهد محافظة الحسكة تهديدات فعلية من داعش خالل السنوات الثالث املاضية باإلضافة إىل أن املناطق الحدودية ال تشهد 

مواجهات مع القوات الرتكية وفصائل املعارضة املسلّحة باستثناء ريفي بلديت أبور راسني وتل متر املتاخمتني ملنطقة رأس العني. 

shorturl.at/bmGMO  5
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Figure 4 ما هو التهديد االكرث خطورة المن املنطقة؟ رتب بحسب االهمية- الحسكة

يف حني أن املخاوف يف املناطق األبعد حدودياً، أي يف الرقة ودير الزور فتمثّلت مخاوف املستجيبني يف عودة سيطرة داعش حيث قال 23% 

يف الرقة و%20 من دير الزور أنه ميثل أهم التهديدات األمنية )Figure 7, Figure 6(، حيث غرّيت داعش من اسرتاتيجياتها بعد الهزمية 

العسكرية التي منيت بها يف الباغوز 24 آذار/مارس 2019، حيث يواصل مقاتو داعش شن هجامت منتظمة يف مناطق شامل رشق سوريا. 

بحسب املنظمة الدولية لحامية املنظامت غري الحكومية INSO فقد تم رصد 636 حادثة أمنية مرتبطة بداعش يف الفرتة ما بني ترشين االول/

 .) Figure 5(اكتوبر 2020 و متوز/يوليو 2021، منها 416 يف دير الزور وحدها

وقد وقع ما يقرب من 135 من جميع األحداث التي تم رصدها 

بني  من  الرشقي،  الزور  دير  محافظة  ريف  يف  البصرية  منطقة  يف 

املناطق األكرث ترضرا من سوء األحوال االقتصادية يف منطقة الدراسة 

بأكملها. باإلضافة إىل ذلك، كان أعضاء “قوات سوريا الدميقراطية” 

أو منتسبون إىل “اإلدارة الذاتية”، أو محاوروهم املحليني، األهداف 

الرئيسية للهجامت يف جميع أنحاء شامل رشق البالد. وهذا يشري 

إىل نية تنظيم “الدولة اإلسالمية” تقويض الحكم املحيل ورفع كلفة 

التابعة لها. وردا عىل  التعاون مع اإلدارة الذاتية والقوات األمنية 

ضغوط من هذا القبيل، إستقال يف 11 آذار/مارس مثانية أعضاء يف 

بسبب  الزور،  دير  البصرية، وسط  املنشأ حديثا يف  املدين  املجلس 

مخاوف أمنية. 

 : اكتوبر 2020 و متوز 2021. املصدر  Figure 5 هجامت داعش يف شامل رشق سوريا بني 

INSO
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Figure 6  ما هو التهديد االكرث خطورة المن املنطقة؟ رتب بحسب االهمية- دير الزور

Figure 7  ما هو التهديد االكرث خطورة المن املنطقة؟ رتب بحسب االهمية - الرقة

Figure 8 ىل أي حد تتفق مع العبارة التالية: بشكل عام اشعر باألمان يف منطقتي
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ب. السكن

خلّفت الحرب عىل داعش وموجات النزوح الداخيل املتعددة األسباب مشكلة مرتبطة بالسكن، إذ يشغل موضوع السكن ثاين األولويات 

لدى العيّنة املستجيبة حيث أشار %20 إىل السكن باعتباره األولوية )Figure 3(، يفرّس هذا األمر عىل نحو مطابق للعينة إذ أن %63 من 

املستجيبني كانوا ممن يقطنون يف بيوت مستأجرة مستقلة، فيام كانت بقية العينة موزّعة عىل ماليك البيوت واملقيمني يف مراكز اإليواء املؤقت.

عىل سبيل املثال بلغ حجم الدمار يف الرقة%80، ما يعني أن إعادة اإلعامر ال يتناسب مطلقاً مع حجم املبالغ الهزيلة التي أعلنت عنها الدول 

املفرتضة لرعاية العملية، والتي حددت هدف تلك املبالغ بإزالة األلغام وتنفيذ مشاريع يف قطاع املساعدات الغذائية واملياه والصحة ومساعدة 

الالجئني فقط6. 

تربط مسألة السكن بشكل وثيق مبسألتني، توقّف الحرب وعودة النازحني إىل مناطق سكناهم األصلية كام يف حالة نازحي مناطق رأس العني 

وتل أبيض ممن خرسوا مناطق سكنهم جراء عملية “نبع السالم” الرتكية أواخر عام 2019، أما املسألة الثانية فمرتبطى بتنفيذ برنامج إعادة 

اإلعامر واملرتبط أساساً بالحل السيايس يف سوريا. 

ج. سبل العيش 

تحتل سبل العيش، و املقصود بها مصادر الدخل االساسية و االمكانية عىل تأمني املتلزمات الرصورية للحياة،املرتبة الثالثة يف أجوبة املستجيبني. 

املتاحة  واملوارد  السوريني  احتياجات  بني  بشدة  الفجوة  التساع  نظراً   ،)Figure 3( األهم  األولوية  متثّل  العيش  أن سبل  اعترب 19%  حيث 

لدعمهم،مع العلم أن %80 من السوريني يعيشون تحت خط الفقر بحسب تقديرات االمم املتحدة ، مع ارتفاع نسبة البطالة والدمار داخل 

سوريا7. تناهز كتلة املوظّفني لدى اإلدارة الضاتية يف شامل رشق سوريا 200 ألف موظف موزّعني عىل القطاعات العسكرية واالمنية والخدمية 

واإلدارية، كام يعترب حضور منظامت املجتمع املدين عىل ما توفّره من فرص عمل للموظفني واملتعاقدين أحد الروافد االقتصادية املهمة، إذ 

كانت نسبة من أفصحوا يف البيان عن مصادر دخلهم بأنها ناتجة عن التوظيف الثابت واملؤقت %27 ، باإلضافة إىل هامش األعامل الحرة 

املرتفع والذي قال %19 من املستجيبني أنه ميثل مصدر دخلهم فضالً عن التحويالت البنكية التي يرسلها املقيمون يف أوربا ولبنان والخليج 

 .)Figure 9( وكردستان العراق إىل ذويهم. يف حني أن نسبة العاطلني عن العمل كانت %34 من املستجيبني

Figure 9 ما هو مصدر الدخل الرئييس لك و لعائلتك

shorturl.at/vAHRY  6

https://news.un.org/ar/audio/2019/03/1028831  7
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بالتضّخم وغالء  العام  النفط، وصعوبة تصدير االنتاج، وبيعه بأسعار زهيدة، والتأثر  انتاج  الزراعة خالل سنوات الحرب وضعف  تراجعت 

األسعار عزز الرتدي االقتصادي العام يف املنطقة، إىل ذلك تبدو املنطقة بحاجة إىل تعزيز سبل العيش عرب برامج تنموية وهياكل حكم تستجيب 

الحتياجات املواطن األساسية ودعم للسلع االساسية، وكذلك دعم املنشآت واملرشوعات الصغرية حيث ال تكفي الوظائف العامة املتاحة لتأمني 

سبل العيش لكافة السكان. 

د. الخدمات األساسية )الكهرباء - املاء - االتصاالت( 

تعاين املنطقة ضعفاً عاّماً يف الخدمات األساسية، ال سيّام يف قطاعات املاء والكهرباء واالتصاالت والطرقات، السبب الرئييس يعود إىل سنوات 

الحرب والتدمري الذي طال البنية التحتية، ترجع اإلدارة الذاتية سوء البنية التحتية إىل الحرب التي وقعت يف هذه املناطق، الجسور والطرق 

وشبكات الرصف الصحي واملياه كانت مدمرة. يف بعض املدن والبلدات مثالً كانت شبكات املياه وشبكات الرصف الصحي مدمرة بالكامل8. 

تحظى مسألة الخدمات أهمية لدى السكان يف الحاالت التي ال تشهد معارك وحروب أو تبدو مستقرة نسبياً وبدرجة أكرب من املناطق التي 

 .)Figure 3( تشعر بهواجس أمنية، هذا بدوره يدفع %18 من املستجيبني العتبار الخدمات األساسية األولوية األهم

إىل ذلك ترى عينة املستجيبني يف كامل منطقة شامل رشق أن%34 أن توافر خدمات املياه جيدة إىل جيّدة جداً، فيام رأى%18 أنها متوسطة، 

و%48 وصفتها بالسيئة إىل السيئة جداً )Figure 10(. أّما فيام خص جودة املياه فقد عرّب %35 بالقول أنها جيدة إىل جيدة جداً، و%27 أنها 

)Figure 11 ( ًمتوسطة، فيام قا ل %38 بأنها سيئة أو سيئة جدا

ذات األمر ينطبق عىل الكهرباء التي تنقسم بدورها إىل الكهرباء النظامية، والخدمة التي يقّدمها أصحاب املولّدات الخاصة والتي تعرف يف 

الوسط الشعبي بكهرباء “األمبريات” والتي تتعطّل مولّداتها بشكل دائم نتيجة الضغط املستمر عليها، يرى %30من مستجيبي االستبيان يف 

شامل رشق سوريا أن توافر خدمة الكهرباء جيدة إىل جيدة جداً، فيام قيم مستجيبون آخرون مثّلوا %22 من العينة بأن الخدمة متوّسطة، 

وقال %48 بأنها سيئة إىل سيئة جداً )Figure 10(. أما فيام خّص جودة خدمة الكهرباء يرى%39 بأنها جيدة إىل جيدة جداً، و%19 بأنها 

)Figure 11( ًمتوسطة الجودة، يف حني رأى %42 بأنها سيئة أو سيئة جدا

 وكذلك األمر مع قطاع االتصاالت وخدمات االنرتنت حيث قال %41 بأنها جيدة إىل جيدة جداً، و%23 قيموها بالوسط، يف حني رأى 36% 

بأنها سيئة أو سيئة جداً )Figure 10(. أما من حيث جودة الخدمات فقد رأى %36 بأنها جيدة إىل جيدة جداً، ومتوسطة لدى %26، وسيئة 

.)Figure 11( أو سيئة جداً لدى %38 من العينة املستجيبة

الطرق  السورية مل تكن تويل حالة  الحكومة  املديدة والحرب، فضالً عن أن  الصيانة  نتيجة عدم  املواصالت  الطرق وضعفت شبكة  تآكلت 

األهمية الالزمة، أّما إصالحات اإلدارة الذاتية فتفتقر إىل الجودة. الحكومة ال متد اإلدارة باملواد الخام الرضورية لتعبيد الطرق، وعدم وجود 

مصايف للمشتقات البرتولية يؤثر عىل أعامل صيانة وتأهيل وجود حالة الطرق9، أما العينة فقد اعتربت %35 منها بأنها جيدة إىل جيدة جداً، 

28 متوسطة، يف حني اعتربها %37 بأنها سيئة أو سيئة جداً )Figure 10(. أما جودة هذه الخدمة اعترب %35 بأنها جيدة أو جيدة جداً، و33% 

  .)Figure 11( ًوسط، فيام قيمها %32 بأنها سيئة إىل سيئة جدا

8  مقابلة مع سليامن عرب، الرئاسة املشرتكة لهيئة لجنة البلديات واإلدارة املحلية يف إقليم الجزيرة.

9  مقابلة مع سليامن عرب، الرئاسة املشرتكة لهيئة لجنة البلديات واإلدارة املحلية يف إقليم الجزيرة
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و  االنرتنت  املياه-  الكهرباء-  التالية:  االساسية  الخدمات  جودة  تقيم  كيف    Figure 11

االتصاالت- املواصالت و النقل العام

Figure 10 كيف تقيم مستوى توافر الخدمات االساية التالية: الكهرباء- املياه- االنرتنت و 

االتصاالت- املواصالت و النقل العام

ه. الخدمات النوعية )التعليم - الصّحة( 
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التعليم:
 

ُربطت العملية التعليمية يف شامل رشق سوريا بالسياسة بشكل مبارش بالسياسة ما جعلها مشكلة مركّبة، البداية كانت مع تدريس اللغة 

الكردية ووضع مناهج خاصة مبدارس اإلدارة الذاتية، وأخرى عربية يف املناطق ذات الغالبية العربية، مع تواجد طفيف ملدارس الحكومة 

أواسط عام 2020 أفىض إىل تدريس مناهج  الزور  املناهج كام حصل يف دير  أن االحتجاجات عىل منت  بالتالميذ، كام  السورية واكتظاظها 

اليونسيف ما ييش مبعاين الرفض للمناهج بطريقة أو بأخرى، يضاف إىل ذلك أن مسألة رشعية اعرتاف الحكومة بالشهادات الصادرة عن اإلدارة 

الذاتية يشكل عقبة كربى أمام العملية التعليمية. 

تشّكل مسألة توافر وقرب املدراس واملنشآت التعليمية أولوية التعليم األوىل بالنسبة للطلبة وذويهم، إذ ذهب رأي %23 من املستجيبني إىل 

ذلك) Figure 12(، ولعل النسبة الكربى تشري إىل بعد املدراس واملنشآت الخاصة بالحكومة السورية، حيث أن مسألة عدم اعرتاف الحكومة 

السورية بالشهادات الصادرة عن دوائر اإلدارة الذاتية تؤرق األهايل والطلبة معاً، إذ يرى %16 من املستجيبني أن االعرتاف بالشهادات أولوية 

باعتبارها مشكلة بحاجة لحل خاصة وأنّها مشكلة سياسية يف املقام األّول بني الحكومة السورية واإلدارة الذاتية، إذ ترفض الحكومة خروج 

العملية التعليمية من يديها وترفض كذلك التفاوض يف شأنها، رغم مساعي اإلدارة الذاتية بالتحصل عىل اعرتاف مبدارسها وشهاداتها. 

تحتل املناهج املرتبة الثانية يف سلم األولويات، إذ قال %19 من املستجيبني ذلك، حيث إن املناهج تشكل املوضوع األكرث إثارة لالنقسام 

داخل املجتمع، إذ ال يوجد اتفاق كردي عام حول محتوى املناهج وكذلك ال يوجد قبول عريب للمناهج بشكلها الحايل، العتبارات متعلّقة 

باإليديولوجيا. 

العتبارات متصلة بترسيع العملية التعليمية التي أرشفت عليها اإلدارة الذاتية برزت مشكلة أخرى عىل السطح وهي مسألة كفاءات الكوادر 

التعليمية، حيث يرى %17 من املستجيبني أنها إحدى أولويات التعليم التي يجب الوقوف عليها. عىل صعيد آخر، فإن التعدد اللغوي و لغة 

التدريس املعتمدة تشكل ايضاً عامالً مهامً يف تقييم قطاع التعليم يف املنطقة، و ذلك نتيجة التعدد اإلثني يف املنطقة بخاصة يف املناطق ذات 

الغالبية الكردية واملدن املختلطة إثنياً. حيث ترى نسبة %17 من املستجيبني أن لغة التدريس متثّل األولوية بالنسبة لهم، عىل سبيل املثال 

يتألف طلبة مدارس اإلدارة الذاتية يف القامشيل بغالبيتهم املطلقة من الكرد ممن يتلقون دروسهم باللغة الكردية، األمر الذي أبعدهم عن 

تعلم اللغة العربية بالشكل املطلوب المتام الدراسة يف الجامعات التي تعتمد اللغة العربية يف نظام التدريس. يف حني أن الطلبة املنخرطني 

لدى مدارس الحكومة السورية، فإنهم يجهلون القراءة والكتابة باللغة الكردية، ضمن مناهج الدولة عىل األقل، مع إمكانية حصولهم عىل 

دروس يف اللغة الكردية خارج املدرسة. 

Figure 12 رتب االولويات الخاصة بخدمات التعليم بحسب االهمية
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الصحة: 

ترّضر قطاع الرعاية الصحية يف سوريا بشكل كبري طيلة فرتة الحرب، ونتيجة للحرب عىل داعش دّمرت وتترّضرت البنية التحتية لقطاع الصحة 

يف شامل رشق سوريا ال سيّام يف دير الزور والرقة، إذ خرجت العديد من املشايف واملستوصفات عن الخدمة، حيث إن توزّع املشايف كان عىل 

النحو التايل بحسب وزراة الصحة السورية للعام 2017، يف الحسكة يوجد 31 مشفى ويف دير الزور 28 والرقة 11 تنقسم ما بني مشاٍف عامة 

وخاصة10. حيث بلغ عدد املشايف العامة يف محافظة الحسكة 5 مشايف ال تحتكم الحكومة السورية سوى عىل مشفى “القامشيل الوطني” يف 

حني يخضع مشفى “رأس العني الوطني” لسلطة فصائل الجيش الوطني السوري )املعارض( بعد أن سيطرت عىل املدينة أواخر عام 2019، 

فيام بقية املشايف ترشف عليها اإلدارة الذاتية، أما يف الرقة والتي يبلغ عدد املشايف الحكومية 4 مشايف فقد باتت تتبع لإلدارة الذاتية وكذلك 

األمر يف دير الزور ففيها 6 مشايف حكومية يتواجد معظمها يف حيّز سيطرة الحكومة السورية ذلك أنها تقع داخل املدينة، الرشيحة األكرب 

 .)Figure 13( 29% من املستجيبني لالستبيان ترى يف توافر العيادات واملستوصفات املجانية األولوية األهم إذ بلغت نسبتهم ما مجموعه

يرشف عىل قطاع الصحة، هيئات الصحة، التابعة لإلدارة الذاتية ومنظمة الهالل األحمر الكردي، والتي أرشفت عىل ترميم املشايف وتويّل إدارتها 

أو إقامة مستوصفات طبية وترميمها كام يف ترميم مشفيي هجني وأبو حامم يف دير الزور مؤخراً، باإلضافة إىل قيام اإلدارة الذاتية بإنشاء 

مشاٍف خاصة الحتواء جائحة كوفيد 19 عرب إقامة سلسلة مشايف خاصة كام يف الحسكة والقامشيل أو إنشاء أقسام ضمن املشايف بغرض 

معالجة مرىض الجائحة. 

من بني مشكالت القطاع الصحي هو النقص الكبري يف الكوادر الطبية. تسبب تدمر نظام الرعاية الطبية يف سوريا بعد سنوات من الحرب، 

إىل فرار عدد كبري من العاملني يف املجال الطبي، وخاصة األكرث خربة منهم ،وهي املشكلة التي تعاين منها مناطق شامل رشق سوريا بحسب 

ترصيحات رسمية عن هيئة الصحة يف اإلدارة الذاتية11، األمر الذي أثّر عىل اعتامد السكان عىل خدمات العيادات الخاصة حيث رأت ما نسبته 

%15 أن توافر العيادات الخاصة ميثل األولوية بالنسبة لهم عىل ما قاله املستجيبون لالستبيان. 

تتوفّر األدوية بنسبة تصل إىل %95 يف حني أن أسعار الدواء مرتبطة بسعر رصف الدوالر يف البنك املركزي وهي بذلك ال تخضع لالستقرار، 

عالوة عىل أن أسعار الدواء مرتفعة بنسبة %28 قياساً إىل مناطق الداخل الخاضعة لسيطرة الحكومة واألسباب تعود إىل تكاليف الطريق 

الطويلة وما تفرضه الحواجز من رضائب عىل حركة املرور12، وميثّل توافر األدوية وأسعارها أحد أبرز أولويات الصحة يف املنطقة حيث أشار 

%22 من املستجيبني إىل ذلك. 

 Figure 13 ترتيب االولويات الخاصة بقطاع الصحة بحسب االهمية

http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=177&language=ar-YE  10

shorturl.at/iERW9  11

12  بحسب لقاءات مع صيادلة مقيمني يف املنطقة
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القسم الثاين:

 اإلدارة املحلية والتمثيل السيايس 

أوالً: اإلدارات املحلية 

تشكلت اإلدارة الذاتية لألقاليم )الجزيرة،كوباين، عفرين( يف العام 2014 ويف شامل رشقي سوريا تشكلت اإلدارة بشكلها الحايل يف العام 2019 

كان ذلك نتيجة تطورات شهدتها املنطقة برمتها. البداية كانت يف إعالن اإلدارة الذاتية يف الكانتونات الثالثة، الجزيرة -كوباين- عفرين، لكن 

بعد عملية غصن الزيتون التي قادتها تركيا وفصائل املعارضة املسلحة و التي أت إلىسيطرتهم عىل منطقة عفرين يف عام 2018، أدى ذلك 

إىل تقلّص مساحة اإلدارة بخروج ثاين أكرب الكانتونات من يد اإلدارة. يف املقابل أدت املعارك بالضد من تنظيم داعش إىل توّسع اإلدارة الذاتية، 

جنوب كانتون الجزيرة، يف شامل ورشق سوريا ليصار إىل السيطرة عىل الرقة وإنهاء حكم داعش وإقامة إدارة محلية مدنية فيها ثم إقامة 

إدارة محلية يف دير الزور يف عام 2019، حيث تشّكلت اإلداراة الذاتية لشامل ورشق سوريا يف العام 2019. 

طرحت اإلدارة الذاتية نفسها بديالً عن الحكومة املركزية، وأعطت بالتايل لإلدارات املدنية وهياكل الحكم املحلية مساحة من الحرية املالية 

الذاتية لشامل ورشق سوريا أنه “تحرتم كل ادارة قوانني اإلدارات األخرى وسجالتها الرسمية  والقانونية، وقد خص امليثاق األسايس لإلدارة 

وإجراءاتها القضائية” وأّن “لسكان كل إدارة ذاتية ومدنية حق التمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها املواطنون يف مختلف اإلدارات”. 

أما كيفية اتخاذ القرار فيكون عرب املجالس العامة، هناك املجلس العام عىل مستوى شامل رشقي سوريا وهناك مجالس األقاليم واملناطق، كل 

مجلس يناقش القضايا وفقاً للقوانني الناظمة يف اإلدارة الذاتية. يقوم املجلس العام مبناقشة القرارات واملقرتحات القادمة من مجالس األقاليم، 

وتقوم الهيئة التنفيذية يف شامل رشقي سوريا بتنفيذ القرارات الصادرة. عىل سبيل املثال فإن مجلس إقليم الجزيرة مخول بإصدار قرارات يف 

منطقة الجزيرة بعد رفع املقرتح للمجلس العام.املجلس الترشيعي يناقش القرارات واملجلس التنفيذي يرسم خطة لتنفيذ وتطبيق القرارات. 

أما آلية القرارات تعتمد عىل مبدأ املجالس بدءاً من الكومني وانتهاًء باملجالس العامة لألقاليم13. 

تفتقر املجالس املحلية لعنرص الرشعية إذ مل تجِر انتخابات الختيار أعضائها وهي عىل ذلك “سلطة أمر واقع” يف حني يتم اختيار األعضاء 

بالتعيني. تربر اإلدارة مسألة عدم إجراء عمليات انتخاب، إال عملية انتخاب واحدة يف شامل رشقي وسوريا، والتي من املفرتض أن تجري كل 

عامني، بأن السبب يكمن يف الهجامت الرتكية التي أّدت إىل تأجيلها، لذا مل تكن األرضية مناسبة إلجراء انتخابات دميقراطية بشكل دوري14، 

يف الوقت الذي وعد فيه مجلس سوريا الدميقراطية )مسد(15 بإجراء االنتخابات خالل عام من اإلعالن عن ذلك يف مؤمترها العام الذي جرى 

أواخر 2020. 

متثل اإلدارات املحلية السلطة املحلية التي تكون عىل متاس مبارش مع السكان، األمر الذي يضعها يف مواجهة املطالبات الخدمية واألمنية، كام 

أن ميزانية اإلدارات الذاتية املدنية تعجز عن تلبية متطلّبات السّكان كلّها، نظراً إىل حجم الدمار والتلف الذي طال البنية التحتية والرضر 

بامللكيات الخاصة، وبحسب اإلدارة الذاتية فإن بعض املناطق تحتاج مليزانيات كبرية تعجز اإلدارة عن توفريها بسبب الحصار املفروض عليها، 

وتحاول اإلدارة بإمكاناتها الذاتية إصالح البنى التحتية املدمرة وتوسيعها يف املدن التي مل تشهد الحروب16.

)PYD( 13  مقابلة مع فوزة اليوسف، عضو الهيئة الرئاسية يف حزب االتحاد الدميقراطي

14  مقابلة مع سليامن عرب، الرئاسة املشرتكة لهيئة لجنة البلديات واإلدارة املحلية يف إقليم الجزيرة 

15  مجلس سوريا الدميقراطية )مسد(: ُعقد املؤمتر التأسييس للمجلس يف مدينة ديريك/شامل رشق سوريا/ 9 كانون األول/ديسمرب 2015، وهو املرجعية واملظلة السياسية لإلدارة 

https://m-syria-d.com/?page_id=8821 :الذاتية لشامل ورشق سوريا وقوات سوريا الدميقراطية، لالستزادة

16  مقابلة مع سليامن عرب، الرئاسة املشرتكة لهيئة لجنة البلديات واإلدارة املحلية يف إقليم الجزيرة 
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التقسيم االداري لالدارة الذاتية يف شامل رشق سوريا

وفقاً للامدة 1 الفقرة األوىل من امليثاق االسايس لالدارة الذاتية 2019: تتشكل االدارة الذاتية لشامل ورشق سوريا من اإلدارات التالية:

- االدارة املدنية الدميقراطية يف دير الزور

-  االدارة املدنية الدميقراطية يف الرقة 

- االدارة املدنية الدميقراطية يف الطبقة  

- االدارة املدنية الدميقراطية يف منبج وريفها

-  االدارة الذاتية الدميقراطية لعفرين

- االدارة الذاتية الدميقراطية ملنطقة الفرات

- االدارة الذاتية الدميقراطية للجزيرة 

ترشح املاّدة 2 هيكلية االدارة الذاتية لشامل ورشق سوريا التي تتكّون من

1- املجلس العام

2- املجلس التنفيذي

3- مجلس العدالة

تعكس اإلمكانيات املحدودة مقدار الرضا الشعبي عن أداء السلطات املحلية وموقعها يف التمثيل واالستجابة لتوقعات السكان، يبدو ذلك 

متأرجحاً يف املحافظات الثالث، فمقدار الرضا يف املناطق الكردية والعربية املختلطة كام يف الحسكة أكرب من مثيالته يف الرقة ودير الزور حيث 

أن %36 من املستجيبني يف الحسكة وافقوا عىل أن السلطات املحلية متثّلهم )Figure 14( وأبدت نفس النسبة رضاها عن اإلدارات املحلية 

)Figure 15( فيام كان منسوب الثقة بأن االدارة املحلية قادرة عىل االستجابة لالحتياجات و التوفعات قد ارتفع لـ 41% )Figure 16(، يف حني 

أن الرقة التي شهدت خدمات وأماناً أكرب كان قياساً إىل دير الزور فإن مقدار الرضا العام بحسب االستبيان كان %27، ويف دير الزور بدا أن 

غري املوافقني عىل متثيل السلطات املحلية لها أكرب ومبقدار %41 من املستجيبني وانحدر منسوب الرضا العام إىل %13 يف حني مل يتجاوز الثقة 

بالسلطات املحلية %22، إىل ذلك تتامثل نظرة املحايدين يف االستبيان حول سؤالهم عن متثيل السلطات املحلية لهم واستجابتها لتوقعاتهم إذ 

تراوحت بني 26 و%30 يف املحافظات الثالث.

Figure 14 إىل أي حد تتفق مع العبارة التالية: اشعر ان السلطات املحلية متثلني و تستجيب لتوقعايت
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Figure 15  إىل أي حد تتفق مع العبارة التالية: انا راض بشكل عام عن اداء السلطات املحلة الحالية

Figure 16 إىل أي حد تتفق مع العبارة التالية: أثق بأن السلطات املحلية قادرة عىل االستجابة لالحتياجات و التوقعات

ثانياً: التمثيل السيايس 

تُدخل مسألة اختيار الجهة التي متثّل التوجهات السياسية السكان يف مفاضلة بني خيارات محددة، تتمثل باإلدارة الذاتية والنظام/الحكومة 

السورية واملعارضة عىل اختالف هيئاتها، ورغم وجود اعرتاضات عىل أداء اإلدارة والسلطات املحلية وعدم اعتبارهام ممثلتني لرشيحة كبرية 

من املستجيبني كام يف دير الزور، إاّل أن املفاضلة بني الخيارات املتاحة السابقة، دفعت بالقسم األكرب من املستجيبني يف املحافظات الثالث إىل 

اعتبار اإلدارة الذاتية هي الجهة املمثلة للتوجهات العامة، بواقع %53 يف دير الزور و%42 يف كل من الحسكة والرقة، يف حني أن اختيارات 

الحكومة السورية مل يتجاوز %17 يف أفضل األحوال وكان ذلك يف الرقة، يف حني أن األجابات األهم التي تلت اختيار اإلدارة كانت لصالح عدم 

تعيني جهة محددة وهي نسبة الفتة يف املحافظات الثالث، ففي الحسكة أجاب نحو %41 بذلك، يف حني كانت النسبة %26 يف املحافظتني 

 .)Figure 17( األخرتني
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Figure 17 بشكل عام من هي الجهة التي تشعر انها االكرث متثيالُ لتوجهاتك ؟

الحسكة

يلعب التعدد اإلثني الدور الكبري يف رسم التوجهات السياسية يف محافظة الحسكة، فاملحافظة تشكل أبرز مناطق التواجد الكردي يف سوريا 

إىل جانب تواجد الرسيان اآلشوريني. بالنسبة للكرد متثّل األحزاب الكردية أنسب حالة سياسية لتمثيل توجهاتهم السياسية ذلك أن املشاعر 

القومية املقرونة بالحرمان من الهوية الثقافية والسياسات التمييزية املديدة تشكل الدافع األبرز لدى املجتمع الكردي للتمّسك باألحزاب 

القومية، يف حني أن حضور األحزاب العابرة للقومية، أي الوطنية، يكاد يكون ضعيفاً للغاية. ما يصدق عىل الكرد يصدق عىل بقية اإلثنيات، 

العرب والرسيان يف محافظة الحسكة. 

تأسس أول األحزاب الكردية باسم الحزب الدميقراطي الكردي يف سوريا يف عام 1957، ومن رحم ذلك الحزب خرجت كل األحزاب الكردية 

التي واصلت عملية االنشقاق التنظيمي لتتعدد أسامء األحزاب، وتعترب جميع األحزاب أنها عىل صلة تاريخياً بالحزب األم. 

تنقسم الخارطة الحزبية الكردية إىل ثالثة أطراف رئيسية: يشّكل حزب االتحاد الدميقراطي الالعب األهم يف املنطقة، نظراً الحتكامه عىل 

سياسية  أجسام  مع  تكوين عالقات  أجاد  أنه  كام  املنطقة،  الذاتية يف  اإلدارة  أسس  الذي  الحزب  وباعتباره  السلطة يف شامل رشق سوريا، 

واجتامعية يف املنطقة كام يف تأسيسه ملظلة مجلس سوريا الدميقراطية )مسد(، وتجمع سيايس كردي تحت مسمى “أحزاب الحركة الوطنية 

الكردية” بغرض دعم حلفائه من األحزاب الكردية السورية التي ال تنتمي للمجلس الوطني الكردي. استطاع االتحاد الدميقراطي عرب سياسة 

التحالفات وما ميتلكه من سلطة من إقامة عالقة مع الوسطني العريب والرسياين، فمجلس سوريا الدميقراطية عىل سبيل املثال يعترب الغطاء 

الذاتية وهو صاحب قرار سيايس يخص مناطق اإلدارة، ومسؤول عن العالقات مع أطراف املعارضة السورية والحوار مع  السيايس لإلدارة 

االتحاد  مع  تجمعه  التي  السياسية  األطر  يف  والعشائرية  االجتامعية  التشكيالت  وعرب  واضح  غري  بشكل  العرب  يشارك  السورية.  الحكومة 

الدميقراطي، الوضع مختلف بعض اليشء بالنسبة للرسيان إذ يشارك حزب “االتحاد الرسياين” يف القرار السيايس و يف “الكثري من املسائل التي 

تخص اإلدارة الذاتية”بحسب قيادة حزب االتحاد الرسياين.17 ومن خالل اختيار املستجيبني كانت نسبة أحزاب الوحدة الوطنية الكردية بقيادة 

 .)Figure 18( االتحاد الدميقراطي %13 من مجموع املستبانني، وهي بذلك أعىل نسبة يحوزها إطار سيايس يف املحافظة

أما الطرف الثاين فيالخريطة السياسية الكردية فيتمثل بأحزاب املجلس الوطني الكردي املدعومة من قيادة الدميقراطي الكردستاين )أربيل( 

17  مقابلة مع سنحاريب برصوم، الرئيس املشرتك لحزب االتحاد الرسياين
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والتي يعترب حزب الدميقراطي الكردستاين-سوريا أكربها إىل جوار حزب يكيتي، والعديد من األحزاب األقل فاعلية من هذين الحزبني. تأسس 

املجلس يف خريف 2011 بغية تشكيل منّصة لألحزاب الكردية السورية والعديد من املنظاّمت والتنسيقيات الثورية، بغرض توحيد مطالب كرد 

سوريا وتشكيل قطب سيايس كردي موّحد، ويف العام 2014 انضم املجلس إىل االئتالف الوطني السوري بعد أن وقّع الجانبان عىل بروتوكول 

يضمن للكرد شكالً من الرشاكة واالعرتاف، إاّل أن حضور املجلس يف الوسط العريب باملنطقة يبدو ضعيفاً فهو يركز عىل مطالب كرد سوريا 

بشكل خاص ويسعى إىل إقامة سوريا دميقراطية تعددية اتحادية )فدرالية( وإىل اعرتاف دستوري بوجود الكرد السوريني، إاّل أنه ويف عام 

2020 عمل إىل تأسيس “جبهة السالم والحرية” مع املنظّمة الدميقراطية اآلثورية، وتيار الغد السوري برئاسة أحمد الجربا، واملجلس العريب 

للجزيرة والفرات، وذلك بغاية تعزيز موقعه يف العالقة مع املكّونات املحلية أسوة بحزب االتحاد الدميقراطي. يرى %10 من املستجيبني أن 

املجلس الوطني الكردي هو األقرب لهم سياسياً.
أما الطرف الكردي الثالث فيبدو أقل حضوراً، وميثل هذا االتجاه بشكل واضح حزيب الدميقراطي التقدمي الكردي يف سوريا وحزب الوحدة 

الدميقراطي الكردي يف سوريا، وهام من أبرز حزبني تجاوزتهام الحوارات بني الطرفني الكرديني اآلخرين. 
يف موازة الحضور الكردي هناك حضور عريب يف شكل عشائري أكرث مام هو حضور سيايس، فالحضور السيايس يقترص عىل حزب البعث العريب 
االشرتايك أي النظام السوري، وما يزال البعث يحتكم عىل نسبة من الحضور العريب يف الحسكة وخاصة يف أوساط املوظفني واملسؤولني يف 
املحافظة وهم بطبيعة الحال ال يتمتعون بأدىن حرية سياسية بعيداً عن قرارات السلطة املركزية وقيادة الحزب. باإلضافة إىل ذلك تتواجد 
األحزاب واألطر املعارضة لكنها قليلة الفاعلية يف املشهد العام، يضاف إىل ذلك وجود أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية املتحالفة مع حزب 
البعث كاألحزاب الشيوعية، ومع تشكيل اإلدارة ظهرت أحزاب تسعى إىل تجميع العرب والكرد يف تنظيم واحد إاّل أن الفكرة تبدو غريبة 
عىل منطقة تشهد منذ عقود استقطاباً قومياً وأنظمة حزبية قومية مغلقة، كتأسيس حزب سوريا املستقبل الذي ميكن وصفه بأنه حزب عابر 

للقومية. 

إاّل أن تعدد األحزاب بكرثة يف محافظة الحسكة ال يعني أن املجتمع يوايل األحزاب وينتظم فيها عىل ما قالته نتائج االستبيان حيث أن النسبة 

األعظم من املستجيبني قالت بأن الجهة األقرب لها سياسياً “غري محددة” وقد كانت نسبتها %55 من العينة، فيام كان الحضور األقل لصالح 

املعارضة مبختلف تشكيالتها إذ إن %1 من املستجيبني وجدوها األقرب لهم، وهي نسبة تعكس سوء أحوال املعارضة وخطابها يف املحافظة 

إىل حد بعيد.  

 Figure 18 من هي الجهة ايل تشعر انها االقرب ملواقفك السياسية؟- الحسكة
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الرّقة 

حظر حزب البعث الحاكم وجود أحزاب معارضة يف عموم سوريا منذ تسلّمه الحكم 1963، ونتيجة للقسوة املفرطة اتجاه األحزاب املعارضة 

تم تحجيم النشاط املعارض واقتصاره عىل شخصيات وكيانات سياسية صغرية، وعىل عكس حالة “غض النظر” عن وجود بعض أنشطة األحزاب 

الكردية والتي كانت تتعرّض بدورها للمساءلة األمنية والعقاب، كانت األحزاب العربية أو الوطنية، من خارج قوس السلطة، تعاين من وطأة 

سياسات الحظر، ففي الرقة وأسوًة بباقي املحافظات السورية كان البعث والجبهة الوطنية التقدمية يسيطران عىل الحياة السياسية. 

مل تساعد سنوات الحرب عىل نشوء حالة سياسية يف شامل رشق سوريا إذ مل يحدد أغلب املستجيبني %37 جهة محددة باعتبارها األقرب إليهم 

سياسياً )Figure 19(. ومع أن نسبة معتربة من املستجيبني %29 قالوا أن املعارضة أقرب إليهم سياسياً، إاّل أن واقع املنطقة ال يشهد حراكاً 

معارضاً جّدياً، كام أن معنى املعارضة ميتد عىل طيف واسع من الهيئات واألحزاب املعارضة، كاإلئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة وهيئة 

التنسيق الوطنية والتجّمعات األخرى كمنّصة موسكو ومنّصة القاهرة. حيث يرى معارضون أن العملية السياسية يف شامل رشق سوريا ال ميكن 

لها أن تنجح كون الجهة املهيمنة ال تسمح بعملية سياسية وهي سلطة أمر واقع، وبالتايل ال يوجد مجال للمشاركة يف ظل هيمنة العسكرة 

وعدم وجود هامش سيايس نتيجة األوضاع األمنية وحالة التضيق18.

يف 27 آذار مارس 2018 تأسس حزب جديد يف كنف اإلدارة الذاتية، حمل اسم حزب سوريا املستقبل، وأعلن عنه يف مدينة الرقة حيث حمل 

شعار “سورية دميقراطية تعددية ال مركزية”، إاّل أن الحزب أثبت حضوراً ال فتاً يف املناطق العربية، يدلل عىل ذلك أّن نسبة املستجيبني التي 

ترى يف حزب املستقبل الجهة األقرب لهم بلغت %15 وهي نسبة مرتفعة قياساً بحزب مستجد. 

مثة نسبة سكانية قليلة من الكرد يعيشون يف الرقة، كانت نسبة منهم تعيش يف تل أبيض قبل عملية “نبع السالم الرتكية” واضطرت إىل النزوح 

إىل الرقة، إضافة إىل انتقال الكثري من العوائل من كوباين للعمل يف الرقة وهذا يفرّس التواجد الكردي يف املدينة واملحافظة حيث أن %6 من 

املستجيبني رأوا أن أقرب إىل أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، و%2 قالوا بأن املجلس الوطني الكردي هو األقرب لهم، إىل حّد ما تتامىش هذه 

األرقام مع نسبة التواجد الكردي يف املحافظة ككل.

Figure 19 من هي الجهة ايل تشعر انها االقرب ملواقفك السياسية؟- الرقة

18  مقابلة مع محمد زيك الهويدي، شخصية سياسيّة من الرقّة
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دير الزور 

ال تختلف التوّجهات السياسية يف دير الزور عن الرقة بشكل كبري، وخالل العقود األربع قبل اندالع االحتجاجات يف سوريا، كان حضور حزب 

البعث طاغياً، ثم وبدرجة أقل بكثري أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية املتحالفة مع البعث، باإلضافة إىل حضور قليل لجامعة اإلخوان املسلمني 

املحظورة وحزب البعث “املوايل للقيادة العراقية” وكذلك األحزاب املعارضة اليسارية والقوميّة، لكن حضور األحزاب يف ظل حالة الحظر التي 

فرضها الحزب الحاكم بقي غري ذي أثر يف الحياة العاّمة. 

نتيجة لواقع خروج دير الزور املستجد من تحت سيطرة تنظيم داعش، والركود السيايس وحظر األحزاب منذ تسلّم حزب البعث السلطة يف 

سوريا، بقيت املنطقة، شأن معظم املناطق السوريّة، أقرب إىل منطقة ال تحتكم عىل حياة سياسيّة، فضالً عن عدم وجود أحزاب تنشط يف 

الوقت الحايل لتمثّل أبناء املنطقة، وعىل هذا النحو جاءت إجابات املستجيبني بنسبة عظمى حيث قال %72 أن ال جهة محّددة متثّلهم سياسياً 

)Figure 20(، هذه النسبة تعكس حتى درجة قريبة األوضاع السياسيّة الخالية من اتجاهات قادرة عىل متثيل السّكان، فيام قال %10 بأن 

املعارضة متثّلهم، ال يغفل هنا أّن املنطقة جرى فيها استقطاب بني املوالني للحكومة السورية واملعارضة قبل وبعد سيطرة داعش لكنه مل يكن 

استقطاباً لكتل برشية كربى، ومع تسلّم اإلدارة الذاتية حكم املنطقة مل تظهر قوى سياسيّة قادرة عىل التمثيل السيايس، يف حني أّن التمثيل 

االجتامعي/ العشائري بقي أسبق وأكرث حضوراً يف داخل املشهد العام للمحافظة. 

Figure 20 من هي الجهة ايل تشعر انها االقرب ملواقفك السياسية؟- ديرالزور

 

ثالثاً: التمثيل االجتامعي

يف إزاء التمثيل السيايس تربز مسألة حضور القوى االجتامعية، من شيوخ عشائر ووجهاء محلييني، إىل الهيئات االجتامعية الجديدة التي جاءت 

جرّاء تطبيق منوذج الحكم الجديد الذي وضعته اإلدارة الذاتية، كالكومني )Box 1(، باإلضافة إىل بروز دور املنظاّمت املدنيّة التي بدأ حضورها 

يتنامى يف املنطقة منذ عام 2011. 

الحسكة

بطبيعة الحال تختلف التوجهات االجتامعية يف محافظة الحسكة التي تبلغ مساحتها حوايل 23 ألف كم2 عن مثيالتها يف الرقة ودير الزور، 

إذ تربز يف مناطق الحسكة التوّجهات االجتامعية األقرب إىل الهياكل السياسية، كاملجالس املحلية والكومينات، بشكل أكرب من دور العشرية 

املهم يف مناطق أخرى من شامل رشق سوريا. 



32  

ورغم أن معظم مستجيبي العينة مل يحددوا جهة متثليهم االجتامعي وهم %37، فإن نسبة عالية منهم %33 رأت يف الكومني جهة اجتامعية 

متثّلهم يف مناطق محافظة الحسكة، فيام برز دور املنظاّمت املحلية أيضاً كجهة تقوم بتمثيل فئات اجتامعية، كاتحادات ومنظاّمت ومؤسسات 

املرأة والشبيبة والفن واألدب واإلعالم والتنمية واألبحاث واإلغاثة والصحة، ولعل تنامي دور املنظاّمت املدنية تضاعف خالل سنوات األزمة 

ومع قبول اإلدارة الذاتية تواجدها عىل كرثتها وتعددها ، كام يربز من االستبيان دور محدود للعشرية او للوجهاء املحليني بنسبة %8 و 6% 

 .)Figure 21( عىل التوايل من العينة

الكومون أو الكومني

هو أصغر خلية مجتمعية ، يتشكل من عدة عائالت )15 إىل 50 عائلة(، تعيش يف منطقة محددة ، كالحارات أو األحياء أو القرى 

الصغرية، يضم يف عضويته عدة عائالت و عرشات األفراد من كال الجنسني ممن تزيد أعامرهم عن ستة عرش عاماً، وتتم عملية تنظيم 

االنتخابات ملجلس الكومني بدعوة السكان يف منطقة الكومني سواء يف الحي أو القرية ببطاقات اسمية ثم يبدأ االقرتاع بشكل رسي 

وتعلن أسامء الفائزين عىل الفور ويشرتط يف رئاسة املجلس أن تكون مشرتكة من رجل وامرأة ممن حققوا عىل األصوات. بناء الكومني 

بدوره يقوم عىل هدفني األول “تنظيم املجتمع بحيث يكون قادرا عىل إدارة نفسه و تسيري شؤونه” فيام الهدف الثاين فيتمثّل يف 

“توفري آلية لتقديم الخدمات للشعب بأسهل الطرق و أرسعها و أقلها مخالفات” وعىل سبيل املثال توزيع الغاز املنزيل عىل األحياء 

التي يتواّلها الكومني.

Figure 21 عىل الصعيد االجتامعي، ما هي الجهة التي تشعر انها االكرث متثيال ملصالحك و اهتامماتك؟- الحسكة

الرقة 

عىل عكس دور العشرية املتواضع إىل حّد ما يف مناطق محافظة الحسكة، يربز دور العشرية يف محافظة الرقة ويتداخل إىل حد ما الوالء 

السيايس لألفراد مبقدار انتامئهم للعشرية أو بعدهم عنها، تتواجد يف محافظة الرقة التي تبلغ مساحتها حوايل 19 ألف كم2 قرابة 36 عشرية 

، وأحياناً تتضّمن العشرية عّدة أفخاذ وحتى بيوتات، ولعل أكربها هي عشرية العفادلة، والولدة. تشّكل العشرية يف ظل غياب الدولة مظلّة 

حامية ألبنائها، إاّل أّن هذا الدور مقرون بقدرة السلطات العاّمة عىل حامية األفراد؛ فالعشرية وفقاً لرأي سائد تستطيع حامية أبنائها يف حال 

كان هناك توافق داخل العشرية، وأكرث العشائر تقوم بهذا الدور بعيداً عن حامية السلطات، يف حني قد يكون للسلطة دور سلبي وتكون سبباً 

يف استقواء طرف ضد آخر، وحصول نزاعات وخالفات بني العشائر19، ودور الحامية يبقى مقروناً بدور رئيس العشرية املؤثر والفاعل واملسؤول 

والقادر عىل حامية أبناء العشرية، فيام يتوقف هذا الدور أيضاً عىل العامل العددي، أي إىل كرثة أبناء العشرية الذي يساهم يف تقديم الحامية 

لها20.   

19  مقابلة مع حامد عبدالرحمن الفرج، شيخ عشرية الولدة، الرئاسة املشرتكة للمجلس الترشيعي يف الطبقة

20  مقابلة مع جامل العثامن املهاوش، وجيه اجتامعي من عشرية الحسون.
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هناك ثقة بدور العشرية، رغم الرتاجع الكبري يف أدوارها التقليدية، ففي الرقة رأى %22 من املستجيبني أن شيخ العشرية والعشرية هي الجهة 

قّوة هذين  املحيّل  العشرية والوجيه  لها )Figure 22(، يعكس هذا االهتامم بشيخ  املحيّل ممثاّلً  الوجيه  لهم، و%16 رأت يف  األكرث متثيالً 

التمثيلني داخل املجتمع رغم التبّدل الذي خضعت له املجتمعات ووجود سلطة سياسية وعسكرية وإدارية. 

يف إزاء ذلك مثّة أصوات ترى أن العشرية مل يعد يف مقدورها القيام مبهامتها التاريخية، إذ ال ميكن للعشرية تأمني شكل من أشكال الحامية 

نتيجة للحالة املسلّحة املوجود عىل األرض، وليس يف حسابات العشائر السعي لتشكيل حالة مسلّحة، وخاّصة عشائر الرقة ألنها “مساملة” 

وأنها باتت أقرب إىل حالة مدينية يف الوقت الحارض، ورغم وجود تكتالت وتحالفات محلية )عشائرية( لكنها ليست موجهة ضد الدولة أو 

سلطات أمر الواقع21.  

إذ  املجتمع  أحد ممثيل  ثقافية وعشائرية ومهنية مختلفة،  املتأتية من خلفيات  االجتامعية  الشخصيات  أي  االجتامعّي،  الوجيه  أيضاً  ميثّل 

ميكن اعتبار هذه الفئة أقرب إىل الوسط العشائري، ورأى %16 من مستجيبي العيّنة أن الوجيه االجتامعي ميثّلها، يف حني أن %10 قالت أن 

املنظاّمت املحلية هي من األكرث متثيالً، وبرز أيضاً يف الرقة دور وإن كان محدوداً لرجال الدين “الشخصيات الدينية” وهم إما خطباء أو أمئة 

مساجد أو ممثلوا االتجاهات الدينية والصوفيّة وكانت نسبة العينة التي قالت بذلك %8، يف حني أن دور الكومني املرتفع يف محافظة الحسكة 

كان أقل بكثري يف محافظة الرقة ومل يتجاوز %4، عىل أّن النسبة األعظم %38 مل تحدد الجهة األكرث متثيالً اجتامعياً، وهي اإلجابة التي تشّكل 

 .)Figure 22( النسبة األعظم يف املحافظات الثالث

Figure 22 عىل الصعيد االجتامعي، ما هي الجهة التي تشعر انها االكرث متثيال ملصالحك و اهتامماتك؟- الرقة

دير الزور

تتشابه البنية االجتامعية يف الرقة وريف دير الزور ذو الحضور العشائري، عىل عكس مدينة دير الزور التي تشّكل فيها الروابط العائلية 

واالجتامعية واملدينية أبرز سامت املجتمع وبدرجة أقل العالقات املبنيّة عىل أساس العشرية، ولعل عشرييت العقيدات والبكارة تشّكالن أكرب 

العشائر يف محافظة دير الزور التي تعترب ثاين أكرب محافظات سوريا لجهة املساحة، بعد محافظة حمص، إذ تبلغ مساحتها نحو 33 ألف كم2، 

وبدورها تقسم العشائر الكربى كهاتني العشريتني إىل العديد من العشائر املتفّرعة واألفخاذ العشائرية. 

مع انقسام العشرية إىل عّدة توّجهات سياسية، فقدت العشرية بعدها املركزّي الذي ميثّله شيخ العشرية، كام أن االنقسام طاول التصّورات 

العاّمة حول دور العشرية الحايل، فالعشرية هي الوحيدة التي تستطيع إيجاد الحلول واالستقرار ألبنائها، وتفرض العشرية هيبتها وال تسمح 

21  مقابلة مع ثامر ملحم الدرويش، شيخ عشرية الشبل
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الحد خارج العشرية التعدي عىل أبنائها22، ولكن يف اغلب األحيان ويف ضل التفكك االجتامعي الذي حصل إثر الثورة أصبحت العشرية أضعف 

من ان تعرب عن تطلّعات أبنائها23. 

هناك دراية لدى العشائر باحتياجات أفرادها،ومن خالل الصيغة الرباغامتية التي انتهجتها العشائر أصبح مبقدورها التكيّف مع كل الجامعات 

الحاكمة املتعاقبة عىل حكم املنطقة، هذه الصيغة أّدت إىل انخراط العشائر يف سلك الوظائف وتويّل املناصب يف اإلدارة الذاتية، فمن خالل 

اندماج العشرية ومشاركتها اإلدارة الذاتية يف جميع املؤسسات العسكرية واملدنية تكون العشرية ضمنت سالمة أبنائها واكسبتهم قوة حيث 

أنهم أصبحوا من أصحاب القرار وبدورهم يحمون ويساعدون بقية أبناء العشرية24. وتؤمن العشرية مظلة حامية ألفرادها من خالل مشاركتها 

يف عملية حفظ األمن والتزامها بالقوانني وتعاونها مع اإلدارة الذاتية لحفظ املنطقة والتكاتف معها وأيضا بالنسبة للعشرية هناك ثقل وموازين 

تفرض األمان ملواطنيها كونهم ينتمون للعشرية فبحسب قوتها وتكاتفها يكون الغطاء أمكن25.

باقي  أعىل من  نسبة  أن  قال %31 ذلك، يف حني  إذ  اجتامعياً  متثّلها  التي  الجهة  تحدد  املستجيبة مل  العينة  األعىل من  النسبة  كانت  وإذا 

املحافظات رأت يف العشرية الجهة املمثلة لها اجتامعياً %28، فيام قال %10 أن الوجيه املحيّل ميثّلهم )Figure 23(، وهذه النسبة ميكن 

إضافتها إىل دور العشرية بشكل من األشكال عىل اعتبار أن الوجهاء املحليون هم أقرب إىل حالة اجتامعية متاثل شيوخ العشائر وإن كانت أقل 

نفوذاً منها، والوجهاء بطبيعة الحال هم من أبناء العشائر واملاّلك والشخصيات االعتبارية التي متتلك التأثري عىل مجموعات سكانية وتستطيع 

أن تجمع حولها حلقات اجتامعية من مختلف العشائر والطبقات.  

من داخل املجتمع العشائري واملحافظ بدرجة كبرية يربز دور رجال الدين مبا هم خطباء وأمئة مساجد أو شخصيات لها بعدها الروحي يف 

الحلقات الصوفيّة، إذ قال %17 أن هذه الشخصيات متثّلها، وبطبيعة الحال ال ينطوي مثل هذا االنزياح نحو الدين عىل أبعاد مرتبطة بداعش 

وسنوات حكمها بقدر ما هو مرتبط بطبيعة املجتمع الذي يضع الدين يف مصايف الهوية املحلّية والعابرة للعشرية. 

يرتاجع دور الكومني يف دير الزور كام يف الرقة، وميكن إرجاء املسألة إىل الحضور العشائري القائم، وإىل حداثة نظام الكومني يف املحافظة التي 

تخلّصت من حكم داعش منذ 2019، وهذا يجعل من نسبة املستجيبني التي رأت يف الكومني ممثاّلً لها األقل حيث قال %9 ذلك وهذه النسبة 

وإن كانت أعىل من مثيلتها يف الرقة، إاّل أنها تبقى أبعد بكثري من النسبة التي حازتها يف الحسكة. 

Figure 23  عىل الصعيد االجتامعي، ما هي الجهة التي تشعر انها االكرث متثيال ملصالحك و اهتامماتك؟- دير الزور

22  مقابلة مع إبراهيم الهفل، شيخ من عشرية العكيدات

23  مقابلة ذياب شيخ الجيالت، رئيس املجلس الترشيعي بدير الزور

24  مقابلة مع إبراهيم الهفل، شيخ من عشرية العكيدات

25  مقابلة ذياب شيخ الجيالت، رئيس املجلس الترشيعي بدير الزور
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خالصة:
 

حاولت هذه الدراسة تقديم نظرة استقصائية عامة حول مجموعة من أهم العوامل التي ترتبط ارتباطاً مبارشاً مبنطقة شامل ورشق سوريا يف 

الوقت الراهن. إال أنه و نظراً للتحوالت السياسية واالجتامعية املتسارعة يف املنطقة والتغرّي الطارئ عىل هياكل الحكم املحلية والبنى االجتامعية 

والواقع الخدمي واملعييش لسكان املنطقة، فإن هذه الدراسة تشكل مقدمة ملقاربات أوسع وأكرث تعمقاً لهذه العوامل والديناميكيات.

 بشكل أسايس يربز موضوع التمثيل السيايس والحوكمة كقضايا ذات أهمية كربى تستدعي البحث والتعمق يف حيثياتها وتداعياتها، من ناحية 

عالقة السكان بالسلطات املحلية ومستوى التمثيل والثقة بهذه السلطات و قدرتها عىل االستجابة لالحتياجات وكذلك عن عالقتها بالتوجهات 

السياسية. 

 وبشكل مشابه تقدم نتائج هذه الدراسة مدخالً للتعمق باملفاهيم ومحددات السياق املتعلقة باألمن العام يف املنطقة وتأثري القوى املحلية 

و اإلقليمية عىل الواقع األمني واملعييش للسكان، حيث خلصت الدراسة إىل أن الواقع األمني واالحساس العام باالمان يشكل األولوية القصوى 

للسكان يف املنطقة، و كذلك فإن توفري االمان واالستقرار يرتبع عىل قامئة التوقعات من الدور الذي يجب أن تلعبه سلطات الحكم املحيل 

والفاعلني  املصلحة  املختلفة ألصحاب  واالدوار  الجانب  تفاصيل هذا  والتقيص يف  البحث  من  املزيد  يستدعي  املحلية، مام  االدارة  وهياكل 

املختلفني يف املنطقة وآليات البناء عليها لتصميم خطط استجابة و تدخل مالمئة. 

عىل صعيد آخر، سلطت هذه الدراسة الضوء عىل التباينات الشاسعة بني املناطق الجغرافية املختلفة يف منطقة شامل رشق سوريا سواء من 

حيث السياق العام أو الجزئيات املتعلقة بالعالقة مع سلطات الحكم املحلية وبنى التمثيل االجتامعي. و تشري نتائج الدراسة إىل مجموعة من 

العوامل ذات التأثري عىل هذه التباينات، األمر الذي يفرض العمل عىل تطوير آليات وبرامج لتسهيل الحوار وتبادل الرؤى واألفكار بني الفئات 

واملكونات املختلفة بغية ردم الهوة ورفع املستوى املعييش لسكان املنطقة. 
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سياق تاريخي للعمل املسلح يف دير الزور 

ورد الفرايت
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مقدمة:

تحاول الورقة تقديم عرض تاريخي مكثف لألحداث املرتبطة بحالة التطرف العنيف التي أثرت عىل محافظة دير الزور خالل الفرتة السابقة 

عىل انطالق الثورة السورية وحتى احتالل املنطقة من قبل تنظيم داعش ثم تقهقره أمام سيطرة قوات سوريا الدميقراطية )قسد( مدعومة 

بالتحالف الدويل من جهة، وقوات النظام مدعومة بروسيا وميليشيات إيران من جهة أخرى.

تسلط الورقة الضوء بداية عىل البنية االجتامعية والدينية لسكان محافظة دير الزور، ثم تتوسع يف دراسة بدايات ظهور أفكار التطرف العنيف 

يف املنطقة يف فرتة حرب العراق كحالة مفتاحية سنتبع آثارها يف أحداث املحافظة خالل العقد املنرصم، مع يشء من التفصيل يف أثر ترابط 

دير الزور مع محافظة األنبار يف العراق، وانخراط عدد كبري من شبابها يف حالة املقاومة العراقية وتأثرياتها عىل أحداث الثورة يف رشق سوريا، 

حيث تشكل املنطقة من دير الزور إىل بغداد امتداداً متجانساً عشائرياً وثقافياً ودينياً.

وتركز الورقة عىل أبرز املراحل التي عاشتها محافظة دير الزور منذ انطالق الثورة السورية يف مارس \ آذار عام 2013، وحتى سيطرة قوات قسد 

مدعومة بالتحالف الدويل عىل شطر املحافظة عىل الضفة اليرسى لنهر الفرات)جزيرة(، وقوات النظام مدعومة بالجيش الرويس وميليشيات 

إيران عىل شطرها اآلخر عىل الضفة اليمنى للنهر )شامية(، وما تبع هذه الفرتة مقسمة عىل الشكل التايل:

إدارة مناطق السيطرةمعارك السيطرةالحراك السلميما قبل انطالق الثورة

وبروز جبهة النرصة

ظهور وتوسع تنظيم داعش

تحت حكم داعش

فرتة املواجهةفرتة الدعوة

2011201220132014201520162017
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عينة الورقة:

تقوم الورقة بدراسة بدايات ظهور حالة التطرف العنيف يف محافظة دير 

دير  محافظة  عاشتها  التي  األحداث  ألهم  عامة  رسدية  خالل  من  الزور، 

الزور خالل العقد املنرصم، مركزة عىل تفاصيل ضمن السياق تفيد موضوع 

الدراسة.

املصادر:

من  مفتاحية  شخصيات  قدمتها  شهادات  عىل  كبري  بشكل  البحث  يستند 

محافظة دير الزور للباحث، وإجاباتهم عن األسئلة املعدة مسبقاً واملرتبطة 

بأساس الورقة، وتعترب هذه الشهادات واإلجابات املسجلة كتابياً أو صوتياً 

كمصادر أولية للبحث.

باإلضافة إىل الخط الزمني لألحداث الكربى يف املنطقة والتي ميكن تتبعها 

من خالل األرشيف الخربي لعدد من املؤسسات اإلعالمية العربية والدولية، 

إضافة إىل أرشيف املعرفات الرسمية لعدد من تشكيالت املحافظة العسكرية 

التواصل االجتامعي  التي ما تزال موجودة عىل مواقع  ومؤسساتها املدنية 

.)YouTube - Facebook - twitter(

املنطقة عىل  املنشورة عن  السابقة  الثانوية فستكون األبحاث  أما املصادر 

اختالف املراكز التي أصدرتها.
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الفصل األول:

ملحة عامة عن محافظة دير الزور

تقع محافظة دير الزور رشقي سوريا عىل بعد 450 كم شامل رشق العاصمة دمشق، ممتدة عىل مساحة تزيد عن 33 ألف كم2، حيث تحتل 

املرتبة الثانية يف قامئة أكرب املحافظات السورية من حيث املساحة26، ويحد املحافظة شاماًل محافظة الحسكة السورية، وغرباً محافظتا الرقة 

شامالً وحمص جنوباً، أما رشقاً فدولة العراق حيث تضم املحافظة معرب القائم الحدودي أهم املعابر بني سوريا والعراق قرب مدينة البوكامل. 

يقسم نهر الفرات املحافظة إىل منطقتني شامل رشق النهر تسمى محلياً »الجزيرة«، وجنوب غريب النهر تسمى »الشامية«، وفيها تقع مدن 

املحافظة الرئيسية )دير الزور - امليادين27 - البوكامل28(، التي تشكل كل منها مركزاً إلحدى املناطق الثالث املكونة للمحافظة، حيث ترتكز مدن 

وبلدات وقرى املحافظة عىل ضفاف نهري الفرات والخابور الذين يلتقيان عند بلدة البصرية ضمن منطقة امليادين.

إضافة خريطة للمحافظة مقسمة إىل مناطقها الثالث وواضحة عليها الحدود

وتضم املحافظة %40 من ثروة سوريا النفطية29، ويقع فيها حقل العمر أكرب حقول البالد النفطية مساحة وانتاجاً 30، إضافة إىل حقول أخرى 

.iومنشآت نفطية ومعامل غاز

بلغ عدد سكان محافظة دير الزور قبل انطالق الثورة السورية 1,6 مليون نسمة31، جلهم من أبناء العشائر الريفية املتحرضة، منها القبائل 

والبوليل والجحيش34، ويشكل  والخابور واملشاهدة  البورسايا  أبرزها  والبّكارة33، إضافة إىل عشائر أخرى  العكيدات32  الكربى مثل  الرئيسية 

العرب غالبية سكان املحافظة مع تواجد لعدد من العوائل الكردية داخل مدن املحافظة الرئيسية، كام أن معظم سكان املحافظة من املسلمني 

.iiiإضافة إىل عدد من املسيحيني واألرمن يف مدينة دير الزور ،iiالسنة، مع وجود تجمع شيعي صغري يف قريتي مراط وحطلة

 ويعمل قاطنو أرياف املحافظة يف مهن الزراعة وتربية املوايش، أما سكان املدن فيعمل معظمهم يف التجارة ويف مهن حرفية وصناعية صغرية ومتوسطة.

 https://cutt.us/3GBqH 2020\12\21 26   “تعرف عىل دير الزور”، يب يب يس العريب، 4\9\2017، شوهد يف

27   متتد منطقة امليادين عىل مساحة 3954 كم2، حيث بلغ عدد سكانها 247171 نسمة بحسب بيانات مكتب اإلحصاء املركزي عام 2004  

28   متتد منطقة البوكامل عىل مساحة 6807 كم2، حيث بلغ عدد سكانها 265142 نسمة بحسب بيانات مكتب اإلحصاء املركزي عام 2004  

   https://cutt.us/nWelf 2020\12\21 29   “ملاذا تتصارع الدول عىل دير الزور؟”، عنب بلدي، 10\9\2017، شوهد يف

30   يقع الحقل ضمن منطقة امليادين عىل الضفة اليرسى لنهر الفرات »الجزيرة«، حيث وصل إنتاجه إىل 30 ألف برميل قبل انطالق الثورة السورية. “حقول النفط التي أعلنت 

   https://cutt.us/IvLIi 2020\12\21 أمريكا البقاء يف سوريا لحراستها”، عريب 21، 28\10\2019، شوهد يف

31   بلغ عدد سكان املحافظة 1623000 نسمة بحسب بيانات مكتب اإلحصاء املركزي عام 2009، بينام كان عدد سكان املحافظة 1004747 نسمة حسب بيانات املكتب عام 

2004، بنسبة زيادة بلغت %61,5 خالل 5 أعوام.

32   تقسم قبيلة العكيدات إىل ثالثة عشائر رئيسية ترتبط مع بعضها برابطة الدم والنسب، وهي عشائر )البوكامل والبوكامل والشعيطات(، وكل واحدة من هذه العشائر تقسم 

إىل فرق متاميزة برئاسة مستقلة عن األخرى. فيصل دهموش املشهور، »أبناء العشائر يف دير الزور من االستقرار إىل الثورة - ديناميكيات الرصاع وعوامل السلم األهيل«، منظمة 

 https://cutt.us/VFKVA ،2017 ص 4، يوليو \ متوز ،JFL العدالة من األجل الحياة

33   تقسم قبيلة البّكارة إىل ثالثة عشائر هي: )العابد والعبيد وضنا سلطان( فيصل دهموش، ص5 )مصدر سابق(

34   تضم محافظة دير الزور إضافة إىل العشائر السابقة أقساماً من قبائل الدليم واملجاودة والبوحردان والبقعان واملراشدة واملراسمة والجغرافية والبو بدران، كام يتواجد يف بادية 

دير الزور قسم من عشرية الفدعان البدوية التابعة لقبيلة عنزة. فيصل دهموش، ص5 )مصدر سابق(
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الفصل الثاين:

ما قبل الثورة السورية )الفكر السلفي - حرب العراق(

تعود نشأة الفكر اإلسالمي يف دير الزور إىل أربعينيات القرن املايض، بعد تأسيس جمعية دار األنصار يف مدينة دير الزور عام 1941 برئاسة 

الشيخ عبد الرزاق رمضان، حيث كانت الجامعة من الجامعات املؤسسة لإلخوان املسلمني يف سوريا عام 1942، وكانت مسؤولية »األنصار« 

تفوق مسؤولية باقي مراكز الجامعة يف سوريا مع إرشافها عىل منطقة واسعة ضمت دير الزور ومنطقة الجزيرة السورية، مساهمة يف تشكل 

مجموعات نشطة يف عدد من مدن وبلدات املحافظة أبرزها مجموعة امليادين بقيادة مفتيها الشيخ محمود مشوح35.

نشطت جامعة اإلخوان طوال فرتة األربعينات والخمسينات ثم تراجعت بعد إعالن الوحدة مع مرص استجابة لرشط جامل عبد النارص بحل 

جميع األحزاب والحركات السياسية، قبل أن تعود ملزاولة نشاطها رغم عدم اسرتجاعها وضعها القانوين بعد إعالن االنفصال، وتعرض عدد من 

قيادات الجامعة لالعتقال عام 1966 إبان الحملة التي شملت معظم التيارات السياسية يف سوريا آنذاك36.

بقيت الجامعة عاملة يف دير الزور، مع تزايد حضورها ونفوذها حتى الثامنينات، التي شهدت صدامات مسلّحة قادتها الجامعة ضد النظام 

يف سوريا، والتي قمعها النظام بأحداث دامية بلغت ذروتها يف مدينة حامة السورية، وشاناً حملة اعتقاالت واسعة طالت كوادر الجامعة 

واملقربني منها يف كافة املحافظات السورية وضمنها دير الزور، ليصبح منذ ذاك الحني تواجد الجامعة يف سوريا رسياً، وتختفي فاعليتها مع 

استمرار املالحقة األمنية لكوادر الجامعة، التي ستنتظر حتى انطالق الثورة السورية لتحاول العودة إىل املشهد السوري مجددا37ً.

وميكن القول عموماً أن طبيعة التدين يف املحافظة هو شكل التدين العام )الشعبي(، كام تنترش يف املحافظة عدد من الطرق الصوفية التي 

مل يكن النظام مينعها لطبيعتها البعيدة عن التدخل بالشأن العام، لكن ذلك تغري منذ تسعينيات القرن املايض، مع عودة عدد من شباب 

املحافظة الذين كانوا يعملون يف الخليج العريب متأثرين بالفكر السلفي، حيث انترشت يف املنطقة حاالت فردية من متبعي املنهج السلفي 

لتشّكل الحقاً مجموعات سلفية صغرية فيام بعد، لكن دون أن تتحول لدعوات مفتوحة لها معاقلها ومساجد خاصة بها كام يف مناطق أخرى 

خارج املحافظة38. جاءت حادثة الغزو األمرييك للعراق والتي تحولت فيها املحافظة لبوابة دخول جموع املتطوعني من سوريا والبالد العربية 

واإلسالمية لقتال التحالف الدويل، بتسهيل من النظام السوري الذي غض النظر عن تدفقهم، وانخرط معظم هؤالء ضمن ما عرف بفدائيي 

العراقي، وظهور حالة  الجيش  وحل  العراقي رسيعاً  النظام  لكن سقوط  الدويل،  التحالف  العراقي ضد  للجيش  رديفة  قوة  ليشكلوا  صدام 

“املقاومة الشعبية العراقية” ضد قوات التحالف الدويل، سمح آلالف من هؤالء املتطوعني والذين كانوا يضمون أعداداً كبرية من أبناء محافظة 

دير الزور بالبقاء هناك واملساهمة يف جهد املقاومةiv، وانخرط قسم منهم يف فصائل املقاومة عىل اختالف طيفها من الجيش اإلسالمي إىل 

جيش املجاهدين وحتى إىل تنظيم القاعدة39، وعاد معظمهم إىل سوريا عىل دفعات خالل الفرتة بني عامي 2003 - 200640، يحمل بعضهم 

انتامء تنظيمياً للقاعدة أو أفكاراً قريبة منها دون انتامء تنظيمي، مشكلني خاليا نامئة يف سوريا للتنظيم أو مجموعات تحاول العمل عىل 

تشكيل تنظيامت برؤية مغايرة، وخاض هؤالء يف سوريا مواجهات أمنية مع أجهزة النظام يف عدد من املحافظات السورية41، وميكن القول 

أن تلك الفرتة هي التي تشكلت فيها بواكري املجموعات التابعة تنظيمياً للقاعدة يف دير الزورv، إال أن هذه املجموعات كانت حالة نادرة يف 

صفوف العائدين، لكن املؤكد أن الكثري من العائدين حمل فكرة اإلسالم الحريك سواء مبنهجه السلفي الجهادي أو غريه، أو عىل األقل بات 

يتقبل الفكرة نتيجة لعمله ضمن فصائل وتنظيامت عراقية تحمل الفكرة نفسها، واعتباراً من بدايات الحرب عىل العراق انترشت يف املنطقة 

.viمجموعات وأفراد تجاهر بحملها ألفكار السلفية الجهادية، مبتعدة عن أي نشاط تنظيمي وملتزمة بالعمل الدعوي الخجول

https:// 2012\12\24 35   “دير الزور من الذاكرة.. نشوء التيار اإلسالمي يف دير الزور وتشكل جامعة اإلخوان املسلمني.. 1 من 7”، عني املدينة، نرش بتاريخ 24\2\2020، شوهد يف

 cutt.us/bBYJr

36   “دير الزور من الذاكرة.. نشوء التيار اإلسالمي يف دير الزور وتشكل جامعة اإلخوان املسلمني.. 1 من 7” مصدر سابق

37   “دير الزور من الذاكرة.. نشوء التيار اإلسالمي يف دير الزور وتشكل جامعة اإلخوان املسلمني.. 1 من 7” مصدر سابق

38   من خالل عدد من اللقاءات التي أجراها الباحث مع بعض سكان املنطقة

39   طوال فرتة حرب العراق وما تالها حتى انطالق الثورة السورية، كان يشار إىل »تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق« باعتبارها جزءاً من تنظيم القاعدة. 

40   اعتقل النظام السوري أعداداً كبرية من العائدين من حرب العراق، وكان بعض هؤالء ممن بقوا يف املعتقالت حتى انطالق الثورة السورية.

41   التقى الباحث سابقاً بأعضاء سابقني مع تنظيامت تأسست يف تلك الفرتة يف الالذقية وحلب وإدلب، تحدثوا عن تشكيلهم مجموعات تحمل فكر السلفية الجهادية وتنشط يف 

مواجهة النظام أمنياً، الذي كان يشن حمالت أمنية ملالحقة خالياهم تضمن بعضها مواجهات مسلحة.
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الفصل الثالث:

الثورة والسيطرة

شهدت محافظة دير الزور أوىل مظاهراتها يف 18 مارس \ آذار عام 201142، لكن ليس بشكل مظاهرة مبارشة، وإمنا بشكل أقرب ألحداث 
شغب عىل إثر إحدى املباريات يف ملعب املدينة، هتف فيها جمهور نادي الفتوة املحيل ضد النظام، ثم ما لبثت أن توالت املظاهرات يف 
مدن وبلدات وقرى املحافظة43، وتوسعت املشاركة فيها، وذلك رغم الحل األمني الذي اتبعه النظام يف تعامله مع الحراك الثوري، والذي 
وصل ذروته أواسط العام 2011 ببدء سقوط أوائل ضحايا املحافظةvii، دافعاً أعداداً أكرب من أبنائها لالنخراط يف حراكها الثوري، حتى متكنت 
املحافظة برفقة محافظة حامة من كرس حاجز املليون متظاهر يف يوليو \ متوز عام 201144، ليأيت رد نظام األسد بتحريك جيشه يف أوسع تحرك 
رسمي لقواته منذ اندالع االحتجاجات يف مارس \ آذار عام 2011، حيث توجهت أرتاله إىل محافظة حامة وسط سوريا، وإىل أقىص الرشق 

باتجاه دير الزور.
اقتحمت قوات الجيش مدينة دير الزور يف السابع من أغسطس \ آب عام 2011 أواسط شهر رمضان، ثم بدأت توسع دائرة اقتحاماتها يف 
املحافظة الثائرة، فدخلت مدينة امليادين وعدداً من البلدات يف ريفها مثل القورية يف 24 أغسطس \ آب45، كام اقتحمت مدينة البوكامل يف 
الشهر نفسه، إال أن قوات النظام بقيت متمركزة يف املدن الرئيسية يف املحافظة )دير الزور وامليادين والبوكامل(، متخذة منها نقاط انطالق 
تشن منها حمالت أمنية عىل قرى وبلدات الريف ثم تنسحب منها46، تاركة إياها دون سلطة مبارشة سمحت لها باستمرار حراكها الثوري 
كأنها مناطق محررة47، وبتحولها إىل ملجأ ألبناء املدن وتنسيقياتهم، وإىل مناطق تشكل بواكري مجموعات الجيش السوري الحر يف املحافظة.

سمح انتشار السالح يف أرياف محافظة دير الزور منذ ما قبل انطالق الثورة السورية بتشكل مجموعات مسلحة مبكراً ضمن صفوف الثورة 
السورية أواسط العام 2011 لكن ليس بشكل منظم، وميكن القول إن أول معركة حقيقية شهدتها املحافظة بني هذه املجموعات وبني قوات 
النظام كانت أحداث السبت الدامي يف مدينة البوكامل أواسط يوليو \ متوز عام 201148، ثم جاء اجتياح جيش النظام للمحافظة ومتركزه يف 
مدنها الرئيسية يف أغسطس \ آب من العام نفسه، دافعاً النتظام عمل تلك املجموعات التي تزايدت أعدادها تحت مظلة الجيش الحر املُشكَّل 

أواخر يوليو \ متوز، مستفيدة من انحسار سلطة النظام األمنية والعسكرية عن أرياف محافظة دير الزور.
الرسيعة ومل تتخذ شكل معارك  املواجهات  املنطقة محصورة ضمن إطار  النظام يف  الحر وقوات  الجيش  املواجهات بني مجموعات  بقيت 
“تحرير” حتى أواسط العام 2012، حيث كانت مدينة امليادين أوىل مراكز املحافظة الثالث التي متت السيطرة عليها يف 24 أغسطس \ آب عام 
viii2012، أما أول منطقة محررة بشكل كامل يف املحافظة فهي منطقة البوكامل التي تم تحريرها يف 17 نوفمرب \ ترشين الثاينix، تلتها منطقة 
امليادين التي متت السيطرة عليها بعد السيطرة كتيبة املدفعية آخر معاقل النظام فيها يف 22 نوفمرب \ ترشين الثاينx، أما منطقة دير الزور 
فلم تتم السيطرة عليها بشكل كامل، حيث بدأ انتشار مجموعات الجيش الحر يف املدينة منذ أواسط العام 2012، متكنت فيها من السيطرة 
عىل عدد من أحيائها والتصدي لحملة قوات النظام عليها يف سبتمرب \ أيلول عام 2012، التي ارتكبت فيها أبشع مجازر الرشق السوري وهي 
الحر تسيطر عىل معظم أحياء املدينة لكن محارَصة داخلها، حتى  الجيش  الحملة بقيت مجموعات  إثر   ،xiمجزريت حيي الجورة والقصور
متكنت مجموعات الريف من السيطرة جرس السياسية يف يناير \ كانون الثاين عام 2013، لتصبح أحياء املدينة موصولة بالريف، وليبقي النظام 

سيطرته عىل حيي الجورة والقصور، كام حافظت قوات النظام عىل سيطرتها عىل مطار دير الزور العسكري ومنطقة عياش.
وكانت آخر ثكنات قوات النظام العسكرية التي سيطرت عليها مجموعات الجيش الحر يف املحافظة هي )لواء الصواريخ 113( رشقي مدينة 

دير الزور يف النصف األول من مارس \ آذار عام 201349.

 https://cutt.us/q0Pzh https://cutt.us/GX0hG ،42   مقاطع فيديو عىل برنامج يوتيوب توثق املظاهرة

43   خرجت املظاهرة األوىل مبطالب ثورية معلنة يف مدينة دير الزور من جامع عثامن بن عفان ضمن حي املطار القديم، أما يف مدينة امليادين فقد كانت املظاهرة األوىل بتاريخ 

24\3\2011 ضمن السوق املقبي يف املدينة، ويف البوكامل كانت من جامع أبو بكر الصديق قرب ساحة النخيل يوم الجمعة بتاريخ 8\4\2011 

44   نقل عدد من الناشطني أن أعداد املتظاهرين يف محافظة دير الزور جاوزت 550 ألف متظاهر، ويف محافظة حامة 650 ألف متظاهر، وذلك يف يوم الجمعة الذي أطلق 

عليه الناشطون »جمعة أحفاد خالد« يف 22 يوليو \ متوز عام 2011. “انفجارات يف الكلية الحربية يف حمص غداة مظاهرات مليونية”، موقع DW، 23\7\2011، شوهد يف 

  https://cutt.us/egIiT 2020\12\24

  https://cutt.us/SFaoE 2020\12\24 45   “ميادين الفرات الرحبة )2 من 2(”، الجمهورية نت، 26\9\2016، شوهد يف

46   مل تستقر قوات النظام يف قرى وأرياف دير الزور ذات االمتداد الواسع بسبب انتشار السالح بني أبناء الريف ذي الطبيعة العشائرية

47   “ميادين الفرات الرحبة )2 من 2(”، مصدر سابق

48   سبقت اإلشارة إىل أحداث السبت الدامي يف الهامش 14.

49   شاركت جبهة النرصة يف معارك تحرير املحافظة منذ بداياتها، لكن مجموعاتها يف البداية كانت متواضعة األعداد واألثر، إال أن انضامم عدد من الكتائب املحلية إىل صفوفها 

مثل جنود الحق يف البوكامل وأسود التوحيد يف امليادين وغريها من املجموعات التي كانت تنتمي إىل الجيش الحر، مع توسع أعدادها يف قرية الشحيل التي باتت معقلها 

الرئييس، حولها إىل قوة ضاربة يف املحافظة الحقاً.
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الفصل الرابع:

تشكيالت املحافظة العسكرية وخلفياتها األيدولوجية واملناطقية

منذ أواخر العام 2011 وحتى يوليو \ متوز عام 2014 تأسست يف محافظة دير الزور عدد من التشكيالت العسكرية التي كانت فاعالً أساسياً يف معارك 

السيطرة عليها والدفاع عنها، وفيام ييل أبرز هذه التشكيالت:

تجمع أحفاد الرسول

يعترب التجمع من تشكيالت الجيش الحر العابرة للمحليات يف سوريا، حيث يضم أفرعاً له يف عدد من املحافظات السورية، لكن فرعه يف 

املنطقة الرشقية )دير الزور - الرقة - الحسكة( يعترب األضخم وخاصة فرعه يف محافظة دير الزور بقيادة »صدام الجمل« من أبناء مدينة 

البوكامل، حيث كان شكل التجمع عبارة عن إطار تحالفي أكرث من كونه تشكيالً متامسكاً يتبع لقيادة مركزية، ويعود تاريخ تشكيل التجمع 

إىل أواخر العام 2012.

ضم التجمع يف دير الزور الذي بات يعرف باسم جيش األحفاد50، عدداً من أبرز فصائل املحافظة منها:

.xiiلواء الله أكرب بقيادة صدام الجمل، والذي يعترب أكرب تشكيالت مدينة البوكامل  -

أبناء قبيلة  -  فرقة القعقاع بقيادة محمود املطر، والذي يعترب تشكيل بلدة القورية الرئييسxiii، والتي تنترش فيها عشرية القرعان من 

العكيدات من فرع البوكامل.

.xivجيش العرسة بقيادة أبو سيف الشعيطي، والذي تم تشكيله يف منطقة انتشار عشرية الشعيطات  -

.xvتجمع األحفاد يف مدينة دير الزور والذي ضم عدداً من كتائب املدينة بقيادة فراس خرابة  -

https://cutt.us/AXSKs 50   فيديو يوثق اجتامع قادة ألوية جيش األحفاد يف مدينة دير الزور تحضرياً ملعركة تحريرها

تجمع أحفاد الرسول

جبهة األصالة و التنمية

لواء جعفر الطيار

حركة أحرار الشالم االسالمية

جبهة النرصة

نهاية 2012 حتى بداية 2014

تأسست نوفمرب 2012

يناير 2012 - نوفمرب 2013 )انضامم إىل لواء االسالم( 

بدايات 2013

أواخر عام 2011

طابع اسالمي دون منهج محدد

توجه اسالمي بطابع سلفي حريك

منهج سلفي علمي

سلفية جهادية ذات طابع اصالحي

سلفية جهادية طابع قاعدي

التوجهفرتة النشاط يف دير الزور
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ويعترب التجمع من تشكيالت الجيش الحر غري املتخذة ملنهج محدد تطبع به منسوبيها، إال أنه كمعظم فصائل الجيش الحر يف املحافظة يحمل 

طابعاً إسالميا51ً، وانهار التجمع بدايات العام 2014 عىل خلفية مشاكل مع جبهة النرصة وتنظيم الدولة عىل حد سواء.

جبهة األصالة والتنمية

هي إحدى التشكيالت الثورية العابرة للمحليات يف سوريا، حيث تم تشكيلها بتمويل ودعم من قبل عدد من الشخصيات الكويتية يف نوفمرب\ 

ترشين الثاين عام 2012، وذلك بنظام جبهات مقسمة مناطقياً عىل امتداد األرض السوريةxvi، حيث كان قائد الجبهة الرشقية فيها هو املالزم 

عبد الرحمن تريك من أبناء مدينة امليادين، وضمت الجبهة الرشقية عدداً من تشكيالت املحافظة أهمها:

.xviiلواء أسود السنة بقيادة عبد الرحمن تريك، والذي يعترب أكرب تشكيالت مدينة امليادين  -

.xviiiلواء بشائر النرص بقيادة طالس السالمة، والذي يعترب التشكيل الرئييس ملدينة العشارة التابعة للميادين  -

.xixلواء أهل األثر املكون من مجموعات الجيش الحر يف ريف البوكامل عىل الضفة اليمنى لنهر الفرات  -

وميكن القول إن التوجه الرسمي لألصالة والتنمية إسالمي بطابع سلفي حريك52.

لواء جعفر الطيار

يعترب اللواء من تشكيالت الجيش الحر يف دير الزور التي تم تشكيلها مبكراً يف يناير \ كانون الثاين 2012، حيث ضم اللواء عند التشكيل 

عدداً من كتائب أرياف منطقتي البوكامل وامليادين، معظمها من منطقة الجزيرة عىل الضفة اليرسى لنهر الفرات، وذلك بقيادة حج سليم 

الخالد من أبناء قرية الشحيلxx، شارك اللواء يف معظم معارك املحافظة بشكل مستقل حتى انضم أواسط نوفمرب / ترشين الثاين عام 2013 

-برفقة تشكيالت أخرى من محافظة دير الزور- إىل صفوف لواء اإلسالم املشكل يف غوطة دمشق الرشقية، حيث شكل لواء جعفر الطيار نواة 

لواء اإلسالم يف املنطقة الرشقية53، ويعترب لواء اإلسالم من الكيانات ذات املنهج السلفي العلمي يف سوريا54، إال أنه مل ميتلك وقتاً كافياً إلقامة 

معسكرات رشعية تطبع كوادره بهذا املنهج ضمن املنطقة الرشقية، حيث بقي فرعه فيها كعموم تشكيالت الجيش الحر يف املحافظة.

حركة أحرار الشام اإلسالمية

لها يف عدد من املحافظات، ومنها فرعها يف  للمحليات يف سوريا، حيث ضمت فروعاً  العابرة  التشكيالت  الشام اإلسالمية من  حركة أحرار 

51   رغم أن الجيش الحر حافظ عىل عدم اتخاذه منهجاً محدداً يطبع به أفراده ضمن معسكراته، إال أن معظم تشكيالته يف سوريا -ومنها دير الزور- كانت تحمل هوية إسالمية 

بنى  الداخيل ضمن  والقضاء  املعنوي  التوجيه  مهام  يتوىل  منصب »رشعي«  غالباً  تضم  كانت  التي  التنظيمية  بناها  واضحة، يف مسمياتها ومفردات خطابها وشعاراتها، ويف 

التشكيالت العسكرية النظامية، إضافة إىل كون معسكراتها التدريبية التي كانت تقيمها يتم فيها إعطاء دروس رشعية يف العقيدة وفقه الجهاد، لكن الجيش الحر حافظ عىل 

متيزه عن التشكيالت السلفية الجهادية )املعرفة إعالمياً باسم إسالمية( برفعه علم الثورة السورية، وبتبنيه عموماً لفكرة كون شكل الحكم مستقبالً يف سوريا دميقراطياً.

52   تشكلت جبهة األصالة والتنمية أساساً بتمويل خليجي كان يأيت عن طريق بعض الشخصيات من دولة الكويت، حيث ضمت عدداً من طلبة العلم والعسكريني املنشقني، 

وكان توجه صف قيادتها الفكري هو السلفية اإلصالحية، وهو تيار ينترش يف دولة الكويت وعدد من الدول الخليجية يحمل أفكار جامعة اإلخوان املسلمني الحركية مع تبني 

توجه عقدي سلفي.

 https://cutt.us/aaoZB :بيان انضامم اللواء برفقة تشكيالت أخرى إىل صفوف لواء اإلسالم  https://cutt.us/6Hknk :53   بيان تشكيل لواء جعفر الطيار

54   تتفرع السلفية إىل عدة مناهج منها السلفي العلمي الذي ينترش بشكل رسمي يف الخليج العريب وخاصة يف اململكة العربية السعودية، حيث يعترب الشيخ زهران علوش قائد 

ومؤسس لواء اإلسالم وقبله والده من أتباع ودعاة هذا املنهج يف سوريا، ويتقاسم أتباع هذا املنهج العداء مع أتباع السلفية الجهادية.
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بدايات العام 2013 مع السيطرة عىل مدينة الرقة، وضم فرعها عدداً من املجموعات يف مدينتي  محافظة دير الزور، الذي أنشئ متأخراً 

امليادين ودير الزور وعدداً من البلدات والقرى يف ريف املحافظة، دون أن تحتوي عىل منطقة انتشار مركزي لها يف قرية أو بلدة أو مدينة 

بعينها55، وتنتمي أحرار الشام فكرياً إىل منهج السلفية الجهادية ذات الطابع اإلصالحي56.

 جبهة النرصة

ومن   ،2013 عام  نيسان   \ أبريل  حتى  للقاعدة  تبعيتها  عن  تعلن  مل  لكنها  سوريا،  يف  الدويل  القاعدة  لتنظيم  فرعاً  النرصة  جبهة  تعترب 

حيث   ،2011 العام  أواخر  رسمياً  تأسيسها  عن  أعلنت  أنها  إال  البالد؟!  يف  نشاطها  الجبهة  بدأت  متى  الدقة  وجه  عىل  املعروف  غري 

متحواًل  الزور  دير  يف  فرعها  تضّخم  قياسية  فرتة  ويف  والبوكامل57،  امليادين  من  لكتائب  مصورة  لقطات  تشكيلها  إصدار  يف  ُعرَضت 

ضمن  البصرية  لناحية  التابعة  الشحيل  قرية  من  اتخذ  والذي  الجبهة،  فروع  أبرز  من  كونه  عن  فضالً  املحافظة،  تشكيالت  أبرز  أحد  إىل 

الرئيسية  النرصة  جبهة  مجموعات  وتكونت  القحطاين،  ماريا  أبو  العام  رشعيها  رأسه  عىل  وتواجد  له،  رئيسياً  مركزاً  امليادين  منطقة 

األوائل،  مبايعيها  من  جزءاً  الحق  جنود  كتيبة  أفراد  من  عدد  كان  البوكامل  يف  فمثالً  لها،  انضمت  الحر  الجيش  كتائب  من  املحافظة  يف 

الشحيل  قرية  مجموعات  شكلت  بينام  املناطق،  من  منطقة  كل  يف  وكذلك  عامدها58،  هي  التوحيد  أسود  كتيبة  كانت  امليادين  ويف 

لها59. منهجاً  القاعدي  بطابعها  الجهادية  السلفية  النرصة  جبهة  وتتبع  فيها.  تواجدها  أيام  املحافظة  يف  للتنظيم  عددياً  الصلبة   النواة 

مجلس شورى مجاهدي الرشقية

تم اإلعالن عن تشكيل مجلس شورى مجاهدي الرشقية يف 25 مايو \ أيار عام 2014، من اندماج 12 تشكيالً من تشكيالت محافظة دير 

الزور60، وذلك بعد خمسة أشهر عىل اندالع املواجهات بني تشكيالت املحافظة ومجموعات التنظيم، حيث جاء اإلعالن عن التشكيل كجبهة 

موحدة ضد التنظيم رغم التباينات الفكرية واأليديولوجية وحتى املناطقية بني مكوناتها، وهو ما أبقى التشكيل حالة ائتالفية أكرث من كونه 

اندماجاً حقيقياً، وبالتايل مل تستطع مكونات املجلس من إيقاف تقدم التنظيم، ورسعان ما انهارت بسقوط مناطق سيطرتها يف دير الزور بيد 

التنظيم يف يوليو \ متوز عام 2014.

55   تنقل مقر حركة أحرار الشام املركزي يف دير الزور بني مدينة امليادين بداية ثم انتقل إىل الباغوز عىل الضفة اليرسى لنهر الفرات قبالة البوكامل، كام ضمت األحياء املحررة من 

مدينة دير الزور مقراً للحركة. معاذ، )مقاتل سابق ضمن صفوف حركة أحرار الشام يف دير الزور(، مقابلة مع الباحث عرب اتصال هاتفي، اسطنبول، 29\12\2020

56   كانت السلفية الجهادية هي منهج حركة أحرار الشام الذي تعلمه لكوادرها يف معسكراتها منذ تشكيلها وحتى أواخر العام 2013، ثم وبعد ظهور الخالف بينها وبني تنظيم 

داعش، وتطوره إىل اشتباكات أواخر العام 2013، تبنت الحركة منهجاً إصالحياً بعد مراجعات فكرية يف صفوف قياداتها وصلت ببعضهم إىل االعتذار علناً عن السلفية الجهادية.

 https://cutt.us/vyo99 2011 57   إصدار إعالن تشكيل جبهة النرصة املنشور يف ديسمرب \ كانون األول عام

58   كانت مجموعة أسود التوحيد جزءاً من لواء أسود السنة التابع للجيش الحر يف مدينة امليادين، قبل أن تنفصل عنه الحقاً وتنتسب إىل جبهة النرصة. 

59   يُعترَب تنظيم القاعدة هو التطبيق العميل ملنهج السلفية الجهادية الذي تأسس عىل أيدي مشايخ تبنوا فكرة القتال لتطبيق الرشيعة ضد ما يعتربونه أعداء األمة، سواء كانوا 

حكومات يف بالد إسالمية اعتربوا حكامها طواغيتاً معطلني للرشيعة، أو كانوا حكومات دول غربية اعتربوها أعداء للمسلمني وعىل رأسها الواليات املتحدة األمريكية، أو حتى 

فصائل ومجموعات تشاركها ساحات قتالية لكنها ال تتبنى منهجها الحدي يف تطبيق الرشيعة والتي كان التنظيم يعتربهم مرتدين أو علامنيني. ورغم أن جبهة النرصة فرع من 

تنظيم القاعدة تتبنى وتردد مفردات خطابه، إال أنها بتعاملها امليداين يف سوريا اتخذت منهجاً أقل حدية يف تعاملها مع التشكيالت األخرى عند تأسيسها، وهذا رمبا ما أعطاها 

شعبية كبرية وصلت حد أن تجد سياسيني معارضني يدافعون عنها ضد قرار تصنيفها أواخر العام 2012 عىل لوائح اإلرهاب األمريكية، وذلك قبل أن تعلن الجبهة رسمياً تبعيتها 

لتنظيم القاعدة يف أبريل \ نيسان عام 2013 إبان اإلعالن عن تشكيل تنظيم الدولة واالنشقاقات ضمن صفوفها، لتعود الجبهة وتعلن انفصالها عن تنظيم القاعدة يف يوليو \ 

متوز عام 2016 مشكلة جبهة فتح الشام.

60   التشكيالت املوقعة عىل بيان تشكيل مجلس شورى مجاهدي الرشقية هي: أفرع كل من جبهة النرصة وجيش اإلسالم وحركة أحرار الشام اإلسالمية وجبهة األصالة والتنمية يف محافظة دير 

 الزور، إضافة إىل جيش أهل السنة والجامعة وفرقة القعقاع وجبهة الجهاد والبناء وبيارق الشعيطات ولواء القادسية وجيش مؤتة اإلسالمي وجيش اإلخالص وكتيبة املهاجرين واألنصار.

حيث عرف التشكيل اختصاراً وسخرية من قبل أنصار تنظيم الدولة بـ “مشمش” “مشمش لقيادة القتال ضد داعش يف املنطقة الرشقية”، موقع قاسيون، 28\5\2014، شوهد 

 https://cutt.us/37hSO 2020\12\28 يف
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الفصل الخامس:

ظهور داعش ومقارنة مع التشكيالت األخرى وحرب املواجهة

تم اإلعالن عن تشكيل تنظيم “الدولة اإلسالمية يف العراق والشام” واملعروف اختصاراً بتنظيم “داعش” يف أبريل \ نيسان عام 2013، وذلك 

بتسجيل صويت لزعيمه »أبو بكر البغدادي« الذي أعلن أن جبهة النرصة جزء من تنظيم الدولة وأنها اآلن تعود إليهاxxi، ليتبعه بيوم واحد 

تسجيل ألبو محمد الجوالين زعيم جبهة النرصة معلناً أن جبهة النرصة تتبع تنظيم القاعدة وتأمتر بأمره رافضاً بذلك التبعية لها61، لينقسم 

أتباع جبهة النرصة بني مستجيبني لتسجيل البغدادي ومستجيبني لتسجيل الجوالين، ولتظهر تفاوتات يف مدى االستجابة مناطقياً، حيث انحاز 

جل مقاتيل النرصة شامل سوريا للبغدادي باسطني نفوذهم عىل مقراتها ومقدراتها، أما رشق سوريا فقد بقيت الكتلة األكرب ضمن صفوف 

جبهة النرصة بفضل جهود رشعيها العام أبو ماريا القحطاين62، ومل يتبع البغدادي يف دير الزور وريفها من مجموعات النرصة إال مجموعة عامر 

الرفدان يف منطقة جديد عكيدات عىل الضفة اليرسى لنهر الفرات قبالة مدينة موحسن ضمن منطقة دير الزور، والذي بات وايل داعش عىل 

دير الزور63، ومل يجاوز عدد منتسبي مجموعته آنذاك 50 مقاتاًل64، كام بايع التنظيم عدد قليل من منسويب جبهة النرصة وفصائل أخرى يف 

مدينة امليادين65، متخذين من منشأة نادي امليادين الريايض يف املدينة مقراً لهم، ثم أنشأ التنظيم مقرين صغريين يف حيي العامل والحويقة 

ملن بايعه يف مدينة دير الزور، وهذه هي املقرات الوحيدة املعلنة للتنظيم يف املحافظة منذ اإلعالن عن تشكيله وحتى سيطرته عىل املحافظة، 

كام مل يكن للتنظيم حواجز أو محاكم يف املنطقة.

كان واضحاً أن التنظيم خالل الفرتة بني أبريل \ نيسان ونهاية العام 2013 يواجه صعوبة يف ضم أفراد جدد إىل صفوفه يف محافظة دير الزور، 

مقارنة مع حجم نشاطه وتوسع أعداده يف املحافظات األخرى66، وذلك رغم عدم وجود ما يتهدد عنارص التنظيم يف املنطقة آنذاك، حيث كانت 

النظرة عموماً إىل التنظيم عىل أنه تشكيل جديد آخر ضمن التشكيالت الكثرية يف املناطق املحررة67، وهو ما سمح للمبايعني الجدد للتنظيم 

أن يتنقلوا بحرية يف املنطقة، بل وأن يقيموا أحياناً ضمن مقرات لكتائب وتشكيالت أخرى، معتمدين عىل عالقات القرابة والصداقة معهم68.

أبناء املحافظة يف تلك الفرتة، إال أن تقديرات محلية تجزم أن أعداد املبايعني علناً  ومن الصعب مبكان حرص أعداد املبايعني للتنظيم من 

للتنظيم مل تتجاوز 150 مبايعاً آنذاك69، وهو ما ميكن أن يعزى ألسباب عدة أهمها البنية العشائرية للمنطقة، التي كانت تضع حداً لقدرة كل 

من التشكيالت عىل ضم األفراد املشكلني لقواتها املركزية، وهو حد االنتامء للعشرية نفسها، حيث يُحسب كل فصيل عىل إحدى فروع العشائر 

من أبناء املنطقة، وتنتمي نواته الصلبة وغالبية أعداد أفراده إىل فرع العشرية التي تشكل منها ابتداء، ويصبح الفصيل جغرافياً محدوداً بحدود 

 https://cutt.us/jJES4 2021\2\27 61   “مفاجأة الجوالين تخرج خالفات النرصة للعلن”، الجزيرة نت، 11\4\2013، شوهد يف

62   بحسب عدد من املقابالت أجراها الباحث مع مقاتلني سابقني ضمن جبهة النرصة يف املنطقة الرشقية، فإن رفض الرشعي العام لجبهة النرصة »أبو ماريا القحطاين« لالنضامم 

إىل تنظيم الدولة، ونشاطه الكبري ضمن املنطقة وبني أتباع النرصة فيها، يعد من أهم أسباب رفض الكتلة األكرب من جبهة النرصة من أبناء املنطقة االنحياز إىل تنظيم الدولة، 

حيث اشتهرت كلمة أبو ماريا التي كان يرددها قبيل انطالق االشتباكات مع التنظيم: »والله ألقاتلنهم ولو كنت وحدي«، ورغم أن أبو ماريا عراقي إال أنه متكن يف فرتة قصرية 

من بناء عالقة طيبة مع املجتمع املحيل يف املناطق املحررة يف محافظة دير الزور.

63   عامر الرفدان هو أحد أبناء قبيلة العكيدات كربى عشائر دير الزور، حيث ينتمي لفرع »البكري« ضمن القبيلة، ورغم أنه من سكان مدينة دير الزور قبل انطالق الثورة 

السورية، إال أنه وبعد انطالق الثورة غادر إىل بلدته جديد عكيدات التي شكل فيها مجموعة بايعت جبهة النرصة، وبقيت ضمن صفوفها حتى إعالن البغدادي قيام تنظيم 

الدولة، ليختار الرفدان االنحياز إىل صفوف التنظيم الذي استفاد كثرياً من انتامء الرفدان العشائري. “أمراء داعش.. 3 مؤهالت للمبايعة”، العريب الجديد، 15\10\2014، شوهد 

 https://cutt.us/Sydyd 2020\12\28 يف

64   أبو الحسن، )مقاتل سابق ضمن صفوف جبهة النرصة يف دير الزور(، مصدر سابق

65   مل يجاوز عدد عنارص تنظيم الدولة يف مدينة امليادين 15 عنرصاً بحسب أبو الحسن، )مصدر سابق(

66   يف محافظتي حلب وإدلب عىل سبيل املثال متكن التنظيم يف فرتة قياسية من االنتشار حتى بات نادراً يف الربع الثالث من عام 2013 أن تجد قرية أو بلدة رئيسية شامل سوريا 

تخلو من مقر له، فضالً عن اتباعه سياسة قبول انضامم املجموعات إليه، عىل عكس جبهة النرصة التي كانت ترفض ضم املنتسبني الجدد جامعات، وكانت تشرتط أن ينضموا 

فرادى بعد خضوعهم ملعسكرات رشعية، وهو ما سمح للتنظيم أن يتوسع عددياً بشكل كبري مقارنة مع توسع أعداد النرصة سابقاً. 

67   أجمع كل من قابلهم الباحث أن تلك الفرتة مل يكن ينظر فيها للتنظيم بكونه أكرث من تشكيل آخر ضمن التشكيالت، ومل يكونوا يتصورون أن تصل األمور حد مواجهة مصريية 

بينه وبني بقية التشكيالت 

68   يذكر »عبد الله« املقاتل السابق يف صفوف الجيش الحر ضمن لواء أسود السنة يف مدينة امليادين، أن عدداً من املبايعني لتنظيم الدولة يف ريف املدينة كانوا يقيمون ضمن 

مقرات كتائب الجيش الحر معتمدين عىل معرفتهم بهم، بل إن مجموعة مكونة من 7 عنارص للتنظيم اتخذت من الطابق الثاين يف إحدى مدارس ريف املدينة مقر إقامة لها، 

يف حني كان أبناء عمومتهم املنتسبون إىل صفوف الجيش الحر ضمن إحدى تشكيالته يقيمون يف الطابق األول.

69   الرقم هو أعىل تقدير ألعدادهم من خالل عدد من اللقاءات التي أجراها الباحث مع بعض سكان املنطقة ومقاتلني سابقني ضمن عدد من تشكيالتها.
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انتشار أبناء هذا الفرع من العشرية غالباً. التي كانت تضع حداً النتشار أي من التشكيالت وهو حد فرع العشرية ومنطقة انتشارها، بحيث 

كان لكل تشكيل نواة مركزية من أبناء فرع إلحدى العشائر القاطنني إلحدى القرى أو البلدات، ومعظم أبناء العشائر هؤالء كانوا بالفعل 

منظمني ضمن تشكيل ما، األمر الذي شكل صعوبة للتنظيم الجديد يف تشكيل حالة خرق ضمن البنية الفصائلية \ العشائرية املوجودة، خاصة 

بعد فشله يف استقطاب مبايعي النرصة كام فعل يف املحافظات األخرى.

مطلع العام 2014 انطلقت املواجهات بني عدد من تشكيالت شامل ورشق سوريا وبني مجموعات تنظيم الدولة، منتهية إىل إحكام التنظيم 

سيطرته عىل محافظة الرقة وريف حلب الرشقي، بينام متكنت قوات الجيش الحر من طرد التنظيم من محافظتي حلب وإدلب وبات ريف 

حلب الشاميل خط مواجهة بينها وبني التنظيم70، أما يف دير الزور فقد أخىل التنظيم مقراته يف مدينتي دير الزور وامليادين تجنباً لالشتباكات 

الرئييس يف جديد عكيدات، لكن االشتباكات مل تلبث أن انطلقت بداية من منطقة منجم  بعد وساطات محلية71، بينام حافظ عىل مقره 

انتامء  التنظيم بفضل  الزور، حتى توسعت إىل منطقة جديد عكيدات حاملة طابعاً عشائرياً، حيث متكن  الرقة ودير  امللح بني محافظتي 

واليه »الرفدان« لعشرية البكريxxii، من حشد قسم من أبناء العشرية يف جديد عكيدات إىل جانبه، وذلك يف مواجهة أبناء عمومتهم من فرع 

البوكامل )الظاهر( من قاطني بلدة الشحيلxxiii، والتي تعترب معقل جبهة النرصة األسايس يف املحافظة. وباتت جبهة النرصة بعد مدة قصرية 

من انطالق املواجهات رأس الحربة يف محافظة دير الزور ضد التنظيم، رغم أن املواجهات ضده بدأتها مجموعات منتسبة إىل حركة أحرار 

الرقة شامل  التي استقدمها من  التنظيم، الذي حشد قواته  الشام، ثم مل تلبث أن انخرطت عدة تشكيالت من املحافظة يف املواجهة ضد 

املحافظة يف الحسكة متخذاً منها نقطة انطالق للهجوم، وتحولت بلدة مركدة التابعة ملحافظة الحسكة إىل خط املواجهة الرئييس بني التنظيم 

وبني تشكيالت املحافظة، أما يف قرية جديد عكيدات فقد ساهمت الوساطات العشائرية بعقد هدنة نصت عىل منع أي من منسويب التنظيم 

عن التواجد فيها، وذلك بعد إغالق مقر التنظيم يف القرية، ورغم أن املنطقة شهدت نقضاً للهدنة غري مرة إال أنها مل تتحول أبداً إىل منطقة 

اشتباكات محتدمة.

دامت االشتباكات يف بلدة مركدة قرابة الثالثة أشهر، خاض فيها التنظيم واحدة من أرشس معاركه يف سوريا، والتي خرس فيها جزءاً كبرياً من 

نخبته القتالية من املهاجرين، األمر الذي دفعه ليبدل اسرتاتيجيته، حيث حاول السيطرة عىل مدينة البوكامل يف أبريل \ نيسان من عام 2014 

عرب عملية التفاف من البادية العراقية باتجاه سوريا جنويب نهر الفرات، لكن سيطرته مل تدم أكرث من يوم واحد بعد أن متكنت تشكيالت 

املدينة من طرده إثر معركة دامية راح ضحيتها ما يقارب الـ50 مقاتالً من فصائل الجيش الحر يف املدينة، بينام قتل للتنظيم ما يقارب 100 

مقاتل72.

70   كانت التوترات بني التنظيم وعدد من تشكيالت شامل سوريا ورشقها قد بدأت منذ الربع األخري من العام 2013، حيث بدأ التنظيم حملة ضد بعض تشكيالت الجيش الحر يف 

محافظة الرقة كان عىل رأسها كتائب الفاروق وتجمع أحفاد الرسول، كام شن يف حلب هجامت عىل عدد من فصائل الجيش الحر يف الباب وعىل لواء عاصفة الشامل يف إعزاز، 

ليسيطر بذلك عىل محافظة الرقة وريف حلب الرشقي، وإن مل تكن سيطرة كلية، حيث استمر وجود تشكيالت أخرى يف هذه املناطق عىل رأسها فصائل الجبهة اإلسالمية )حركة 

أحرار الشام اإلسالمية - لواء التوحيد(، كام كان التنظيم ينترش بكثافة يف املناطق املحررة من محافظتي حلب وإدلب، وذلك حتى مطلع العام 2014 عندما اعتقل التنظيم 

د. حسني سليامن »أبو ريان« مدير معرب تل أبيض شاميل الرقة، واملنتسب لحركة أحرار الشام، ليسلمه بعدها جثة هامدة تظهر عليها آثار التعذيب، ثم أتبعها بتحريك أرتاله 

للسيطرة عىل الفوج 46 يف ريف حلب الغريب الذي كانت فصائل الجيش الحر تسيطر عليه، وهو ما نتج عنه اندالع االشتباكات بني الحركة وعدد من التشكيالت التي آزرتها من 

جهة وبني التنظيم يف الرقة ورشقي حلب من جهة أخرى، أما يف حلب وإدلب فقد اندمجت عدد من فصائل الجيش الحر باسم جيش املجاهدين مشكلني رأس حربة املواجهة 

ضد التنظيم يف املحافظة وكذلك شكلت جبهة ثوار سوريا يف إدلب رأس الحربة يف املواجهة نفسها، ومتكنت تشكيالت الجيش الحر من طرد التنظيم من محافظتي حلب وإدلب 

إىل ريف حلب الرشقي، بينام متكن التنظيم من السيطرة عىل محافظة الرقة وريف حلب الرشقي، ونشأ بني مناطق سيطرة التنظيم واملناطق املحررة شامل سوريا خط رباط 

امتد عىل طول ريف حلب الشاميل بينه وبني ريف حلب الرشقي.

71   شكلت حالة الوساطات املحلية والعشائرية فاعاًل أساسياً طوال فرتة االشتباكات بني تنظيم الدولة من جهة وبني فصائل دير الزور من جهة أخرى، حيث كان الطابع العشائري 

الغالب أو املركزي ملعظم الفصائل مساهامً يف ذلك، ملنع تحول االشتباكات إىل حرب عشائرية يف املنطقة، وهكذا يف الوقت الذي كانت فيه املعارك عىل أشدها يف مركدة شاميل 

محافظة دير الزور، تم تحييد منطقة جديد عكيدات -معقل تنظيم الدولة الرئييس يف املحافظة- عن املواجهة بعد اجتياح مجموعات جبهة النرصة لها وهدم مقر التنظيم فيها، 

لتبقى املنطقة بعيدة عن املواجهات بعد اتفاق عشائري فرض نفي املبايعني للتنظيم خارج قرية جديد عكيدات.

 https://cutt.us/S17E1 2021\1\3 72   “باألسامء.. 50 شهيداً للثوار يف معركة دحر تنظيم الدولة من البوكامل”، زمان الوصل، 11\4\2014، شوهد يف
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كام استثمر التنظيم حالة العداوة بني بعض قادة الجيش الحر يف املنطقة وبني جبهة النرصة، والذين اعتزل بعضهم القتال فيام بايعه آخرون 

مشكلني حالة خرق ضمن صفوف التشكيالت العسكرية يف املنطقة، وكان عىل رأس املنضمني لصفوف التنظيم عدد من أبرز قادة تجمع أحفاد 

 xxvأبو سيف الشعيطي من جيش العرسة - xxivالرسول بينهم: )صدام الجمل قائد تجمع أحفاد الرسول يف املنطقة الرشقية وقائد لواء الله أكرب

- محمود املطر قائد فرقة القعقاع73(، إضافة إىل عدد من قادة الجيش الحر يف املنطقة منهم حسام الشلوف قائد كتيبة صدام حسني يف مدينة 

امليادينxxvi، وعدد من قادة املجلس العسكري يف دير الزور أبرزهم املالزم أول املنشق عبد امللك خرض الكريم املكنى »أبو هارون«74، إضافة 

إىل انشقاق مجموعات جبهة النرصة يف البوكامل وإعالن بيعتها للتنظيم75، والذين ساهموا جميعاً يف تحقيق خرق ضمن البنية الفصائلية 

للمنطقة، مسهلة للتنظيم مهمته يف السيطرة عىل املحافظة76، خاصة بعد متكنه من السيطرة عىل محافظة املوصل العراقية التي وفرت له 

ثكناتها الحكومية أسلحة وذخائر وآليات رفدت قواته عىل جبهات دير الزور باإلمدادات، دافعة تشكيالت املحافظة لالنسحاب منها يف يوليو 

/ متوز عام 2014 باتجاه الجنوب الرشقي77، حيث متكن التنظيم من السيطرة عىل كامل أرياف دير الزور الخارجة عن سيطرة النظام، أما 

األحياء املحررة من مدينة دير الزور، فقد متكن التنظيم من فرض سيطرته عليها بعد مفاوضة كتائبها التي باتت محصورة بني قوات النظام يف 

حيي الجورة والقصور واملنطقة الصناعية، وبني قوات التنظيم املتحكمة بطريق اإلمداد الوحيد إىل األحياء الخارجة عن سيطرة النظام، حيث 

دخلت الكتائب ضمن اتفاق »بيعة قتال« مع التنظيم، قبل أن يقوم التنظيم بإعادة هيكلة تشكيالت املدينة لتتبع كلياً له.

ومل يكد التنظيم يبسط سيطرته عىل املنطقة حتى انتفضت عشرية الشعيطات يف وجهه إثر مداهمة إحدى دورياته لبلدة أبو حامم انتهت 

بتصفية املطلوب، حيث قام األهايل بطرد التنظيم من منطقتهم، ليقوم األخري باستقدام تعزيزات وشن حرب حقيقية عىل مناطق انتشارها يف 

73   محمود املطر هو شقيق »عيل املطر« قائد فرقة القعقاع املشكلة يف بلدة القورية التابعة ملنطقة امليادين عىل الضفة اليرسى لنهر الفرات، توىل قيادة جزء من الفرقة التي 

العام 2013، وهو ما دفع  أواخر  له  املطلوبني  الدولة عىل قامئة  تنظيم  الرسول، وضعه  انقسمت إىل تشكيالت عدة بعد استشهاد »عيل« وانضم إىل صفوف تجمع أحفاد 

إعالمهم. لعنارص »مفسدين« بحسب  التنظيم بضمه  كان يشنها ضد  التي  اإلعالمية  الحملة  الدولة يف  تنظيم  استثمره  الذي  األمر  النرصة،  لجبهة  بيعته رسمياً   مطر إلعالن 

تنقالت  وتأمني  للتنظيم  رساً  مببايعته  املحافظة  ناشطي  من  له  متفرقة  تهم  رغم  الزور،  دير  محافظة  عىل  سيطرتها  معارك  أثناء  الدولة  تنظيم  مع  القتال  مطر  اعتزل 

صفوفها. ضمن  عادي  مقاتل  إىل  بتحويله  التنظيم  يقوم  أن  قبل  املهام  من  عدداً  ضمنها  وتوىل  علناً  بايعها  املحافظة  عىل  التنظيم  سيطرة  وبعد  املعركة،  أثناء   عنارصه 

مقابالت سابقة أجراها الباحث مع عدد من ناشطي بلدة القورية ومقاتلني سابقني ضمن فرقة القعقاع.

وبني  الزور  دير  فصائل  بني  املحتدمة  املعارك  أثناء  الدولة  لتنظيم  بيعتهم  الزور  دير  محافظة  يف  العسكري  املجلس  ضباط  من  عدد  أعلن   2014 عام  حزيران   \ يونيو  يف    74

مع  االشتباك  مناطق  عن  بعيداً  الزور  دير  منطقة  ضمن  الفرات  لنهر  اليمنى  الضفة  عىل  موحسن  مدينة  يف  الضباط  هؤالء  متركز  بسبب  صادماً  اإلعالن  وجاء  التنظيم، 

منخرطاً  املسلح  الحراك  بدايات  مع  النظام  جيش  صفوف  عن  انشق  ضابط  وهو  هارون،  أبو  امللقب  الكريم«  خرض  امللك  »عبد  املبايعني  أبرز  من  كان  حيث  التنظيم، 

تنظيم  صفوف  إىل  املدينة  انقالب  من  يغري  مل  ذلك  أن  إال  وإعدامه،  موحسن  مدينة  باقتحام  النرصة  جبهة  من  مجموعة  لتقوم  السورية،  للثورة  العسكري  الحراك  يف 

النظام. قوات  فيه  تتحصن  كانت  الذي  العسكري  الزور  دير  مطار  عىل  بالرباط  تشكيالتها  انشغال  مع  بداياته،  منذ  التنظيم  ضد  القتال  اعتزلت  وأنها  خاصة   الدولة، 

 https://cutt.us/EFeLl 2021\2\27 صاحب مكيدة موحسن.. شورى املجاهدين يقطع رأس أبو هارون”، موقع زمان الوصل، 24\6\2014، شوهد يف“

75   تتبع مجموعات جبهة النرصة يف البوكامل لقاطع البادية ضمن البنية التنظيمية لجبهة النرصة، وليس إىل قاطع دير الزور الذي يرشف عليه »أبو مارية القحطاين«، وهذا مام 

سهل انشقاق هذه املجموعات عن التنظيم. أبو الحسن، )مقاتل سابق ضمن صفوف جبهة النرصة يف دير الزور(، مصدر سابق

76   بعد سيطرة تنظيم الدولة عىل املناطق الخارجة عن سيطرة النظام ضمن محافظة دير الزور، ظهرت العديد من حوادث االستهداف ملقاتيل التنظيم فيها، لذلك كان للقادة 

املحليني السابقني ضمن صفوف الجيش الحر يف املنطقة أثر كبري يف التخفيف من حدة هذه الحوادث، مقابل لعبهم دور الوسيط بني املجتمع املحيل وبني قيادة التنظيم من 

خارج املنطقة.

بفرع  فيها  التحقت  والتي  درعا  محافظة  إىل  النرصة  جبهة  مجموعات  توجهت  حيث  منطقتني،  إىل  الدولة  تنظيم  مواجهة  لواء  حملت  التي  التشكيالت  انسحبت   77

وتعترب  الشام،  تحرير  وهيئة  الشام  فتح  ثم  النرصة  لجبهة  التابع  البادية  قاطع  فيه  شكلت  والذي  السوري  الشامل  إىل  التهريب  طرق  عرب  الحقاً  تنتقل  أن  قبل  النرصة، 

الحر  الجيش  مجموعات  أما  إدلب،  يف  املتواجدة  الدولة  تنظيم  خاليا  عىل  حربها  يف  الشام  تحرير  لهيئة  األمني  للجهاز  الفقري  العمود  هي  اليوم  املجموعات  هذه 

الشهيد  قوات  برفقة  قاد  الذي  الرشقية،  أسود  جيش  فيها  شكلت  حيث  دمشق،  ريف  ملحافظة  التابعة  الرشقي  القلمون  منطقة  إىل  توجهت  فقد  الشام-  أحرار  -وضمنها 

يف  تتنامى  قوتهم  وباتت  الزور،  دير  محافظة  حدود  إىل  وصوالً  البادية  يف  الحامد  منطقة  عىل  السيطرة  من  فيها  متكنوا  الدولة  تنظيم  ضد  ضارية  معارك  العبدو  أحمد 

ضد  رشسة  حملة  شنت  الرويس  الجيش  من  بدعم  السوري  النظام  قوات  أن  إال  الزور،  دير  دخول  من  املجموعات  هذه  تتمكن  أن  املتوقع  من  وكان  التنظيم،  مواجهة 

.2018 عام  نيسان   \ أبريل  يف  الوطني  الجيش  ضمن  والشاميل  الرشقي  حلب  ريفي  منطقة  إىل  فلولها  وتوجه  بحلها  انتهت   ،2017 أيار   \ مايو  يف  املجموعات   هذه 

كام نسقت عدد من مجموعات الجيش الحر املنسحبة من املحافظة مع القوات األمريكية مشكلني جيش سوريا الجديد ثم مغاوير الثورة املتواجدة حتى اليوم يف منطقة 

التنف عىل الحدود األردنية السورية، والتي شاركت يف عدد من املواجهات ضد تنظيم الدولة وضد امليليشيات اإليرانية، إال أن نشاطها اليوم يقترص عىل حامية منطقة التنف 

بدعم من الواليات املتحدة األمريكية.
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)أبو حامم والكشكية وغرانيج( عىل الضفة اليرسى لنهر الفرات، انتهت بسيطرة التنظيم عليها يف 9 أغسطس/آب عام 201478، لتبدأ بعدها 

مجزرة مروعة بحق أهايل الشعيطات جاوز أعداد ضحاياها الـ1000 قتيل79.

ولتصبح منذ ذاك الحني املحافظة تحت سيطرة التنظيم بشكل كيل، بعد أكرث من نصف عام عىل انطالق معركة التنظيم للسيطرة عليها.

الفصل السادس:

داعش: الدولة واالنهيار

متكن التنظيم من إحكام سيطرته عىل األرايض الخارجة عن سيطرة النظام يف محافظة دير الزور يف أغسطس \ آب عام 2014، متبعاً يف عدد 

من القرى والبلدات سياسة تهجري مؤقت يقوم فيها بتمشيط املنطقة بحثاً عن املطلوبني واألسلحة، قبل أن يسمح ألهاليها بالعودة إليها 

التنظيم هذه السياسة مع قرى الشحيل وخشام  اتبع  التي كانت تحصيهم وتفتشهم، ليضمن بذلك سيطرته عليها، حيث  بحواجزه  مروراً 

وطابية جزيرة كجزء من رشوطه لقبول استسالم هذه البلدات له80، لكن سياسة التهجري االحرتازي هذه تغريت إىل تهجري انتقامي يف منطقة 

الشعيطات التي انتفض أبناؤها يف وجه التنظيم بعد سيطرته عىل املحافظة، حيث قام التنظيم بتهجري كيل لسكان قرى وبلدات )غرانيج - أبو 

حامم - الكشكية( ملدد تراوحت بني 3 أشهر يف قرية غرانيج، تالهم أهايل الكشكية الذين سمح لهم التنظيم بالعودة بعد 4 شهور تقريباً 

أواسط ديسمرب \ كانون األول عام 201481، بينام عاد أهايل كربى تجمعات عشرية الشعيطات »أبو حامم« عىل دفعات بدأت يف يناير \ كانون 

الثاين عام 2015 بتسجيلهم أوراق عودتهم لدى مراكز التنظيم األمنية82، لتعود الدفعة األوىل منهم أواسط العام 2015 يف يونيو \ حزيران، 

بينام مل تتم عودة أهايل البلدة حتى مطلع العام 2016 بعد ما يقارب العام ونصف العام من تهجريهم83، وكان أهايل كل من البلدات يعودون 

بعد تنفيذهم الئحة من الرشوط منها تسليم السالح الفردي، وإعالن توبتهم وتربؤهم ممن قاتلوا التنظيم.

ومل يحرص التنظيم سياسته االنتقامية هذه يف منطقة الشعيطات، بل شهدت املحافظة عمليات معاقبة لذوي قادة املجموعات التي واجهت 

التنظيم خالل معركته للسيطرة عليها، وبات شائعاً أن يقوم التنظيم بهدم منزل ذوي أحد قادة املجموعات أو اعتقال أقاربهxxvii، يف سياسة 

ممنهجة قرصها التنظيم عىل محافظة دير الزور يف سوريا، وبات واضحاً أن التنظيم يعامل املحافظة بخصوصية وحساسية عالية، فالثورة عليه 

من قبل عدد من شباب الشعيطات واجهها بنفي كيل للعشرية عن منطقتهم، وقيادة مجموعة ملقاومة التنظيم واجهها بالتضييق عىل ذوي 

قائد املجموعة وهدم منازلهم، حيث كانت سياسته هذه كفيلة بإحكام قبضته عىل املحافظة عسكرياً.

كام عمد التنظيم إىل فصل منطقة البوكامل عن محافظة دير الزور التي باتت تدعى »والية الخري« ضمن بنية التنظيم اإلدارية، وضمها إىل 

»والية الفرات« التي ضمت مدينتي القائم وحصيبة مبحافظة األنبار العراقية، ليسهم هذا الفصل اإلداري يف عزل املنطقة عن محافظة دير 

الزور خاصة بعد إصدار التنظيم قراره يف أغسطس \ آب عام 2016 مبنع التنقل بني الواليتني إال بإذن رشعي يتم استصداره من مراكز التنظيم 

فيهام84، وخالف ذلك كانت املحافظة تعاين كغريها من املناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم من املنظومة الكاملة التي فرضها التنظيم عىل الناس 

 https://cutt.us/FjjOi 2021\1\8 78   “مذبحة الشعيطات.. ذكرى لن متوت”، جريدة املدن، 25\8\2020، شوهد يف

https://cutt. 2021\1\8 79   الرقم بحسب جمعية »عوائل شهداء الشعيطات«“احتجاجات عىل إهامل عائالت ضحايا مجزرة الشعيطات”، زمان الوصل، 28\8\2020، شوهد يف

 us/XI0Xf

80   بلغ عدد من هجرهم التنظيم يف البلدات الثالث 60 ألف مدين تقريباً، وذلك يف بدايات يوليو \ متوز عام 2014، حيث تعترب البلدات معاقل للمجموعات التي قاومت التنظيم 

https://cutt.us/ 2021\1\12 عىل مدار نصف عام يف معركته للسيطرة عىل املحافظة.“تنظيم الدولة يهجر اآلالف من بلدة بدير الزور”، الجزيرة نت، 6\7\2014، شوهد يف

 yrxkH

 https://cutt.us/qLbPc 2021\1\12 81   “شعيطات الكشكية يعودون إىل بلدتهم بعد سامح التنظيم”، أورينت نت، 17\12\2014، شوهد يف

 https://cutt.us/qLbPc 2021\1\12 82   “تنظيم الدولة يسجل أوراق عودة أهايل بلدة أبو حامم”، املرصد السوري لحقوق اإلنسان، 20\1\2015، شوهد يف

 https://cutt.us/XrmXJ ،2016 83   مقطع مصور يوثق عودة أهايل بلدة أبو حامم إىل بلدتهم يف يناير \ كانون الثاين عام

 https://cutt.us/D8QeP 2021\1\12 84   “تنظيم الدولة يفرض رشوطاً للتنقل يف ريف دير الزور الرشقي”، عنب بلدي، 10\8\2016، شوهد يف
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يف أسواقهم ومالبسهم وحياتهم االجتامعية، ومن مشاهد اإلعدامات وتطبيق العقوبات العلنية التي أرسف التنظيم فيها حتى مل يكن مير عىل 

املنطقة أسبوع دون تطبيق حكم قتل أو تعذيب يف ساحاتها وعقدها الحركية، لرياها أكرب عدد من األهايل إرهاباً لهم.

ورغم أن التنظيم فتح باب االنتساب إىل صفوفه عىل مرصاعيه مانحاً املنضمني إليه ميزات معيشية ممتازة مقارنة بغريهم85، إال أنه بقي يعاين 

من قلة أعداد املنتسبني إىل صفوفه، حتى بات يستعني بالذين يلتقطهم جهاز الحسبة يف مخالفات كالتدخني وعدم االلتزام باللباس الرشعي 

أو عدم تسليم »جهاز الستاليت« إىل خطوط الجبهات يف محيط مطار دير الزور العسكري ليقوموا بعمليات الحفر وبناء الدشم وغريها من 

أعامل الخدمة والهندسة العسكرية الداعمة ملجهوده الحريب، وصوالً إىل فرضه التجنيد اإلجباري يف أغسطس \ آب عام 2017 أثناء مواجهته 

للحملتني العسكريتني إلنهائه86، دافعاً أعداداً كبرية من شباب املحافظة -وغريها من املناطق السورية الخاضعة لسيطرته- إىل مغادرتها باتجاه 

الشامل السوري ومنه إىل تركيا وأوروبا.

أواخر العام 2017 شن التحالف الدويل حملته التي شكلت قوات سوريا الدميقراطية قواتها عىل األرض للسيطرة عىل محافظة الرقة ومنطقة 

الجزيرة عىل الضفة اليرسى لنهر الفرات من محافظة دير الزور87، بينام شنت القوات الروسية برفقة ميليشيات إيران وقوات جيش النظام 

حملتهم للسيطرة عىل بادية دير الزور ومنطقة الشامية عىل الضفة اليمنى لنهر الفرات من محافظة دير الزور، ليتمكنوا من ذلك بعد حمالت 

من القصف العنيف خاصة يف منطقة الشامية التي تم تهجري قاطنيها يف مناطق سيطرة التنظيم عن بكرة أبيهم. وحافظ التنظيم عىل جيوب 

صغرية له يف البادية تعمل خفية، وعىل جيب يف أقىص رشقي البالد يف منطقة الباغوز التي تحصن فيها ضد حملة التحالف الدويل وقوات 

سوريا الدميقراطية، والذي انتهت سيطرته عليه يف مارس \ آذار عام 2019، لتنتهي بذلك آخر معاقل التنظيم املعلنة، ويتحول مرة أخرى للعمل 

رساً، بينام باتت محافظة دير الزور مقسومة إىل منطقتي نفوذ يفصل بينهام نهر الفرات، وذلك بعد تدمري الحملتني للجسور التي كانت تربط 

الضفتني ببعضهام، ولتدخل املنطقة وأهلها واقعاً جديداً.

85   كان املبايعون للتنظيم يحصلون عىل الكهرباء ملنازلهم بأسعار رمزية، كام كان يتم غض النظر عنهم يف الجبايات وبعض القوانني التي يفرضها التنظيم يف مناطق سيطرته، حيث 

كان التنظيم يقسم الناس يف مناطقه إىل مبايعني وعوام.

 https://cutt.us/zasCP 2021\1\12 86   “داعش يفرض التجنيد اإلجباري عىل املدنيني بدير الزور”، أخبار اآلن، 27\8\2017، شوهد يف

87   كان رأس الحربة لقوات سوريا الدميقراطية يف مواجهتها لتنظيم الدولة يف الهجوم عىل دير الزور هي قوات كانت تنتمي سابقاً إىل فصائل الجيش الحر من أبناء محافظة دير 

الزور، حيث انتقلت هذه املجموعات إىل الرشق السوري منضمة إىل قوات سوريا الدميقراطية قادمة من شامل سوريا، بعد أن كانت قد غادرت املحافظة سابقاً خفية كأفراد 

بعد سيطرة تنظيم الدولة عليها أواسط العام 2014، لتنضم يف الشامل السوري إىل فصائل مختلفة مشكلة مجموعات صغرية داخلها، حيث عادت للمشاركة يف تحرير مناطقها 

من التنظيم بعد إعالن قوات سوريا الدميقراطية بدء املعركة.
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فهم العوامل االقتصادية - االجتامعية

للتطرف العنيف يف شامل رشق سوريا

زيك محش

مراجعة: د. سامويل د. هينكن
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مقدمة:

منذ عام 2011، تشهد سوريا نزاع شديد التعقيد سياسياً واقتصادياً واجتامعياً، أدى إىل خسارة البالد ملاليني من مواطنيها بني قتيل وُمهجر 

والجىء، إضافة إىل خسارة رأس مال مادي وثقايف واجتامعي استغرق املجتمع السوري سنوات طويلة يف بنائه. ترافق هذا النزاع مع تغول 

النرصة  جبهة  مثل  الديني  التشدد  أساس  عىل  بعضها  قام  والتي  األخرى  االستبدادية  القوى  من  العديد  وظهور  السوري  النظام  استبداد 

وتنظيم داعش. وسيطرت هذه التشكيالت املتشددة عىل مساحات واسعة من سوريا وفرضت أفكارها املتطرفة عىل كافة فئات املجتمع 

وألغت بالعنف أي شخص أو فكر يعرتض عىل حكمها أو يخالف قوانينها. حالياً، تقلصت قدرة هذه القوى يف سوريا بشكل كبري من الناحية 

العسكرية، إال أن هذا ال يعني توقف الديناميات والعوامل التي أدت إىل نشوئها وتوسعها، أي أنه ميكن لهذه القوى استعادة سيطرتها يف 

أي لحظة تتغري فيها موازين القوى. لذلك من الرضوري فهم العوامل التي تساهم يف نرش األيديولوجيا املتطرفة لتعطيلها مبا يحقق نهاية 

مستدامة لفكر التطرف العنيف ومامرساته. 

تهدف هذه الورقة إىل تحليل العوامل االقتصادية-االجتامعية التي تساهم بشكل مبارش أو غري مبارش يف انتشار الفكر املتطرف، وبناء عليه، 

تضع توصيات سياساتية تسعى إىل الحد من فعالية وقدرة هذه العوامل عىل نرش التطرف العنيف. تركز الدراسة عىل منطقة الريف الرشقي 

ملحافظة ديرالزور والتي تخضع حالياً إىل سلطة اإلدارة الذاتية يف سوريا. اعتمد البحث يف تحديد العوامل املدروسة عىل أدبيات ودراسات 

التطرف العنيف وأسبابه وخاصة األسباب االقتصادية واالجتامعية وذلك عىل مستوى املنطقة والعامل. بعد ذلك تم دراسة وتحليل كل عامل 

من العوامل املحددة يف املنطقة املدروسة بناء عىل البيانات الثانوية املتوفرة عن املوضوع إضافة إىل املعلومات املستقاة من الخرباء املحليني 

من خالل مقابالت غري رسمية أو منظمة. سعت املقابالت غري الرسمية إىل توضيح ورشح املعلومات والبيانات الثانوية املتاحة، أما املقابالت 

التطرف  التي تدفع األفراد إىل االنتامء لجامعات  السلبية واإليجابية  الحوافز  املنظمة فاعتمدت عىل استبيان رسيع حول أهمية عدد من 

العنيف. وتدرس الورقة األثر املبارش وغري املبارش العوامل االقتصادية واالجتامعية التي تم تحليلها عىل انتشار التشدد العنيف بني األفراد يف 

املنطقة املدروسة. 

وتقع الدراسة يف أربعة فصول، يحتوي الفصل األول عىل مراجعة عامة لألدبيات املتعلقة بالعوامل االقتصادية-االجتامعية للتطرف العنيف، 

انتشار  التي تساهم يف  االقتصادية واالجتامعية  العوامل  فهم  إىل  الثالث  الفصل  ويتطرق  والتحليل،  الدراسة  منهجية  الثاين  الفصل  ويؤطر 

التطرف العنيف يف املنطقة، أما الفصل الرابع فيتضمن خالصة املحاور السلبية من كل عامل والتي تساهم يف انتشار التطرف العنيف يف 

املنطقة، كام يخلص إىل توصيات سياساتية مبنية عىل التحليل والنتائج.     
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أوالً: مراجعة األدبيات:

ميكن تعريف التطرف العنيف عىل أنه الرتويج أو الدعم أو االنخراط بفكر وأيدلوجيا تربر استخدام العنف لتحقيق أهداف اقتصادية أو 

اجتامعية أو سياسية )USAID, 2011(. إال أن الكثري من األدبيات تشري إىل صعوبة إيجاد مفهوم دقيق ومحدد للتطرف العنيف أو املفاهيم 

مصالح  يخدم  مبا  املفاهيم  لهذه  واسع  استخدام  شهدت  األخرية  السنوات  أن  إىل   Schmid ونوه  واإلرهاب.  الراديكالية  مثل  به  املرتبطة 

السياسيني يف إلقاء اللوم عىل الخصوم من أحزاب ودول مستهدفة، كام أن التعاريف املعتمدة كانت عامة تفتقد الدقة، وعليه فال يوجد اتفاق 

أكادميي أو دويل عىل تعاريف محددة وواضحة ملفاهيم اإلرهاب والتطرف العنيف )Schmid, 2012(. إال أن غياب اإلجامع حول املفهوم 

مل مينع من االتفاق عىل أن التطرف العنيف هو نتاج مجموعة واسعة من العوامل التي تؤثر عىل األفراد واملجتمعات املحلية والحكومات. 

ويشمل طيف العوامل تلك التي تقوم عىل املظلومية االقتصادية واالجتامعية والتي يعتربها بعض الباحثني املحرك األسايس للتسلح والعنف 

والحروب األهلية )Collier and Hoeffler, 2004(. ويربط العديد من االقتصاديني بني الفقر واإلرهاب عند دراسة الديناميات االقتصادية 

 Alesina et al.,( للنزاع، إذ يعترب هؤالء أن انتشار الفقر وتدهور األوضاع االقتصادية يزيدان من احتامل العنف وعدم االستقرار السيايس

1996(، واستخدم الكثري من السياسيني هذا الربط بني التطرف العنيف والفقر وخاصة بعد أحداث 11 أيلول يف الواليات املتحدة لتفسري 

سبب الهجامت اإلرهابية. إال أن الكثري من الباحثني أكدوا من خالل دراساتهم عىل عدم وجود عالقة مبارشة وذات داللة بني الفقر واإلرهاب 

)Abadie, 2004(، فعىل سبيل املثال، األفراد املنتمني أو الذين يسعون إىل اإلنتامء ملجموعات إسالمية متطرفة يف الدول الغربية هم بشكل 

عام ليسوا فقراء وال يعانون من أي شكل من أشكال الحرمان االقتصادي الشديد )Veldhuis and Staun, 2009(. وأوضح عدد من األبحاث 

املبنية عىل دراسات ميدانية أن املظلومية االقتصادية لألفراد تعترب أقل تأثرياً يف انتشار التطرف العنيف من العوامل املؤسساتية والسياسية 

كوجود كيانات دينية وعقائدية منظمة قادرة عىل الوصول إىل املجتمعات املستهدفة )Groppi, 2017(. كام أشار Gupta إىل ضعف العالقة 

بني الحرمان االقتصادي لألشخاص واإلرهاب مقارنة مع األثر الكبري عىل التطرف العنيف الذي تحدثه عوامل أخرى مثل القمع السيايس ونرش 

ثقافة االحباط )Gupta, 2005(، وبالتايل فإن أولية املجتمع الدويل يجب أن تصب يف محارصة االستبداد ورفع مظلومية القمع عن املجتمع.  

الحرمان  ازدياد  أن  أظهرت  عدة  دراسات  فإن  العنيف،  والتطرف  الفردي  املستوى  عىل  الفقر  بني  املبارشة  العالقة  من ضعف  الرغم  عىل 

االقتصادي عىل املستوى الكيل، أي تدين معدالت اإلنتاج والنمو االقتصادي وارتفاع معدالت الفقر يف املنطقة، يزيد من احتامل انتشار التطرف 

العنيف بني األفراد بغض النظر عن وضعهم االقتصادي عىل املستوى الفردي )Blomberg et al., 2004(. مبعنى آخر، الدول واملناطق التي 

تعاين من وضع اقتصادي سيىء تشكل بيئة خصبة إلنتاج فكر وجامعات متطرفة تجذب األفراد من مختلف الطبقات االقتصادية واالجتامعية. 

االقتصادية- الخلفيات  إىل مختلف  الفردي  املستوى  ينتمون عىل  أنهم  اإلرهاب  بتهم  معتقلني  ميدانية مع  دراسة  بينت  السياق  ويف هذا 

االجتامعية، ولكن يدون يف الدول الفقرية البيئة املناسبة النتشار التطرف العنيف )Stern, 2017(. وأظهرت دراسة أخرى أن االحتامل األكرب 

هو أن يكون متوسط املستوى االقتصادي لألفراد املنضمني إىل جامعات متطرفة أفضل من متوسط املستوى االقتصادي ألفراد املجتمعات 

التي ينتمون لها، ويف الوقت ذاته فإن الدول واملناطق الفقرية، أي الفقر عىل املستوى الكيل، تشكل البيئة الحاضنة ألفراد وجامعات اإلرهاب 

   .)Keefer and Loayza, 2008( والتطرف العنيف

وتشري األدبيات أيضاً إىل عدم وضوح العالقة والرابط بني توفر فرص عمل الئقة وانتامء األفراد إىل فكر التطرف العنيف، إال أن دراسات الحالة 

 Burke and Matisek,( يف عدد من الدول أظهرت الدور الذي يلعبه ارتفاع معدالت البطالة يف زيادة ميل األفراد إىل الجامعات املتطرفة

2020(. ففي العراق مثالً وبعد قرار حل األجهزة العسكرية واألمنية والبعثية بشكل كامل ومفاجىء، وقع حوايل نصف مليون عرايف يف فخ 

البطالة والحاجة إىل العمل إضافة إىل شعورهم بالظلم، األمر الذي رأت فيه املجموعات املتطرفة البيئة الخصبة لجذب هؤالء الشباب إىل 

دائرة نفوذها )Burke and Matisek, 2020(. ويف سوريا، عانت أغلب مناطق الرصاع من ارتفاع كبري يف معدالت البطالة وانخفاض حاد يف 

مستويات الدخل، األمر الذي دفع الكثري من الشباب يف عمر القتال إىل االنتامء للجامعات املتطرفة لتأمني الحد األدىن من الدخل لهم وألرسهم 

  .)Turkmani, 2015( من خالل الرواتب واملنافع املادية التي تؤمنها لهم هذه الجامعات

 Mercy( العنيف  التطرف  انتشار  املحيطة عىل  البيئة  العامة يف  للخدمات  والنوعي  الكمي  الواقع  أثر  لفهم  األبحاث  الكثري من  وتطرقت 

Corps, 2018(. وتشمل الخدمات العامة توفر مياه رشب وكهرباء وشبكة رصف صحي ورشوط مسكن مالمئة ترتافق مع وجود مؤسسات 

السلبية.  الجرمية والخطف والسلوكيات االجتامعية  انتشار  املجتمع املحيل من  القانون وحامية  املحلية قادرة عىل تطبيق سيادة  للسلطة 

وتدفع الخدمات العامة السيئة يف منطقة معينة بعض أفراد هذه املنطقة إىل تبني التطرف العنيف ومامرسته )Mercy Corps, 2018(، إذ 

يعترب هؤالء األفراد أن سوء هذه الخدمات هو انعكاس إلهامل السلطات املسؤولة عن منطقتهم وبالتايل قد يكون ناتجاً عن مامرسة التمييز 
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ضدهم ومحاباة مناطق أخرى داعمة لهذه السلطات، كام يشعرون باإلساءة إىل كرامتهم اإلنسانية وبالتايل يبحثون عن وسائل وقنوات للتعبري 

عن الغضب واالنتقام من السلطات واملجتمع الخانع لهذه السلطات )USAID, 2009(. ميكن للمجموعات املتطرفة أن متىلء غياب الحد 

األدىن من الخدمات العامة من خالل توفري شبكة دعم اجتامعي ألفراد املنطقة، األمر الذي يكسبهم رشعية شعبية عىل حساب رشعية الدولة 

 .)Grynkewich, 2008( وتقديم أنفسهم كبديل “عادل” عن السلطات الحالية يحق له الترصف مبوارد املنطقة كونه يعمل لصالحها

يعترب مستوى التعليم من العوامل املُختلف عىل دورها يف موضوع التطرف العنيف، حيث أن الكثري من املتطرفني لديهم مستويات تعليمية 

بينهم  العنيف  التطرف  انتشار  لألفراد ودرجة  التعليمي  املستوى  بني  احصائية  داللة  ذات  افرتاض عالقة عكسية  وبالتايل ال ميكن  مرتفعة 

)Dalgaard-Nielsen, 2010(. من جهة أخرى، يرى الكثري من الباحثني أن التعليم يزيد من قدرة األفراد عىل املناقشة العلمية واملوضوعية 

للوقائع وبالتايل قدرتهم عىل عدم التسليم مبا يفرضه عليهم قادة التطرف العنيف من أفكار وأيديولوجيات، كام يعترب التعليم وسيلة فعالة يف 

 .)Silva, 2017( منع انتشار الفكر املتطرف يف حال تم تقدميه بشكل نوعي مع الرتكيز عىل مواضيع العدالة وعدم التمييز وحقوق املواطنة

ويجب أن تستهدف هذه املواضيع التعليمية كافة أبناء املجتمع دون أن تكون موجهة لفئة أو منطقة محددة فقط، حيث أثبتت الدورات 

 .)Silva, 2017( التعليمية املخصصة لتنمية الوعي ضد التطرف العنيف واملوجهة إىل فئة محددة من املجتمع عدم جدواها واستدامة فائدتها

ميكن أن تؤثر الرتكيبة والشبكات االجتامعية للمنطقة عىل درجة انتشار التطرف العنيف بني أبنائها )Davis and Cragin, 2009(. فالبُنى 

القبيلة متنحهم الشعور  القبلية مثالً يف منطقة ما قد تكون عامل إيجايب يف عدم إقبال الشباب عىل االنتامء إىل الجامعات املتطرفة كون 

باالنتامء والحامية )Winter et al., 2017(، لكن يف الوقت نفسه قد تكون القبلية عامل مساعد عىل الرتويج للفكر املتطرف حيث أن انتامء 

أحد وجهاء القبيلة إىل جامعة متطرفة يدفع الكثري من أفرادها إىل التفكري واالنتامء إىل هذه الجامعة نتيجة العالقات العائلية املتينة والسلطة 

 .)Winter et al., 2017( الهرمية يف البنى القبلية

US- )ويبقى االقصاء االقتصادي واالجتامعي من أكرث العوامل التي ميكن أن تزيد من انتشار العنف املتطرف وفق العديد من الدراسات 

AID, 2009(، وميارس هذا االقصاء من قبل أجهزة الدولة املركزية عىل منطقة معينة أو مجتمعات محلية بعينها أو ميكن أن ميارس من قبل 

السلطات املحلية عىل فئة أو طائفة أو اثنية معينة، ويتمثل هذا االقصاء بحرمان مجموعة ما أو التمييز ضدها من حيث الخدمات العامة 

والتوظيف والتعليم والحق يف املشاركة بالحكم املحيل، مام ميكن أن يدفع أبناء هذه املجموعة لالنتامء إىل الجامعات املتطرفة كنوع من 

    .)Allan et al., 2015( االعرتاض والرفض لالقصاء املامرس بحقها
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ثانياً: اإلطار املنهجي والتحلييل:

يتضح من األدبيات املتعلقة بدور العوامل االقتصادية واالجتامعية التي تؤثر عىل التطرف العنيف أن تحليل أثر هذه العوامل عىل انتشار 

املؤسساتية  العامل  واالجتامعي،  االقتصادي  البُعدين  إىل  باإلضافة  تتضمن،  شاملة  مقاربة  يتطلب  متشابك  املدروسة  املنطقة  يف  التطرف 

والحوكمي والنفيس والديني. إال أن هذه الدراسة تركز عىل الجانب االقتصادي-االجتامعي فقط دون الخوض بشكل معمق بالجوانب األخرى 

حيث تعترب هذه الورقة جزء من مجموعة أبحاث تعمل عىل تغطية كافة أبعاد هذه املقاربة الشاملة. 

وتطبيق  لفرض  العنف  استخدام  دعم  أو  الستخدام  االستعداد  أنه  عىل  العنيف  للتطرف  عملياتياً  تعريفاً  الدراسة  تتبى  التحليل  وألغراض 

معتقدات وايديولوجيات معينة لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتامعية، ويسعى هذا التطرف إىل السيطرة عىل السلطة وإلغاء االختالف 

أفراد أو مجموعات أو سلطات  التخريب ضد املختلفني معه وممتلكاتهم سواء كانوا  الجسدي وأعامل  العنف  بالقوة من خالل استخدام 

محلية. ويعترب التطرف الديني يف املنطقة املدروسة الدافع الرئييس )ظاهرياً عىل األقل( ألعامل العنف واإلرهاب يف املنطقة. وتجدر اإلشارة 

إىل أن مامرسة اإلقصاء من قبل بعض السلطات املحلية يف املنطقة ضد اثنيات معينة ال يندرج تحت مسمى التطرف العنيف إذ أنه ال يرتافق 

اللجوء لجامعات  التي تدفع بعض أفراد املجتمع املحيل إىل  العوامل األساسية  بالتأكيد يعترب من  لآلخر، ولكنه  مع إلغاء وتصفية جسدية 

التطرف الديني العنيف.

تندرج الكثري من املؤرشات تحت مفهوم العوامل االقتصادية والعوامل االجتامعية، وال ميكن حرص كافة هذه املؤرشات يف دراسة واحدة، إال 

أن هذه الورقة تركز عىل العوامل االقتصادية-االجتامعية أي تلك التي لها بعد اجتامعي ولكنها تؤثر بشكل مبارش عىل املستوى االقتصادي 

للفرد، وتتضمن هذه املؤرشات املستوى املعييش وسوق العمل والتعليم والشبكات االجتامعية إضافة إىل الخدمات العامة التي تعكس توفر 

البنية التحتية الالزمة لتوفري ظروف معيشية مناسبة للسكان. بالطبع، ميكن التوسع باملؤرشات االقتصادية-االجتامعية لتشمل مثالً املؤرشات 

املتعلقة بالصحة، إال أن الدراسة اعتمدت يف اختيار املؤرشات عىل ما طرحته األدبيات حول العوامل التي تؤثر عىل انتشار التطرف العنيف. 

ويتطرق البحث إىل اإلقصاء والتمييز كمواضيع عابرة للعوامل واملؤرشات الخمسة التي تم اعتامدها فمثالً فهم املستوى املعييش ودور الفقر 

املادي يف انتشار التطرف يف املنطقة املدروسة يتطلب تحليل الواقع االقتصادي العام إضافة إىل الرتكيز عىل التوزيع العادل للدخل والفجوة 

املادية بني أفراد املجتمع. 

يهدف تحليل العوامل إىل فهم الواقع االقتصادي-االجتامعي عىل املستوى الكيل دون الخوض يف تأثريها عىل مستوى األفراد، وذلك اعتامداً 

عىل نتائج الدراسات السابقة التي أظهرت وضوحاً أثر هذه العوامل يف خلق بيئة جاذبة او طاردة النتشار التطرف العنيف فكراً وجامعات. 

مبعنى آخر فإن الدراسة ال تستهدف فهم الحالة االقتصادية-االجتامعية لألفراد املنتمني إىل الجامعات املتطرفة بل تسعى إىل تحليل الواقع 

والخسائر االقتصادية-االجتامعية للمنطقة والتي قد تدفع األفراد إىل االنتامء لهذه الجامعات أي العوامل الطاردة لألفراد للخروج من السياق 

االجتامعي واملؤسسايت السائد يف املنطقة. ومن جهة أخرى، يحاول البحث فهم العوامل الجاذبة التي تقدمها الجامعات املتطرفة من عوائد 

اقتصادية-اجتامعية لألفراد املنتمني لها.
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الشكل 1: اإلطار التحلييل

من  لألفراد  الطاردة  البيئة  فيها  تتفاعل  ديناميات  إيجاد  الخمسة يف  العوامل  دور  من حيث  للدراسة  التحلييل  اإلطار  أعاله  الشكل  ويُبني 

سياقاتهم الحالية مع الفرص الجاذبة لهم لالنتامء إىل فكر وجامعات التطرف العنيف، كام يشري الشكل إىل قدرة التطرف العنيف عىل مستوى 

األفراد والجامعات إىل مأسسة نفسه مع استمرار وجود البيئة املحابية لهذا التطرف. األمر الذي يفيض إىل الدخول يف حلقة مغلقة تؤجج 

التطرف العنيف، حيث تؤدي هذه املأسسة إىل ترسيخ البيئة الطاردة وزيادة الفرص الجاذبة للتطرف، كام تساعد عىل تنظيم أكرث رصامة 

للجامعات واألفراد املنتمني للفكر املتطرف، الذين يدعمون بدورهم ديناميات إنتاجهم.

تراجع الدراسة البيانات واملعلومات الثانوية املتوفرة عن كل عامل من العوامل الخمسة )املستوى املعييش، سوق العمل، الخدمات العامة، 

التعليموالثقافة، والشبكات االجتامعية( يف ديرالزور، وتشمل البيانات الواقع الحايل إضافة إىل الواقع الذي كانت عليه املنطقة قبل األزمة مام 

يسمح بفهم أثر األزمة ومعرفة ما إذا كانت مظلومية أفراد املنطقة تراكمية أو مستجدة. وتتضمن مصادر البيانات، وخاصة ملرحلة ما قبل 

األزمة، اإلحصاءات املتوافرة من املكتب املركزي لالحصاء يف سوريا عىل مستوى محافظة ديرالزور وريفها إضافة إىل مخرجات املراكز البحثية 

واملنظامت الدولية حول املنطقة مثل منظامت األمم املتحدة واملركز السوري لبحوث السياسات. وتعتمد البيانات الثانوية عىل مسوحات 

مختلفة متت بالتعاون بني منظامت دولية ومراكز بحثية مع املكتب املركزي لالحصاء كمسح دخل ونفقات األرسة عام 2009 ومسح حالة 

السكان عام 2014، وتغطي النتائج املناطق السورية عىل مستوى الناحية مبا يف ذلك النواحي يف ريف ديرالزور الرشقي.   
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كام يعتمد البحث عىل نتائج مسح رسيع مع ناشطني مدنيني وأشخاص مفتاحيني يف الريف الرشقي لديرالزور، وشمل االستبيان 13 خبري/ة 

محلية ملعرفة آرائهم وتقييمهم املوضوعي للعوائد والخسائر االقتصادية-االجتامعية التي تدفع األفراد إىل سلوك التطرف العنيف واالنتامء 

املعرفة  تتضمن  الخرباء ضمن معايري محددة  اختيار  الرشقي. وتم  املتطرفة وتحديداً يف منطقة ريف ديرالزور  والتنظيامت  الجامعات  إىل 

الواسعة باملنطقة املدروسة، إضافة إىل القدرة والرغبة يف املشاركة باالستبيان. ونتيجة لعوائق الوصول إىل الخرباء والعادات االجتامعية شارك 

يف االستبيان أربع نساء فقط. سبعة خرباء لديهم شهادة جامعية أما الستة الباقني حاصلني عىل الشهادة الثانوية. وتراوح أعامر الخرباء بني 20 

و60 عاماً بوسطي قدره 38 سنة. ويتألف االستبيان من مجموعتني من األسئلة، تحتوي املجموعة األوىل 9 عوامل ممكن أن تجذب األفراد إىل 

الجامعات املتطرفة، قام الخرباء بتقييم دورها مبقياس من 1 إىل 10 حيث 1 ال أثر لها و10 تعني أن العامل يلعب دور بالغ األهمية، وباالعتامد 

عىل ذات املقياس تحتوي املجموعة الثانية من األسئلة عىل 8 عوامل ممكن أن تُخرج األفراد من بيئتهم والسياق املؤسسايت الذي يعيشون 

فيه. وتجدر اإلشارة إىل أن نتائج االستبيان تأشريية لدعم التحليل فقط وليست مبنية عىل عينة متثل املجتمع املدروس. 
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ثالثاً: العوامل االقتصادية-االجتامعية املؤثرة
عىل التطرف العنيف:

1. املستوى املعييش

يلعب الفقر والحرمان االقتصادي دور غري مبارش يف انتشار التطرف العنيف من خالل خلق بيئة طاردة تولد لدى أفرادها رغبة يف تحسني 

مستواهم املعييش بشتى الطرق مبا فيها تبني التطرف العنيف كام تنمي فيهم الجفاء ملجتمعاتهم املحلية. وتعترب محافظة ديرالزور من 

املحافظات السورية الغنية بإنتاجها الزراعي وخاصة القمح إضافة إىل مواردها من النفط والغاز، ومع ذلك يعاين سكانها من حرمان اقتصادي 

الفقر األعىل يف  الذين يعيشون تحت خط  السكان  مرتاكم تفاقم خالل األزمة املستمرة منذ عرش سنوات. فقبل عام 2011، بلغت نسبة 

الريفية  املناطق  يف   42% إىل  لتصل  النسبة  هذه  وترتفع   36% حوايل  سوريا،  يف  الرشقية  الشاملية  املناطق  من  كجزء  ديرالزور،  محافظة 

)Abu-Ismail et al., 2011(. كام احتلت ديرالزور املرتبة األخرية بني املحافظات السورية فيام يتعلق بدليل الفقر متعدد األبعاد الذي اعتمد 

عىل بيانات دخل ونفقات األرسة لعام CBS, 2014( 2009(. وبالتايل ميكن القول أن املنطقة املدروسة عانت من حرمان اقتصادي شديد نتيجة 

إهامل مؤسسات الدولة وغياب اسرتاتيجية تنموية فعالة خالل فرتة ما قبل األزمة.

فاقمت األزمة بشكل كبري معدالت الفقر يف كافة أنحاء البالد وخاصة يف املناطق التي عانت من عمليات عسكرية واسعة ومازالت غري مستقرة 

االقتصادي عىل  النشاط  الكبري يف  االنخفاض  نتيجة  الكثري من األرس ممتلكاتهم ومصادر دخلهم  لديرالزور. فقد  الريف الرشقي  مثل  أمنياً 

املستويني الوطني واملحيل، وإغالق طال عدد كبري من األنشطة التجارية يف املنطقة. وقد ارتفعت نسبة السكان يف ديرالزور والذين يعيشون 

تحت خط الفقر األعىل إىل %92 يف عام 2019 من إجاميل عدد السكان، وهي نسبة أعىل من وسطي كافة املناطق السورية والذي بلغ حوايل 

 SCPR,( وبلغت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر الغذايئ يف املحافظة أكرث من %60 وهي أعىل نسبة يف سوريا .)SCPR, 2020( 86%

2020(. وتجدر اإلشارة إىل أن معدالت الفقر شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خالل عام 2020 نتيجة االنخفاض الكبري يف قيمة اللرية السورية، األمر 

الذي أثر سلباً عىل القدرة الرشائية للسكان وخاصة يف املناطق املحرومة أصالً مثل ريف ديرالزور، فقد تضاعفت خالل النصف األول فقط من 

    .)Mehchy, 2020( عام 2020 أسعار كافة السلع مبا يف ذلك السلع الغذائية دون أن يرتافق ذلك مع اي ارتفاع ملحوظ يف الدخل

أكد الخرباء املحليون أن كافة القطاعات االقتصادية الزراعية والصناعية والخدمية شهدت انهيار حاد يف اإلنتاج متأثرة بضعف البنية التحية، 

االقتصادي.  للعمل  الناظمة  املؤسسات  فاعلية  والفساد وضعف  املحسوبية  وانتشار  الرصف،  أسعار  استقرار  القانون، وعدم  وغياب سيادة 

انعكس ذلك حرماناً اقتصادياً عىل أغلب أبناء املنطقة، إال أن القلة من األفراد استطاعوا االستفادة من الديناميات االقتصادية الجديدة التي 

فرضتها األزمة وحققوا أمواالً طائلة. ويتوزع هؤالء املستفيدون إىل ثالثة مجموعات، االوىل هم العائالت التي سيطرت عىل برئ أو أكرث من 

النفط نتيجة ثقلها العددي والعشائري وعالقاتها القوية مع السلطات املحلية، أما املجموعة الثانية فتضم العائالت التي سيطرت عىل معابر 

التهريب بني مناطق اإلدارة الذاتية ومناطق سيطرة الحكومة السورية، ويرتكز أغلب هذه املعابر يف منطقة الشحيل، أما املجموعة الثالثة من 

املستفيدين فهم األشخاص الذين يتسلمون مناصب رفيعة لدى السلطات املحلية ويستغلون مواقعهم لتحقيق منافع شخصية. ومع ازدياد 

الحرمان االقتصادي لغالبية السكان تتوسع الفجوة بينهم وبني القلة املستفيدة يف املنطقة ويظهر بشكل جيل غياب العدالة يف توزيع املوارد 

مام يضاعف حالة اإلحباط والغضب لدى الكثري من املحرومني.    

وبينت نتائج االستبيان أن كافة الخرباء دون استثناء يعتربون أن املستوى املعييش السيىء والحرمان االقتصادي من أهم األسباب التي تؤدي إىل 

رغبة العديد من السكان وخاصة الشباب يف االنتامء إىل الجامعات املتطرفة. ومن جهة أخرى، ويف مقابل حالة اإلحباط من الوضع االقتصادي 

الحايل، توحي الجامعات املتطرفة إىل منتسبيها باألمل يف الحصول عىل منافع اقتصادية كبرية لهم وللمقربني منهم، وهذا ما أكدته أيضاَ نتائج 

االستبيان حيث أن أغلب الخرباء املحليني اعتربوا أن األرباح املتأتية من عمليات السطو واالستيالء وفرض األتاوات تحت مسمى الزكاة الذي 

متارسه هذه الجامعات يشكل حافزاً لدى الكثري من الشباب لالنتامء إىل مامرسات وفكر التطرف العنيف. واعترب املشاركون يف االستبيان من 

بعض املناطق مثل شحيل أن الحوافز االقتصادية املقدمة من قبل الجامعات املتطرفة تلعب دوراً ولكن ليس بالغ األهمية يف جذب الشباب 

حيث أن قدرة هذه الجامعات عىل مامرسة أنشطتها من نهب واستيالء تضعف نسبياً كنتيجة مبارشة للتشدد األمني ضد هذه التنظيامت 

من قبل السلطات املحلية والتحالف الدويل ملحاربة داعش، إال أن االعتامد بشكل أسايس عىل القبضة األمنية ال يشكل حل مستدام للحد من 



61 

قدرة هذه الجامعات التي مازالت قادرة عىل استغالل أي فرصة الستعادة نشاطها يف النهب وفرض األتاوات.   

وبشكل عام، فإن استمرار تدين املستوى املعييش وغياب العدالة االقتصادية يدفعان الكثري من سكان املنطقة إىل حالة من اليأس واإلحباط 

والغضب، األمر الذي يشكل عامالً مهامً يف خلق البيئة املناسبة النتشار التطرف العنيف. ويدعم هذا العامل يف بعض الحاالت توقع فرص 

اقتصادية ميكن الحصول عليها من الجامعات املتطرفة.   

2. سوق العمل

البلدان ومنها سوريا مع ارتفاع امليل لدى الكثري من الشباب  ارتبط ارتفاع معدالت البطالة وضعف املشاركة يف سوق العمل يف كثري من 
ملامرسة التطرف العنيف، وخاصة إذا كان لهذه املامرسة مقابل مادي يدفع بشكل دوري إضافة إىل حوافز اقتصادية أخرى أرشنا إليها يف القسم 
السابق. ومنذ فرتة ما قبل األزمة، عانت منطقة الريف الرشقي لديرالزور من مؤرشات عمل ضعيفة باملقارنة مع مناطق سورية أخرى، ففي 
عام 2010، بلغ معدل البطالة يف املنطقة حوايل %17 باملقارنة مع %8.6 يف سوريا. وسجلت املنطقة يف ذلك العام أقل نسبة مشاركة يف قوة 
العمل يف سوريا وخاصة للنساء، حيث وصل معدل املشاركة العام إىل %35 لينخفض إىل أقل من %9 بني النساء مقارنة مع وسطي معدل 

 .)CBS, 2011( 13% املشاركة العام يف كافة املناطق السورية والذي بلغ %43 وبني النساء حوايل
قبل األزمة، كان معظم املشاركني يف سوق العمل منخرطني يف النشاط الزراعي وبدرجة أقل يف أنشطة خدمية بسيطة مع عدد محدود من 
الورشات الصناعية الصغرية، كام اعتمد جزء كبري من شبابها عىل العمل املوسمي يف لبنان ويف قطاعي البناء والزراعة بشكل أسايس، وخاصة 
بعد موجة الجفاف التي رضبت املنطقة الشاملية الرشقية يف 2008 و88.2009 وميكن القول أن املنطقة وحتى يف فرتة ماقبل األزمة كانت تعاين 
من تشوهات واضحة يف سوق العمل تجلت يف انخفاض معدالت املشاركة واالرتفاع النسبي ملعدالت البطالة وضعف إنتاجية العامل إضافة 

إىل سعي غالبية الشباب إىل الهجرة من أجل العمل. 
أثرت األزمة بشكل كبري عىل سوق العمل يف املنطقة، فقد أشار عدد من الخرباء أن التغريات الدميغرافية التي أصابت املنطقة نتيجة الهجرة 
الواسعة للذكور بحثاً عن العمل أو نتيجة انخراطهم باألعامل القتالية وإصابتهم أو مقتلهم خاللها، أجرب الكثري من النساء عىل الدخول إىل 
سوق العمل إلعالة أرسهم وانخراطهم يف أنشطة قليلة اإلنتاجية والربحية وذلك لغياب فرص العمل الالئق من جهة وعدم امتالكهن للمؤهالت 
التي تتيح لهم مجاالت عمل أوسع من جهة أخرى. ويُقدر الخرباء املحليون معدالت البطالة يف املنطقة املدروسة حالياً بأكرث من %89،50 ومن 

املتوقع أن تزيد هذه املعدالت مع األزمة االقتصادية يف لبنان وعودة الكثري من شباب املنطقة إليها بعد فقدان فرص عملهم هناك.   
الزراعي وحسب  القطاع  العمل، والذي كان أصالً منخفض قبل األزمة. ففي  العائد عىل  وشهدت املنطقة خالل األزمة انخفاضاً شديداً يف 
رأي الخرباء قد ال تتجاوز ربحية العمل فيه بكثري من األحيان %10 من إجاميل التكاليف املدفوعة وذلك نتيجة دمار البنية التحتية وارتفاع 
أسعار املدخالت )بذور، سامد، ومازوت، وأدوية زراعية(، وعدم القدرة عىل تسويق املنتجات بشكل فعال، إضافة إىل غياب الدعم الزراعي 
والتدهور الكبري يف سعر الرصف. وبالنسبة للمشتغلني يف أنشطة خدمية أو صناعية صغرية فإن متوسط الدخل الشهري يبلغ حوايل 130 دوالر 
أمرييك90، القليل من الشباب تتاح لهم فرص عمل يف منظامت محلية أو دولية برواتب شهرية مرتفعة نسبياً تبلغ وسطياً 400 دوالر للعاملني 

يف املنظامت املحلية وتصل لحوايل 2000 دوالر بالنسبة للمنظامت الدولية.     

إال أن أهم ما شهده سوق العمل يف املنطقة املدروسة هو سيطرة األنشطة املرتبطة بالنزاع التي ميكن تصنيفها يف مجموعتني، األوىل هي 

األنشطة التي لها طابع رسمي مثل التطوع يف قوات سورية الدميقراطية الذي يُقدم عليه بعض الشباب كبديل عن غياب فرص العمل الالئق 

وللحصول عىل مقابل مادي )يبلغ حوايل 70 دوالر امرييك(، بغض النظر عن درجة االقتناع واالتفاق مع أهداف هذه القوات. إن مثل هذه 

األنشطة، وعىل الرغم من مامرستها يف اإلطار القانوين الذي تحدده السلطات املحلية، فإنها تساهم يف عسكرة املجتمع وخاصة فئة الشباب، 

http://bit.ly/3rLhB0i  :العربية )2010(: »الجفاف يجرب اآلالف عىل هجرة الجزيرة السورية والعيش يف ظروف بائسة«. متوفر عىل Deutsche Welle   88

89   كام ذُكر يف اإلطار املنهجي والتحلييل، فقد استعانت الدراسة برأي خرباء محليني لتقدير بعض املؤرشات يف الوقت الحايل مع التأكيد عىل أن هذه األرقام تأشريية وليست دقيقة 

أو مبنية عىل مسوح لعينات ُممثلة للمجتمع املدروس.

90   تم اعتامد اسعار رصف وسطي شهر شباط البالغ حوايل 3300 لرية سورية لكل دوالر أمرييك
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األمر الذي يجعل من مامرسة األعامل القتالية الخربة الرئيسية التي ميلكها هؤالء الشباب والتي ميكن استثامرها من قبل املجموعات املتطرفة 

القادرة عىل استقطاب املقاتلني من خالل دفع رواتب أعىل من الرواتب التي يحصلون عليها.91 أما املجموعة الثانية من األنشطة املرتبطة 

بالنزاع فهي األعامل غري القانونية مثل التهريب واألتاوات وتكرار النفط بطرق غري نظامية، وبشكل عام فإن املنخرطني يف هذه املامرسات 

يسهل توظيفهم يف أعامل التطرف العنيف يف حال ُعرض عليهم الدافع املادي املناسب.     

وبينت نتائج استبيان الخرباء حول عوامل انتشار التطرف العنيف أن الرواتب املغرية التي ميكن أن تدفعها املجموعات املتطرفة تشكل عامل 

مهم يف جذب األفراد لهم وخاصة مع بيئة سوق العمل الحالية التي تعاين من غياب فرص العمل الالئق، والعسكرة، وضعف مردودية العمل 

املنتج، وارتفاع معدالت البطالة، واستغالل العامل مع غياب الرقابة عىل أصحاب العمل، وانتشار األنشطة غري القانونية والجرمية. وقد بلغ 

وسطي أهمية هذا العامل 8.6 عىل مقياس من 1 إىل 10حيث 10 يعترب عامل بالغ األهمية، مع اإلشارة إىل أن هذه النتيجة مبنية عىل افرتاض 

توفر القدرة املادية للجامعات املتطرفة إضافة توفر اللوجستيات التي تؤمن لها التواصل وتوظيف العنارص من أبناء املنطقة. وقد نوه بعض 

الخرباء املحليني أنه من الصعب معرفة مستوى الرواتب املقدمة من هذه الجامعات بشكل دقيق كون املنتسبني إليها ال ميكنهم الترصيح 

بذلك، لكن املصدر الرئييس لتمويل هذه الجامعات وبالتايل دفع الرواتب لعنارصها يعتمد غالباً عىل الزكاة عىل األموال التي يتم فرضها عىل 

أهايل املنطقة، والرسقة واالستيالء، إضافة إىل دعم الخارجي.  

3. الخدمات العامة

تلعب الخدمات العامة الضعيفة دور غري مبارش يف خلق بيئة طاردة لألفراد واألعامل واالستثامرات، كام تزيد من كلفة أي مرشوع خدمي أو 

إنتاجي وبالتايل تساهم يف زيادة أسعار املبيع للمستهلك النهايئ. وتشري األدبيات أن ضعف الخدمات العامة من مياه وكهرباء ورصف صحي 

واتصاالت ومواصالت يولد لدى املجتمعات املحلية شعور بإهامل السلطات لهم والتمييز ضدهم مام يخلق حالة من السخط عىل هذه 

السلطات. قبل األزمة، كان ريف ديرالزور من أكرث املناطق السورية حرماناً من بعض الخدمات العامة مثل املياه الصالحة للرشب والرصف 

الصحي )CBS, 2014(. ولكن بشكل عام كانت الحكومة السورية يف تلك الفرتة تحاول توفري الخدمات العامة بشكل عادل ومقبول لكافة 

املناطق، ويعرب ذلك عن شكل من أشكال املساومة التي كان يفرضها النظام عىل املجتمع والتي تتمثل يف جزء منها بتوفري السلع والخدمات 

العامة بشكل جيد ومجاين مقابل قبول املجتمع بالغياب الكامل للحياة واملامرسة السياسية، وميارس هذا النوع من املساومة من قبل أغلب 

األنظمة االستبدادية. 

شهدت أغلب مناطق ديرالزور أعامل قتالية عنيفة خالل عرش سنوات من األزمة، ومازالت حالة عدم االستقرار األمني مسيطرة عىل أغلب 

املناطق يف املحافظة مبا يف ذلك الريف الرشقي. ونتج عن ذلك دمار كبري يف البنية التحتية انعكس سلباً عىل الخدمات العامة املقدمة للسكان. 

فقد تعرض ربع مباين املحافظة إىل دمار كيل أو جزيئ مبا يف ذلك املباين العامة، كام دفع الخراب الكبري الذي لحق بشبكات مياه الرشب حوايل 

%30 من األرس يف املنطقة إىل رشاء املياه من الصهاريج )EASO, 2020(، حيث تبلغ تكلفة صهريج املاء حوايل خمسة آالف لرية سورية )حوايل 

دوالر ونصف( األمر الذي يزيد من األعباء املالية عىل هذه األرس والتي تعاين أصالً من فقدان مصادر دخلها. وأدى دمار ونهب محطات توليد 

الكهرباء والكابالت والتجهيزات الكهربائية األخرى إىل انقطاع التيار الكهربايئ لفرتات طويلة حيث ال تحصل بعض مناطق الريف الرشقي عىل 

أكرث من ساعتني تغذية كهربائية يف اليوم غري كافية لتغطية كافة الحاجات الرئيسية، مام يدفع الكثري من السكان إىل االعتامد عىل املولدات 

الخاصة التي تفرض تكاليف إضافية عىل األرس. وخالل األزمة أيضاً تم تدمري ونهب البنية التحتية للخطوط األرضية مام أدى إىل غياب شبه 

كامل لهذه الخدمة واالعتامد بشكل رئييس عىل شبكات املوبايل التابعة للحكومة السورية )سريياتل وأم يت أم(، كام أسفرت العمليات القتالية 

إىل تخريب جزء كبري من شبكة الطرق وتدمري ورسقة عدد كبري من وسائل املواصالت العامة والخاصة، مام زاد من تكاليف وصعوبة التنقل 

داخل املنطقة وبينها وبني املناطق األخرى.

91   من الصعب الحصول عىل رقم دقيق للرواتب التي تدفعها التنظيامت اإلرهابية حالياً يف سوريا، ولكن يف فرتة سيطرة تنظيم داعش عىل املنطقة بلغ وسطي الراتب الشهري 

للمقاتلني املحليني حوايل 200 دوالر أمرييك. 
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يعترب الكثري من األرس يف املنطقة أن استمرار ضعف الخدمات العامة ال يرتبط بعدم توافر املوارد املادية فقط بل أيضاً بتقصري السلطات 

املحلية الناتج عن الفساد واملحسوبية وضعف الكفاءة اإلدارية وغياب الكادر املؤهل إضافة إىل إهامل هذه السلطات لهم والتمييز ضدهم. 

عىل سبيل املثال، تشري التقديرات أن الواليات املتحدة األمريكية وحدها أنفقت يف عام 2020 حوايل 835 مليون دوالر أمرييك92 يف املنطقة 

الشاملية الرشقية وذهب جزء كبري منها إلعادة تأهيل البنية التحتية، مع ذلك مل يشعر سكان املنطقة املدروسة بأي تحسن يذكر مبا يتعلق 

بالخدمات العامة. يخلق هذا الواقع حالة من الغضب وعدم الرضا بني سكان املنطقة، األمر الذي ميكن لكثري من الجامعات املتطرفة االستثامر 

به لجذب عدد أكرب من املنتمني إليها.    

وبينت نتائج االستبيان الذي شمل 13 خبري محيل من املنطقة املدروسة حول عوامل انتشار التطرف العنيف أن ضعف الخدمات العامة من 

كهرباء ومياه ومواصالت تشكل عامل مهم يف تعميق حالة اإلحباط لدى السكان والتي أضحت ترتافق مع الغضب نتيجة تحميل السلطات 

املحلية مسؤولية هذا التقصري. وقد بلغ وسطي أهمية هذا العامل 9.2 عىل مقياس من 1 إىل 10حيث 10 يعترب عامل بالغ األهمية، وبالتايل 

وحسب رأي الخرباء فإن غياب الخدمات العامة الفعالة تُعترب من أهم الحوافز السلبية التي تدفع األفراد باتجاه التطرف العنيف كرد فعل 

عىل الواقع الخدمي السيىء والتحيز ضد مناطقهم، إضافة إىل أن ضعف الخدمات العامة وعدم وجود بوادر لتحسنها يزيد من صعوبة تأقلم 

األفراد مع بيئتهم ويزيد من رغبتهم يف الخروج من هذا الوضع ومحاربته.   

 

4. التعليم والثقافة

العنيف،  التطرف  جامعات  إىل  واالنتامء  االقتناع  يف  قراراتهم  عىل  كبري  بشكل  معلومات  من  األفراد  يتلقاه  وما  التعليمي  املستوى  يؤثر 
ويظهر هذا األثر يف بُعدين، األول هي دور التعليم النوعي يف زيادة قدرة املُحاججة املنطقية لألفراد وبالتايل ميلهم إىل عدم قبول األفكار 
واأليديولوجيات، التي يتم الرتويج لها من قبل املتطرفني، بشكل رسيع ودون تحليل مبني عىل األدلة. البُعد الثاين الذي يظهر فيه عالقة التعليم 
مع التطرف العنيف هو طبيعة ونوع التعليم واملعلومات التي يتلقاها األفراد، ففي كثري من األحيان تُستخدم املناهج التعليمية لالستثامر 
يف الهويات السياسية واالثنية والطائفية وتعزيزها مام يحقق مصالح املتطرفني من كل الخلفيات، ويف كثري من األحيان يتالقح هذا االستثامر 
مع الثقافة السائدة يف املنطقة. عىل سبيل املثال، يف الريف الرشقي لديرالزور، تسيطر الثقافة العشائرية املبنية عىل الذكورية بشكل كبري 
وبالتايل فإن أي تعليم رسمي أو غري رسمي يتطرف ضد النساء ومشاركتهم يف الحياة االقتصادية والسياسية يلقى دعامً من أبناء هذه املنطقة. 
قبل بداية األزمة، كان ريف ديرالزور من أضعف املناطق السورية من حيث التحصيل العلمي فقد بلغت نسبة األميني من إجاميل سكان 
املنطقة عام 2010 حوايل %38 مقارنة مع %15.6 عىل مستوى سوريا )CBS, 2011(، أما نسبة الحاصلني عىل شهادة جامعية أو شهادة 
معهد متوسط فلم يتعدوا %3 من السكان بينام تجاوزت هذه النسبة %10 يف سوريا )CBS, 2011(. وتعرضت نساء املنطقة إىل حرمان 
شديد من التعليم، إذ بلغت نسبة األمية بينهن حوايل %55 وقاربت نسبة املتحصالت عىل تعليم ما بعد الثانوي الـ %0 وذلك يف عام 2010 
)CBS, 2011(. وقبل األزمة أيضاً، احتلت محافظة ديرالزور وخاصة يف مناطقها الريفية املرتبة األخرية بني املحافظات السورية من حيث 
معدل االلتحاق باملدارس وسنوات التمدرس، أي متوسط عدد السنوات التي يقضيها الفرد يف الدراسة، ويشري ذلك إىل الصعوبات الكبرية التي 
 CBS,( عاىن منها سكان ريف ديرالزور يف ما يخص التعليم مبا يف ذلك الفقر املادي، والثقافة السائدة، وصعوبة الوصول إىل املرافق التعليمية
2014(. تعكس هذه املؤرشات الضعف الشديد يف الواقع التعليمي والثقايف للمنطقة قبل األزمة، األمر الذي يجعلها أكرث عرضة لتقبل األفكار 
غري املبنية عىل األدلة ومنها األفكار املتطرفة، كام يبقيها رهناً للسياقات الثقافية السائدة واملبنية اساساً عىل التعصب القبيل والنظام البطريك. 
أثرت األزمة بشكل كبري ومستمر عىل التعليم وعىل الثقافة العامة السائدة يف املنطقة. يف أثناء سيطرة داعش، خرج حوايل %95 من مدارس 
ديرالزور العامة عن الخدمة نتيجة دمارهم بشكل جزيئ أو كيل، أوإغالقهم أو استخدامهم للعمليات العسكرية أو إشغالهم من قبل النازحني 
)EASO, 2020(، إضافة إىل ذلك فقد خرس قطاع التعليم الكثري من كوادره ألسباب متعددة منها الهجرة والنزوح واالعتقال والغياب القرسي. 
أثر ذلك عىل معدالت التحاق الطالب باملدارس، الذي كان منخفضاً أصالً، إذ تشري تقديرات الخرباء املحليني أن أكرث من %60 من األطفال يف 
عمر الدراسة غري ملتحقني باملدارس، ومع تخبط املؤسسات الرسمية طيلة سنوات األزمة، تجذرت ثقافة املؤسسات غري الرسمية وعىل رأسها 
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الثقافة العشائرية التي ال تعري تعليم اإلناث أي اهتامم بل عىل العكس تشجع ترسبهن من املدارس، وبالفعل يشري التوزيع النسبي للطالب 
حسب الجنس يف املرحلة االبتدائية األوىل أن اإلناث يشكلوا حوايل %40 من إجاميل األطفال يف هذه املرحلة )Chemonics, 2019(، إال أن 

هذه النسبة تنخفض إىل أقل من %20 يف مرحلة التعليم الثانوي، وفقاً ألحد الخرباء املحليني. 
وتكمن أهم مشاكل التعليم للمنطقة املدروسة يف طبيعة املناهج وتغريها عدة مرات خالل األزمة. تعتمد مدارس املنطقة حالياً عىل املنهاج 
الذي طورته اليونيسف، كام اعتمدت فرتة عىل منهاج الحكومة السورية باستثناء بعض املواد، وقبلها وأثناء سيطرة داعش ُحرمت الفتيات 
من املدارس وسيطرت املواد الدينية عىل املنهاج التعليمي. أثرت تعددية املناهج وتقطعها بشكل سلبي عىل استمرار األطفال يف التعلم، كام 
أدت إىل تشتت هويتهم الثقافية، إذ أن كل قوى سيطرت عىل املنطقة سعت بشكل أو بآخر من خالل العملية التعليمية إىل فرض أفكارها 

وأيديولوجيتها عىل أبناء املنطقة. 
وقد أجمع كافة الخرباء الذين شملهم االستبيان أن ضعف املستوى التعليمي والثقايف يعترب من أهم العوامل التي تؤدي إىل انتشار التطرف 
العنيف يف املنطقة حيث يؤثر هذا الضعف سلباً عىل الوعي الجمعي وخاصة وعي الشباب وقدرتهم عىل التفكري املنطقي املبني عىل األدلة 
وبالتايل يزيد من درجة تقبلهم لألفكار املتطرفة ومامرساتها. وتجدر اإلشارة إىل أن استخدام التعليم من قبل بعض قوى األمر الواقع، وخاصة 
أثر كبري عىل  السائدة من ذكورية وتسلط، مازال له  القبلية  الثقافة  داعش، لرتسيخ أيديولوجيتها لدى الجيل الجديد والبناء عىل سلبيات 
إمكانية استمرار الفكر املتطرف العنيف بغض النظر عن وجود هياكل مؤسساتية له حيث يستطيع هذا الفكر من إعادة بناء مؤسساته يف 
أي لحظة تسمح له الظروف بذلك. لذلك فإن االنتصار العسكري وإلغاء الوجود املادي للجامعات املتطرفة غري كاف عىل اإلطالق ما مل يرتافق 
مع تحديث العملية الرتبوية لكافة األعامر وبشكل تشاريك مع أبناء املنطقة، وعىل هذه العملية أن تبني عىل إيجابيات الثقافة املحلية مثل 

الكرم واإليثار وتدحض بشكل علمي سلبياتها مثل الذكورية الشديدة والسلطوية.

5. البنى والشبكات االجتامعية

قبيلة  وتعد  متشابكة.  وعشائرية  قبلية  عالقات  عىل  تقوم  معقدة،  اجتامعية  وبنى  بشبكات  املدروسة،  املنطقة  يف  السكان  غالبية  يرتبط 

العكيدات أكرب القبائل يف هذه املنطقة، وتتوزع العشائر املتفرعة عنها، عىل القرى والبلدات يف الريف الرشقي، والشاميل الرشقي ملحافظة 

دير الزور، مثل عشرية البوكامل يف بلديت الشحيل وذيبان، وعشرية البكري يف مدينة البصرية وبلديت الصور وخشام، والشعيطات يف بلدات أبو 

حامم والكشكية وغرانيج. خالل سنوات األزمة، تبني أن عالقة العشائر مع القوى املتعاقبة التي سيطرت عىل املنطقة، متغرية وتتأثر باملصالح 

الخاصة والنفوذ الذي ميكن تحققه من خالل هذه العالقة، كام بينت األزمة أنه ميكن ألبناء العشرية الواحدة أن يكون لهl مصالح وانتامءات 

ومن ثم عالقات مختلفة، وتنافسية يف بعض الحاالت مع القوى املسيطرة.

من حيث املبدأ، تشكل هذه الشبكات حامية ألفراد املنطقة من فكر التطرف العنيف كام ميكن أن تلعب دور كبري يف محاربة هذا الفكر 

العنيف من خالل  التطرف  انتشار  القبلية يف  التشكيالت االجتامعية  )Khan, 2007(. لكن، ومن جهة أخرى، قد تساهم  وفكرياً  عسكرياً 

استثامر الجامعات املتطرفة للخالفات بني أبناء وزعامات القبيلة الواحدة ورشاء الوالءات باملناصب واملنافع املادية، علامً أن الرتكيبة السلطوية 

والهرمية يف املجتمع العشائري تعطي دور كبري للزعامء والشيوخ يف تحديد توجهات عدد كبري من أبناء املنطقة. مبعنى آخر فإن دعم أحد 

الشيوخ لجامعة متطرفة، سواء نتج هذا الدعم من تهديد أو رغبة يف تحصيل منافع مادية أو قناعة ايدلوجية، يعني عىل األغلب حصول 

الجامعة عىل دعم جزء كبري من أفراد األرسة أو الفخذ أو العشرية التي يتزعمها هذا الشيخ. 

ومتثل العشرية والقبيلة رأس مال اجتامعي عىل املستوى املحيل يف الكثري من املناطق السورية وخاصة يف الجزيرة مبا يف ذلك ريف ديرالزور. 

وعىل الرغم من رغبة النظام يف سوريا قبل األزمة أن يظهر كداعم ملؤسسات الدولة التي تتجاوز العشائرية والقبلية إال أنه يف واقع األمر 

استثمر يف البنى القبلية وقدم ميزات مادية ونفوذ للكثري من شيوخ العشائر مقابل استمرار والئهم للنظام. وبالتايل استمرت العشرية بلعب 

عام 2011  لغاية  األسد  فرضها حكم  التي  املركزية  األمنية شديدة  الدولة  فرتة  ديرالزور حتى خالل  ريف  األفراد يف  دور محوري يف حياة 

القرار  مراكز  إىل  الوصول  األحيان  بعض  لهم يف  ويضمن  والتجانس  االطمئنان  لألفراد  يحقق  العشائري  االنتامء  فكان   .)Dukhan, 2014(
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والحصول عىل منافع ومكتسبات مادية. وأظهرت نتائج مسح حالة السكان عام 2014 أن رأس املال االجتامعي يف ريف ديرالزور مبا ميثله من 

ثقة بني األفراد وتعاون ودعم ومشاركة كان مرتفع يف مرحلة ما قبل األزمة مقارنة مع املناطق السورية األخرى )SCPR, 2017(، وعكست 

هذه الحالة ارتفاع ما يطلق عليه اسم رأس املال االجتامعي الرتبيطي وهو يشري إىل العالقات القوية بني مجموعات متجانسة من األفراد 

ينعكس إيجاباً عىل واقعهم االقتصادي )Putnam, 2000(. والعشرية هي مثال قوي عن هذه العالقات وتظهر يف ريف ديرالزور بشكل أكرث 

وضوحاً من أغلب املناطق السورية.    

خالل األزمة، تعرضت البُنى االجتامعية يف املنطقة املدروسة إىل هزة كبرية وانهار دليل رأس املال االجتامعي إىل حوايل نصف ما كان عليه قبل 

 SCPR,( األزمة مبا يعكس تدهور كبري يف التعاون واملشاركة املجتمعية والثقة بني األفراد والشعور باألمان واالتفاق عىل قيم ورؤى مشرتكة

2017(. وتستمر مختلف القوى املتحاربة يف سوريا، مبا يف ذلك القوى الخارجية، يف االستثامر بالخالفات داخل القبيلة والعشرية الواحدة بهدف 

الحصول عىل الدعم العشائري واستخدامه كوسيلة يف حربها ضد القوى األخرى. وعىل الرغم من توحد عشرية الشعيطات يف املعركة ضد 

تنظيم داعش وخاصة بعد املجزرة الرهيبة التي نفذتها األخرية عام 2014 يف أبناء العشرية، إال أن التنظيم استطاع أن يجذب إىل صفوفه الكثري 

من أبناء العشائر من خالل تقديم منافع مادية أو تعزيز املناصب والنفوذ، مستفيداً من الخالفات والنزاعات داخل العشرية الواحدة. وأشار 

أحد األشخاص املفتاحيني يف املنطقة إىل عشرية البكري كمثال عىل استغالل القوى املتحاربة واستفادتها من الرصاعات الداخلية يف العشرية، 

وعائلة ضمن  نفوذ كل فخذ  األرايض وحدود  ملكيات  قدمية بخصوص  نتيجة خالفات  بينهم  فيام  متنازعني  البكري  أفخاذ عشرية  أن  حيث 

العشرية، ونتيجة لذلك ضعفت السلطة الهرمية داخل العشرية وظهرت تيارات مختلفة فيها، منها من دعم تنظيم داعش مثل عامر الرفدان 

وأتباعه الذي كان قيادي سابق يف التنظيم. وحالياً مازالت الشقاقات مستمرة، إذ أن جزء من أبناء عشرية البكري وبدعم من النظام السوري 

يتهم أحمد الخبيل )أبو خولة( أمري العشرية بالخيانة بسبب منصبه كقائد يف مجلس ديرالزور العسكري التابع لقوات سوريا الدميقراطية. 

يوضح هذا املثال كيف ميكن للبنى العشائرية أن تنتقل من كونها حامية ومدافعة عن أفرادها من التطرف العنيف إىل أداة تستخدمها كافة 

القوى املتحاربة مبا فيها الجامعات املتطرفة.         

إن استمرار األزمة وزيادة التصدعات داخل البنى القبلية نتيجة الرصاع عىل املصالح أدى إىل ضعف القدرة التقليدية لهذه البنى عىل حامية 

أفرادها ومساعدتهم يف حل مشاكلهم، وبالتايل أضعف الوالء العشائري لدى األفراد وسهل عملية انتامئهم إىل مختلف األطراف املتحاربة، 

مبا يف ذلك قوى التطرف العنيف، دون العودة إىل مرجعياتهم التقليدية. ولكن، من جهة أخرى، شهدت األزمة البعض من مظاهر استغالل 

انتامءات أفرادها تختص  الواحدة بتأسيس جامعات مسلحة كبرية عددياً ومتجانسة من حيث  أبناء األرسة أو الفخذ  القوية بني  العالقات 

باألعامل غري القانونية وخاصة تهريب املواد وتحديداً النفط بني مناطق اإلدارة الذاتية ومناطق الحكومة السورية، وال تخضع تلك الجامعات 

ألوامر أو قرارات السلطات املحلية التي تتجنب بدورها الدخول بأي مواجهة قد تؤدي إىل تفجر نزاع واسع مع كافة أبناء العشرية التي تنتمي 

لها هذه الجامعات.

تشكل البنى العشائرية حجر األساس يف العالقات االجتامعية داخل املنطقة املدروسة، وقد أدت األزمة إىل تصدع هذه البنى واستغاللها من 

قبل كافة األطراف املتحاربة مبا فيها جامعات التطرف العنيف مثل تنظيم داعش. كام استطاعت هذه الجامعات توظيف شبكات التواصل 

االجتامعي واالستفادة منها الخرتاق البُنى العشائرية والتأثري بشكل مبارش عىل األفراد وخاصة الشباب منهم. إال أن نتائج استبيان الخرباء أظهر 

ضعف الدور الذي تلعبه “الرغبة يف إشباع الحاجة الفردية لالنتامء إىل جامعة وفكر معني” يف انتشار مامرسة التطرف العنيف، ويعود ذلك إىل 

أن الوالء العشائري واألرسي مازال “يُشبع” حاجة أبناء املنطقة بأن يكونوا جزء من جامعة متجانسة تسعى إىل تحقيق هدف محدد. وبالتايل 

فإن البناء عىل إيجابيات البُنى االجتامعية التقليدية وتطويرها وتجاوز سلبياتها يشكل عامل مهم يف التصدي للتطرف العنيف فكراً ومامرسة.     
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رابعاً: الخالصة وتوصيات سياساتية:

النواحي  االقتصادية-االجتامعية  الناحية  إىل  باإلضافة  تشمل  شاملة  مقاربة  إىل  يحتاج  العنيف  التطرف  انتشار  عوامل  ومواجهة  فهم  إن 

املؤسساتية واألمنية والسياسية والنفسية والدينية، إال أن هذه الورقة ركزت عىل البُعد االقتصادي-االجتامعي وبالتايل فإن التوصيات السياساتية 

والربامجية املطروحة مرتبطة بهذا البُعد ومبنية عىل النتائج التي توصل إليها التحليل حول كل عامل من العوامل الخمسة من حيث 1( درجة 

توفريها لبيئة عامة تدفع األفراد للخروج عن سياقهم املؤسسايت واملجتمعي )عوامل طاردة أو نابذة( و2( مدى استغالل الجامعات املتطرفة 

لها يف توظيف األفراد وادماجهم يف فكر التطرف العنيف )عوامل جاذبة للتطرف(. وتم طرح التوصيات قصرية وطويلة األجل بهدف الحد من 

األثر السلبي لهذه العوامل وتعطيل دينامياتها، والعمل عىل تحقيق تغيري جذري يف البيئة االقتصادية-االجتامعية املولدة للتطرف العنيف 

واالنتقال من االستقرار الهش الذي يعتمد عىل الحل األمني والعسكري إىل سالم أكرث استدامة يعتمد عىل التنمية التضمينية. 

1. املستوى املعييش: 

املحاور السلبية املتداخلة التي تدفع األفراد لالنتامء إىل الجامعات املتطرفة واملرتبطة بهذا العامل هي:

   خسارة املمتلكات الفردية والعائلية لعدة أسباب منها األعامل الحربية، والرسقة والسطو، واالضطرار لبيع املمتلكات لرشاء حاجات 

أساسية لألرسة.

   ارتفاع حاد يف معدالت الفقر املادي العام مام يحرم األرس من الحصول عىل سلع وخدمات أساسية مثل الصحة والتعليم بشكل كاف 

ونوعي.

   فقدان األمن الغذايئ لفئة كبرية من السكان والناتج عن عدم توفر بعض السلع الغذائية و/أو عدم القدرة املالية لألرس عىل رشاء املواد 

الغذائية الالزمة. 

   سيطرة القطاع الريعي مثل اعتامد بعض العائالت الكبرية عىل النفط إضافة إىل توسع اقتصاد الجرمية مبا يف ذلك التهريب والسطو 

وفرض األتاوات.

   غياب العدالة االقتصادية واملساواة بني أرس املنطقة املدروسة وبينها وبني أرس املناطق األخرى.

أما اآلليات التي تعمل الجامعات املتطرفة عىل االستفادة منها يف سياق املستوى املعييش املتدهور فهي جذب األفراد لها من خالل ما ميكن أن 

يتحصلوا عليه من منافع اقتصادية نتيجة السطو وفرض األتاوات وبالتايل رفع املستوى املعييش ألرس املنتسبني إليها، وتستثمر هذه الجامعات 

يف حالة االحباط واليأس من الواقع املعييش لألفراد إضافة إىل حالة غضبهم من غياب العدالة واملساواة االقتصادية.

التوصيات: 
   تعزيز أنشطة األمن القائم عىل التشاركية بني السلطات واملجتمع املحيل مثل دوريات مشرتكة بني شباب املنطقة والرشطة املحلية 

أو تدريب متطوعني لحراسة أحيائهم، ويساعد ذلك عىل حامية ما تبقى من ممتلكات لألرس يف املنطقة كام يحد من اقتصاد الجرمية 

والسطو والرسقة وهم مصدر مايل مهم للجامعات املتطرفة وأحد أدوات جذبها لألفراد.

   الطلب من املنظامت الدولية وبالتنسيق مع السلطات املحلية واملبادرات واملنظامت املدنية تقديم الدعم املبارش الالزم لتأمني السلع 

والخدمات األساسية وخاصة لألرس األكرث فقراً بعد تحديد االحتياجات واألولويات.

   العمل عىل تأمني تدفق السلع الغذائية إىل املنطقة بالتنسيق بني السلطات والقطاع الخاص وتقديم دعم أكرب ألسعار السلع الغذائية 

األساسية وتشديد الرقابة عىل األسواق وتشجيع املبادرات املدنية للقيام بهذه الرقابة.

   التنسيق مع املنظامت الدولية لتقديم دعم مبارش لألنشطة االقتصادية اإلنتاجية لتحل تدريجياً محل االقتصاد الريعي واقتصاد الجرمية، 

فمثالً ميكن دفع املنظامت الدولية إىل تقديم املساعدة املالية والفنية للمنطقة يف ما يخص الري بالتنقيط ومكافحة متلح الرتبة واآلفات 

الزراعية إضافة إىل دعم الصناعات والورشات الصغرية املتواجدة يف املنطقة. وميكن للمنظامت املحلية يف هذا اإلطار أن تلعب دور يف 

موضوع الدعم الفني وتحديد أولويات العمل اإلنتاجي بناء عىل عالقاتهم ودراساتهم عن حاجات املجتمع املحيل.     
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   أما عىل املدى الطويل، يجب أن تعمل اإلدارة الذاتية عىل بناء اسرتاتيجية اقتصادية بشكل تشاريك مع املجتمع املحيل من كافة املناطق 

مام يحقق التكامل االقتصادي بني املناطق وعدالة توزيع املوارد والفرص ضمن إطار سيادة القانون والرقابة املجتمعية الفعالة.

2. سوق العمل:

 املحاور السلبية املتداخلة التي تدفع النتشار التطرف العنيف واملرتبطة مع سوق العمل هي:

   االختالالت البنوية التي يعاين منها سوق العمل منذ فرتة ماقبل األزمة من حيث املشاركة املنخفضة يف قوة العمل وخاصة بني النساء 

واإلنتاجية الضعيفة للعاملني يف مختلف القطاعات.

   ارتفاع حاد يف معدالت البطالة خالل األزمة ترافق مع انخفاض حاد يف املردود عىل العمل وخاصة يف القطاعات اإلنتاجية الزراعية 

والصناعية.

   عدم العدالة يف فرص العمل الالئق مع وجود أغلبية عاطلة عن العمل أو تعمل يف ظروف صعبة وأقلية تعمل برواتب ورشوط عمل 

جيدة.

   انتقال الشباب من العمل يف القطاعات اإلنتاجية إىل العمل يف أنشطة مرتبطة بالنزاع مبا يف ذلك التهريب والتكرير غري النظامي للنفط 

وعصابات السطو إضافة إىل االنتامء إىل الجامعات املتطرفة.

   دخول العسكرة إىل سوق العمل كنشاط يدر عىل صاحبه دخل جيد نسبياً بغض النظر عن قناعاته بالجهة التي يحارب لصالحها.  

وتستفيد الجامعات املتطرفة من التدهور الحاد يف سوق العمل املنتج والعسكرة والغياب شبه الكامل لفرص العمل الالئق من خالل االستثامر 

يف حالة االحباط واليأس من االنخراط يف عمل منتج وبالتايل زيادة قدرتها عىل استقطاب الشباب بعد تقديم بدل مادي لهم مقابل العمل 

خدمة ألنشطتها وأهدافها. 

التوصيات:
   دعم املنظامت الدولية بالتنسيق مع السلطات املحلية األنشطة االقتصادية املنتجة من خالل تقديم قروض ملشاريع صغرية ذات ربحية 

مرتفعة إضافة إىل تقديم الدعم الفني الالزم لتأهيل كوادر هذه املشاريع، وميكن ربط تقديم القروض برشوط اجتامعية كرضورة التحاق 

ابناء طالب/ة القرض باملدارس أو إعطاء األولوية للمشاريع التي تقودها النساء، وميكن للمنظامت املحلية لعب دور أسايس يف مساعدة 

الجهات الدولية يف تحديد الرشوط االجتامعية واملشاريع ذات األولوية يف املنطقة وذلك بناء عىل خرباتهم وعالقاتهم مع املجتمع املحيل.

   تقديم حوافز رضيبية وتسهيالت إدارية لتنظيم العمل يف املشاريع الصغرية وبالتايل ضامن حقوق العاملني فيها، وتشجيع مبادرات مدنية 

ترصد حقوق العاملني يف املنطقة وتهدف إىل حاميتها.

   التنسيق مع املنظامت الدولية إلقامة دورات تدريب مهني مرتبطة بشكل أسايس بحاجات سوق العمل ومبنية عىل دراسات لالقتصاد 

املحيل واألنشطة املمكنة. 

   دراسة الحد من االنتساب والتطوع إىل املجموعات العسكرية الرسمية وإعادة النظر مبوضوع التجنيد االلزامي للحد من ظاهرة عسكرة 

سوق العمل والرتكيز عىل بناء خربات الشباب املهنية وليس القتالية.

   إعادة النظر يف الرواتب املرتفعة املقدمة من قبل املنظامت الدولية لتخفيف حدة التفاوت يف الدخل بني أبناء املنطقة.

   التشدد األمني والتضييق عىل األنشطة املرتبطة بالنزاع بالتعاون مع أبناء املنطقة إضافة إىل رضورة تجفيف املصادر املالية للجامعات 

املتطرفة والناتجة عن أنشطتها اإلجرامية.

   أما عىل املدى الطويل، يجب تبني اسرتاتيجة تشاركية تسعى إىل تطوير الكوادر املحلية وإدماجها بأنشطة اقتصادية منتجة يف إطار 

اقتصاد منظم يؤمن فرص عمل الئقة للجميع ودون متييز. 
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3. الخدمات العامة:

 السلبيات املتداخلة التي تدفع النتشار التطرف العنيف بشكل غري مبارش واملرتبطة مع الخدمات العامة هي:

   الدمار الكبري يف البنية التحتية الذي أثر سلباً وبشكل كبري عىل الخدمات العامة املقدمة يف املنطقة من كهرياء ومياه واتصاالت ورصف 

صحي ومواصالت.

   ضعف الحصول عىل الخدمات األساسية وتحوله إىل عبء مايل إضايف عىل املجتمع املحيل، الذي يعاين أصالً من ضائقة اقتصادية شديدة، 

حيث يضطر أبناء املنطقة لدفع مبالغ مرتفعة نسبياً للحصول مثالً عىل املياه من الصهاريج والكهرباء من املولدات.

   اعتبار جزء كبري من املجتمع املحيل يف املنطقة أن ضعف الخدمات العامة حالياً مرده بشكل رئييس إىل الفساد واملحسوبية وغياب 

الكفاءة إضافة إىل التمييز ضد الريف الرشقي لديرالزور لصالح مناطق أخرى يف شامل رشق سوريا.

ال تستطيع الجامعات املتطرفة تقديم حوافز إيجابية بشكل مبارش فيام يتعلق بالخدمات العامة إال أن وضع الخدمات الحايل يشكل أداة 

جذب غري مبارشة لهذه الجامعات وخاصة لفئة الشباب حيث تستثمر يف حالة اإلحباط من الوضع الخدمي السيىء وحالة الغضب من الفساد 

واملحسوبية والتمييز، وتقدم نفسها كبديل ميكن من خالله التعبري عن الغضب وتجاوز اإلحباط.  

التوصيات:
   التعاون بني السلطات املحلية واملجتمع املحيل بتحديد األولويات التي تحتاجها املنطقة من حيث الخدمات العامة عىل املدى القصري، 

وتطوير خطة عمل مشرتكة تأخذ بعني االعتبار املوارد املالية والفنية املتاحة. 

   التنسيق مع املنظامت والجهات الدولية للمساهمة يف إعادة تأهيل البنية التحتية بطريقة تشاركية تضم القطاع الخاص املحيل يف 

املنطقة، وتجدر اإلشارة إىل أن مساهمة القطاع الخاص يف ذلك يساعد يف خلق فرص عمل كثرية األمر الذي يعترب عامل أسايس يف الحد 

من انتشار التطرف العنيف.

   توزيع املوارد ومشاريع إعادة التأهيل بشكل عادل بني مناطق شامل رشق سوريا، ويف هذا السياق تقوم التشاركية مع املجتمعات املحلية 

بدور أسايس يف ضامن العدالة والشفافية يف توزيع هذه املشاريع.

   توسيع املساحة للمبادرات املدنية والحقوقية يف املنطقة لتأسيس نظام رصد وتقييم فعال يهدف إىل الحد من الفساد واملحسوبية 

واإلهامل يف املشاريع املتعلقة بالخدمات العامة.

   أما عىل املدى البعيد، فإن الخدمات العامة املوجودة يف املنطقة يجب أن تكون جزء من خطة تنموية شاملة مبنية عىل أساس التكامل 

بني مختلف املناطق يف سوريا وعىل حق الجميع دون استثناء يف الحصول عىل خدمات عامة نوعية وبشكل مستدام.  
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3. التعليم والثقافة:

 املحاور السلبية للتعليم والثقافة يف املنطقة والتي تؤثر بشكل مبارش عىل انتشار التطرف العنيف هي:

   ضعف مستويات التعليم يف املنطقة من حيث معدالت االلتحاق ونسبة الحاصلني عىل تعليم ثانوي ومافوق، منذ فرتة ما قبل األزمة، 

وخاصة بني النساء. 

   األثر السلبي الكبري لألزمة عىل البنية التحتية للتعليم متثل يف الدمار الهائل الذي لحق باملدارس واستخدامها ألغراض غري تعليمية إضافة 

إىل االنخفاض الحاد يف الكوادر الرتبوية كامً ونوعاً.

   ترسب أكرث من نصف األوالد يف عمر التعليم من املدارس واتجاههم إىل مساعدة أهلهم مادياً من خالل االنخراط يف سوق العمل مبا يف 

ذلك األنشطة املرتبطة بالنزاع.

التي  املختلفة  السلطات  لتتامىش مع رؤى وأهداف  املناهج  املستمر يف  التغيري  التعليمية إضافة إىل  العملية  الطويلة يف  االنقطاعات    

سيطرت عىل املنطقة مبا فيها تنظيم داعش.

   تضخم املظاهر السلبية التي ترافق الثقافة واالنتامء العشائري مبا يف ذلك التطرف للعشرية واالستقطاب وتعزيز الفكر الذكوري وإبعاد 

املرأة عن أي نشاط ثقايف أو اجتامعي أو اقتصادي. 

يستطيع األفراد والجامعات املتطرفة استغالل املستوى التعليمي الضعيف والترسب املدريس والثقافة الذكورية بني أبناء املنطقة يف نرش أفكار 

التطرف العنيف ومامرساته بشكل سهل نسبياً لغياب أو ضعف املرونة املعرفية يف مواجهة هذه األفكار، كام يبني هؤالء األفراد والجامعات 

عىل ما تم تلقينه لألطفال والشباب من تعاليم متشددة أثناء سيطرة تنظيم داعش عىل املنطقة.   

التوصيات:
   االستمرار بتأهيل املدارس بالتعاون والتنسيق بني املنظامت الدولية والسلطات املحلية وبشكل يأخذ بعني االعتبار حاجات ومتطلبات 

التعليم الحديث )تأمني حواسيب وانرتنت..الخ( مام يجعل العملية التعليمية جذابة ألبناء وبنات املنطقة.

   العمل عىل تطوير املناهج التعليمية بشكل مستمر بالتعاون مع املؤسسات العاملية املختصة مبا يعزز قيم االنفتاح والحوار واملشاركة 

وتقبل اآلخر.

   تأمني الدعم املايل والفني من قبل املنظامت األممية واملجتمع الدويل لربامج تأهيل وتدريب مكثفة للكوادر التعليمية، ودراسة تقديم 

حوافز من قبل السلطات للمعلمني )قروض ميرسة، سلع وخدمات مدعومة، رواتب إضافية( لجذب املؤهلني والحفاظ عىل الكوادر 

املوجودة.

   تنفيذ برامج تدريب وتعليم مجاين خارج اإلطار املدريس وموجهة لألطفال املترسبني بهدف تعويضهم ما فقدوه من دروس وجذبهم 

لاللتحاق باملدارس مرة أخرى.

   تقديم حوافز إيجابية وسلبية ألرس املنطقة يك تُلحق أطفالها باملدارس، ومن الحوافز اإليجابية تقديم قروض ميرسة ملشاريع صغرية 

مالية لألرس غري  تتضمن مخالفات  أن  السلبية ميكن  أما  القرطاسية لألطفال،  تكاليف  باملدرسة وتغطية  األطفال  كافة  برشط تسجيل 

امللتزمة بتسجيل أطفالها ذكوراً وإناثاً يف املدارس. 

   تسهيل عمل منظامت ومبادرات املجتمع املدين الثقافية والتعليمة مبا يتيح مساحة حوار بني مختلف أبناء املنطقة، مع الرتكيز عىل 

املبادرات التي تقودها النساء وتهدف إىل متكني املرأة وبالتايل الحد من الثقافة الذكورية السلبية.   
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4. البنى والشبكات االجتامعية:

 املحاور السلبية املرتبطة بهذا العامل والتي تؤثر عىل انتشار التطرف العنيف هي:

   غلبة األعراف والتقاليد والسلطة العشائرية والقبلية يف املنطقة عىل العالقات القامئة عىل املواطنة وسيادة القانون، وذلك يف فرتة ما قبل 

األزمة، مام أعطى الشيوخ والنافذين سلطة واسعة عىل املنطقة بغض النظر عن مدى عدالة هذه السلطة.

   تدهور كبري يف مستويات الثقة والتعاون واملشاركة بني أفراد العشرية الواحدة خالل فرتة األزمة إضافة إىل الشقاق بني زعامئها، ومن 

أسباب ذلك سعي كل فاعل من األطراف املتحاربة للسيطرة عىل العشائر من خالل التنسيق مع زعامئها.

   فقدان جزء كبري من دور شبكة الحامية االجتامعية واالقتصادية الذي كانت تلعبه العشرية بالنسبة ألفرادها وذلك لعدة أسباب منها 

تدهور الوضع االقتصادي، وتشتت والءات أفراد العشرية وزعامئها بني القوى املختلفة.

   استغالل البعض ملكانة العشرية ومواردها البرشية يف حامية األنشطة غري القانونية مثل التهريب بحجة تقديم املنفعة املادية لرشيحة 

واحدة من أبناء العشرية. 

       

يستثمر التطرف العنيف يف تدهور الدور اإليجايب للبنى العشائرية وتراجع قدرتها عىل تقديم الحامية والعون ألفرادها وزيادة الشقاق يف 

داخلها بني الزعامات، وتستغل الجامعات املتشددة هذه االختالالت للوصول إىل أكرب رشيحة من أبناء العشائر، وتقدم نفسها كبديل عن البنى 

التقليدية وكجهة قادرة عىل تأمني نوع من الحامية االقتصادية واالجتامعية ألفراد املنطقة مع تعزيز و”تصحيح” انتامئهم الديني.  

التوصيات:
   إعطاء مساحة الحرية الكافية لتأسيس مبادرات مدنية تستطيع الحصول عىل الدعم الفني واملادي من املنظامت الدولية تهدف إىل فتح 

قنوات الحوار املجتمعي املبني عىل األدلة حول قضايا تهم املنطقة بغض النظر عن خلفيات املشاركني العشائرية، األمر الذي يعزز من 

العالقات االجتامعية العابرة للعشائرية والقبلية.

العشائر واألرس تهدف إىل تكوين  التعاون بني املجتمع املحيل والقطاع الخاص لتشكيل جمعيات من أفراد تنتمي ملختلف     تشجيع 

صندوق مايل دوار تُستخدم عائداته )من رسوم رمزية( من قبل األرس املشاركة عند الحاجة، مام يساعد عىل تجديد البنى والشبكات 

االجتامعية بشكل تكون قادرة عىل دعم وحامية أفرادها.

   عىل املدى البعيد، يجب العمل عىل استرياتيجية تنموية تهدف إىل االنتقال من العالقات االجتامعية املبنية عىل االنتامء املناطقي والوالء 

العشائري إىل العالقات القامئة عىل املواطنة واحرتام سيادة القانون، إضافة إىل التأسيس لشبكات حامية اجتامعية رسمية ومستدامة 

)مثل تعويض البطالة، الرواتب التقاعدية، التأمني الصحي( قادرة عىل حامية األفراد وضامن مستقبلهم. 

   

إن التوصيات املقرتحة لكل عامل من العوامل االقتصادية-االجتامعية الخمسة التي تم دراستها تتشابك مع بعضها وتتكامل فيام بينها بدرجة 

كبرية، مام يتطلب تبني خطة شاملة تأخذ كافة هذه العوامل بعني االعتبار ملواجهة التطرف العنيف، وأن تكون هذه الخطة مبنية بشكل 

تشاريك مع املجتمع املحيل والخرباء والفاعلني املهتمني يف املنطقة، كام يجب أن تكون جزء من اسرتاتيجية تتضمن أيضاً الجوانب السياسية 

واألمنية والحوكمية والنفسية. 
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مقدمة: 

عادة ما تنشط الحركات الجهادية يف املناطق الريفية البعيدة عن سلطة الدولة. وهذه املناطق يف الغالب ذات طبيعة عشائرية مام يؤدي 

إىل نوع من التفاعل بني الحركات الجهادية والعشائر. تستفيد الحركات الجهادية أحياناً من نقمة املجتمعات العشائرية عىل السلطة املركزية 

بسبب سوء توزيع الرثوات إذا غالباً ما يكون الوضع االقتصادي يف املناطق الريفية التي تقطنها العشائر متدنياً مقارنة باملدن الكربى. هذا 

مينح الحركات الجهادية بعض التعاطف من قبل بعض أبناء العشائر. صعود القاعدة يف املناطق القبلية يف باكستان مثال جيد يف هذا السياق، 

حيث حصل أعضاء تنظيم القاعدة عىل الحامية من قبائل وزير ومحسود يف منطقة وزيرستان القبلية يف باكستان. بعد الغزو األمرييك للعراق 

نشط تنظيم القاعدة يف منطقة األنبار يف غرب العراق والتي تعد محافظة ذات تركيب عشائري. حاول تنظيم القاعدة الذي تحول الحقاً 

لدولة العراق االسالمية بناء عالقات مع عدد من قبائل وعشائر األنبار واستخدامهم يف قيادة مترد مسلح ضد الوجود األمرييك يف العراق 93. 

يهدف هذا البحث إىل دراسة الهجرة الجهادية املعاكسة عرب الحدود، من العراق إىل سورية بعد اندالع ثورتها يف 2011، عرب “جبهة النرصة” ثم 

“الدولة اإلسالمية يف العراق والشام” )داعش(. ويعني تحديداً مبنطقة الريف الرشقي ملحافظة دير الزور، الذي كان حاضنة معقولة للتيارات 

الجهادية، محاوالً تبيان دور البنى األهلية؛ القبيلة والعشرية والبنى القرابية التي دونها، يف دعم أو عدم دعم نشاط داعش، عىل الخصوص، 

يف هذه املنطقة، منذ نشأتها وحتى اآلن.

عرب فرتات متفاوتة للتفكك تعرضت البنية العشائرية يف دير الزور، كام يف غريها، للتفكك بسبب عوامل كالهجرة والتعليم والتمدن وسياسات 

األنظمة الحاكمة التي تعاقبت عىل حكم سوريا. ظهر هذا التفكك واالنقسام بشكل واضح منذ الثورة وتعمق بسبب تنافس القوى املحلية 

هذه  استغلت  داعش  بأن  القول  وميكن  أهدافهم.  لتحقيق  العشائرية  الروابط  استخدام  ومحاولتهم  الزور  دير  محافظة  عىل  واالقليمية 

االنقسامات العشائرية لخلق وجود لها يف محافظة دير الزور. اآلن، وبعد هزمية داعش ووقوع جزء كبري من املحافظة تحت سيطرة قوات 

سوريا الدميقراطية، ميكن القول بأن االنقسامات العشائرية وتنافس الفاعلني فيها لن تسهم يف استقرار املحافظة عىل املدى القريب. كام أن 

خاليا داعش النامئة وبقايا فلول التنظيم تعتمد عىل شبكات قرابية أو عشائرية يشيع فيها التذمر ضد قسد بسبب إحساسها بالتهميش يف ظل 

السلطة الحالية، لخلق حالة من التوتر وعدم االستقرار يف محافظة دير الزور وتوسيع الهوة بني أجهزة الحكم والسكان.

:Haian Dukhan and Sinan Hawat, The Islamic State and the Arab Tribes in Eastern Syria, E-International Relations, Dec 31 2014  93
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 تاريخ العشائرية يف دير الزور:

اختلف الباحثون يف العلوم االجتامعية عىل تعريف العشرية، ولكن هذه الورقة لن تخوض يف هذه الجداالت وستعتمد هذا التعريف املبسط 
لها بوصفها الجامعة التي تنتسب إىل جد واحد، أما القبيلة فهي تجّمع عشائر من جذر واحد أو من أصول مختلفة.94  والفخذ بنية قرابية 

تحت رتبة العشرية وفوق العائلة.

يف كتابه “عشائر الشام” يقول أحمد وصفي زكريا إن العگيدات )العقيدات( جاءوا من نجد إىل وادي الفرات. وقيل إن العگيدات األصليني 
هم أعقاب ثالثة إخوة. كام قيل إنهم عشائر مختلفة املنابت سّموا جميعاً بالعگيدات بحكم قسم أقسموه عىل التعاقد والتنارص .95

رئاسة العگيدات يف بيت الهفل، لكن القبيلة تتسم منذ زمن بفقدان القيادة املوحدة، وعدم قبول البارزين منها بانفراد آل الهفل بتمثيل 
القبيلة كلها وحدهم، ولو أنهم يجلّون قدرهم التصال نسبهم مبؤسسها األول. وال شك أن سكنى القبيلة عىل ضفتي الفرات، الجزيرة والشامية 
وفق التعبري املحيل، واتساع املنطقة التي يقطنونها يف كال الطرفني، دور يف فقدان القيادة املوحدة واتخاذ كل فرقة “خطة خاصة بها، تتالءم 

مع صالحها، ومن ثم نشأ رؤساء مستقلون كل االستقالل يف ترصفاتهم عن بيت الرئاسة األول”96. 

يف دير الزور، تعد العگيدات القبيلة الرئيسية، ومن ضمنها عشائر البوچامل والشويط والشعيطات والبكرّي والبوچامل واملَشاْهدة والبو خابور 
والگرعان )القرعان( والبو حسن. وتنقسم بعض هذه العشائر من قبيلة العگيدات إىل عشائر فرعية مهمة، تعمل بوصفها عشائر مستقلة 
ميم من البوچامل، والبو عز الدين  لتحقيق مقاصدها وأغراضها وتسيطر يف قراها داخل املحافظة. تتضمن عشائر الحسون والبو مريْح والدِّ

من البوچامل، والخنفور من الشعيطات، واملرشف من البكرّي.97 

وإضافة إىل قبيلة العگيدات، توجد قبائل أخرى يف دير الزور، وأهمها قبائل البگّارة )البّقارة( والْعبيد والگلَعيني )القلَعيني( والبو رسايا. ومن 
هذه القبائل األخرى، تعد قبيلة البگّارة األكرث تعداداً.98 وهي، من الناحية النظرية، أكرث متاسكاً من العگيدات، لكن نفوذ شيخها، نواف راغب 

البشري، الذي انتقل من صفوف املعارضة ليقاتل مع النظام، يبدو مقيداً مبا يستطيع تأمينه من موارد.

إن القبائل األخرى األكرث تعداداً يف مناطق أخرى من سورية، من مثل محافظة الحسكة، أو يف العراق ويف شبه الجزيرة العربية، وال سيام شّمر 
وطي والجبور والزبيد والرفاعي والدليم، توجد أيضاً يف دير الزور وتقطن يف بعض القرى يف املحافظة. إن العشرية التابعة لقبيلة شّمر يف دير 
الزور هي البو ليل، والعشرية التابعة لقبيلة طي يف دير الزور هي البو عيىس، والعشرية التابعة لقبيلة الجبور يف دير الزور هي الجغايفة، 
والعشرية التابعة لقبيلة الزبيد يف دير الزور هي الجحيش، والعشرية التابعة لقبيلة الرفاعي يف دير الزور هي الشيخ عيىس. وهناك قبائل 

صغرية أخرى مختلطة بالعموم مع العشائر من القبائل األكرب.99 

عرب التاريخ كانت العشائر بنى اجتامعية متامسكة ولكن جذور التصدع بدأت بالظهور يف القرن التاسع عرش. وميكن رد إضعاف البنية القبَلية 
إىل اإلصالحي العثامين الشهري مدحت باشا أثناء واليته عىل العراق منذ عام 1869. وخالفاً ألسالفه الذين تراوح تعاملهم مع العشائر بني قطبي 
االسرتضاء املفرط والقمع الشديد؛ وضع سياسة جديدة هدفت إىل تعديل األساس التقليدي لسلطة الشيخ عرب ثالثة محاور؛ يهدف األوالن، 
وهام التوطني والعثمنة، إىل إضعاف التالحم بني الشيخ وعشريته وزيادة اعتامده عىل الحكومة املركزية، بينام تُستخدم ضده إجراءات تأديبية 
قاسية، يف املحور الثالث، إذا مل يلتزم بالدور املطلوب. ولذلك قرر مدحت باشا أن يُسكن أكرث ما ميكن من العشائر يف ديارهم، ألنه أدرك أن 
التملك واملصلحة الدامئة تدفع رجال العشائر إىل التخيل عن منط حياتهم، وأنه متكن السيطرة عىل العشائر املستقرة بصورة فعالة، وفرض 

الرضيبة عليها وتجنيدها. ومبرور الوقت سيشعر الشيوخ املالكون لألرض بارتباط وثيق بالحكومة.100 

وإذا كانت العقود األخرية من حياة اإلمرباطورية العثامنية قد متيزت بجهود حكومية تهدف إىل استاملة زعامء العشائر وأبنائهم أو رشوتهم 
ألداء مهامت عسكرية وأمنية للدولة؛ فإن سلطات االنتداب الفرنسية بني الحربني العامليتني اعتربت العشائر والعشائرية نوعاً من “التخلف”، 

94  عبد النارص العايد، الجهاديون والقبائل السورية: الهيمنة العابرة واملعضلة املزمنة، مبادرة اإلصالح العريب، ترشين الثاين 2014، ص 2.

95  أحمد وصفي زكريا، عشائر الشام، جزءان برتقيم واحد، دمشق: دار الفكر، ط2، 1983، ص 568-569.

96  املرجع السابق، ص 569. 

97  دير الزور: مرشوع رسم تفصييل للعشائر، نيكوالس أ.هرياس؛ بسام باربندي؛ نضال بيطار، ترجمة مروان زكريا، مركز حرمون للدراسات املعارصة، 30 كانون الثاين 2018، ص 8.

98  املرجع السابق، ص 8.

99  املرجع السابق، ص 9.

100 جون فريديريك وليمسن، قبيلة شمر العربية: مكانتها وتأريخها السيايس 1958-1800، ترجمة: مري برصي، لندن: دار الحكمة، 1999، ص 161-164.
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وأضفت يف الوقت ذاته عىل تلك األشكال من الروابط طابعاً شاعرياً ورشقياً بحيث ميكن استخدامها لتحقيق أهدافها االستعامرية.101 

ويف السنوات األوىل من االنتداب، بدءاً من سنة 1920، منحت السياسة الفرنسية البدو وضعاً خاصاً واحتاجت إىل التعاون معهم، ألنه مل يكن 
يف وسعها أوالً ترك ثلثي أرايض االنتداب التي حصلوا عليها مؤخراً )البادية( خارج نطاق سيطرتهم، وكانوا بحاجة إىل ضامن ممر دائم وآمن 

عرب املنطقة للتجارة والسفر.102 

قّسم الفرنسيون عشائر سورية إىل بدو رّحل وأشباه رّحل. وحتى عام 1934 كان هذا التمييز يعني أنه يحق لرجال العشائر الرّحل حمل 
السالح، دون أن يدخلوا به “املعمورة”، يف حني أنه يتعني عىل شبه الرّحل، رعاة األغنام، الحصول عىل رخصة حكومية لحمله، مع إمكان 
محاكمتهم مبوجب قانون الدولة. رفض الكثري من رجال العشائر االنصياع فغادروا البالد، فيام ُمنح املتبقون الراضون متثيالً تلقائياً يف الربملان 
فُخصصت تسعة مقاعد ألقوى العشائر يف محاولة ملواجهة الكتلة الوطنية يف الربملان السوري.103 قام الفرنسيني بتسجيل مساحات واسعة من 
األرايض تحت أسامء شيوخ العشائر يف محاولة لكسب ودهم واستخدامهم ضد الوطنيني يف الربملان السوري. هذه التسجيالت خلقت انقساماً 
عشائرياً بني شيوخ العشائر الذين تحولوا ملالك أرايض وبني أبناء العشائر الذين أصبحوا يعملون كفالحني عند شيوخ العشائر يف منوذج يشبه 

عالقة االقطاعي بأتباعه. هذه العملية خلقت رشخاً عميقاً يف البنية العشائرية خصوصاً فيام يتعلق بعالقة الشيخ مع أفراد العشرية.

وبعد االستقالل عام 1946 حاولت الحكومة السورية الجديدة القضاء عىل سيطرة شيوخ العشائر الذين اعتربتهم أدوات بأيدي السلطات 
االستعامرية التي غادرت البالد. وقد ألغي يف 1953 قانون العشائر الذي اصدرته سلطات االنتداب الفرنيس واستبدل به قانون عشائر جديد 
خّول وزير الداخلية بشطب العشائر من قامئة البدو الرّحل وتصنيفهم كعشائر مستقرة إن رأى ذلك مناسباً، دون السامح بالعودة إىل حياة 
البدو. كام تقلصت حصة العشائر من الربملان إىل ستة. ويف 1958 ألغى جامل عبد النارص، بوصفه رئيس دولة الوحدة التي ضمت سورية، 

قانون العشائر، معلناً أنه لن تكون لهم هوية قانونية مستقلة.104 

بعد تويل حزب البعث السلطة يف سورية، عام 1963، اعترب قادته العشائرية جزءاً من النظام القديم وأخذ يجرد زعامء البدو من أراضيهم 
الشاسعة بالتأميم ويوزعها عىل فالحني معدمني أو أرس بدوية بقصد توطينها. أدت هذه العملية مع انتشار واسع لسطلة الدولة يف املناطق 

الريفية الستقرار عدد كبري من القبائل وعملها يف الزراعة وبدء انتهاء منط الحياة البدوي املعتمد عىل الرتحال.

 وعندما وصل حافظ األسد إىل الحكم، بانقالب بعثي داخيل عام 1970، عمد إىل توسيع قاعدة دعم سلطته، فأصبحت العالقة مع العشائر 
أكرث ليناً، وُسمح لها بحل نزاعاتها عملياً وفق مبادئ القانون العريف، يف مواصلة إلدارة نظام بديل للسلطة والقوة، ولكن حليف للدولة. وخوفاً 
من خروج زعامء العشائر عن السيطرة أقام األسد عالقات مع عدة شيوخ ثانويني يف العشرية متهيداً الستخدامهم كبدائل إن اقتضت الحاجة 
مام أدى اىل املزيد من التفكك يف البنية العشائرية. وتطورت عالقات العمل بني الشيوخ الرئيسيني والثانويني من جهة، واألجهزة الرئاسية 
والحكومية واألمنية والسياسية من جهة أخرى.105 وحاز عدد منهم عضوية “مجلس الشعب” الذي حل محل الربملان، ومن موقعهم هذا 
استطاعوا تحصيل مكاسب شخصية وتعزيز شبكة محسوبيات زبائنية داخل عشائرهم يف مواجهة منافسني محتملني عىل املشيخة والوجاهة، 
مام كان تهديداً سلطوياً مرفوعاً يف وجوههم باستمرار لضامن استمرار والئهم. وخالل العقود الثالثة التي حكمها حافظ األسد، ثم العقد األول 
من حكم ابنه بشار، شهدت العشرية تحوالت تدريجية هامة، ُسلبت فيها، إىل حد كبري، عوامل قوتها أمام النظام. وتحول شيوخها من قادة 

اجتامعيني إىل مجرد أتباع مرتفعي الشأن له. 106

101  داون تشايت، »القبائل والقبلية والهوية السياسية يف سورية املعارصة«، بحث منشور يف مجلة »عمران«، بريوت، املجلد الرابع، العدد 15، شتاء 2016، ص 82.

102  املرجع السابق، ص 87.

103  املرجع السابق، ص 88.

104  املرجع السابق، ص 90.

105  املرجع السابق، ص 90-93.

106  زياد عواد، دير الزور بعد داعش: بني اإلدارة الذاتية الكردية والنظام السوري، برنامج مسارات الرشق األوسط البحوث املتعددة التخّصصات، 22 آذار 2018، ص 8.
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من الثورة إىل داعش:

تسببت األوضاع االجتامعية والسياسية بعد انطالق االحتجاجات السورية يف 2011، يف صعوبات حالت دون فرض كثري من قادة العشائر يف 
دير الزور سلطتهم عىل الشبان من عشريتهم. وزاد انشقاق ضباط يف الجيش ليصبحوا قادة يف املعارضة املسلحة يف املحافظة، والتعبئة الالحقة 
لشبان العشائر املحلية؛ من زعزعة سلطة قادة العشائر. ويف حني أن الهوية العشائرية بقيت مهمة وأن سكان املحافظة يعرتفون بأن انتامءهم 

العشائري ما يزال مصدراً مهامً لهويتهم، إال أن سلطة زعامء العشائر يف دير الزور تزعزعت كثرياً 107. 

منذ عام 2011 اضطربت العشرية وتعرضت الختبارات تفوق قدراتها. ففشلت عىل العموم باتخاذ موقف واحد. ورغم هذا الفشل العام، 
ظهرت حاالت أوحت جزئياً بالوحدة يف البداية لعبت القيم العشائرية كالتضامن والنخوة ورابطة القرىب دوراً يف توحيد صفوف املتظاهرين. 

ولكن بعد أن تحولت الثورة إىل العمل املسلح بدأت االنقسامات بالظهور.

وبعد سيطرتها عىل الريف وعىل معظم أحياء مدينة دير الزور يف صيف عام 2012 وخريفه، فشلت فصائل الجيش الحر108 ببناء مؤسسة 
عسكرية ذات سلطة ردع محيل فعال، رغم انتامئها إىل مظلة عسكرية اسمية جامعة.

يف البدء اتسم الحراك املسلح بتواري الشعارات العشائرية عىل الرغم من بعض التشكيالت والتحركات التي اتخذت أسامء قبلية أوالً، لكنها 
رسعان ما تحولت إىل مسميات جغرافية أو دينية أو تاريخية. فكمنت العشائرية خلف عناوين جغرافية يف أغلب الحاالت، كأن يقال تشكيل 
أحرار القرية الفالنية أو فصيل ثوار بلدة كذا، لكن ذلك يحيل إىل انتامء محدد، فكل عشرية تسكن يف ناحية أو قرية خاصة بها109. فأصبحت 
بعض الفصائل ميليشيات عشائرية أو عائلية لحامية حدودها ومصالحها. وأصبحت هذه الفصائل ذات الطابع العشائري تبحث عن مصالحها 
تقديم  وإجباره عىل  النظام  الضغط عىل  بغاية  أراضيها  املارة يف  النفط  أنابيب  بتفجري  أو عشائرية  عائلية  وقامت مجموعات  الخاصة.110 
مكاسب مالية شهرية كانت تدفع تحت اسم “عقود الحامية”، أو مترير التيار الكهربايئ وتسهيل وصول املحروقات، أو إطالق رساح املعتقلني 

من أبناء هذه العشائر.111 

وخالل الربع األخري من 2012، وبالتزامن مع ظهور الحرّاقات البدائية لتكرير النفط، ظهر نوع جديد من الهجامت عىل األنابيب متثل يف قيام 
عائالت بثقب األنابيب لسحب كميات من النفط املار فيها إىل حفر كبرية تُنشأ بجوار الثقوب، وتستعمل كخزانات مكشوفة حتى بيع النفط 
الخام للتجار املعنيني. ويف 2013 توقف خروج النفط من املحافظة عرب األنابيب بعدما استكملت املجموعات العشائرية الخالصة، أو املختلطة 

بتشكيالت فعلية أو اسمية للجيش الحر، سيطرتها جميع حقول وآبار ومنشآت النفط يف املحافظة.112 

وقد انطلقت معظم املكونات العشائرية من مصالحها الخاصة يف تعاملها مع الرثوات النفطية، وبحسب ما يتيحه التموضع الجغرايف لها. إذ 
سعت كل مجموعة عشائرية أو فخذ إىل االستيالء عىل اآلبار القريبة من محالت إقامتها يف ريف دير الزور، تحت مزاعم وقوع هذه اآلبار 
يف أراضيها أو يف امتداد هذه األرايض نحو الرباري املفتوحة. ونجحت العشرية يف أن تكون املستفيدة األوىل من النفط، سواء أكانت بصورة 
كتيبة من الجيش الحر، تتكون من أبناء هذه العشرية يف معظم أفرادها، أم بصورتها املبارشة كأفخاذ وأجزاء من أفخاذ، تتناوب عىل استثامر 
البرئ وفق تفاهامت تقاسم الحصص بينها. وكانت معظم تفاهامت املحاصصة العشائرية تلك قلقة وهشة بتأثري املطامع والتنافسات ونزعات 

االستحواذ والسيطرة التي أدت إىل رصاعات سقط فيها قتىل وجرحى يف بعض الحاالت113. 

يف ظروف من التشظي والعسكرة املحلية، أدت هذه الخالفات، إىل متهيد األرض لداعش التي بدت كسلطة مركزية حازمة، ويف الوقت ذاته 
إىل متكن داعش من االستفراد بهذه الفصائل املناطقية.

وبدت العشرية بنية سهلة االخرتاق أمام تيارات القوة الوافدة من خارجها، وانكشفت هشاشتها خصوصاً أمام الحركات السلفية الجهادية. 
البوچامل يف بلدة الشحيل دوراً خاصاً، حني وفرت خالل أشهر من صيف  أبناء عشرية  املؤلفة من بضعة شبان من  الخاليا  ولعبت إحدى 

107  دير الزور: مرشوع رسم تفصييل للعشائر، مرجع سابق، ص 10.

108  الجيش الحر تسمية عامة للكتائب غري اإلسالمية التي قاومت السلطة يف سورية بعد 2011، دون أن يكون بينها تنظيم كاف وهرمية واضحة غالباً.

109  عبد النارص العايد، مرجع سابق، ص 4.

110  نفط دير الزور: من الثورة حتى تنظيم »الدولة اإلسالمية«، إصدار خاص عن مجلة عني املدينة، آب 2015، ص 6، حاشية 2.

111  املرجع السابق، ص 6.

112  املرجع السابق، ص 7.

113  املرجع السابق، ص 10.



80  

وخريف العام 2011 مالذاً آمناً للفريق الذي أرسله أمري “الدولة اإلسالمية يف العراق” أبو بكر البغدادي، لتأسيس فصيل عسكري جهادي أُعلن 
عنه يف كانون الثاين 2012 باسم “جبهة النرصة ألهل الشام”. وعقب إعالن “الدولة اإلسالمية يف العراق والشام” يف نيسان 2013، رفضت جبهة 
النرصة االعالن مام أدى إىل بروز تنظيمني جهاديني يف دير الزور: جبهة النرصة ودولة العراق والشام االسالمية )داعش(. إذ استقطبت داعش 
الكتلة األهم من املهاجرين ومن الخربات الحركية، ما ترك شواغر قيادية احتلها مبايعون محليون كان أبرزهم شباناً من الشحيل. سيرتك هذا 
انطباعاً أن للبوچامل نفوذاً خاصاً يف جبهة النرصة. وكان هذا أحد العوامل املنفرة لعشائر أخرى منها، فكان التهاون أمامها يعني تهاوناً أمام 
البوچامل وليس أمام رشع وتنظيم كام كان الخطاب اآليديولوجي لجبهة النرصة يقول. وكان هذا أيضاً أحد عوامل الضعف الرئيسية التي 
استغلتها داعش يف تأليب العشائر ضد النرصة114. وقد ظهر هذا بوضوح داخل قبيلة العگيدات التي يبلغ عددها نحو 500 ألف نسمة. وقد 

شاركت يف العمل املسلح بكثافة يف موطنها يف الريف الرشقي لدير الزور.115 

 نتيجة الشقاق بني جبهة النرصة وبني “الدولة اإلسالمية يف العراق والشام” الوليدة. والذي استقر، يف دير الزور، بقي أكرث العنارص املحليني يف 
الجبهة، وانتقل عامر الرفدان، القائد املحيل البارز، إىل “الدولة” ومعه كتلة وازنة من املهاجرين وعرشات من أبناء املحافظة، فضالً عن محطة 

الغاز املنزيل التي كان الرفدان يديرها وأصبحت من “ممتلكات” الكيان الوليد.116 

يف أيلول 2013 توسعت الهيئة الرشعية التي أسستها جبهة النرصة مع فصائل أخرى بانضامم فصائل جديدة، وأصبح اسمها “الهيئة الرشعية 
املركزية”، وأصدرت ميثاقاً جديداً حثت فيه العشائر “العربية املسلمة يف حوض الفرات ليك تقوم بدورها التاريخي”. وهو غزل لن يثمر كثرياً 

يف محاوالتها السيطرة عىل نفط املحافظة، وهو أحد أهم الدوافع وراء تشكيلها الجديد.117 

ورغم اهتاممها املبكر بشؤون النفط، ومحاوالتها املتكررة إقناع املجموعات املسيطرة عىل اآلبار بتسليمها لها، أو مشاركتها بجزء من الواردات؛ 
مل تستخدم الهيئة الرشعية املركزية القوة لالستيالء عىل آبار النفط إال بعد احتدام املنافسة بني النرصة وتنظيم الدولة يف دير الزور، وتنامي 
التي كانت  العشائرية املسلحة  الطائشة للمجموعات  الهيئة الرشعية يف السلوكات  النفط. وقد وجدت  التنظيم عىل  املخاوف من سيطرة 
تسيطر عىل معمل غاز كونيكو ومرفقاته النفطية يف منطقة خشام دافعاً معززاً يضاف إىل دوافعها للسيطرة عىل املعمل. فأصدرت بياناً بهذا 
الخصوص، يف منتصف ترشين الثاين 2013، أعلنت فيه نيتها السيطرة عىل املعمل وطرد “اللصوص وسارقي األموال العامة”. وهو األمر الذي 
مل يستغرق سوى يوم واحد118. تظهر الرواية التالية كيف استخدم تنظيم داعش الحساسيات العشائرية مع جبهة النرصة لتعزيز نفوذه يف 

محافظة دير الزور يف بداية نشاطه يف املحافظة.

، املتفرعة بدورها، تفرعاً مستقالً ومنافساً إىل حد  كانت معظم املجموعات املطرودة تنتمي إىل فخذ “العنابزة”، وهو أحد فروع عشرية البكريِّ
كبري، عن عشرية البوچامل، إحدى الفروع الرئيسية الثالثة لقبيلة العگيدات. بينام بقي الجسم الرئييس للبوچامل يترصف ككتلة واحدة من 
معقله الرئييس يف مدينة الشحيل الريفية، التي كانت حاضنة جبهة النرصة وإليها ينتمي كثري من قادتها وجزء من مقاتليها. ورغم أن الهيئة 
التي كانت تستأثر  بتأكيدها أن املستهدف ليس “العنابزة” بل “القلة من عشائر خشام”  العشائرية  الحساسيات  الرشعية حاولت مراعاة 
باملعمل؛ إال أن ذلك مل يقلل من الشعور باإلهانة الذي عم بلدة خشام و”العنابزة” الذين قرأوا ما حدث بصيغة عشائرية بحتة. وهنا جاء 
دور عامر الرفدان، أمري تنظيم الدولة يف دير الزور. وهو ينتمي إىل فخذ “املرشف” املتحّدر من البكريِّ كذلك، وميت بصلة قرىب إىل “العنابزة”، 
ويقطن، وفخذه، يف قرية جديد عگيدات املجاورة لخشام. فاستغل االحتقان وصالت القرىب ليظهر مبظهر املدافع عن عشريته من البكريِّ يف 
وجه الهيئة الرشعية التي تسيطر عليها جبهة النرصة التي يقودها أبناء الشحيل من البوچامل. وهكذا تركّب الرصاع بني جبهة النرصة وتنظيم 

الدولة عىل الشقاق بني هاتني العشريتني من قبيلة العگيدات.119 

أثناء الرصاع بني جبهة النرصة وتنظيم الدولة متكنت الجبهة من التقدم إىل معقل عامر الرفدان، وهو قريته جديد عگيدات، وهدمت منزله 

114  زياد عواد، مرجع سابق، ص 9.

115  عبد النارص العايد، مرجع سابق، ص 4.

116  املرجع السابق، ص 12.

117  املرجع السابق، ص 12.

118  املرجع السابق، ص 13.

119  املرجع السابق، ص 14.
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ومنازل بعض أفراد عشريته. لكن بعد االنتصارات التي حققتها داعش يف العراق يف حزيران 2014 عاد الرفدان بقوة كبرية باحثاً عن االنتقام120. 
فحارصت داعش مدينة الشحيل من ثالث جهات واشتدت املعارك فاضطر املقاتلون داخلها إىل االستسالم. وفرضت داعش عليها ثالثة رشوط؛ 
أولها توبة األهايل، وثانيها تسليم كل أنواع األسلحة، وثالثها تهجري جميع األهايل إىل الريف القريب ملدة 10 أيام حتى تشعر داعش باألمان 
وتسمح لهم بالعودة. ويف 3 متوز 2014 بدأ تنفيذ الرشوط ونزح ما ال يقل عن ثالثني ألفاً من السكان ونصبوا خياماً يف البادية يف ظروف غاية 
يف الصعوبة، مع حرارة تجاوزت الـ44 درجة مئوية ونقص يف األغذية واملياه.121 أدى هذا الهجوم اىل انهاء نفوذ جبهة النرصة يف دير الزور التي 
انسحبت بشكل كامل من محافظة دير الزور مام مهد لداعش للسيطرة الكاملة عىل أغلب املحافظة باستثناء بعض أحياء مدينة دير الزور 

ومطار دير الزور العسكري التي بقيت تحت سيطرة داعش.

 عندما استتب األمر لداعش حاولت تاليف الحساسيات العشائرية املتنامية بني عشائر العقيدات فبدلت الرموز العشائرية السابقة، ونقلت 
عامر الرفدان، مثالً، إىل مركز قيادة التنظيم يف العراق، وأوكلت أمر القيادة املحلية ملقاتلني أجانب122 وتقلص نفوذ أبو دجانة الزر وأبناء 

عمومته يف املنطقة.

سعت داعش إلدماج العشائر يف نظامها، ولتمييز القادة األصغر سناً الذين حاربوا إىل جانب التنظيم، أو دعموه، ضد أرس الشيوخ البارزة التي 
متثل قاعدة السلطة العشائرية123. وحاولت سلطة داعش إلغاء الهوية العشائرية مع املحافظة ولكنها حرصت عىل إمكانية االستفادة من 
شبكة العالقات التي توفرها124. أما العشرية فحمت أبناءها املبايعني للتنظيم يف أوقات الخطر مرات كثرية، بدافع من العصبية العشائرية. لكن 
رسعان ما لفظت تلك الفروع دواعشها الذين حمتهم يف وقت سابق، بعد أن أطلق التنظيم العنان لتوحشه واضطهاده للجميع حني أحكم 
السيطرة عىل دير الزور، وبعد أن بدد بالتدريج مراكز القوة العشائرية يف صفوفه التي نشأت حول شخصيات من مبايعيه املحليني األوائل، 

وبعد استنفاد قدرة تلك الشخصيات عىل جلب املزيد من املبايعني125. 

لت تحت إرشاف القوات  وهنا يجب أن نشري إىل الرض العميق يف ذاكرة داعش من تجربة “الصحوات” يف العراق. وهي قوات شبه عسكرية ُشكِّ
األمريكية والحكومية العراقية، من أبناء العشائر السّنية، لقتال تنظيم القاعدة ودولة العراق اإلسالمية126 التي ما إن أخذت تستعيد متاسكها 
حتى أصدرت، يف عام 2010 وثيقة أساسية بعنوان “خطة اسرتاتيجية لتعزيز املوقف السيايس لدولة العراق اإلسالمية” اعتربت أن التنظيم 
تأخر يف قتال الصحوات بحجة الحاضنة االجتامعية، واتهمت فصائل املقاومة الوطنية العراقية بأنها صارت مرتعاً “لتفريخ الصحوات”127. أما يف 
سورية فقد جاءت داعش مسكونة بهاجس “الصحوات”، وهذا أحد أهم أسباب قتالها االستباقي للجيش الحر واغتيالها قياداته قبل أن يشتد 

عودهم، ثم قتالها لجبهة النرصة. ولعل هذا أحد أسباب وأد فكرة إنشاء صحوات سورية عىل النمط الذي جرى يف العراق.

باإلضافة الستخدامها للعنف مع العشائر يُلحظ أن داعش سعت لبناء قاعدة قوتها الخاصة يف سورية عرب تقديم حوافز اقتصادية إىل القرى 
األفقر، وتوفري الخدمات البلدية يف املدن، وإنشاء نظام للقانون واألمن حل محل الرصاعات بني العشائر والفصائل التي انترشت قبل صيف 
128.2014 وبالتايل ميكن القول أن داعش استخدمت سياسة العصا والجزرة بغرض منع اي محاولة لخلق صحوات بني أبناء العشائر ملقاومتها. 
من الجدير بالذكر أن القوى الغربية أجرت عدة اجتامعات مع بعض قادة العشائر السوريني يف تركيا وسويرسا يف عام 2014 بغرض حشد 
عشائري وخلق قوى مشابهة للصحوات إال ان التشظي العشائري وفقدان سلطة شيوخ العشائر عىل أبناء عشائرهم حال دون حدوث ذلك 
وهذا ما أدى إىل لجوء الواليات املتحدة والقوى الغربية لالعتامد عىل حزب العامل الكردستاين ليكون رأس حربة يف حربهم ضد داعش يف 

سورية والذي أوكل اليه مهمة تجنيد أبناء العشائر العربية تحت تدريبه وارشافه فيام سمي الحقاً قوات سوريا الدميقراطية.

120  عبد النارص العايد، مرجع سابق، ص 5.

121  تنظيم دولة العراق والشام يهّجر مدن وبلدات ريف دير الزور الرشقي، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، 8 متوز 2014.

122  عبد النارص العايد، مرجع سابق، ص 5.

123  دير الزور: مرشوع رسم تفصييل للعشائر، مرجع سابق، ص 12.

124  عبد النارص العايد، مرجع سابق، ص 5.

125  زياد عواد، مرجع سابق، ص 10.

126  حسن أبو هنية ومحمد أبو رمان، تنظيم الدولة اإلسالمية: األزمة السنية والرصاع عىل الجهادية العاملية، عامّن: مؤسسة فريدرش إيربت، 2015، ص 47 حاشية 50.
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128  دير الزور: مرشوع رسم تفصييل للعشائر، مرجع سابق، ص 11.
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تحت سلطة اإلدارة الذاتية:

يف أيلول 2017 أطلقت قوات سوريا الدميقراطية )قسد( عملية “عاصفة الجزيرة” العسكرية، بدعم من التحالف الدويل ضد داعش، يف الجانب 
األيرس من الفرات. وانتهت هذه العملية يف نيسان 2019 تقريباً. وبالتزامن مع ذلك كانت قوات الحكومة السورية، مدعومة بحلفائها الروس 
واإليرانيني، تتقدم عىل جانبه األمين. وخالل عمليات القضاء عىل التنظيم صارت دير الزور الوجهة الرئيسية ملعظم عنارصه بعد انسحابهم 

من الرقة السورية واملوصل العراقية.

ويف كانون األول من 2016 شّكلت قسد مجلس دير الزور العسكري، ومل يتجاوز عدد املنتسبني إليه آنذاك 300 مقاتل، توىل قيادتهم أحمد 
حامد الخبيل امللقب )أبو خولة(129. ويف أيلول 2017 أنشئ مجلس دير الزور املدين، بعد مؤمتر تأسييس حرضته شخصيات محلية بارزة، مثل 
زعامء القبائل وقادة املجتمعات املحلية ورجال األعامل والتكنوقراط كاألطباء واملحامني، وغريهم. ومنذ ذلك الوقت شهد تغيريات عدة من 

انتقال وتوّسع وإعادة هيكلة مع ازدياد عدد البلدات والقرى املسيطر عليها بعد انسحاب داعش130. 

ورغم أن األسامء التي تصدرت املشهد مل تحظ بدعم واسع شعبياً وعشائرياً، وتصاعد اتهامها بالفساد131، لكن سلطاتها أخذت بالتوسع مع 
تقدم العمليات العسكرية وانتصارها. فضم املجلس العسكري نسبة كبرية من أبناء عشائر الجانب األيرس للفرات الواقعة يف النطاق الجغرايف 
لعمليات قسد مقارنة مع األمين. كذلك تبدو نسبة أبناء عشائر البكرّي والبگارة والشعيطات أكرب من غريها من عشائر الجانب األيرس. إذ ساهم 
انتامء قادة يف املجلس إىل البكرّي، ومنهم الخبيل الذي يرجع إىل فخذ “الگبيصة”، يف زيادة أعداد أبناء هذه العشرية يف صفوف املجلس، والحال 

ذاته لدى البگارة. بينام لعبت النوازع الثأرية لدى الشعيطات ضد تنظيم داعش دورها يف حشدهم يف صفوف قسد132. 

سيطرت اإلدارة الذاتية يف دير الزور عىل حقل العمر الذي ينتج الخام الخفيف، وحقل التنك الذي ينتج الخام الخفيف كذلك، والذي يعد 
ثاين أهم حقل نفطي يف دير الزور بعد العمر، وحقل الجفرة، وحقل كونيكو133. ال تعمل هذه الحقول بطاقتها العليا نتيجة ظروف تقنية 
مختلفة، وبعضها متوقف. تذهب إيرادات النفط للميزانية االتحادية، ومثة اهتامم محيل كبري بها، وهناك تصورات عامة حول وارداته بأنها 
أكرب من القدر املكشوف عنه. أدى الوضع الجديد إىل فقدان جهات عشائرية سيطرتها عىل النفط التي انتقلت إىل سيطرة قسد والتحالف 
الدويل وداعش. وبالتايل فقدت بعض الشخصيات العشائرية النافذة مصدر متويل مهم134. خلق الوضع الجديد بعض التوتر يف دير الزور إذ 
يرى بعض أبناء عشائر دير الزور أن قسد تستأثر باملوارد النفطية يف محافظة دير الزور دون أن تعري اهتامماً كافياً لحاجات املواطنني األساسية 

يف املحافظة.

من الناحية املدنية للمديرية املحلية قدرة عىل تصميم مشاريعها وبرامجها عىل أساس الطلب بالتشاور مع ممثلني أدىن، لكن قدرتها عىل 
تنفيذها مرهونة مبوافقة الجهات العليا ومتويلها. إذ تعتمد اإلدارة املدنية الدميقراطية يف دير الزور عىل مخصصات التمويل التي تتلقاها من 
اإلدارة الذاتية، لكتلتي الرواتب واملشاريع التي تقرتحها األوىل وتوافق عليها الثانية135. وقد أتاحت االجتامعات العامة قدراً من املشاورات 
املجتمعية بني الشخصيات القبلية املحلية أو وجهاء املجتمعات املحلية، مام أسهم يف تيسري إبالغ االحتياجات إىل أصحاب السلطة املعنيني. 
لكن هذه االجتامعات تبدو، يف معظمها، جهوداً مخصصة لالستجابة ملسألة محددة وال توفر حيزاً مناسباً ملشاورات شاملة أو نقاش بشأن 

https://2u.pw/aPh0g .2017 129  محمد شامان، عىل من اعتمدت »قسد« محلياً: منوذجان من دير الزور، مجلة »عني املدينة«، 31 ترشين األول

130  مناذج الحوكمة املحلية يف سوريا: دراسة مرجعية، األمم املتحدة: اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا )اإلسكوا(، 2020، ص 35.

131  باراك باريف، إدارة رشكاء واشنطن الفاسدين يف رشق سوريا، معهد واشنطن لسياسة الرشق األدىن، 17 ترشين األول 2017،

 https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/adart-shrka-washntn-alfasdyn-fy-shrq-swrya        

132  زياد عواد، مرجع سابق، ص 11.

133  سنان حتاحت، االقتصاد السيايس لإلدارة الذاتية لشامل ورشق سوريا، مرشوع »زمن الحرب وما بعد الرصاع يف سوريا«، 31 كانون الثاين 2020، ص 10.

134  التوتر يف ريف دير الزور، IMPACT، ص 2.

135  مناذج الحوكمة املحلية يف سوريا، مرجع سابق، ص 39.
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السياسات136. إذ يركز الوجهاء عىل مناقشة املسائل املتعلقة بالخدمات137. ويرون أن القضايا األهم هي يف يد شبكة الكوادر )املستشارين 
األكراد النافذين( غري الرسمية. فقد تحدث موظف محيل يف اإلدارة الذاتية فقال: خالل مدة ترؤيس إلحدى املؤسسات الخدمية كنا نعقد 
اجتامعات دورية ويتم التشديد بشكل مستمر أن ال نتخذ قرارات دون االستامع للكوادر. وقال آخر: اتخذت قراراً وفق صالحيتي إال أن أحد 

الكوادر عارض القرار وتم تنفيذ ما قرره الكادر138. 

يشعر عموم السكان بعدم الرىض عن الخدمات القامئة. ففي دراسة أجريت يف ترشين الثاين 2020 قال %12 من املجيبني يف الريف الرشقي 

بعدم توافر الكهرباء يف مناطقهم، فيام قالت أغلبية من لديهم كهرباء إنهم يحصلون عليها باشرتاكهم يف املولدات األهلية بتكاليف مرتفعة139.  

وقال %41 بعدم توافر املياه يف مناطقهم، أما الذين عندهم مياه فيحصلون عليها من الشبكة الحكومية، فيام يعتمد النازحون عىل هذه 

الشبكة وعىل مياه الصهاريج التي تحوي شوائب140. وقال %78 يف الريف الرشقي بعدم توافر اإلنارة يف الشوارع والطرقات، وحني توجد تقترص 

عىل الشوارع الرئيسية وتحتاج إىل صيانة وال تتوافر بشكل مستمر ويعتمد متديدها يعتمد عىل املحسوبيات والواسطة141. ويتحدثون عن 

توافر املحروقات عىل العموم ولكن بأسعار مرتفعة بسبب تهريب النفط ومشتقاته إىل مناطق النظام. كام قالوا إن املدارس موجودة ولكن 

هناك ضعفاً يف تأهيل املعلمني ونقصاً يف الكتب. وبنّي االستبيان توافر املشايف واملراكز الصحية يف الريف الرشقي بنسبة %81، بدرجة تختلف 

من قرية إىل أخرى142. لكن بعض التخصصات غري موجودة، وكذلك بعض األدوية، وتتسم الخدمات الطبية بالغالء143. 

ويعود عدم رىض السكان، حسب قول إحدى الشخصيات، إىل “الفساد اإلداري املسترشي وإهامل املجال اإلنساين ورسقة مخصصات   

النازحني اإلغاثية ومستحقات النازحني واملقيمني من املحروقات املخصصة للتدفئة، إضافة إىل تسلط عدد محدود من األشخاص عىل القرار”144. 

يعتمد عىل  ما تسلك املناطق فيها سلوكاً  ولذلك تحفل الصفحات املحلية عىل وسائل التواصل االجتامعي بأخبار االحتجاجات، التي غالباً 

اإلجباري،  بالتجنيد  املعلمني عىل شملهم  كإرضاب  قليلة  حاالت  هذا  من  وتستثنى  طلبات خدمية145.  محورها  ويكون  الجغرافية  وحدتها 

وللمطالبة برفع رواتب املوظفني ودعم قطاع التعليم، إذ يتم فيها التنسيق بني جميع املناطق146. وعىل العموم يحظى تجنيد أبناء العشائر 

بالرفض، يف حني يطالب بعض الوجهاء براتب شهري مناسب للمجندين عىل األقل مبعدل 100 دوالر أمرييك، يف حني عرض ممثلو اإلدارة مدة 

الخدمة اإللزامية بستة أشهر براتب شهري مقداره 50 ألف لرية سورية، أي ما يعادل 20 دوالرا147ً. 

ميكن القول بشكل عام إن القبيلة، يف سياق تعاطيها مع قسد، ال تترصف كجسد متامسك. وهذا يعيدنا لفكرة التشظي واالنقسام. مرات نادرة 

هي التي حاولت فيها القبيلة، العگيدات، التحرك بشكل كامل. وهي مرة تشري إىل أسباب تخلق توتر بني قسد والعشائر يف دير الزور، منها 

اتهام قسد مثالً بعدم توفري األمن لشيوخ العشائر من خاليا داعش النامئة. مثالً عندما جرت محاولة اغتيال الشيخ إبراهيم خليل الهفل، زعيمها 

الفعيل املكلف من قبل أخيه مصعب، أمريها الرسمي املقيم يف قطر. أصيب إبراهيم يف املحاولة وقتل الشيخ مطرّش الهفل، أحد أبناء العمومة 

136  املرجع السابق، ص 38.

137  املرجع السابق، ص 39.

138  املشاركة امَلعيبة املشاركة املجتمعية يف اإلدارة املحلية لشامل رشق سورية - دير الزور منوذجاً، منظمة العدالة من أجل الحياة، 17 شباط 2020، ص 18.

139  واقع الخدمات يف دير الزور شامل ورشق سورية، منظمة ماري للتنمية، كانون الثاين 2021، ص 7.

140  املرجع السابق، ص 7.

141  املرجع السابق، ص 8.

142  املرجع السابق، ص 23-24.

143  املرجع السابق، ص 25.

144  املشاركة امَلعيبة، مرجع سابق، ص 12.

https://www.facebook.com/akhbarshahil/posts/309171687087692 ،2020 145  منشور عىل صفحة »أخبار الشحيل« عىل فيسبوك، 31 آب

https://www.facebook.com/atayyana990/posts/642331333185948 ،2021 146  منشور عىل صفحة »مركز الطيانة اإلعالمي« عىل فيسبوك، 21 شباط

https://www.facebook.com/atayyana990/posts/587482325337516 ،2020 147  منشور عىل صفحة »مركز الطيانة اإلعالمي« عىل فيسبوك، 9 ترشين الثاين
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من عائلة املشيخة، يف 2 آب 2020. برز بعض التوتر ضد قسد التي اتهمت باملسؤولية عن الفلتان األمني يف املحافظة. وإثر ذلك اجتمع يف 

منزل الشيخ إبراهيم الهفل يف بلدة ذيبان عدد من وجهاء وشيوخ قبائل وعشائر دير الزور بهدف تشكيل لجنة لتمثل املنطقة الواقعة تحت 

أبناء املنطقة عموماً وشيوخ من العگيدات والبگارة.  سيطرة قوات التحالف الدويل. ومن مهامها متابعة قضايا االغتيال التي طالت مؤخراً 

ومن أولوياتها كذلك املطالبة بكافة حقوق ومستحقات أهايل املنطقة من توفري لألمن وخدمات عامة وتسخري خريات املنطقة لتحسني الواقع 

املعييش ألهايل دير الزور عموما148ً. وكان الشيخ إبراهيم قد أصدر قبل ذلك بياناً حّمل فيه التحالف الدويل مسؤولية ما يجري ألنه ميثل القوة 

الفاعلة عىل األرض. مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق يف االغتيال من مختصني يشارك فيها محققون من القبيلة، وكذلك بتسليم “إدارة مناطقنا 

ألصحابها، عىل أن يأخذ املكون العريب دوره الكامل”، وبالدفع باتجاه الحل السيايس الذي يضمن حقوق جميع السوريني149. 

وقد أصدرت الواليات املتحدة األمريكية بياناً أدان الهجوم عىل وجهاء قبيلة العگيدات، وقدمت تعازيها للعشرية ولعائلة الشيخ مطرش ومتنت 

الشفاء العاجل للشيخ ابراهيم وتقديم الجناة للعدالة150. فيام التقى مظلوم عبدي، القائد العام لقوات قسد، بوفد وجهاء عشائريني من 

املنطقة، مام منع تطور االحتجاجات العشائرية151. 

الزور، يضاعف من  السائد حول االنسحاب املتوقع للتحالف الدويل والجيش األمرييك، وبالتايل انسحاب قسد من مناطق دير  إن االعتقاد 

تعقيد املشكالت ويخلق حالة من القلق والتوتر وانعدام الثقة. وعليه فال اهتامم جدياً لالستثامر بالعمل معهم. بل إن أطرافاً عشائرية تسعى 

القبيلة الواحدة منقسمة إىل عدة  إىل إقامة تحالفات مبكرة مع النظام وروسيا مبنية عىل فكرة االنسحاب األمرييك املتوقع، خصوصاً وأن 

توجهات152. وهناك دعوات موجهة إىل التحالف الدويل، من وجهاء عشائريني، يك يحلّوا محل قسد153. ويف املقابل فقد الحظ باحثون أن مجمل 

املؤسسات واألجهزة اإلدارية والتنفيذية يف إدارة رشق الفرات تترصف عىل أساس أنها أجهزة تسيري أعامل، ال سلطة متتاز بالدميومة والقدرة 

عىل التنمية وتطوير بنيتها وآليات عملها ونُخبها ومؤسساتها. ويرى هؤالء املراقبون أن مجموع األجهزة تعتقد، بشكل ما يف باطن وعيها، 

أن تجربتها الحالية مؤقتة وستتم اإلطاحة بها154. ولعل هذا يف مناطق ريف دير الزور أوضح من غريها، إذ تتعرث اإلدارة هناك نتيجة حداثة 

عهدها وقلة الخربة لدى عدد ملحوظ من طواقمها واضطراب الوضع األمني بسبب عمليات داعش وعدم القدرة عىل السيطرة الكاملة عىل 

الريف الرشقي، باملقارنة مع الريف الغريب والرقة.

https://www.facebook.com/Alaqidat/posts/1983164901826170 ،2020 148  منشور من صفحة »قبيلة العقيدات - املوقع الرسمي« عىل فيسبوك، 29 آب

https://cutt.ly/qvHENRt ،2020 149  الشيخ إبراهيم الهفل: العشائر يف رشقي الفرات جاهزة ألي سيناريو، موقع »تلفزيون سوريا«، 11 أيلول

150  منشور عىل صفحة »السفارة األمريكية يف دمشق« عىل فيسبوك، 3 آب 2020،

 https://www.facebook.com/syria.usembassy/posts/10158457283237649        

151  التوتر يف ريف دير الزور، مرجع سابق، ص 3.

152  التوتر يف ريف دير الزور، مرجع سابق، ص 1.

153  املرجع السابق، ص 2.

154  مقدمة حول مسار الحوكمة يف منطقة رشق الفرات، IMPACT؛ EastWest INSITUTE، شباط 2020، ص 7.



85 

النشاط املستمر لداعش يف دير الزور:

العشائرية، وهي تحاول بشكل  املجتمعات  تزال نشيطة ضمن  القول إن خاليا تنظيم داعش ال  الباغوز ميكن  حتى بعد هزمية داعش يف 

مستمر خلق حالة من عدم االستقرار والفوىض وخلق هوة بني أبناء العشائر وقسد. تحث داعش السكان عىل التوبة من العمل مع مؤسسات 

اإلدارة الذاتية أو التطوع يف قوات قسد، لتوسيع الهوة التي تفصلهم عن سلطة الحكم القائم. ويُستخدم مفهوم االستتابة الديني كوسيلة 

تعبئة آيديولوجية وسياسية لحرف الوالءات املحلية لصالح التنظيم. وحتى بداية صيف 2019 كانت مامرسات االستتابة تتم بحذر، فقد كان 

املستهَدفون يُدَعون فرادى غالباً للقاء أحد نشطاء التنظيم، أو يتوبون يف الجوامع املحلية وقت صالة الجامعة. ويف متوز 2019 اتسع نطاق 

مامرسة االستتابة لتصبح مامرسة جامعية. ففي قرية أبو حردوب يف رشق دير الزور، نرُِشت قامئة بأسامء موظفي القرية مرفقة بدعوة لهم 

إىل التوبة العلنية وعدم العمل يف املؤسسات املحلية. أدى ذلك إىل انهيار مؤسسات اإلدارة الذاتية، إذ مل يتابع العمل فيها إال بعض املعلمني 

يف املدارس. لكن مثال أبو حردوب مل يتكرر، إذ أصبح التنظيم يفّضل، كام يبدو، سياسة اخرتاق املؤسسات والتدخل يف عملها. ويتضح ذلك 

منذ أيلول 2019 من تزايد اعتقال أشخاص يشغلون مناصب مهمة يف اإلدارة ويحافظون يف الوقت نفسه عىل عالقات مع داعش. عىل سبيل 

املثال، تم توقيف رئيس املجلس املحيل لقرية سويدان جزيرة بتهمة جباية األموال لصالح داعش. كذلك هدد التنظيم معظم مسؤويل اإلدارة 

الذاتية، واستهدف عدداً منهم بالفعل، ما وضع أولئك الذين مل تطلهم يد التنظيم يف دائرة الشك بالتواطؤ معه. اتسعت دائرة الشبهات حتى 

امتنع مخربون سابقون عن التعاون مع األجهزة األمنية لخشيتهم من تعاون من يتواصلون معهم مع داعش155. 

باإلضافة إىل التوصل إىل تسويات غري معلنة مع وجهاء وقادة محليني. يتمثل الهدف الرئييس من سياسات داعش عىل حيازة املوارد بفرض 

اإلتاوات. حيث يُستهدف مشغلو القطاع النفطي يف القسم الرشقي الصحراوي من دير الزور بشكل خاص، إذ يدفع بعضهم للتنظيم عرشات 

آالف الدوالرات شهرياً. كام يفرض التنظيم اإلتاوات عىل املهّربني والعبّارات يف الفرات ومسؤويل اإلدارة الذاتية. ويواجه املتخلفون عن الدفع 

التهديدات، ويعاقَبون بهجامت وقنابل صوتية عىل منازلهم. وعالوة عىل ذلك، ترمي جهود التنظيم إىل إضعاف املنظومة األمنية التابعة لإلدارة 

الذاتية، ما يدفعها إىل الترصف كقوة احتالل تنفذ مداهامت وعمليات أمنية متكررة ضاغطة. بعبارة أخرى، ال يسعى التنظيم اآلن إىل انهيار 

املؤسسات أو استعادة السيطرة عىل األرايض، بقدر ما يسعى إىل خلق بيئة مالمئة لجمع املوارد املالية156. 

ورغم رسية عمل التنظيم إال أنه باإلمكان رصد خطط عمله الحالية عرب مستويات أربعة من املصادر؛ أولها حوار أجرته صحيفته الرسمية 

“النبأ” مع من أسمته “الشيخ أبو منصور األنصاري” ووصفته بأنه “أمري املفارز األمنية بالخري بوالية الشام”، أي املنطقة املعنية ببحثنا من دير 

الزور وفق تسمية التنظيم، وثانيها مقابالت فريدة غري منشورة سابقاً أجراها أحد الباحثني مع أشخاص مطلعني ومقربني من التنظيم يف ريف 

دير الزور الرشقي، وثالثها تحليل العرتافات شبكة من املتورطني يف عمليات اغتيال وتفجري، بثها جهاز األمن العام يف إقليم دير الزور، ورابعها 

رصد أنواع متكررة من عملياته العسكرية ضد أهداف متشابهة.

الشخصية،  املوارد  البطالة وضعف  اإلدارة، ومن حالة  السكان عىل  ان داعش تستثمر يف سخط  املصادر متكننا مالحظة  ومن مجمل هذه 

وأن خالياها قد تعتمد عىل شبكات قرابية أو عشائرية أو مناطقية حيث يشيع التذمر أكرث من سواها بسبب إحساسها بالتهميش من قبل 

مجموعات برشية قريبة من قسد أو كثيفة االنخراط فيها.

155  باتريك هايني وآرتور كويسناي، النجاة بعد اختفاء الدولة اإلسالمية: اسرتاتيجية صمود الحركة الكردية السورية، مرشوع »زمن الحرب وما بعد الرصاع يف سوريا«، 17 شباط 

2020، ص 15.

156  املرجع السابق، ص 16.
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كيف ترى داعش العالقة بني أبناء العشائر يف دير الزور واالدارة 

الذاتية؟:

يف عددها الصادر يف 19 ترشين الثاين 2020 نرشت صحيفة “النبأ”، التي تصدر عن “ديوان اإلعالم املركزي” يف داعش، حواراً هاماً مع من 
أسمته “الشيخ أبو منصور األنصاري”، مبعنى أنه سوري وفق تعبريات التنظيم، ووصفته بأنه “أمري املفارز األمنية بالخري”. وقد تضمن الحوار 
أسئلة مركزية حول املنطقة موضوع البحث، ومبقارنة األجوبة مع مجمل املعطيات األخرى والروايات املحلية ميكن الجزم بدقتها يف التعبري 

عن رؤية داعش للمنطقة وعملها فيها.
يف السؤال األول عن حال املنطقة يف ظل سيطرة “مرتدي الـPKK عليها”، وفق تعبري الصحيفة، يجيب األنصاري أن حالها “يرىث له من جميع 
النواحي، وال حول وال قوة إال بالله، فالدين قد ضاع بفرض املرتدين ألحكامهم الجاهلية عليها، وسعيهم الحثيث إلفساد عقائد الناس وإدخالهم 
يف دين اإللحاد الذي يدينون به، وذلك عن طريق اإلعالم والتعليم وغريها من الوسائل... ومن يقارن حالها مبا كانت عليه حني سيطرة جنود 
الدولة اإلسالمية عليها يصيبه العجب من تغري حالها برسعة”157. وبالتايل ميكن القول بأدن داعش ال تزال تحاول استخدام اداتها االعالمية 
لتشويه صورة قسد واالستفادة من حالة التوتر واالحتقان ضمن أبناء املجتمع املحيل لتظهر بأن الوضع الحايل أسوأ من ما كان عليه تحت 

سيطرة داعش.
وعن طبيعة العالقة بني السكان وسلطات قسد يقول: “العالقة بني الطرفني ال تسودها املودة، كام ظهر للناس من خالل االحتجاجات األخرية 
الله تعاىل ببغض الصليبيني  الذين يتعبدون  التي شهدتها املنطقة”. أما نظرة داعش إىل األهايل فهو يبني أنهم قسامن؛ “فمنهم املسلمون 
املالحدة  دنيا  من  ينالوا  مل  أنهم  فلام وجدوا  دنياهم،  أجل  من  دينهم  باعوا  الذين  “املرتدون  ومنهم  الكفري”،  وبغض حكمهم  واملرتدين 
واجهة  املالحدة  الذين جعلهم  والجواسيس  العمالء  كبار  من  قليلة  “قلة  نصيب  من  كانت  املكاسب  ألن  عليهم”،  نقموا  شيئاً  والصليبيني 
لحكمهم”، أما عموم املتطوعني يف قوات قسد أو موظفي اإلدارة الذاتية املحليني فهم “عبيد أذالء ليس لهم إال الفتات”. وبهذا يرى التنظيم أن 
معظم السكان ناقمون عىل السلطة القامئة، إما ألسباب مبدئية أو الستئثارها باملال. ودوره أن يسعى “لزيادة العداوة املوجهة ضد الصليبيني 
العداوة  األهايل وتسكني  املحلية عىل خداع  املجالس  يعينونهم يف  املالحدة، وقتل من  أولياء  إرهاب  الوسائل، عن طريق  واملالحدة بشتى 

معهم”158. 
وعن تغري وترية أعامل التنظيم ارتفاعاً وانخفاضاً، وبني مكان وآخر، وبخالف الشائع يقول األنصاري إن “املجاهدين” يعملون “يف ظروف صعبة 
للغاية، فاملرتدون متمكنون من األرض، وقد نرشوا فيها أعداداً كبرية من عنارصهم يف املنطقة... كام أعانهم عىل ذلك الكثري من املرتدين الذين 
صاروا لهم عيوناً وجواسيس... والصليبيون يسيطرون عىل األجواء من خالل طريان االستطالع الذي يراقب املنطقة، واملروحيات واملقاتالت التي 

تقدم الغطاء الجوي للتحركات األرضية، وال حول وال قوة إال بالله العظيم”159. 
ولذلك فإن الحمالت يف املنطقة تكاد ال تتوقف، يف سعي “لرصد املجاهدين وتعقبهم بالقتل أو األرس من أجل إيقاف جهادهم”، أو، عىل األقل 
“جعلهم يف موقف مطاردة يعيق تفرغهم للتخطيط لعمليات هجومية”. ولذلك “يقررون أحياناً تنشيط العمل يف مكان ما أو عىل نوع معني 
من األهداف ألسباب يرونها، ويرون يف أوقات أخرى تجميد العمل يف منطقة ما لفرتة”. لكنهم ال يلبثون “أن يستعيدوا نشاطهم بعد كل حملة 
ويعودون الستهداف املرتدين وإلزامهم بحالة الدفاع لفرتة من الزمن”، حتى تضطر “قيادة املرتدين لحشد قوات كبرية من مختلف املناطق 
للقيام بحملة عىل املجاهدين برفقة الجيش األمرييك الصليبي وطريانه الكثيف، فيتجنب اإلخوة الصدام معهم، ثم تعود األمور لسالف عهدها 
بعد حني”160. ورغم ذلك يزعم األنصاري أن نتائج الحمالت مل تؤثر عىل قوة التنظيم وتُصب عنارصه. فاملعتقلون بنتيجتها، حسب قوله، هم 
من السكان األبرياء أو حتى من عنارص استخبارات اإلدارة واملوالني لها. وذلك ألن “املجاهدين” ينسحبون من املنطقة ويتحاشون الصدام ألنه 
“ليس يف صالحنا”، خاصة وأن التنظيم يشعر أن زمام املبادرة يف يده، فهو من يقرر “متى نشعل منطقة ما تحت أقدامهم ناراً، ومتى ننقل 
النار إىل منطقة أخرى يحسبون أنفسهم آمنني فيها فنقض مضاجعهم، ونحن من نحدد الوقت املناسب لعملياتنا وأسلوب القتال ضدهم”. 

وهذا كله خاضع “لتقديرات اإلخوة من أمراء املجاهدين”، يف تأكيد عىل الالمركزية161. 
تظهر املقابلة بشكل عام أن نشاط داعش ضمن املجتمعات املحلية بالعمل بشكل رسي أو خفي ال يزال مستمراً والهدف منه خلق حالة من 

عدم االستقرار بشكل عام ومحاولة تأليب املجتمعات املحلية ضد حكم اإلدارة الذاتية. 

157  حوار مع الشيخ أبو منصور األنصاري حفظه الله؛ أمري املفارز األمنية بالخري بوالية الشام، صحيفة »النبأ«، العدد 261، 4 ربيع الثاين 1442 هـ، ص 10.

158  املرجع السابق، ص 10.

159  املرجع السابق، ص 10-11.

160  املرجع السابق، ص 11.

161  املرجع السابق، ص 11.
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نشاط التنظيم ضمن املجتمع املحيل:

تظهر املعلومات املدونة أدناه، واملأخوذة من شهادات ملصادر محلية مقربة من التنظيم، أن نشاط داعش املادي ال يزال مرتبطاً بشكل وثيق 

باملجتمع املحيل. إذ أن مصادره املالية الرئيسية تأيت من عمليات الجباية من أبناء هذا املجتمع وفرض اإلتاوات عىل تجار النفط. يعد هذا 

النشاط املادي من العوامل املؤدية اىل استمرار نشاط التنظيم املزعزع لالستقرار ضمن عشائر دير الزور.

لقد بدأ التنظيم بالتحضري لهذه املرحلة منذ اتضح له أن دولته آيلة إىل السقوط، فخرج عدد من أمرائه إىل مناطق سيطرة قسد وإىل البادية 

تحضرياً للعمل األمني القادم. أغلب قيادات العمل يف ريف دير الزور الرشقي عراقيون. ويقطن معظم القادة يف الشامية. هناك عبور متواتر 

بني الشامية والجزيرة، رغم أن عمل الضفة الشامية ضد النظام منفصل عن عمل ضفة الجزيرة ضد قسد. وهناك عبور أقل من الحدود مع 

العراق.

 الهاجس األكرب لدى التنظيم هو اعتقال القادة، فالعنارص والخاليا أقل أهمية بكثري، ولذلك هناك عدد كبري من القادة نامئون أو يكتفون 

التنظيم. وليس من الرضوري أن يكون  العاملة اآلن جديدة تم تجنيدها عرب عنارص قدمية يف  العنارص  بتقديم املشورة والنصيحة. معظم 

العنرص القديم مقيامً يف املنطقة، فأحياناً يكون يف الشامل ويشبّك بني شخصني يف املنطقة عرب وسائل التواصل. ال توجد اسرتاتيجية لعمل 

التنظيم سوى القتال حتى “يقوم الدين”، لكن األولوية اآلن لقتال من يؤذيهم، وخاصة “الرّصاد” )االستخبارات واملخربين(. وبحسب تعبري 

ننقله حرفياً: “قتل الراصد الذي يعمل لصالح قسد أهم من قتل مظلوم عبدي”.

يقترص التنظيم اآلن، من بنيته اإلدارية السابقة، عىل: الركاز )النفط( واألمن والرشعيني والزكاة. هناك خشية كبرية من االخرتاق، وال سيام من 

العنارص التي يتم تجنيدهم حديثاً، ولذلك تكرث التحقيقات الداخلية التي تؤدي أحياناً إىل إصدار أحكام باإلعدام أو عمليات اغتيال رمبا طالت 

بعض األمراء لالشتباه. كام يعيق الخوف من االخرتاق العمل. هناك اخرتاق متبادل لكن العمالء املزدوجون قلة وأعامرهم قصرية.

ضغط قسد األمني هائل. والتنظيم يترشذم نتيجة هذا الضغط الذي يقطع التواصل بني األمراء املركزيني وقادة الصف الثاين. وضع التنظيم 

املادي سيئ جداً. وهو يقوم بالجباية لتلبية احتياجاته الضخمة، فهو يتكفل مبقاتليه السجناء وبعائالتهم وينفق أمواالً طائلة يف محاولة إلخراج 

معتقليه. كام أنه يستغل هذه املنطقة من دير الزور لتمويل مناطق أخرى كالشامية. وأكرث ما يحّصله التنظيم مالياً يأيت من تجار النفط، لكن 

مدخول النفط يرتاجع باستمرار. وهناك ركاز يُجبى عرب “األمن االقتصادي” الذي له خالياه املستقلة عن الخاليا العسكرية.

الزكاة لصالحها  بجباية  تقوم بعض خالياه  يتعامل مع مكاتب تحويل.  األموال  الورقي واألختام. ولتحريك  التواصل  يعتمد  التنظيم  زال  ما 

الخاص، كام تحصل حاالت رسقة بهروب املسؤول عن كتلة مالية أحياناً. من يشك من الناس أن الذين حاولوا تحصيل املال منه ليسوا من 

التنظيم يتواصل مع عنارص منه ويبلغهم مبا حصل معه، وهكذا تصبح املعلومات والرقم عندهم فيعاقبون الدواعش املزيفني بالقتل.

هناك فوىض بسبب الالمركزية املفرطة، مثل أن تقتل مجموعة شخصاً كان قد حصل من مجموعة أخرى عىل اتفاق يسمح له باستمرار العمل 

مع قسد، أو مثل وجود مجموعة عاملة يف منطقة دون علم أمري القاطع. لكنهم يرون أن هذا نتيجة طبيعية لصالحيات كل أمري وظروف 

الناس منه وعدم  الهائل داخله، هو خشية  التخبط  التنظيم حتى اآلن، رغم  استمرار عمليات  الرئييس يف  السبب  األمني.  العمل والضغط 

تعاطفهم مع السلطات القامئة. يعرف عنارص التنظيم أن خوف الناس عامل أسايس جداً، فلذلك لو الحظوا معامل جرأة عليهم يف منطقة ما 

يستميتون لتنفيذ عملية فيها بهدف استعادة الهيبة162. 

162  مقابالت شخصية غري منشورة أجراها الباحث أحمد مهيدي مع ثالثة أشخاص مقربني من داعش يف ريف دير الزور الرشقي بني نيسان وحزيران 2021.
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تحليل شبكة للتنظيم:

لألسف، تغيب نتائج التحقيقات التي تجريها القوات األمنية املرتبطة باإلدارة الذاتية مع املعتقلني من خاليا التنظيم، وكذلك نظريتها التي 

يجريها التحالف الدويل، مام يخلّف ثغرة يصعب ملؤها يف تصور املشهد. ولتعويض ذلك بشكل جزيئ قمنا بتحليل املعطيات الواردة يف رشيط 

اعرتافات مدته ربع ساعة، بثه جهاز األمن العام يف إقليم دير الزور163، وظهر فيه ثالثة شبان.

املالحظة األوىل، يف سياق بحثنا، هي أن الثالثة ينتسبون إىل عشائر مختلفة وال تشتهر بارتباطها بالتنظيم. فاألول؛ بشار أحمد عبد الوهاب، 

من عشرية البوعّواد يف مدينة القورية. والثاين؛ شادي سامل الحسني، من عشرية الِحّجاج يف ذيبان. وقد بايعت أعداد كبرية من هاتني العشريتني 

تنظيم داعش أثناء سيطرته. أما الثالث؛ يارس محمد الركاض، فمن عشرية الگرعان يف القورية أيضاً. وباستعراض األسامء التي يذكرونها يف 

اعرتافاتهم، وهي تتجاوز العرشين شخصاً ترتاوح مكانتهم التنظيمية بني أمري قاطع ومتزعم خلية وعنرص عادي، ويف حدود املعلومات القليلة 

املتاحة يف التسجيل؛ لعبت عالقات أبناء العمومة دورها يف التجنيد مرة واحدة، وكذلك القرابة غري املحددة بوضوح مرة، واالنتامء إىل املنطقة 

الجغرافية ذاتها مرة واحدة عىل األقل.

ومن جهة أخرى فقد اعرتف اثنان من الشبان الثالثة أنهم بايعوا التنظيم إبان سيطرته عىل محافظة دير الزور، وهربوا حني انهيارها وتنقلوا 

يف بلدات وقرى عديدة كنازحني عاديني دون خلفية، حتى أعادت بعض العالقات القدمية ربطهم بخاليا العمليات الرسية التي تراوحت، 

حسبام ورد يف االعرتافات، بني استهداف سيارة لقوات قسد أو أحد حواجزها أو اغتيال مجند يف صفوفها أو منتم لجهاز االستخبارات أو قوات 

األسايش، أو زرع عبوة داخل مجلس مدين. باإلضافة إىل قتل عسكريَّني اثنني من قوات النظام كانا يف إجازة لدى ذويهام يف املنطقة، وقتل 

امرأة ألنه »متارس السحر«، وهو ما يدخل فيه التصوف والرقى مام يكّفره التنظيم.

لكن الالفت هو قيام إحدى املجموعات، بأمٍر من قائد أعىل منها، بقتل عنرصين من التنظيم ألنهام كانا يجبيان املال ألنفسهام بحجة جمع 

الزكاة املفروض تسديدها “للدولة”. ثم تعرّض أمري املجموعة التي قامت باالغتيال هذه للتهديد من قائد أرشس اتهمه أيضاً بجباية األموال 

باسم التنظيم، متوعداً إياه بالقتل. ونتيجة السمعة التي حّصلها ُمطلِق التهديد من أنه ال يتحدث من فراغ، ومن قتله أمري مجموعة سابقة 

د إىل الفرار. مام يدل عىل مدى التخبط والرصاعات الداخلية. من داعش، فقد اضطّر َمن ُهدِّ

من الناحية املادية ال يبدو أن لدى التنظيم وفرة تتيح له تجهيز خالياه بأكرث من الدراجات النارية والبنادق والعبوات، بكميات ال تبدو وفرية، 

بانتظار ما قد يغنموه بقتل بعض عنارص قوات قسد واالستيالء عىل أسلحتهم. ومن استعراض العمليات املذكورة يف االعرتافات، وعددها يقرب 

العرشين كذلك، يتضح ان بعضها يحدث بعد تحديد الهدف ودراسته ورصده، وبعضها اآلخر يحصل مبا يشبه الصدفة، حني يالحظ املنفذون 

إمكانية استهداف سيارة عسكرية منفردة أو عنرص يف السوق. كام يبدو من تركيز عملياتهم يف الريف الغريب لدير الزور بعد التشديد األمني 

يف ريفها الرشقي. وأخرياً نالحظ أن تكرار العمليات يف منطقة معينة ال يحيل بالرضورة إىل أنها حاضنة للتنظيم، أو أن املنفذين يقيمون فيها 

أصالً، بقدر ما يحيل إىل سهولة التنفيذ فيها والفرار إثر ذلك. ومن عدد التنقالت السكنية التي ترد يف االعرتافات يصعب تحديد بيئة حاضنة 

سوى البادية التي تتيح للخاليا الخروج إليها واالجتامع للتخطيط ثم العودة إىل مساكنهم أو للتنفيذ. وأخرياً، يبدو أن أعامر أمراء الخاليا هي 

أوائل العرشينات، وهي حال الشبان الثالثة يف االعرتافات. وميكن توقع أن أعامر عنارصها املنظمني حديثاً أصغر قليالً، بينام ترتفع أعامر 

الطبقة األعىل من أمراء القواطع.

163  فيديو منشور عىل صفحة »عاصفة الجزيرة QSD« عىل فيسبوك، 18 متوز 2021،

https://www.facebook.com/jazirastormcampaign/videos/436213444801158 وقد رّجح مراقبون محليون مطلعون صحة املعلومات الواردة فيه.
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عمليات داعش املستمرة ضد املتعاونني والعاملني مع اإلدارة 

الذاتية:

ظن البعض أن تنظيم داعش فقد قدرته عىل تنفيذ اي هجامت ضد قسد بعد انتهاء العمليات العسكرية يف الباغوز. تظهر األرقام واالحصاءات 

الواردة يف هذا القسم أن داعش ال تزال تقود ما متكن تسميته مترداً خفياً ضد قسد تحاول من خالله ترهيب السكان املحليني ومنعهم من 

العمل ضمن االدارة الذاتية.

يروي العدد 175 من صحيفة “النبأ”، الصادر يف 28 آذار 2019، عملية منوذجية يفضلها التنظيم. وهي خطف وذبح عقاب حامد العيل )20 

عاماً، من بلدة صبيخان(، املقاتل السابق يف التنظيم والحايل يف قسد. ومع صورة مدّماة تقول الصحيفة إن العيل عاش “يف ظل الخالفة خالل 

سنوات التمكني”، وخضع لدورات رشعية، وانخرط ملدة 6 أشهر يف صفوف “الدولة”، ثم تركها عندما “اشتد البالء” عليها والتحق بصفوف 

“الـPKK املرتدين”. تفاخر مرات عديدة بالوقوف عىل جثث “الشهداء” منها، موثقاً ذلك بالصور، واعتدى عىل من اعتقل منهم. حتى جاء 

“وقت القصاص” فخطفته رسية من جنود “الدولة”، رغم استطاعتها اغتياله، لكنها فّضلت أرسه وتصويره وذبحه “ليكون عربة لغريه”. وحذر 

املصدر الذي تنقل عنه الصحيفة الخرب عنارص قسد من مصري مشابه، مؤكداً أن “جنود الخالفة يرصدون العديد من املرتدين ويُعّدون القوائم 

بأسامء املستهدفني”164. 

ويف عملية متكررة أخرى نقل العدد 203 من صحيفة “النبأ”، الصادر يف 10 ترشين األول 2019، من حصيلة األسبوع الفائت استهداف منزل 

املختار رشيد الحسني يف بلدة السوسة، بريف دير الزور الرشقي، بقنابل يدوية وبإطالق الرصاص، مام أدى إىل حرق سيارته وأرضار مادية يف 

املنزل. وبعد أيام أدى استهداف املختار محمود املزيوز بالرشاشات إىل مقتله أثناء خروجه من صالة إنرتنت يف مدينة البصرية165. 

ويف العدد 185، الصادر يف 6 متوز 2019، ظهرت حصيلة عمليات واليات “الدولة” تحت اسم “غزوة االستنزاف”166. وهو ما ستنظّر له مقالة 

الحقة بعنوان “االستنفار املجِهد هدٌف للمجاهدين أيضاً”167. وعن قتل من يتهمهم التنظيم بأنهم “جواسيس للـPKK” ينقل العدد 226 من 

“النبأ”، الصادر يف 19 آذار 2020، أن “جنود الخالفة” يف “الخري” )دير الزور( أرسوا “جاسوساً” يف بلدة الطحييك، يدعى سليامن نارص. وبعد 

التحقيق معه قتلوه بطلقات مسدس بعدما ثبت لديهم أنه “تورط سابقاً بتسليم مسلمني إىل الـPKK”. وبعد أيام أرسوا “جاسوساً” ثانياً يف 

بلدة الحوايج، يدعى محمد عليوي الدغيم، وقتلوه بالطريقة نفسها. ويف اليوم التايل أرسوا ثالثاً يف بلدة درنج، يدعى محمود الحويجة، وقتلوه 

وأحرقوا آليته بالتهمة السابقة ذاتها168. 

ويف إطار “الحرب االقتصادية” قالت “النبأ” أن “املجاهدين” فجروا، يف 27 حزيران 2020، “عبوة ناسفة عىل صهريج ينقل النفط للنظام 

النصريي، تعود ملكيته للمرتد “القاطرجي” عىل طريق حقل العمر مبنطقة البصرية، ما أدى إلعطابه169. وقال العدد 247، الصادر يف 13 آب 

2020، إن األسبوع الفائت شهد تصاعداً ملموساً يف العمليات، فقد “أوقع املجاهدون نحو 36 قتيالً وجريحاً من الـPKK بينهم أحد رؤوس 

الردة ومحقق وسجان”. ورمبا كان املقصود شعبان املعاط، الذي شغل منصب “قائد فوج” يف قسد يف بلدة هجني، وقتل بسالح كاتم للصوت170. 

فيام يرصد العدد 250، الصادر يف 3 أيلول 2020، أن “جنود الخالفة” داهموا قريتي درنج وسويدان ودخلوا منازل عدد من املطلوبني لديهم 

وقتلوا أحدهم بالرصاص، ثم جمعوا “عوام املسلمني يف املنطقة وقاموا بتذكريهم بالله تعاىل، وواجبهم تجاه نرصة دينهم وإخوانهم”171. 

أما مركز جسور للدراسات فقد أصدر ثالثة تقارير رصدت عمليات الحركات املتشددة. ووفق التقرير األول فإنه بني 65 عملية نفذها التنظيم 

164  أرسوه وذبحوه.. عقاباً عىل ردته عن الدين وحربه للمسلمني ليكون عربة إلخوانه من املرتدين، صحيفة »النبأ«، العدد 175، 21 رجب 1440 هـ، ص 4.

165  قتلوا مختار قرية واستهدفوا منزل آخر باألسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية؛ جنود الخالفة يدمرون آليتني رباعيتي الدفع للجيش النصريي ويعطبون ثالثة للـPKK ويقتلون  

ويصيبون من كان عىل متنها، صحيفة »النبأ«، العدد 203، 11 صفر 1441 هـ، ص 6.

166  غزوة االستنزاف، صحيفة »النبأ«، العدد 185، 3 شوال 1440 هـ، ص 12.

167  صحيفة »النبأ«، العدد 213، 22 ربيع الثاين 1441 هـ، ص 10.

168  أرس 3 جواسيس وقتل عنرص من الـPKK وإحراق آليتني وتفجري منزل )قيادي( بعمليات أمنية يف الخري، صحيفة »النبأ«، العدد 226، 24 رجب 1441 هـ، ص 7.

169  9 قتىل وجرحى من الـPKK وإعطاب آلية لهم وصهريج لـ)القاطرجي( بتفجري وهجامت مسلحة يف الخري، صحيفة »النبأ«، العدد 241، 11 ذي القعدة 1441 هـ، ص 7.

170  اغتيال قائد فوج من الـPKK وإعطاب آليتني لهم بعمليات يف الخري، صحيفة »النبأ«، العدد 247، 23 ذي الحجة 1441 هـ، ص 7.

171  بينهم )مختار(.. 6 قتىل وجرحى من الـPKK وإعطاب آليتني لهم بهجامت جديدة يف الخري، صحيفة »النبأ«، العدد 250، 15 محرم 1442 هـ، ص 10.
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يف سورية يف كانون الثاين 2020 كانت 49 يف محافظة دير الزور172، وخاصة يف ريفها الرشقي173. وأكرث األساليب املتبعة هي العبوات الناسفة، 

ثم الهجوم واالستهداف املبارش، ثم االغتياالت174. ويالحظ أن استهداف قوات قسد يحل يف الدرجة األوىل لعمليات التنظيم يف سورية. ويلفت 

االنتباه يف هذا السياق تركيزه عىل عنارص انشقوا عنه وانضموا لقسد175. ويف الشهر التايل شباط نفذ التنظيم 66 عملية عىل األرايض السورية، 

51 منها يف دير الزور، معظمها يف الريف الرشقي لهذه املحافظة، خاصة يف ذيبان ثم البصرية ثم خشام176. وكذلك كانت قوات قسد املستهدف 

الرئييس بهذه العمليات، بنسبة %75، ثم قوات النظام177. ويف آذار الالحق نفذ التنظيم 44 عملية يف سورية، كانت حصة دير الزور منها 17837، 

وحصة قسد 17940 راح ضحيتها 40 شخصاً عىل األقل، يشكلون %86 من الذين لقوا مرصعهم عىل يد التنظيم خالل هذا الشهر، بينهم خمسة 

مدنيني متت تصفيتهم بتهمة التعاون مع قسد، إضافة إىل اغتيال مسؤولني يف املجالس املحلية يف ريف دير الزور الرشقي180. وحل استخدام 

العبوات الناسفة عىل رأس قامئة األساليب املستخدمة، ثم االغتياالت، ثم تصفية األرسى181. وقد اقتحمت خلية من التنظيم مباراة كرة قدم يف 

بلدة الحوايج فاعتقلت شاباً وقتلته وأحرقت جثته أمام نحو 200 من الحضور، بتهمة أنه “يسلّم اإلخوة” للتحالف وقسد182. 

 

172  املشهد الجهادي يف كانون الثاين/ يناير 2020، مركز جسور للدراسات: وحدة الحركات الدينية، 2020، ص 7.

173  املرجع السابق، ص 16.

174  املرجع السابق، ص 8.

175  املرجع السابق، ص 16.

176  املشهد الجهادي يف شباط/ فرباير 2020، مركز جسور للدراسات: وحدة الحركات الدينية، 2020، ص 9.

177  املرجع السابق، ص 10.

178  املشهد الجهادي يف شهر آذار/ مارس 2020، مركز جسور للدراسات: وحدة الحركات الدينية، 2020، ص 10.

179  املرجع السابق، ص 11.

180  املرجع السابق، ص 12.

181  املرجع السابق، ص 11.

182  املرجع السابق، ص 12.
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تقييم وضع العشائر وداعش واحتياجات السكان 

يف رشق دير الزور:

لقد أثرت موجات متالحقة من التحديث يف إضعاف متانة الروابط العشائرية، أدى توطني العشائر وحيازتها امللكيات الزراعية إىل تعدد بؤر 

النفوذ داخل العشرية الواحدة وتوزع رأساملها الفعيل والرمزي عىل مراكز قوى، أي عدد من الوجهاء والشيوخ الثانويني. وبالنسبة للمنطقة 

مدار البحث، يف الجزيرة رشقي دير الزور، فإن القبيلة األكرب تعاقدية )العگيدات( مام أسهم يف امتالك عشائرها وأفخاذها وعائالتها أهميات 

متزايدة خاصة أصالً، وال سيام مع عدد أفراد القبيلة الكبري وتوزعها الواسع جغرافياً.

الرابع أو الخامس من ساللة  الروابط األهلية اآلن صارت تقف، يف غالب الحاالت، عند الجيل  ونتيجة األسباب السابقة ياُلحظ أن فعالية 

متحدرة من جد واحد. فتحت سقف هذه الشجرية تبدو الروابط قوية. وال تعلو العصبية الفاعلة عن هذه الدرجة إال يف حاالت قليلة تتطلب 

متاسك سوية أعىل هي الفخذ أو حتى العشرية. 

وإن نظام الوالء القبَيل نظام معقد، ولذلك يجب النظر إىل املواقف العلنية التي يتخذها شيخ القبيلة أو شيخ العشرية ببعض الحذر. االتجاه 

العام هو أن السلطة القبَلية التقليدية متيل، علنياً عىل األقل، إىل الوقوف بجانب الطرف األقوى آنياً، بهدف تجنيب القبيلة العنف أو القمع 

الجامعي183. 

وقد تعاملت السلطات املتعاقبة حديثاً، من اإلمرباطورية العثامنية يف عرص التنظيامت حتى داعش، مع العشرية مبعايري مزدوجة، فهي تهدف 

إىل إضعافها بوصفها سلطة مناِفسة لها، وإىل االستفادة منها بوصفها تنظيامً اجتامعياً جاهزاً يسّهل التعاطي مع الرعية عرب الشيوخ الذين 

مترسوا يف متثيل عشائرهم ومجتمعاتهم.

ولدى كل من أطراف الرصاع يف املحافظة اليوم أنصار من كل عشرية، وإن تفاوتت نسبتهم لصالح طرف عىل آخر. ويف الحالة السورية ال يعرّب 

تعدد الوالءات داخل العشرية، ومن ثم داخل املجتمعات املحلية، عن غنى فكري أو تنوع بّناء، بل يكشف عن انقسام جاء حصيلة مرتاكمة 

للتخاصم السيايس والحرب املستمرة والنزوح، فضالً عن تناقض املصالح داخل كل عشرية وبني عشرية وأخرى184. ولذلك فإن وجهاء العشائر ال 

ميثلون العشائر بالرضورة. ويعّد هذا، يف معظمه، إرثاً لحقبة سيطرة النظام عندما أدت التغيريات الحاصلة ضمن العشائر والحوكمة من قبل 

دمشق إىل وجود قيادات متعددة لعشائر محددة. حاول تنظيم الدولة اإلسالمية الحقاً استخدام العشائر، واعتمدت قوات سوريا الدميقراطية 

عىل العشائر أيضاً. وقد أدى كل ذلك إىل وضع ُوجد فيه عدة رؤساء لعشائر محددة مل يكن أحد منهم ممثالً فعلياً للعشرية185. 

“الدولة”  عن  بسيطاً  لسكانها منوذجاً  بسهولة، وقدمت  السورية  العشائر  مناطق  فهم سكان  داعش  استطاعت  العراقي،  تاريخها  وبسبب 

يتناسب مع قلة ألفتهم بالسلطات املركزية تاريخياً. وحني ُهزمت داعش يف دير الزور مل يتحرّس الكثريون عىل زوال دولتها، عىل الرغم من أن 

املناطق الريفية )الجزيرة( مل تتعرض منها ملا عانته الحوارض األهم يف )الشامية( من تسلط وتنكيل ووحشية.

ورغم الحساسية العربية الكردية إال أن سكان رشقي دير الزور وعوا أنهم بني خيارين عمليني فقط بعد تفكك سيطرة داعش؛ هام اإلدارة 

الذاتية وقوات سوريا الدميقراطية )قسد( برشاكة التحالف الدويل، وقوات الحكومة السورية وأصدقاؤها من الروس واإليرانيني. فاختار السكان 

قسد باعتبار أن حكم أنفسهم برعاية التحالف الدويل، وهو خيارهم املفّضل، غري متاح نتيجة ضعفهم وترشذمهم. لكن اإلدارة الذاتية مل 

تتشكل من قيادة كردية فقط، بل قدمت منوذجاً يتناقض بشكل شبه كيل مع أعراف املنطقة، وخاصة يف قضايا املرأة التي ترص اإلدارة عىل 

رشاكتها الكاملة يف حني اكتفت داعش باستخدامها يف “الحسبة النسائية” كدور يف الحياة العامة. وكذلك عندما طُرحت املناهج الدراسية التي 

أثارت غضب مجتمع دير الزور قبل سحبها. وهذه بعض أسباب الهوة بني الحكم الحايل وبني السكان، باإلضافة إىل ضعف الخدمات العامة 

وانتشار البطالة وحمالت التجنيد اإللزامي.

رغم ذلك، ونتيجة تفككها وانقسامها وتنافس الفاعلني فيها، يبدو أنه من غري املرجح أن تسهم املجتمعات املحلية يف دير الزور بأي استقرار. 

لكن، يف املقابل، لن تكون هذه املجتمعات، ونتيجة عجزها الحايل وبعد إنهاك متواصل لسنوات، قادرة وال راغبة يف املدى القصري بزعزعة 

183  فيلكس لغراند، اسرتاتيجية داعش االستعامرية يف سوريا، مبادرة اإلصالح العريب، متوز 2014، ص 6.

184  زياد عواد، مرجع سابق، ص 8.

185  خرض خضور، تحديات السالم يف سوريا من دون إدماج رشق الفرات، IMPACT، أيلول 2020، ص 8.
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السلطة املحلية التي فرضت عليها186. إذ ال يرغب الكثريون بخوض تجربة نزوح جديدة بعد سنوات الحرب التي أجربت مئات اآلالف من 

أبناء املحافظة عىل أكرث من نزوح، ورغم قول بعض املستبيَنني يف أحد األبحاث التي أجريت عىل املنطقة إن اللجوء إىل العنف خيار وارد187، 

إال أن %80 منهم رأوا أن التظاهر السلمي هو الوسيلة املثىل لالحتجاج188. وقالت األغلبية إن الوجهاء املحليني أو العشائريني هم األقدر عىل 

التعبري عنها، وال سيام إن اجتمع هؤالء يف لجان محلية. أما الناشطون املدنيون املستقلون فقد حازوا ثقة حوايل %23 من املستبيَنني، وحازت 

منظامت املجتمع املدين عىل ثقة %12 منهم فقط189. 

بالنسبة لداعش، التي تبقى حوايل عرشة آالف من مقاتليها يف املنطقة الحدودية يتنقلون بسهولة نسبية بني سورية والعراق بحسب تقديرات 

ر بأكرث  األمني العام لألمم املتحدة190، فإن تنظيم بعض صفوفها والبدء باستهداف قوات قسد وسواها أمر متاح و”طبيعي” ويجب أال يقدَّ

من حجمه يف سياق انحالل تنظيم عنيد. إن اسرتاتيجية داعش اآلن هي البقاء أوالً، واستنزاف خصومها ثانياً، واستعادة “التمكني” يف الوقت 

املناسب، إن أتيح لها ذلك، ثالثاً. وبخالف املتوقع تبدو خزانة التنظيم فارغة، وأنه يحتاج إىل الجبايات التي يفرضها هنا وهناك. كام أنه يجند 

العنارص الجدد دون رشوط آيديولوجية قوية، وخاصة يف الريف الرشقي لدير الزور الذي يهتم فيه بتشكيل خاليا مسلحة أكرث من التدين 

وتطبيق الرشيعة.

نتيجة أسباب عديدة، منها الضعف املايل ونقص الكفاءات وقلة االهتامم، اتسمت سلطة قسد يف املنطقة بالفساد والفشل وخلفت حالة عامة 

من السخط. وباملقابل كانت داعش تحاول إيهام الجمهور بتامسكها وحفاظها عىل تنظيمها، وعمدت إىل تنفيذ عمليات عسكرية هدفت إىل 

تحطيم الجسور بني سلطة اإلدارة الذاتية والسكان. واعتمدت عىل إثارة الرعب يف نفوس من انقلبوا عليها وحاربوها، وجعلت استهدافهم 

أولوية كام رأينا عندما حللنا خطاب داعش وسلوكها. وقد نجحت خطة إرهاب السكان نجاحاً كبرياً، فانسحب الكثريون من مؤسسات اإلدارة 

التنظيم. ورغم أن عدد  القوات األمنية بتحركات عنارص  الناس من إبالغ  بالتدريج. يخىش  البطالة والفقر، مام أضعفها  وقوات قسد، رغم 

املؤمنني مبرشوع داعش قليل يف املنطقة، لكن الغالبية يتغاضون عن عملياتها بسبب الخوف، أو الشامتة يف سلطة اإلدارة الذاتية. ملعالجة هذا 

املوقف الالمبايل، ورمبا املتواطئ مع داعش، يحتاج األمر إىل إصالحات شاملة وجادة يف اإلدارة. وأي حل ال يأخذ هذا يف االعتبار هو مضيعة 

للوقت.

ال ميكن إطالق حكم موحد عن عالقة شيوخ عشائر ريف دير الزور الرشقي باإلدارة الذاتية، إذ يختلف هذا حسب درجة انخراط أبناء هذه 

العشرية أو تلك يف قوات قسد، أو استفادة شيخ بعينه من عالقاته بالسلطة الحالية ليقّوي متثيله يف وجه منافسيه ويحوز نوعاً من التمثيل 

الرسمي الذي يتيح له القيام ببعض الوساطات التي تشتهر منها كفالة بعض العائالت من املنطقة إلخراجهم من مخيم الهول وعودتهم إىل 

بيئاتهم. ومن جهة أخرى ال تشري الخريطة االجتامعية إىل بروز فاعلني مدنيني أو مثقفني بشكل يحلّون فيه محل زعامء العشائر ووجهائها. 

ورغم تراجع سلطة هؤالء بالتدريج إال أنهم ما يزالون املدخل األنسب ملجتمعاتهم، عىل أن ينصب الجهد واملوارد عىل تحسني رشوط عيش 

هذه املجتمعات ال عىل تعزيز مكانة ونفوذ الشيوخ بشكل خاص. هكذا فقط ميكن تخفيف بيئة املظلومية التي تستثمرها داعش.

186  زياد عواد، مرجع سابق، ص 18.

187  املشاركة امَلعيبة، مرجع سابق، ص 21.

188  املرجع السابق، 22.

189  املرجع السابق، ص 26.

190  التقرير الحادي عرش لألمني العام عن التهديد الذي يُشّكله تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش(...، األمم املتحدة: مجلس األمن، 3 آب 2020، ص 4.
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ملحق الهوامش 

I-   أهم حقول النفط ومعامل الغاز يف محافظة دير الزور:

1- حقل العمر النفطي )رشكة الفرات النفطية( يقع 15 كم رشقي بلدة البصرية

2- حقل التنك يف بادية الشعيطات بريف دير الزور الرشقي

3- حقل الورد يقع بالقرب من قرية الدوير بريف دير الزور الرشقي

4- حقل التيم 10 كم بالقرب من مدينة موحسن جنوب مدينة دير الزور

5- حقل الجفرة 25 كم رشق مدينة دير الزور

6- معمل غاز كونيكو 20 كم رشق مدينة دير الزور

7- محطة نفط الخراطة 20 كم جنوب غرب مدينة دير الزور

8- محطة نفط ديرو 40 كم شامل غرب مدينة دير الزور

9- محطة التي تو T2 وهي محطة تقع عىل خط النفط العراقي السوري

 https://cutt.us/WQup5 2020\12\21 سالح النفط يف سوريا”، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، 17\9\2014، شوهد يف“

تقع قرية حطلة ضمن منطقة دير الزور يف املحافظة، وذلك عىل الضفة اليرسى لنهر الفرات )منطقة الجزيرة( قبالة حويجة صكر،   -II

ويقطن القرية فخذ البوبدران من قبيلة البكارة، ودخل التشيع إىل القرية عن طريق »عمر الحامدي” الذي كان رقيباً أوالً ضمن الجيش 

السوري تحول إىل التشيع عام 1979 أثناء خدمته يف محافظة درعا، وذلك بجهود جمعية املرتىض، ثم قام بإقناع ابن عمه وصهره »ياسني 

معيوف” بالتشيع، حيث بقيا املتشيعني الوحيدين يف القرية حتى عام 1982 عندما أقامت جمعية املرتىض وجهاء وشيوخ القبائل 

والعشائر السورية إىل فرعها يف القرداحة، وتم آنذاك تعيني “معيوف” رئيساً لفرعها يف قرية حطلة، والتي متكن فيها معيوف بفضل الدعم 

السخي للجمعية من تشييع عدد من أبنائها، متكن معيوف بفضل عالقات الجمعية من الحصول عىل منحة دراسية يف إيران، والتي عاد 

 منها مطلع التسعينيات إىل قريته التي كان عدد املتشيعني فيها قد تزايد وبات األذان يف مسجدهم هو األذان عىل املذهب الشيعي.

أمواالً كانت تأتيه من أثرياء خليجيني شيعة ومن حوزة  استمر معيوف يف جهود الدعوة إىل املذهب الشيعي يف القرية مستثمراً 

السيدة زينب يف دمشق وأيضاً من املستشارية اإليرانية يف دمشق، حيث يذكر شهود أن املتشيع آنذاك كان يحصل عىل منحة شهرية 

بقيمة 5000 لرية سورية، وهو ما يعادل راتب موظف يف املؤسسات الحكومية آنذاك. مع بداية الثورة السورية كان ما يقارب 10% 

من سكان حطلة التي يقارب تعدادها 30 ألف نسمة قد تحولوا إىل املذهب الشيعي.

حسام السعد وطالل مصطفى، »خريطة التشيع يف املدن السورية«، مركز حرمون للدراسات املعارصة، ص 35-34-33، يونيو \ حزيران 2018، 

 https://cutt.us/i9mpc

تضم مدينة دير الزور 5 كنائس تتوزع بني األرمن والرسيان بشقيهم الكاثوليك واألرثوذوكس، إضافة إىل عرشات العائالت املسيحية   -III

التي تنتمي ملختلف الطوائف )أكرث من 50 باملئة منهم ينتمون إىل الرسيان األرثوذوكس(، وال يوجد إحصاء رسمي ألعداد املسيحيني 

يف املدينة التي تضم عرشات العوائل املسيحية.

“مسيحيو دير الزور يف هجرة جديدة، وليل الغربة يلف املدينة”، عنب بلدي، 3\8\2014، شوهد يف 15\2\2021 

 https://cutt.us/GkFQE

ترتبط محافظة دير الزور ثقافياً بالعراق رمبا أكرث من ارتباطها بسوريا، حيث تشكل املنطقة املمتدة من البادية السورية إىل بغداد   -IV

امتداداً متجانساً اجتامعياً يضم العشائر العربية السنية، والتي تشرتك فضالً عن صالت القرابة باللهجة والرتاث والعادات والتقاليد 
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املشرتكة، كام شكل كون الرئيس العراقي السابق )صدام حسني( ينتمي إىل هذا االمتداد نفسه نوعاً من حالة التمجيد له كرئيس منهم 

عىل خالف عائلة األسد من الطائفة العلوية يف سوريا، خاصة مع حالة التهميش التي كانت تعيشها املحافظات الرشقية يف سوريا 

من قبل الدولة، لهذه األسباب إضافة إىل أسباب أخرى كثرية كان ينظر إىل الهجوم عىل العراق يف املنطقة كهجوم عليها، وهو ما دفع 

أعداداً كبرية من أبنائها للدخول إىل العراق أثناء الغزو األمرييك ملواجهته. ورمبا يدلل بشكل أكرب عىل هذه الفكرة انتشار بيوت العزاء 

يف املنطقة يوم اإلعالن عن إعدام الرئيس العراقي األسبق »صدام حسني” نهاية العام 2006.

تشكلت يف محافظة دير الزور عدد من املجموعات التابعة تنظيمياً للقاعدة، حيث اقترصت مهامها عىل تأمني حركة بعض أفرادها   -V

وعوائلهم إضافة إىل مهام لوجستية أخرى، مع التأكيد عىل االبتعاد عن أي مواجهة مع النظام السوري، وكان من هذه املجموعات 

مجموعة نشطة يف ريف منطقة امليادين عىل الضفة اليرسى لنهر الفرات، وأخرى يف مدينة البوكامل.

أبو الحسن، )مقاتل سابق ضمن صفوف جبهة النرصة يف دير الزور(، مقابلة مع الباحث عرب اتصال هاتفي، اسطنبول، 25\12\2020

يف مدينة امليادين عىل سبيل املثال كانت هناك مجموعة شبابية تضم 20-15 شاباً يرتدون اللباس األفغاين ويطيلون شعورهم ولحاهم   -VI

ويدعون يف أوساطهم القريبة ملنهج السلفية الجهادية عقدياً، مع تبنيهم فكرة الجهاد العاملي، لكن دون أي نشاط جهادي يف املنطقة، 

وكان مام ساعد هؤالء وغريهم طبيعة املنطقة العشائرية حيث كانوا ينتمون لعشائر متفرقة، كام ساعدهم توافق خطابهم مع خطاب 

النظام بالعداء ألمريكا وغريها، إال أن ذلك مل يكن يعفيهم من املراقبة األمنية واالعتقال، وهذه املجموعة كان عىل رأسها »قاسم 

السعران” الذي انضم إىل صفوف جبهة النرصة الحقاً يف امليادين، وعمل ضمن الهيئة الرشعية املركزية التي تشكلت فيها بعد تحريرها 

خالل الثورة السورية.

يف مدينة دير الزور كان معاذ الركاض أول شهيد بإطالق رصاص مبارش من قبل قوات األمن عىل املتظاهرين، وذلك ضمن مظاهرات   -VII

حي الجورة بتاريخ 3\6\2011، حيث شكل استشهاده نقطة فارقة يف حراك املدينة، بعد خروج عرشات اآلالف يف تشييعه. يف مدينة 

البوكامل فقد كان حيان محسن البحر أول شهيد بتاريخ 16\7\2011، وذلك برصاص عنارص األمن العسكري يف ما عرف بأحداث 

السبت الدامي، ليدفع استشهاده إىل أول معركة حقيقية يف املدينة، انخرط فيها بعض أبنائها بسالحهم الخفيف ضد قوات األمن 

والتعزيزات العسكرية التي أرسلها جيش النظام، حيث متكن الثوار من اقتحام عدد من املفرزات العسكرية والرشطية يف املدينة، كام 

انشقت عن صفوف التعزيزات العسكرية التي أرسلها النظام ثالثة دبابات متكن الثوار من أرس طواقمها بعد رفض قائدها برتبة مالزم 

أول اطالق النار عىل األهايل، وأسفرت املعركة عن استشهاد 5 من أبناء املدينة، كام قامت قوات النظام بإطباق حصارها عىل املدينة 

وإرسال الوفود للتفاوض مع الوجهاء لتسليم الدبابات وقطع السالح التي سيطر عليها الثوار من املفارز حتى ال يقوموا باجتياحها، 

ورغم تسليم الثوار للطواقم واألسلحة إال أن قوات الجيش اقتحمت املدينة عىل أية حال يف شهر أغسطس \ آب.

بدأت معركة تحرير امليادين بعد استشهاد »لؤي البطاح” أحد أبناء املدينة وذلك يف 26\7\2012، بعد إطالق عنارص األمن العسكري   -VIII

للنظام النار عىل مظاهرة خرجت يف شارع الجيش يف املدينة، لتبدأ بعدها مجموعات املدينة التي كانت تتمركز يف أريافها وبشكل 

رسي يف أحيائها معارك تحريرها مبهاجمة حواجز النظام ومفارزه فيها، فتمت السيطرة عىل مقر أمن الدولة يف 1\8\2012 ثم تاله مقر 

األمن السيايس يف 4\8\2012، ثم مقر األمن العسكري يف 7\8\2012، وخرجت املدينة عن سيطرة قوات النظام يف 24\8\2012 بعد 

سيطرة مجموعات الجيش الحر عىل آخر معاقله فيها وهي كتيبة الهجانة.

“ميادين الفرات الرحبة )2 من 2(”، مصدر سابق

مع  بالتزامن   2012\7\19 يف  البوكامل  قرب  الحدودي  القائم  معرب  عىل  السيطرة  من  الحر  الجيش  مجموعات  متكنت   -IX

بعدها  لتبدأ  الحمدان،  مطار  يف  املتمركزة  النظام  قوات  قبل  من  البوكامل  مدينة  عىل  بالهاون  املدفعي  القصف  بدء 

الوعر(،   - الثانية  املحطة   - بعاجات   - )الخرش  وأهمها  الحدودية  املخافر  من  عدد  عىل  للسيطرة  املعارك  من  سلسلة 
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شطرين  إىل  البوكامل  مدينة  وقسمت  أيلول،   \ سبتمرب  مطلع  الجوي  الدفاع  كتيبة  ثم  ومن  الهجانة  ثكنة  تحرير  تم  ثم 

املدينة. الستهداف  الحريب  الطريان  استخدام  النظام  قوات  بدء  تاريخ  وهو   2012\8\20 منذ  داخلها  األمنية  الحالة   فرضتها 

املربع األمني وحاجز الجرس يف مدينة  الحر  الجيش  اقتحمت مجموعات  املنطقة فبدأت يف 9\11\2012 عندما  أما معركة تحرير 

يف  بأسبوع  بعدها  عليهام  السيطرة  من  متكنوا  حيث  الجمعيات(،  حي  ومحور  اآليل  الفرن  )محور  هام  محورين  من  البوكامل 

15\11\2012 بعد تدمري عدد من اآلليات والسيطرة عىل أخرى، بينام تحصنت قوات النظام املتبقية يف موقع الحمدان العسكري، 

والذي هاجمته مجموعات الثوار برشاسة متمكنني من السيطرة عليه مجربين قوات النظام عىل االنسحاب إىل بادية البوكامل التي 

كامل. البوكامل بشكل  تحرير منطقة  بذلك  لهم  ليتم  الثالثات يف 17\11\2012،  تحرير منطقة  الثوار متمكنني من  فيها   طاردهم 

وقد شارك يف املعركة إىل جانب مجموعات الجيش الحر مجموعة تابعة لجبهة النرصة. 

مقابلة أجراها الباحث سابقاً مع املؤرخ أ. راغب الحامد من أبناء مدينة البوكامل، أثناء العمل عىل كتاب خمس مدن يف الثورة السورية، 

الصادر عن دار هوز لألبحاث والنرش، يف مدينة الباب مارس \ آذار عام 2020

بعد تحرير مدينة امليادين باتت الثكنة العسكرية الوحيدة املتبقية لقوات النظام يف منطقة امليادين هي كتيبة املدفعية املجاورة   -X

لقلعة الرحبة، وهي عبارة عن مستودعات كبرية ملؤسستي األعالف والكهرباء، تحصنت فيها قوات النظام مع قطع مدفعية ثقيلة 

باتت متطر مدينة امليادين وريفها بالقذائف. بدأت مجموعات الجيش الحر من أبناء مدينة امليادين ومبشاركة واسعة من أبناء ريفها 

معركة تحرير الكتيبة مطلع نوفمرب \ ترشين الثاين، حيث استمرت املعركة 20 يوماً تقريباً متكنت فيها املجموعات من تحريرها يف 

22\11\2012، لتصبح منطقة امليادين محررة بشكل كامل.

“ميادين الفرات الرحبة )2 من 2(”، مصدر سابق

بقيادة  الجمهوري”  اقتحمت مجموعات من “الحرس  أيام، حني  لثالثة  أيلول 2012، واستمرت  بدأت أحداث املجزرة يوم 25 من   -XI

العقيد عيل خزام، وإرشاف مبارش من رئيس فرع األمن العسكري اللواء جامع جامع، حي الجورة الذي كان ، لتبدأ تلك املجموعات 

باعتقال املدنيني والتنكيل بهم، يف صباح اليوم األول للمجزرة اجتاح قائد كتائب املهام الخاصة يف “الحرس الجمهوري”، عيل خزام، 

إعالميون  ناشطون  ونرش  املدنيني.  من  كبريًا  عدًدا  واعتقل  املنازل  داهم  ثم  ومن  بالكامل،  وطوقه  محاور،  ثالثة  من  الجورة  حي 

أنباء،  تواردت  كام  الجورة،  حي  وسط  رجل   100 من  أكرث  إعدام  تظهر  مصورة  تسجيالت  حينها  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل 

املجازر  أخبار  نساء وأطفال. وظلت  بينهم  املجاور،  القصور  بأكملها يف حي  لعائالت  إعدام وتصفية  الوقت، عن عمليات  يف ذلك 

عىل  ُعرث  حتى  الغموض،  ويلفها  الكتامن  طي  والقصور  الجورة  حيي  يف  أيام  ثالثة  مدار  عىل  السوري  النظام  قوات  ترتكبها  التي 

النوامري. منطقة  يف  املتفحمة  الجثث  عرشات  إىل  إضافة  القصور،  حي  يف  املنازل  أحد  أقبية  يف  األهايل  قبل  من  الجثث   عرشات 

واستمرت سيطرة النظام السوري عىل حيي الجورة والقصور منذ حملة “الحرس الجمهوري”، بالرغم من متكن فصائل املعارضة من 

السيطرة عىل معظم أحياء مدينة دير الزور، باإلضافة إىل ريف املحافظة. 

 https://cutt.us/x8zmP 2020\12\24 الثالثاء األسود.. تاريخ مؤمل يف ذاكرة أهايل دير الزور«، جريدة عنب بلدي، 25\9\2019، شوهد يف«

تم تشكيل لواء الله أكرب بتاريخ 28\4\2012 يف منطقة البوكامل بقيادة »صدام الجمل”، حيث كان للواء مشاركة فاعلة يف معارك   -XII

تحرير منطقة البوكامل، وأصبح الحقاُ التشكيل األبرز فيها، حيث انضم أواخر العام 2012 إىل صفوف تجمع أحفاد الرسول، الذي بات 

فيه »صدام الجمل” قائده العام يف املنطقة الرشقية.

 https://cutt.us/cv6iE

تم تشكيل لواء القعقاع بتاريخ 20\3\2012 يف بلدة القورية التابعة ملنطقة امليادين، حيث ضم اللواء أبرز تشكيالت منطقتي امليادين   -XIII

والبوكامل، إال أن اللواء اقترص الحقاً عىل أبناء بلدة القورية بقيادة »عيل املطر« متحوالً إىل فرقة القعقاع، ثم وبعد استشهاد عيل 

املطر يف أبريل \ نيسان عام 2013، تسلم القيادة أخوه »محمود املطر« وانقسم اللواء إىل قسمني ضم كل منهام فرعاً من أبناء عشرية 
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القرعان عرفا محلياً بالقعقاع الثوري والقعقاع اإلسالمي، حيث بقي القعقاع الثوري بقيادة محمود املطر، ضمن صفوف تجمع أحفاد 

الرسول التي كان قد انضم إليها مطلع العام 2013.

  https://cutt.us/Mnp4k https://cutt.us/KOpYF 

تم تشكيل جيش العرسة بحملة شعبية محلية يف ريف دير الزور املحرر نرصة لبلدة القصري التابعة ملحافظة حمص عىل الحدود السورية   -XIV

اللبنانية، وذلك بعد أن دخلت مجموعات حزب الله اللبناين يف املواجهة ضد تشكيالت الجيش الحر فيها إىل جانب قوات النظام يف مايو \ أيار 

عام 2013، وتكون الجيش من متطوعني من كتائب متعددة لكن قوامه األسايس بقي مجموعات من منطقة انتشار عشرية الشعيطات يف 

املحافظة وهي قرى وبلدات الكشكية وغرانيج وأبو حامم ضمن منطقة الجزيرة، وخاصة من لواء األمة بقيادة أبو سيف الشعيطي، حيث 

 متكنت مجموعات الجيش من الوصول إىل بلدة القصري ودخولها برفقة مجموعات لواء التوحيد الحلبي، لكن البلدة سقطت عىل أي حال.

بعد عودة جيش العرسة من القصري انفرط عقد مجموعاته من خارج منطقة الشعيطات، بينام حافظ عدد من مجموعات الشعيطات 

الذي انضم إىل  للجيش  بـ »أبو سيف الشعيطي« قائداً  الغدير« املعروف  التزامها ضمن صفوفه، وبات »محمد حسني خرض  عىل 

صفوف تجمع أحفاد الرسول. 

 https://cutt.us/WAtob

تشكل تجمع أحفاد الرسول يف مدينة دير الزور يف أغسطس \ آب عام 2013، من اندماج عدد من مجموعات املدينة أبرزها )لواء   -XV

القصاص - لواء درع الفرات - لواء أبو ذر الغفاري - كتيبة شهداء العريف - كتيبة القائد الشهيد صدام حسني(، وذلك بقيادة فراس 

خرابة من أبناء مدينة دير الزور، وقائد لواء القصاص ضمنها.

 https://cutt.us/5VWbg 

ضمت جبهة األصالة والتنمية عند تشكيلها خمس جبهات هي: )الجبهة الشاملية بقيادة الرائد ابراهيم مجبور، والجبهة الرشقية   -XVI

بقيادة املالزم عبد الرحمن تريك، والجبهة الوسطى بقيادة الرائد عبد الحليم غنوم، والجبهة الجنوبية بقيادة املالزم عبد الرزاق طالس، 

والجبهة الغربية بقيادة العقيد عمر الخطيب(

 https://cutt.us/In8HU 

تم تشكيل )لواء أسود السنة( من اندماج عدد من كتائب مدينة امليادين رشقي دير الزور مطلع يوليو \ متوز عام 2012، ثم ويف 14 سبتمرب   -XVII

\ أيلول تم اإلعالن عن دمج معظم كتائب املدينة ضمن اللواء، وهذه الكتائب هي: )كتيبة أسود التوحيد - كتيبة أسامة بن زيد - كتيبة 

ابو الحسنني - كتيبة املهام الخاصة - كتيبة جنود الحق - كتيبة رجال العقيدة(، وتال بيان االندماج  »املالزم أول مظيل عبد الرحمن تريك« 

ليصبح اللواء تشكيل مدينة امليادين الرئييس. ثم ويف 11 نوفمرب \ ترشين الثاين عام 2012 بعد تشكيل )جبهة األصالة والتنمية( يف سوريا، 

شغل فيها املالزم أول عبد الرحمن تريك منصب قائد الجبهة الرشقية، والتي مل تنضم لها كل فصائل لواء أسود السنة بسبب خالف داخيل 

ضمنها، لينهار تشكيل اللواء الحقاً ويقترص عىل عدد من الكتائب املشكلة له أبرزها )كتيبة أسامة بن زيد(، بينام انضمت له كتائب 

 جديدة منها )كتيبة عباد الرحمن(، حيث انضم اللواء منذ بدايات ديسمرب \ كانون األول عام 2012 إىل صفوف )جبهة األصالة والتنمية)

يف 3 أكتوبر \ ترشين األول عام 2013 اندمج اللواء مع عدد من ألوية املحافظة مشكلني )جيش أهل السنة والجامعة(. 

 https://cutt.us/8xvk1

تم تشكيل كتيبة بشائر النرص أواسط مارس \ آذار عام 2012 يف بلدة العشارة، حيث تطورت الكتيبة الحقاً لتصبح لواء بشائر النرص   -XVIII

الذي قاده طالس السالمة من أبناء بلدة العشارة، وعند تشكيل جبهة األصالة والتنمية يف نوفمرب \ ترشين الثاين عام 2012 انضم اللواء 

إىل صفوفها ضمن مرتبات الجبهة الرشقية، ليصبح اللواء من أعمدة جبهة األصالة والتنمية، لكنه غادر صفوفها برفقة تشكيالت أخرى 

من مكونات الجبهة يف أكتوبر \ ترشين األول عام 2013، ليقوموا بتشكيل جيش أهل السنة والجامعة والذي يعترب حالة انشقاق عن 

صفوف جبهة األصالة والتنمية يف دير الزور.
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 https://cutt.us/8KGnM 

تم تشكيل لواء أهل األثر مطلع أغسطس \ آب عام 2012 من اندماج عدد من كتائب ريف البوكامل، وعند تشكيل جبهة األصالة   -XIX

والتنمية يف نوفمرب \ ترشين الثاين عام 2012 انضم اللواء صفوفها ضمن مرتبات الجبهة الرشقية، ليصبح اللواء من أعمدة جبهة 

األصالة والتنمية، لكنه غادر صفوفها برفقة تشكيالت أخرى من مكونات الجبهة يف أكتوبر \ ترشين األول عام 2013، ليقوموا بتشكيل 

جيش أهل السنة والجامعة. 

 https://cutt.us/tKhxT

ضم اللواء الحقاً يف مايو \ أيار عام 2012 عدداً من كتائب منطقة الشعيطات التي غادرت صفوفه يف سبتمرب \ أيلول من العام نفسه   -XX

انتهى األخري ضمن صفوف جيش العرسة الذي انضم إىل تجمع  بقيادة أبو سيف الشعيطي، الذي قام بتشكيل لواء األمة، حيث 

أحفاد الرسول يف املنطقة الرشقية.“من هو أبو سيف الشعيطي الذي اعتقلته املخابرات العراقية”، تحقيق ملحمد حسان، موقع درج، 

23\5\2018، شوهد يف 26\12\2020 

 https://cutt.us/Q3oOt

تم نرش التسجيل بعنوان »وبرش املؤمنني” وذلك يف 9 أبريل \ نيسان عام 2014، عىل شكل كلمة صوتية لزعيم تنظيم دولة اإلسالم   -XXI

يف العراق أبو بكر البغدادي، حيث جاء فيه »إن جبهة النرصة امتداد للدولة اإلسالمية يف العراق وجزء منها” وأوضح التسجيل أنه 

اعتباراً من تاريخه يتم إلغاء مسميات كل من »الدولة اإلسالمية يف العراق” و”جبهة النرصة”، حيث يشكالن معاً »الدولة اإلسالمية يف 

العراق والشام”.

 https://cutt.us/pa0dh »كلمة »وبرش املؤمنني

تعترب عشرية البكرية عشرية متاميزة ضمن فرع البو جامل يف قبيلة العكيدات، وهذا الفرع هو فرع مشيخة العكيدات التقليدية،   -XXII

الفال وكسار وحلوة وماشخ وجديد  بريهة وطيب  بلدات خشام والبصرية ورويشد، إضافة إىل قرى  البكري يف  تنترش عشرية  حيث 

عكيدات وجاسمي ومعيجل، كام يتواجد بعض أبنائها مع أبناء عشائر أخرى يف قرى الحريجية والحريجي وسعلو ودبالن والصور، 

حيث تقع معظم هذه املناطق يف منطقتي امليادين ودير الزور عىل الضفة اليرسى لنهر الفرات )منطقة الجزيرة(.

https://cutt.us/VFKVA )فيصل دهموش، ص 16 )مصدر سابق

يعترب فرع البوكامل )الظاهر( هو الفرع الذي يضم بيت املشيخة التقليدي لقبيلة العكيدات، وهذا الفرع ينتمي لفرع البو جامل   -XXIII

األكرب منه ضمن القبيلة، وينترش أبناء الظاهر يف قرى وبلدات ذيبان والشحيل ومويلح، وجميعها ضمن منطقتي امليادين والبوكامل 

عىل الضفة اليرسى لنهر الفرات )منطقة الجزيرة(.

https://cutt.us/VFKVA )فيصل دهموش، ص 16 )مصدر سابق

الحر  الجيش  أركان  قائد  نائب  أصبح  ثم  الرشقية،  املنطقة  يف  أكرب  الله  لواء  وقاد  أسس  البوكامل  مدينة  أبناء  من  الجمل  صدام   -XXIV

للمنطقة الرشقية )دير الزور - الرقة - الحسكة(، كام شغل منصب القائد العام لجيش األحفاد يف املنطقة الرشقية، ويعترب من أبرز 

قادة الجيش الحر يف املنطقة الرشقية ورمبا يكون أقوى قائد يف محافظة تشكيالت لواء الله أكرب مع قيادة جبهة النرصة يف املنطقة 

الذي كان آنذاك ينترش يف  الدولة  باالتهام إىل عنارص تنظيم  التفجريات وأشاروا  أنهم ليسوا وراء تلك  الرشقية أقسموا فيه جميعاً 

التنظيم واالتفاق عىل أن يجتمع معهم  الشدادي جنويب محافظة الحسكة وشاميل دير الزور، وهو ما دفع »صدام« للتواصل مع 

لالستفسار عن حوادث استهدافه، فام كان منهم إال أن اعتقلوه وأخرجوه بإصدار مريئ يتحدث فيه عن تآمر املعارضة والجيش الحر 

التنظيم  وليقوم  لالستقرار خارجها،  الزور  دير  ويغادر محافظة  املسلح  العمل  ليعتزل  اإلصدار  بعد  عنه  اإلفراج  تم  ثم  وفسادهم، 

االستهداف  حوادث  من  عدد  بعد  البوكامل  منطقة  أهايل  وبني  بينهم  وصل  صلة  ليكون  املحافظة  عىل  سيطرته  بعد  باستدعائه 

 ،2013  -  2012 بني  الفرتة  يف  الزور  دير  داعش”،  يف  قيادي  إىل  التبغ  تهريب  من  الجمل  صدام  سرية  “املصنع:  التنظيم.  ملقاتيل 
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 حيث بايع صدام تنظيم الدولة أواخر العام 2013 وقاد هجومها عىل منطقة البوكامل التي ينتمي إليها بحسب بعض الناشطني.

لكن رواية أخرى يتداولها ناشطون آخرون تربئه من املشاركة يف الهجوم وهي الرواية التي يتحدث عنها صدام نفسه يف املقابلة التي 

أجراها موقع درج معه يف معتقله يف العراق إبان اعتقاله عىل خلفية سقوط التنظيم، والتي يرسد فيها أحداث انضاممه إىل صفوف 

تنظيم الدولة، حيث تم اغتيال إخوته وتفجري منزله ومحاولة اغتياله، وبدأت اإلشاعات تشري بأصابع االتهام إىل »القاعدة« )جبهة 

النرصة( تم عقد اجتامع بعد استنفار موقع درج، 12\5\2019، شوهد يف 27\2\2021 

 https://cutt.us/Oo0Hq

كان أبو سيف الشعيطي قائداً لكتيبة ثوار الشعيطات ثم لواء األمة املشكل من أبناء عشرية الشعيطات، حيث بات اللواء أحد تشكيالت   -XXV

تجمع أحفاد الرسول يف املنطقة الرشقية، والحقاً عند تشكيل جيش العرسة لنرصة القصري يف يوليو \ متوز عام 2013 بات لواء األمة من 
أبرز تشكيالت الجيش الذي انفرط عقده بعد عودته من القصري، حيث استأثر أبو سيف باسم جيش العرسة الذي اقترص عىل عدد من 
مجموعات منطقة الشعيطات. يف الربع األخري من العام 2013 بدأ تنظيم الدولة حملة ضد تجمع أحفاد الرسول وقادته، وبدأ يهددهم 
باالغتيال، ورغم عدم وجود قوة حقيقية للتنظيم يف محافظة دير الزور إال أن قدرة التنظيم العالية عىل العمل األمني واالغتياالت دفعت 
أبو سيف لتسليم سالحه للتنظيم بل وتسليم نفسه أيضاً، حيث خضع لدورة استتابة رشعية مع مجموعة من عنارصه يف معسكر تابع 
للتنظيم يف بادية البوكامل، وبعد انتهاء الدورة عاد إىل منطقة الشعيطات )قرية الكشكية( كمبايع رسي للتنظيم، ثم وبعد اندالع االشتباكات 
بني فصائل املحافظة من جهة وبني تنظيم الدولة من جهة أخرى التحق أبو سيف رسمياً بالتنظيم برفقة قائد جيش العرسة -اإلعالمي 
السابق آنذاك أبو عيل الشعيطي- وشارك التنظيم يف املعركة حتى متكن األخري من سيطرته عىل املحافظة، وبقي ضمن صفوف التنظيم 
 حتى بعد انتفاضة عشرية الشعيطات يف وجه التنظيم واملجزرة التي ألحقها التنظيم بالعشرية، ليصبح من أبرز قادة التنظيم املحليني.

“من هو أبو سيف الشعيطي الذي اعتقلته املخابرات العراقية”، موقع درج، 23\5\2018، شوهد يف 27\2\2021 

 https://cutt.us/CRHjm

حسام الشلوف من مواليد بلدة حوائج ذيبان التابعة ملدينة امليادين ومن قاطني املدينة، أسس وقائد كتيبة صدام حسني يف املدينة   -XXVI

بعد التحول إىل الحراك املسلح والتي باتت الحقاً تعرف باسم لواء صدام حسني، حيث كان للكتيبة مشاركة فاعلة يف معارك املنطقة 
وخاصة تحرير مدفعية امليادين، مع بداية ظهور الخالفات بني تنظيم داعش وجبهة النرصة يف ديرالزور تم حل لواء صدام حسني بقيادة 
الشلوف ومصادرة سالحه، بتهمة ميوله لتنظيم الدولة وتسهيل عمله يف مختلف بلدات ريف ديرالزور الرشقي ووقوفه وراء بعض 
العمليات هناك. ليعتزل حسام العمل املسلح ويالزم منزله يف مدينة امليادين، ثم انتقل إىل مسقط رأسه يف قرية حوايج ذيبان التي 
أعلن فيها أنه غري منتم أو مؤيد لتنظيم الدولة. أواسط العام 2014 قام شخص بتفجري نفسه داخل منزل الشلوف يف بلدة حوائج ذيبان، 
فقتل والد حسام الشلوف وصهره وابن عمته وأحد أقاربه، وتم تناقل مسؤولية جبهة النرصة عن التفجري بعيد التفجري سيطر تنظيم 
داعش عىل أجزاء كبرية من محافظة ديرالزور وأريافها، فظهر الشلوف بشكل علني مع عنارص التنظيم كواحد منهم، وتدرج بعد ذلك 
 يف املناصب ضمن التنظيم، وانتقل من “أمري” ملنطقة ريف دير الزور الرشقي الشاميل، ثم أمرياً للعالقات العامة للتنظيم يف املنطقة.
“قسد تلقي القبض عىل القيادي املحيل يف داعش - حسام الشلوف«، صحيفة جرس اإللكرتونية، 12\3\2019، شوهد يف 27\2\2021 

 https://cutt.us/9IcLE

قام التنظيم يف مدينة امليادين عىل سبيل املثال بهدم منزل ذوي »نارص الصالح أبو يزن” قائد مجموعة املهام الخاصة من مرتبات   -XXVII

الجيش الحر، والتي كانت من أبرز مجموعات املدينة التي قاتلته خالل معركته للسيطرة عىل املحافظة، كام قام باألمر نفسه يف قرية 

الدحلة التابعة لناحية خشام بهدمه منزل »يارس الفياض” امللقب بيارس الدحلة ومنازل ذويه، وكذلك يف قرية بريهة التابعة لناحية 

البصرية بهدمه منزل املالزم أول املنشق »اسامعيل عايش العبدالله” امللقب أبو اسحق األحواز، وكذلك فعل مبنازل قادة املجموعات 

يف جل القرى والبلدات واملدن التي سيطر عليها يف املحافظة.
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