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    دراسات 448  

 العشائر والثورة السورية  
    األدوار واإلمكانات

  مقدمة 

، عام انطالق الثورة السورية حتى اليوم، مركزةً 2011في سورية منذ  )1( تُعنى هذه الدراسة باالستخدامات السياسية للعشائر
على كيفية تعامل األطراف مع العشائر من جهة، وكيفية تفاعل زعماء العشائر وأبنائها مع تطورات الثورة وأحداثها التي تزداد 

لم تمر بمثل هذه األوضاع المعقدة منذ أيام اتفاق سايكس تعقيًدا يوًما بعد يوم من جهة ثانية. حتى إنه يمكن القول: إّن العشائر السورية 
بيكو الذي مزقت العشائر في العراق وبالد الشام والجزيرة العربية، وقلّص دورها السياسي بدرجة كبيرة، نتيجة توّزع هذه العشائر 

  بين دول مختلفة. 

ن ضمن تنطلق هذه الدراسة من أّن العشيرة أو القبيلة ظاهرة سياسية، أوًال وق بل كل شيء. طبعًا العشيرة كيان اجتماعي تكوَّ
، الحياة االجتماعية للبشر ولتلبية حاجات اجتماعية، ويمكن أن تكون كيانًا اقتصاديًا أو مؤسسة أمنية يتبادل أبناؤها الخدمات والمكاسب

تكون كيانًا عرقيًا أيًضا؛ ألنها في  ويحمي بعضهم البعض اآلخر في مواجهة أشكال الخطر الخارجي كافة. إن العشيرة غالبًا ما
  األصل تعتمد على قربى الدم أو النسب، والقربى هنا قد تكون حقيقية، وقد تكون افتراضية تخيلها أبناء القبائل استجابةً لوضع معين.

كيان سياسي. ذلك صحيح كله، غير أننا نظن أّن الصفة الجوهرية للعشيرة التي تنتظم كل األدوار األخرى ضمنها هي أنها 
ها ونقصد بالكيان السياسي أّن العشيرة تُستخدم دائًما بوصفها أداةً للهيمنة أو التحالف أو االستقواء أو الحكم أو التحشيد، وتستفيد من

ثانيًا، الدول أو األنظمة السياسية أوًال، ويستفيد منها شيوخ العشائر بوصفها أداةً للسيطرة على أبنائها وضبطهم وإخضاعهم لسلطتهم 
  ونذهب إلى حد القول: لوال هذه األدوار المتداخلة للعشيرة لما بقيت حتى اليوم.

لعل أّول من تنبّه إلى الجانب السياسي في تكوين العشيرة هو ابن خلدون الذي بيّن بوضوح أّن العشيرة تقوم أوًال على "الوالء 
لح والصراعات التي تحيط بالعشيرة. لذلك، نجده يشكك في علم ، وأّن األنساب والعصبيات تصنع وتحاك وفق المصا)2(والحلف"

؛ )3(األنساب، خاصة إذا تعدى األجداد القريبين جًدا. يفاجئنا ابن خلدون بالنظر إلى النسب على أنه محض "أمر وهمي ال حقيقة له"
لهما فائدة كبيرة، وهذه الفائدة تتمثل باللُحمة  ألّن إثباته أمٌر شبه مستحيل وخارج استطاعة البشر، غير أّن النسب واللحمة العشائرية

. فاإلنسان )4(الحاصلة من النسب الواحد التي تخلق "المناصرة " و"النعرة" و"األلفة" و"االتحاد" و"االلتحام" بين أفراد النسب الواحد
حاجات نفسية واجتماعية واقتصادية عند ابن خلدون كائن اجتماعي ال يستطيع أن يعيش حياة طبيعية خارج الجماعات التي تحقق له 

  وحياتية تختلط فيها الجوانب المادية والروحية. 

هذا يعني، من جملة ما يعني، أّن العشيرة كياٌن يمكن توظيفه سياسيًا، بحيث يستجيب للوضع السياسي واألمني واالقتصادي 
لعّل خير مثال على ذلك هو الصراع الذي نشأ بين البدو العام المحيط بالعشيرة، األمر الذي يسهل االستخدام السياسي للعشيرة، و

، حيث عمدت أجهزة األمن إلى حماية بعض البدو المرتبطين بها، بعد ارتكابهم جرائم قتل بحق 2000والدروز في السويداء عام 
راضي الزراعية واضحة، عدد من الدروز، إثر خالفات حول المراعي. كانت تجاوزات البدو المرتبطين باألجهزة األمنية على األ

وتكاد تكون مقصودة ومخطًطا لها. غالبية أهالي السويداء من الدروز فهموا الدرس، وهو الضغط عليهم عن طريق البدو الذين كان 
قد ثبََّت حافظ األسد وجودهم قرب السويداء. تقول الطبيبة والكاتبة نجاة عبد الصمد التي شهدت تلك األحداث، وعالجت الجرحى 

دنيين الذين أطلق األمن النار عليهم: "اعتمد أهالي السويداء في أمنهم دوًما على الدولة، ولم يحاولوا امتالك أسلحة فردية، في ما الم
اعتاد البدو على التسلح الالزم لحياة الترحال. من وقٍت إلى آخر، دأبت فروع األمن على افتعال االنتهاكات، عبر بعض البدو 

شعر األهالي دوًما بحاجتهم إلى حمايتها، ولم تتدخل حين كان عليها أن تفعل. كانت اللعبة مفضوحة إلى الحد الذي المرتبطين بها، لتُ 
  .  )5(ولّد احتقانًا كبيًرا تفاقم مع مقتل أحد شباب الدروز على يد بدوّي أطلق أغنامه في كرمه"

رف من أمثلة ذلك التوصيف السياسي للعشيرة أنه في منتصف الثمانينيا ت أخذ بعض عشائر شمال وشمال شرق سورية التي تعِّ
أخذت تعّرف نفسها بأنها عشائر تنتمي لعشيرة  -وهي العشيرة الكبيرة التي ينتمي إليها صدام حسين  –نفسها بأنها "عشائر دليم" 

. األجهزة األمنية هي من "البوشعبان" أو عشائر أخرى، وذلك تحت ضغط الصراع الذي احتدم بين حافظ األسد وصدام حسين آنذاك
أشرف على االجتماعات العشائرية التي نجم عنها تحالفات عشائرية جديدة وتغير في خريطة الساللة والنسب، وذلك للتخفيف من 

                                                   
ر استخداًما في األنتروبولوجيون مصطلحي "العشيرة" و "القبيلة" بصورة مترادفة، وال يميزون بينها. نحن سنستخدم مصطلح "العشيرة"؛ ألنه المصطلح األكثيستخدم  )1(

  بالد الشام. يذكر أن بعض الدراسات اللغوية والتاريخية تشير إلى أن القبيلة أكبر من العشيرة. 
  . 256، ص 1)، ج2004د هللا محمد الدرويش (محققًا)، (دمشق: دار يعرب، ، عبالمقدمةابن خلدون،  )2(
  . 256، صالمقدمةابن خلدون،  )3(
. طبعًا هنا يقف ابن خلدون موقف مخالف ثقافة عصره، والعصور السايقة عليه التي تعلي من شأن النسب وعلم األنساب، فعلى سبيل المثال 256، صالمقدمةابن خلدون،  )4(

هذه صفته فهو علم  ن حزم األندلسي، مؤلف كتاب (جمهرة أنساب العرب) إلى أن علم النسب "علٌم جليٌل رفيٌع يكون من َجَهله ناقص الدرجة في الفضل. وكل علميذهب اب
. وذلك على 2دار المعارف، بال تاريخ)، ص، (القاهرة: 5، عبد السالم هارون (محققًا)، طجمهرة أنساب العربفاضل ال ينكر حقّه إال جاهل أو معاند". راجع: ابن حزم، 

جملة "وهللا أعلم" مئات المرات في الرغم من أن ابن حزم نفسه في كتابه هذا يجد صعوبة بالغة في تحديد النسب البعيد لكثير من القبائل، ولذلك نجده يستخدم كلمة "يقال" و
  كتابه المشهور (جمهرة أنساب العرب). 

 ". راجع موقع دحنون:2000نجاة عبد الصمد، "بعض من خلفيات أحداث البدو: أيام السويداء الدامية عام  )5(
https://dahnon.org 
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تعاطف تلك المناطق مع صدام حسين. وتتم االستعانة ببعض العارفين باألنساب غالبًا لخلق روايات، وترجيح بعض التفسيرات، 
  مثل هذه االنعطافات في تاريخ العشائر. لتمرير 

يضاف إلى ذلك أّن األصول العشائرية للشخصيات التي لها دور كبير في منطقة ما، يتم التالعب بها غالبًا بحسب أوضاع 
لعّل آخرها مرحلة ما. الحادثة الملفتة لالنتباه في هذا السياق هي األحاديث الكثيرة حول األصول العشائرية لعشيرة بشار األسد، و

لـ "المؤرخ الكردي" عز الدين مصطفى رسول الذي  2015الحديث الذي نال شهرةً كبيرةً في وسائل التواصل االجتماعي في عام 
  . )6(يتحدث فيه بوضوح عن أصول عائلة بشار األسد الكردية

ها بالسياسة واألساطير والمرغوبات يقول ماكس أوبنهايم، أشهر مؤرخ لعشائر سورية، إّن عدًدا من عشائر سورية يتداخل نسب
وحسابات السلطة. هناك مثًال عشائر عربية وكردية أملت عليها األحوال التمازج، حتى أصبح ينظر إليها على أنّها عشيرة واحدة في 

رواية بعض النسابين النهاية، ومن أمثلة ذلك عشيرة "عدوان" العربية (تعيش في الحسكة) التي امتزجت بعشائر "المليّة" الكردية. أما 
عن أّن نسب عشيرة "البقارة" (تعيش في دير الزور والحسكة والرقة) يعود إلى محمد الباقر (إمام الشيعة الخامس)، فإّن أوبنهايم يعّد 

وليس  أنه "ال داعي لتقديم حجج إلثبات عدم صحة ما يقال؛ "ألنها أقرب إلى األسطورة، ذلك أّن قبر محمد الباقر موجود في األردن
في دير الزور، وفق ما تقول الرواية. أما بقاء هذه الرواية مئات السنين، فيعود إلى أن هناك من كان يستفيد منها، ويقصد بذلك وجود 
عدد من "البقارة" يعاملون بوصفهم "أولياء (سادة) ويعيشون من أعطيات أبناء قبيلتهم"، وهؤالء حريصون على إرجاع نسبهم إلى 

 .      )7(من أجل الحصول على تلك األعطيات السخية"محمد الباقر 

على هذا النحو تتعدد أدوار العشيرة ومواقفها من األحداث واألوضاع المحيطة بها، فهي قد تواجه مستعمًرا معينًا وقد تهادنه 
رفض دينًا ما ثم تعود إليه. وتتوافق مع دولة من الدول وتدخل معها في حالة صراع، وقد تقف مع ثورة ما وتدير ظهرها لها، وقد ت

ئرية خياراتها الدينية والتاريخية والجغرافية مبنية على كونها كيانًا سياسيًا استثماريًا رمزيا يتقاسم فوائده ومزاياه الزعامات العشا
شيرة، بوصفها أداةً من وأصحاب النفوذ في مجتمعٍ ما. هذا يعني أّن أدوار العشيرة ووالءاتها يمكن أن تفهم انطالقًا من وضعية الع

 أدوات الهيمنة التقليدية صمدت وبقيت في تلك العصور كلها.

إذا كانت العشيرة كيانًا سياسيًا قبل كل شيء، فهي أيًضا كيان ُمهيَمن عليه ضمن الفئات الُمهيِمنة على المجتمع. أي إنها تبدو في 
ة أدبية ومعنوية واضحة على أبنائها. هؤالء األبناء الذين يعتزون مجتمع ما مهيِمنة، ولشيوخها دور كبير في المجتمع، ولها سلط

بهويتهم العشائرية ويعدونها أهم مكون من مكّونات هويتهم االجتماعية، ولكّن األمر في حقيقته إّن كل من تلك المنزلة والسلطة 
الل منزلة العشيرة لخدمة مصالح الفئات التي واالنتماء الهوياتي ليس لها من غاية سوى السيطرة على أبناء العشيرة نفسها واستغ

  تسيطر على المجتمع وتكون دولة أو ميلشيا عسكرية أو نظاًما عسكريا، مثلما يمكن أن تكون الزعامات العشائرية نفسها. 

عة الزعامات العشائرية في سورية عالقة في وضعية مركبة، فهم من حيث إنّهم يمتلكون سلطة معنوية ورمزية على مجمو
كبيرة من الناس، لهم منزلة مهمة في المجتمع يستطيعون استثمارها، غير أنهم من جهة أخرى نجدهم ُمجبرين على بيع تلك السلطة 
والمنزلة ألصحاب النفوذ األقوى. نقصد بكلمة "مجبرين": أنه ليس لديهم خيارات كثيرة، إذا ما أرادوا المحافظة على منزلتهم 

عية تشبه وضعية غالبية المثقفين الذين ينتجون ثقافة تتناسب والفئات المهيمنة على المجتمع، إما بصورة ووجودهم الفاعل، وهي وض
  .  )8(واعية أو غير واعية، ليتحولوا في النهاية إلى فئة ُمهيَمن عليها، ولكن ضمن النسق المهيِمن على المجتمع، والتشبيه لبيير بورديو

ى الزعامات العشائرية، إذا ما وصلت تلك الزعامات إلى وضعية تضامنية كاملة تربط فيها وجودها يزداد األمر تعقيًدا بالنسبة إل 
بوجود سلطة سياسية أو عسكرية معينة، بحيث ال تستطيع االستمرار في تبوء منزلتها المهمة، إذا ما غابت تلك السلطة عن الوجود 

عادةً ضّد حركات التغيير في أي مجتمع منذ زمن قريش، مع اختالف  أو مّسها الضرر. هذا ما يفسر وقوف الزعامات العشائرية
كبير يتمثل في أّن زعماء قريش كانوا يعملون لحساب أنفسهم، عندما وقفوا ضّد الدعوى اإلسالمية في البداية، بخالف الزعامات 

إلى العشيرة واالستفادة منها للهيمنة على العشائرية في سورية اليوم التي تعمل لحساب الفئات األقوى في المجتمع. ويتم اللجوء 
مجتمع ما؛ ألّن الوسائل غير المباشرة في الهيمنة أقل تكلفة من الوسائل العسكرية واالستخباراتية من جهة، وذات مردودية كبرى 

  . )9(من جهة ثانية، بحسب ميشيل فوكو، أكبر منظري نظرية السلطة في القرن العشرين

في بالد الشام أكثر فأكثر، مع بدايات القرن العشرين وتسارع مع بداية نصفه الثاني، وذلك بحسب درجة  بدأ دور العشيرة يتأكل
تطور كل منطقة ودخول التعليم والخدمات والطرق االقتصادية الحديثة إليه، وتحوله إلى مجتمع مؤسسات تدار من قبل الدولة. هذا 

م االجتماعي وتنظيم األوضاع االقتصادية سحبت من العشيرة لصالح الدولة التي يعني، من جملة ما يعني، أّن مهمات األمن والسل
تحكم وعندها جيش منظم. بهذا المعنى، فإننا نتفق مع التوّجه األنثروبولوجي الذي يجعل من العشيرة كيانًا مناهًضا للدولة وتنظيم 

                                                   
  RUAW رووداوراجع موقع  )6(

www.rudaw.net/arabic/kurdistan/050120179 
ل، )7( ورية ماكس فرايهير فون اوبنهايم، آرش برويلش وفرانك كاس مالي وس ر البدو: ما بين النهرين، العراق الش ركة دار الورق للنش بر (محققًا)، (لندن: ش ، ماجد ش

  .360 -359، ص 1)، ج2007المحدودة، 
  .114)، ص2012، هناء صبحي (مترجًما)، (أبو ظبي: مشروع كلمة، مسائل في علم االجتماعبيير بورديو،  )8(
  . 134)، ص1980( 1، عددمجلة الفكر العربي المعاصر، حوار أجراه معه م. مونتانا، ميشيل فوكو، "الحقيقة والسلطة" )9(
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الحياة الحديثة ومتطلباتها، األمر الذي يحد من سلطة زعماء  المجتمع في مؤسسات حديثة؛ ألّن مثل ذلك التنظيم يُدِخل أعضاءها في
  القبائل عليهم. 

إّن كون زعماء العشائر والفاعلين فيها لديهم نفوذ ال بأس به على أبناء عشائرهم من جهة، وغالبًا ما يقفون ضّد التوجه 
مدارس، البلديات، المحاكم، الشرطة..)، ومن جهة المؤسساتي للدولة التي تريد تنظيم كل األمور، من خالل مؤسساتها (الجيش، ال

ثانية، جعل غالبية النظم السياسية في البلدان العربية التي ترفع شعارات التحديث والمدنية والعلمانية (سورية في ظل حكم عائلة 
ن حتى اليوم، الجزائر، المغرب، األسد، ليبيا في ظل حكم القذافي، اليمن في ظل حكم علّي عبد هللا صالح، العراق منذ حكم صدام حسي

ودول أخرى..) تلجأ إلى استراتيجية مزدوجة في تعاملها مع العشائر. تقوم هذه االستراتيجية على إظهار الرفض الكامل للعشائرية، 
بغية  بوصفها رمًزا من رموز الرجعية والتخلف، ثم التعاون غير المباشر مع تلك العشائر والمحافظة على شعرة معاوية معها،

االستفادة منها بما هي ُمكون تقليدي في التسويق لنظام ال ديمقراطي يبحث عن أي شرعية ال ديمقراطية يمكن أن تخدمه، وتسد 
النقص الهائل في شرعيته العقالنية وتخفي شرعيته االستقوائية، وتساعد في بقائه أكبر مدة ممكنة. فمن الالفت للنظر أّن أنظمة تلك 

ناء نظام بورقيبة) حافظت على تلك، وأبقت على الوجود الرمزي لها، بوصفها إحدى الوسائل التقليدية لتدجين المجتمع البلدان (باستث
والسيطرة عليه، وعبر استثمار بعض النعرات العشائرية والسماح لها بالبروز، بما هي نوع من القنوات التي تحرص كثير من 

ر الناس بالقهر وانعدام الكرامة، وإلهائهم عن مشكالت ارتفاع مستوى البطالة، وتدني األنظمة العربية على إيجادها لتفريغ شعو
  مستوى التعليم وتسلط األجهزة األمنية على الناس وأرزاقهم. 

أنهم ظنوا أّن التعاون الذي أبدته األنظمة "التحديثية والمدنية" مع  المشكلة التي ظهرت في دراسات بعض األنثروبولوجيين
الكيانات العشائرية يعود إلى قّوة العشيرة ومنزلتها في المجتمع، في حين إّن هذا التعاون يعود إلى إمكان االستفادة من العشيرة، 

دة منها في بعض الصراعات والزج بها ضد بعض بوصفها مؤسسة تساعد على الخضوع والطاعة لنظام الحاكم، ليس إال. االستفا
األطراف المناهضة للنظام، ومن أمثلة ذلك استفادة حافظ األسد من بعض العشائر القريبة من مدينة حماة لمساعدته في حصارها، 

مسلحة ضّد ، وذلك عندما استولت عليها جماعات من اإلخوان المسلمين وأعلنت انتفاضة 1982وتدمير قسم كبير منها في عام 
النظام آنذاك. يضاف إلى ذلك استفادة النظام السوري من محمد الفارس أحد كبار شيوخ عشيرة "البقارة" لتخويف األكراد في أثناء 

  .   2004أحداث 

التغيرات التي طرأت على وضع العشائر في سورية، منذ مرحلة ما بعد االستقالل، شملت دور العشيرة وقدرتها على التأثير 
الساحة االجتماعية والسياسية أوًال، مثل ما امتدت لتنال بنية العشيرة الداخلية ثانيًا، األمر الذي استدعي التحليل المعمق لوضعها في 

اليوم. في المستوى التحليلي، يمكن القول: إّن القسم األكبر من الدراسات األنثروبولوجية للعشائر ركز على دراسة العشيرة، بوصفها 
تًا ومكتمًال، منحيًا جانبًا التغيرات التي تصيب أي كيان اجتماعي بفعل الزمن، والتغيرات التي تطرأ على التاريخ العام كيانًا ثاب

  للشعوب. يبدو أّن هذا األمر يعود إلى المسار البطيء للتغير الذي يدخل على بنية العشائر ودورها، خالل تاريخها الطويل. 

ى الدراسات األنتروبولوجية أن تعيد النظر فيها هي تركيزها على العشيرة، بوصفها كيانًا يسوده النقطة الثانية التي نظن أن عل
التعاون والتضامن، وأحيانًا الغرائبية والبطوالت، وليس كيانًا تسوده قيم االستقواء والتنافس وحسابات المصالح والهيمنة. طبعًا هذا 

  ويندرج في سياق الثاني.موجود وذلك موجود، ولكن أيّهما له األولوية 

مثًال، إذا أخذنا ظاهرة "الكرم" لدى الزعامات القبلية، وهي ظاهرة منتشرة بكثرة ويفاخر بها زعماء العشائر وأبناؤها على حد 
يلجأ سواء، نجد أن تفسيرها ال يعود إلى طبيعة زعماء العشائر النبيلة وحبهم الضيف وما إلى ذلك، وإنما يعود إلى أّن الكرم سلوك 

إليه زعماء القبائل من أجل تحقيق الشهرة وتعزيز منزلتهم االجتماعية. زعيم العشيرة البخيل والُمقتِّر غالبًا ما يفقد منزلته لصالح 
زعيم آخر طامح يكون كريًما وسخيا. أبناء العشائر ال يحبون أن يكون زعيم عشيرتهم بخيًال لسببين: السبب األول، ألن الزعيم 

مكن أن يكون بخيًال على أبناء العشيرة أنفسهم. أما السبب الثاني، فإن الزعيم البخيل قد يتحول إلى شخصية يتندر بها أهل البخيل ي
المنطقة، األمر الذي يقلل من هيبة العشيرة بين أقرانها المقربين. أكثر من يعرف هذا األمر ويستغله مثاليًا هناك الشعراء المحليون 

يوخ العشائر، ويلقون عليهم أشعاًرا رديئةً ومكّررة. الشيخ الذي يدفع أكثر هو الذي ينال الشهرة األكبر، بغض الذين يطوفون على ش
  النظر عن منزلته الحقيقية بين العشائر.

هذا يعني أن ظاهرة الكرم ليس لها عالقة بالكرم في ذاته، حتى إّن العشائر كلها لديها بند خاص تخصص له أموال تضعها  
صرف الزعيم، ليصرف بها على المقر الرسمي للقبيلة، سواء كان خيمة من الشعر أو منزل مبني من الطين أو منزل كبير تحت ت

في المدينة. هذا البند يكون قطعة من األرض، إذا كانت العشيرة مستقرة وتعمل بالزراعة، أو عدد من األغنام إذا كانت العشيرة تعمل 
. النموذج الذي سنقوم من خالله بتحليل وضع العشائر )10(يأخذ شيخ العشيرة ريع هذه األمالك دائًمابالرعي وتربية الماشية، بحيث 

في سورية وعالقتها بالثورة السورية يضع في الحسبان نوعين من التمييز، إذ ال بد من التمييز داخل العشيرة بين شيوخ العشائر 

                                                   
أّن غالبية العشائر إذا كانت مستقرة على سبيل المثال، فإنها تخصص قطعة من األراضي التي تملكها لزعيم العشيرة  –وأنا واحد منهم–من المعروف لدى أبناء العشائر  )10(

حتى يستخدم ريعها للصرف على المضافة وإقامة الوالئم للضيوف المهمين عليهم، بوصفه واجهة العشيرة، وعليه أن -بها بطلب من زعيم القبيلة  وغالبًا ما يتم المبالغة –
   يقوم باألفعال التي تظهر العشيرة بأفضل صورة أمام اآلخرين.
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لطريقة نفسها التي تميز بها العلوم االجتماعية المعاصرة بين الفئات المهيِمنة وزعمائها من جهة، وأبناء العشائر من جهة ثانية، با
  والفئات المهيمن عليها في داخل أي تكوين اجتماعي أو سياسي أو ديني أو قومي. 

القتصادي التمييز الثاني الذي سنلجأ إليه هو التمييز بين الوجود المعنوي والرمزي للعشيرة، وبين الوجود والدور السياسي وا
ونقصد بهذا  -والمغرب العربي عموًما-لها. هنا، نجد لبًسا عانته بعض الدراسات األنتروبولوجية التي تناولت منطقة بالد الشام 

االلتباس أن الوجود المعنوي والرمزي للعشيرة ال يعني أنها تتمتع بوجود سياسي فاعل ومؤثر ومركزي. على سبيل المثال: لم يتمكن 
يرة من عشائر سورية إلزام أفراد عشيرته بموقف موحد من الثورة السورية، سواء كان موقفًا إيجابيا أم سلبيا، على زعيم أي عش

الرغم من المنزلة الرمزية الكبيرة للعشيرة في وجدان أبنائها. لذلك، فإن هذه الدراسة تقف على الضد من التيار األنتروبولوجي الذي 
ية مركزية في المجتمعات الشرقية عموًما. ومن أعالم هذا التيار الذي نظن أنه يضخم من دور العشيرة يعطي العشيرة منزلة سياس

يجعل من العشيرة أكبر مؤثر في النظامين السياسي واالجتماعي، ومحور و Dale F. Eickelmanاألنثروبولوجي ديل أيكلمان 
  . )11(الفعل السياسي في منطقة الشرق األوسط

  

  التاريخي للعشائر في سورية أوًال: الوضع

منذ زمن السلطنة العثمانية، كانت العشائر تخضع للسلطنة، وكان شيوخها محض وكالء للحكام المحليين أو مستقلين يدفعون 
الضرائب لها مقابل تركهم يعيشون بسالم. كانت غالبية العشائر تستمد قوتها ودورها من السلطات التي تمنحها لها السلطنة مقابل 

لخدمات التي تؤديها للحكومة العثمانية المركزية. بعض العشائر في البادية السورية البعيدة نسبيًا عن المدن حافظت على بعض ا
الوجود المستقل، ولم تتعاون مع السلطنة، إال في حدود ضيقة. لكنه كان استقالًال يعود إلى أن السلطنة كانت قادرة على إخضاع تلك 

كنها ليست مهتمة بذلك، فتلك العشائر ال تشكل خطًرا كبيًرا عليها أوًال، وألن فرض السيطرة على بوادي شاسعة العشائر لسلطتها، ول
  أمر خاسر، إذا تم قياس التكاليف بالمردود، ال سيما أن السلطنة غالبًا ما كانت مشغولة في حروبها داخل أوروبا. 

، على ما يقول 1910الضرائب للسلطنة العثمانية بقوة السالح في عام  على سبيل المثال، كانت عشائر "الدليم" و"شمر" تدفع
. اإلجراء البارز الذي يمكن أن )12(خبير العشائر األلماني ماكس أوبنهايم في موسوعته الضخمة عن العشائر في المنطقة العربية

، بتوطين أعداد كبيرة من النازحين من بعض مناطق يشار إليه هنا هو قيام السلطنة العثمانية، في الربع الثالث من القرن التاسع عشر
قتال جيوش السلطنة، وال سيما عدد من الشركس، في بعض المناطق القريبة من العشائر في محاولة منها للتضييق على تلك العشائر 

، هو الوقوف 1918الشام عام . عموًما فإّن الموقف العام لعشائر سورية، قبيل خروج السلطنة العثمانية من بالد )13(والحد من قوتها
  إلى جانب الشريف حسين في مشروعه إلقامة كيان عربي مستقل. 

 المملكة فيصل إلنشاء األمير قوات مع دمشق )15(الملحم طراد الحسنة وشيخ )14(الشعالن "دخل نوري 1918هكذا، في عام 
 ضد فيصل األمير لمصلحة والرقة الزور دير قعة بينالوا المنطقة على الفدعان عشيرة قوات سيطرت الفرات امتداد السورية. على

للقوات العربية  المادية العاصمة تكن لم إن الروحية، العاصمة كانت دمشق الرقة ال أن يزعم من الغازية، وهناك الفرنسية القوات
. وعندما احتل الفرنسيون )16(فيصل" األمير بقيادة السورية المملكة إقامة أجل من الكفاح في 1921 -1920سنتي  بين (البدوية)

وبسطوا سيطرتهم عليها، في منتصف عشرينات القرن العشرين، حاولوا وضع استراتيجية عامة للتعامل مع  1920سورية عام 
الوضع العام في سورية. قامت تلك االستراتيجية حينها بتقوية الفئات ضئيلة العدد، ومنها العشائر، واالعتماد عليها لمواجهة غالبية 

لسوريين الرافضين لالنتداب الفرنسي آنذاك من جهة، وعلى العمل على تخفيض مستوى تأثير العشائر نفسها، بوصفها من القوى ا
  . )17(المناهضة لذلك االنتداب وخططه، من جهة أخرى

وجوه  من وجًها بها، الصلة والعشائرية ذات العشائر، عدت الحربين العالميتين بين الفرنسية االنتداب هكذا، نجد أن "سلطات
لتحقيق أهدافها  استخدامها يمكن بحيث وشرقيًا، شاعريًا طابعًا الروابط األشكال من تلك على الوقت ذاته في وأضفت "التخلف"،

                                                   
                                                                                    .57)، ص2017( 19، عدد عمران للعلوم االجتماعية واإلنسانية، ديل أكيلمان، "االنتماء القبلي في وقتنا الراهن: التداعي والتحوالت" )11(
  .113، ص، البدوأوبنهايم )12(
  .85)، ص2016( 15، عدد جتماعية واإلنسانيةعمران للعلوم االداني تشاتي، "القبائل والقبيلة والهوية السياسية في سورية المعاصرة"،  )13(
، ومن كبار الشخصيات العشائرية في بالد الشام والجزيرة 1901) شيخ عشائر الرولة والكالس البدوية منذ عام 1942 -1847الشيخ نوري بن هزاع الشعالن ( )14(

مانيون ونفوه، غير أنه عاد بقوة إلى المنطقة، حتى إن اإلنكليزيين والفرنسيين وآل رشيد العربية. كانت عشيرته تشكل شبه دولة اعترفت بها األطراف جميعها. اعتقله العث
    وآل سعود كانوا يخطبون وده ويحسبون حسابه. توفي في دمشق ودفن بالقرب منها.

ويعد من الوجوه السياسية المعروفة في سورية في ) شيخ عشيرة الحسنة البدوية في حمص. سياسي وعضو في البرلمان السوري، 1946 -1885الشيخ طراد الملحم ( )15(
  إثر خالفات عشائرية. 1946أثناء االنتداب الفرنسي. قتل عام 

  .86تشاتي، "القبائل والقبيلة والهوية السياسية في سورية المعاصرة"، ص  )16(
 الكالسيكية السياسة واتبعوا قّوتهم، تعزيز إلى انتدابهم إبان الفرنسيون "سعى عاصرة):تقول تشاتي في دراستها القيِّمة (القبائل والقبيلة والهوية السياسية في سورية الم )17(

ق  في الموت من مسيرات الناجين األرمن وَمنحوا الالجئين الناشئة العربية القومية الحركة إضعاف محاولةٍ  في الدينية جميعها، األقليات صراحةً  ومن ثم دعموا تُسد"، "فّرِ
 خصوًصا زعماءهم، وشجعوا البادية البدو في الفرنسيون أتاتورك. وقسَّم كمال ضد سعيد الشيخ لثورة المناصرين لألكراد الجنسية كما منحوا السورية، الجنسية األناضول

  . 86البدو"، ص نشاط تنظيم هي وحدة 1920 سنة أُنشئت خاصة وحدة فرنسية بإشراف الخاصة دولتهم إقامة على الشعالن، نوري
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 العشائر والثورة السورية  
    األدوار واإلمكانات

. وتقسيمات سايكس بيكو سيئة الصيت مزقت العشائر السورية التي تعيش في البادية )18(األمم" عصبة عليها وافقت التي االستعمارية
ورية ووزعتها على دول عدة (سورية، لبنان، العراق، األردن، السعودية)، األمر الذي قد يكون وّجه ضربة من العيار الثقيل الس

لتلك العشائر لم يسبق أن تعرضت لها منذ مئات السنين. توزعت العشائر السورية، البدوية وغير البدوية (عنزة، شمر، الحسنة، 
لسبعة، الفضل، البوشعبان، العقيدات، البقارة، الدليم، العفادلة، الجبور، طّيِ، العبيدات، النعيم، جيس الفدعان، الرولة، بني خالد، ا

. وقل مثل هذا األمر حول )19((قيس)، الولدة، البوعساف، البو خميس، البوعاصي..) بين سورية والعراق والسعودية واألردن ولبنان
  ها. بقية العشائر التي يضيق المجال عن ذكرها كل

هكذا، يمكن القول إنه خالل مدة االنتداب الفرنسي زاد وضع العشائر تعقيًدا في سورية. هناك أعداد كبيرة من عشائر بدوية 
هاجرت ذهابًا وإيابًا بين سورية والسعودية، إما بسبب الصراع السياسي بين عشائر منطقة نجد والحجاز، أو بسبب بعض الخالفات 

الترسيم الجديد للحدود. أكبر الخاسرين من ترسيم الحدود الجديد كانت العشائر البدوية التي أصبحت عشائر مع الفرنسيين، أو بسبب 
ذات أعداد قليلة في سورية، بالمقارنة ومرحلة ما قبل اتفاق سايكس بيكو. هذا يعني تراجع قوتها ومنزلتها وقدرتها على التأثير، حتى 

في السعودية واألردن، ما يفسر حرصها الشديد على توطيد صالتها بالسعودية التي أدركت  إن عدًدا من زعمائها هاجروا واستقروا
  أهمية تلك الصالت وإمكان استثمارها سياسيًا.

. )20(سمح الفرنسيون بهجرة عدد كبير من أبناء العشائر الكردية إلى الشمال السوري الذي تشكل العشائر العربية غالبية سكانه
انوا يدعمون بعض العشائر الكردية في صراعها مع الدولة التركية، بعد أن منح اتفاق لوزان بعض المناطق التي طبعًا الفرنسيون ك

وأدت إلى هجرة بعض زعماء العشائر الكردية  )21(1925يسكنها أكراد لتركيا، األمر الذي أدى إلى اندالع "انتفاضة كردية" عام 
قر عدد كبير من أكراد تركيا في الشمال السوري، وقل مثل ذلك عن األرمن الذين هاجروا . هكذا، است)22(إلى منطقة االنتداب الفرنسي

تمت في إطار صراع الفرنسيين مع األتراك، من أعدائهم في الحرب  كلها إلى سوريا في مرحلة االنتداب الفرنسي. تلك الهجرات
، بين األتراك واألوروبيين المنتصرين في 1923في عام . في عشرينيات القرن العشرين وبعد اتفاق لوزان )23(العالمية األولى

الحرب العالمية األولى، قّدمت فرنسا تنازالت مهمة لألتراك، وتخلت عن مناطق سورية لهم، لقاء تخلي األتراك عن مناطق في 
، حيث إن كًال من 1922اليونان وإيطاليا ومناطق أخرى. ذلك أن الشمال السوري بقي تقريبًا خارج السيطرة الفرنسية حتى عام 

فرنسا وتركيا كان يتقاتل عبر عشائر المنطقة والقليل من القوات العسكرية. هكذا، قاتلت العشائر الكردية إلى جانب الفرنسيين وقاتلت 
  .   )24(عشائر العقيدات إلى الجانب التركي، أما عشائر عنزة فقد انقسمت وقاتلت إلى جانب الطرفين

مية التي جعلت أكثر العشائر تقف في غالبية األحيان ضد الفرنسيين تعود إلى "تكتيكهم المزعج بوضع لعل النقطة األكثر أه
العشائر بعضها ضد بعض أو استغالل التنافس بين العشائر، والنفوذ التسلطي للحاكم الفرنسي المقيم واستخدامه العمل القسري على 

ورات ضد االحتالل الفرنسي كانت ثورات ذات طابع عشائري، حتى أن حنا بطاطو . هذا ما يفسر أن غالبية الث)25(نحو ال مثيل له "
  . )26(ترجع، في أحد أهم أسبابها، "إلى التهديد الفرنسي الصريح لنظام آل األطرش الراسخ" 1925يرى أن الثورة السورية عام 

  

  ثانيًا: العوامل التي أدت إلى تأكل دور العشيرة السورية

العربية الناشئة، بعد خروج الفرنسيين والبريطانيين من بالد الشام والعراق والمغرب العربي ومصر،  رفعت غالبية الدول
شعارات التحديث والقومية والمدنية، مستفيدة من المد القومي الواسع الذي ترعرع في ظل مرحلة االستعمار، بما هو ردة فعل على 

حيان إلى التخطيط للبقاء في المنطقة العربية لمراحل طويلة، وتحويل هذه المنطقة سياسات الدول االستعمارية التي سعت في غالبية األ
إلى دويالت تتمتع بحكم شبه ذاتي يتبع الدول االستعمارية الكبرى. بالطبع، هذا لم يحصل بسبب الحرب العالمية الثانية وتراجع قوة 

                                                   
  .82تشاتي، "القبائل والقبيلة والهوية السياسية في سورية المعاصرة"، ص )18(
شائري: عشيرته الصغرى بعض هذه العشائر تجمعها تحالفات نضم تجمع عشائري أكبر، وهذا يعني أن أبناء بعض العشائر يشعر أنه ينتمي إلى مستويين من التمثيل الع )19(

نزة على سبيل المثال تضم عشائر عدة: الفدعان، الرولة، العمارات. هذا ينطبق على معظم العشائر مثل البوشعبان والعقيدات. يضاف والعشيرة األم إذا جاز التعبير. فعشيرة ع
ذلك: عشيرة ض. من أمثلة غلى ذلك أن العشيرة الواحدة، وبسبب االمتداد الجغرافي الواسع، قد تتحول إلى عشيرتين أو أكثر، وتكون هذه العشائر مستقل بعضها عن بع

  "النعيم" في الجوالن ودرعا ليس لها عالقة مع عشيرة النعيم في الرقة أو عشيرة النعيم في حمص وحماة. 
اء القومي ّلية. يذكر أن االنتمالمكون الكردي في شمال سورية يتألف من عشائر، مثله مثل المكون العربي. ومن العشائر الكردية المعروفة هناك: الكابارة، الكيكية، الم )20(

  أن العشائر الكردية أقلية في شمال سورية.  لدى العشائر الكردية له األولوية على االنتماء القبلي، بعكس القبائل العربية التي تعطي األولوية لالنتماء العشائري، وهذا يعود إلى
ديني في منطقته. االنتفاضة اندلعت احتجاًجا على تنصل األتراك من التزاماتهم تجاه تسمى انتفاضة الشيخ سعيد بيران، نسبة إلى زعيمها الشيخ سعيد، وهو شيخ ذو نفوذ  )21(

المدارس، مثلما منعت التحدث بها  األكراد التي تعهدوا بها في اتفاق لوزان، حيث لجأت الحكومة التركية إلى التضييق على الثقافة الكردية ومنعت تدريس اللغة الكردية في
عدد  لعامة، وذلك في إطار سياسة التتريك المعروفة آنذاك. تمكنت القوات التركية القضاء على االنتفاضة، وأعدمت عدد من زعمائها، في حين فرفي الشوارع واألماكن ا

   كبير من األكراد إلى سورية والعراق وإيران.
  . 115، ص1، جالبدوأوبنهايم،  )22(
  .88 -86ص  سورية المعاصرة "،تشاتي، "القبائل والقبيلة والهوية السياسية في  )23(
  .115 -114، ص 1، ج، البدوأوبنهايم )24(
، عبد هللا فاضل ورائد النقشبندي (مترجمان)، (بيروت: المركز العربي لألبحاث ودراسة فالحو سورية: أبناء وجهائهم الريفيين األقل شأنًا وسياساتهمحنا بطاطو،  )25(

  .191)، ص2014السياسات، 
  . 191ص سورية، فالحوبطاطو،  )26(
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بر، مثل الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي، إضافة إلى تلك اإلمبراطوريات العظمى وبروز قوى كبرى أخرى لديها طموح أك
  المقاومة الطويلة والمستمرة التي لقيتها تلك الدول من قبل شعوب المنطقة.

نظرت الدول العربية الحديثة ذات التوجه القومي، في مرحلة ما بعد االستعمار، إلى العشائر بوصفها كيانات متخلفة وتقليدية 
لقومي، ولذلك لجأت إلى سياسات تقوم على الحد من سلطة العشائر وتجريدها من مصادر قوتها التقليدية، مع ومناهضة للتوجه ا

 ترى تلك الدول أنها في غنى عنها.  كالتالتعامل الحذر والهادئ مع تلك العشائر خوفًا من الدخول في تعقيدات ومش

  

  المد الوطني والقومي .1

بعينياته وخمسينياته المرحلة الذهبية للتوجهات الوطنية والقومية في سورية، فقد تأسست تُعد ثالثينيات القرن العشرين وأر 
، (حزب 1947عشرات األحزاب والحركات التي ترفع شعارات وأسماء قومية ووطنية وحداثية. هكذا، تأسس (الحزب الوطني) عام 

، إضافة إلى (الحزب 1946ية الدستورية) عام ، (حزب الكتلة البرلمان1948، (الحزب الجمهوري) عام 1948الشعب) عام 
، (حزب التعاون 1932، (الحزب القومي السوري االجتماعي) عام 1940، (حزب البعث العربي) عام 1944العربي) عام 

، (حزب عصبة العمل 1955، (حزب الكتلة الشعبية االشتراكية) عام 1938، (حزب اإلخوان المسلمون) 1940االشتراكي) عام 
 .)27(1933ي) عام القوم

على العموم، فإّن المالمح العامة لهذه األحزاب تعطي األولوية لقضايا الوحدة والعروبة واإلصالح الزراعي واالشتراكية والنظام 
 الجمهوري البرلماني، من دون أن ننسى صعود قضية تحرير فلسطين وأخذها األولوية شبه المطلقة في برامج تلك األحزاب معظمها

، حتى إن مؤلف كتاب (األحزاب السياسية في سورية) يالحظ أن غالبية تلك األحزاب أخذت تضيف إلى أسمائها الحقة "الوطني، )28(
. لعل هذا ما يفسر طول أسماء بعض )29(القومي، العربي، االشتراكي، الديمقراطي)، بحيث أخذت تعبر عن هوية الحزب وتوجهاته

ع أكبر عدد من اللواحق الممكنة، حتى تحصل على أكبر عدد من المؤيدين. يقول أحد برامج األحزاب، من حيث إنها تريد أن تجم
حزب (عصبة العمل القومي)، على سبيل المثال: "يجب أن تهدف النهضة االجتماعية إلى رفع مستوى األمة العربية وحفظ خصائصها 

بط بين أفرادها وتوحيد أميالهم وإنماء الحس القومي فيهم وتعميم ومميزاتها القومية ونشر كوامن قوى أبنائها جميعًا، وتوطيد الروا
من الواجب مقاومة كل عصبية غير العصبية القومية والقضاء على العصبيات العائلية أو  -الرفاه وبسطة العيش لسائر طبقاتهم. 

 .)30(إحداها أساًسا للحركات الوطنية"المذهبية أو المحلية التي يجب أن تذوب وتفنى في سبيل المصلحة القومية وأال يتخذ من 

على الرغم من ذلك، فإّن األمور غالبًا ما تتداخل والمصالح قد تجمع وتفّرق، فاتفاق سايكس بيكو لم يمزق العشائر السورية 
دة ورسوًما فحسب، بل أوجد صعوبات جديدة للتجار السوريين الذين وجدوا مشكلة في الحدود الجديدة التي تعني تعقيدات إدارية جدي

العشيرة األكثر عدًدا في دير  –إضافية وقوانين مختلفة. هذه الوضعية مثًال دفعت بجالل السيد وهو أحد وجهاء عشيرة "الخرشان" 
إلى التحالف مع ميشيل عفلق، أحد زعماء حزب البعث وابن أحد كبار تجار الحبوب، تحت  -الزور في أربعينيات القرن المنصرم 

عربية. فابن التاجر يريد إلغاء الحدود والرسوم وتحرير التجارة، وابن العشيرة يريد لم شمل أبناء عشيرته، والخروج شعار الوحدة ال
  . )31(بدير الزور من وضعية العزلة التي أخذت تعيشها، جّراء فصلها عن محيطها العراقي الحيوي

 1970من قبل حزب البعث الحاكم، ثم عام  1963سورية عام ال شك في أّن إغالق الحياة السياسية والحزبية واإلعالمية في 
من قبل حافظ األسد، وحصر العمل الساسي بما أسماه حافظ األسد بـ "الجبهة الوطنية التقدمية"، وهو تجمع يجمع (حزب البعث) مع 

أو التعبير عن انتماء خارج  ثالثة أحزاب ناصرية هامشية وأحد أجنحة (الحزب الشيوعي)، ألغى أي إمكان للعمل السياسي العام
نطاق ذلك التحالف الذي كان يثير سخرية السوريين؛ ألنه في الحقيقة ليس أكثر من دمية أو واجهة يحكم من ورائها العسكر بقيادة 

والمعلمين األسد األب. هذا يعني، من جملة ما يعني، أن الروابط االجتماعية وأشكال التضامن التي تشكلها األحزاب ونقابات العمال 
واتحادات الفالحين والطالب وعالقة أعضاء مجلس الشعب بناخبيهم، لم يعد لها وجود في المجتمع السوري، بسبب إفراغ تلك 
الكيانات من مضمونها وتدخل األجهزة األمنية وفروع (حزب البعث) في اختيار قياداتها، ال سيما أّن الجبهة الوطنية التقدمية احتكرت 

  في المئة من مقاعد تلك النقابات واالتحادات، إضافة إلى النسبة ذاتها من مقاعد مجلس الشعب. 66لنفسها نحو 

إفقار الحياة السياسية والنقابية واإلعالمية في سورية دفع بعدد كبير من السوريين إلى البحث عن كيانات تحقق لهم نوًعا من 
وريون أمامهم العشائر والطرق الصوفية واإلسالم السياسي، بوصفها كيانات التضامن والترابط ببقية مكونات المجتمع. هكذا، وجد الس

                                                   
  .34، 30، 33)، ص 2001(لندن: رياض الريس للكتب والنشر،  األحزاب السياسية في سورية السرية والعلنيةهاشم عثمان،  )27(
أواسط األربعينيات،  يركز حنا بطاطو على الجانب االقتصادي والتجاري في انتشار األفكار القومية. مثًال، يذكر أن من بين أربع أشخاص أسسوا (حزب البعث) في )28(

سايكس بيكو التي أوجدت هناك ثالثة منهم (ميشل عفلق، صالح الدين البيطار ومدحت البيطار) أبناء عائالت تعمل في تجارة الحبوب التي تضررت كثيًرا من تقسيمات 
) هو الوحدة العربية ال غيرها. الوحدة هنا مطلب أساسي للتجار المتطلعين الحدود والرسوم الجمركية بين البلدان العربية الناشئة. هذا ما يفسر أن أول شعار لـ (حزب البعث

   .215، صفالحو سوريةإلى األسواق الكبرى غير المثقلة بالرسوم الجمركية أو بتعدد القوانين من بلد إلى آخر. راجع: بطاطو، 
  . 53، صاألحزاب السياسية في سورية السرية والعلنيةعثمان،  )29(
  .144، صاألحزاب السياسية في سورية السرية والعلنيةعثمان،  )30(
  .216-215، ص ، فالحو سوريةبطاطو )31(
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 العشائر والثورة السورية  
    األدوار واإلمكانات

اجتماعية تحقق لهم الدفء االجتماعي وتحقق نوًعا من الترابط الذي يحتاج إليه اإلنسان، من حيث هو كائن اجتماعي. ولم يكن هناك 
أحد مبادئها األساسية منذ مئات السنين، ولعل هذا أي خوف من الطرق الصوفية، وال سيما أنها تجعل من عدم التدخل في السياسة 

ما يفسر استمرارها في الوجود منذ زمن بعيد، والمشكلة قد تأتي من العشائر أو (جماعة اإلخوان المسلمون). مع نهاية السبعينيات 
إلخوان حتى النهاية والقضاء عليها وبداية الثمانينيات من القرن العشرين، حسم األسد األب خياراته العسكرية والسياسية في مواجهة ا

بأي ثمن كان. هذه المواجهة الطويلة والقاسية على السوريين جعلت األسد األب يفكر بتخفيف التوتر مع باقي فئات الشعب السوري 
  وفتح قنوات للتواصل وإعادة بناء الثقة، بعد المجازر التي ارتكبت في حماة وجسر الشغور وحلب وغيرها. 

لة زعماء العشائر السياسية ومحدودية قدرتهم على تعبئة عشائرهم، ولجوئهم إلى الدخول في لعبة التحالفات السياسية تراجع منز 
منذ زمن الفرنسيين، جعل حافظ األسد يسمح لالنتماء العشائري بالظهور؛ ألن زعماء تلك العشائر أضعف مما كانوا عليه في السابق 

هم لتسويق نظامه وجلب مزيد من الدعم، عبر سياسة الترغيب والترهيب التي يلجأ إليها الجميع أوًال، وألنه يمكن ضبطهم واستغال
دلة ثانيًا، ال سيما أن استغالل الخالفات العشائرية أمر في غاية السهولة وكان يحقق فوائد للعثمانيين والفرنسيين، على حٍد سواء. والمعا

د هي: من يريد أن تكون له مكانة أو وجاهة مع بعض المكاسب والسطوة، فهذا أمر التي فهمها زعماء العشائر في عهد حافظ األس
متاح، ولكن فقط لمن يقدم أكبر قدر ممكن من الوالء والطاعة للنظام األسدي، ولمن يسّهل ذلك النظام ويسّوقه ويخدمه بأكبر قدر 

ورهم الشخصية. بالمقابل، دخلت الغالبية العظمى عالم السياسة ممكن. هكذا، نأى القلة القليلة بأنفسهم عن عالم السياسة وتفرغوا ألم
  والوجاهة، بالشروط غير المكتوبة التي وضعها األسد األب وأجهزته االمنية. 

في المئة من مقاعد  66الواجهة التقليدية التي عادة ما يدخل شيوخ العشائر منها إلى السياسة في سورية هي مجلس الشعب، فـ 
مقعد وفق انتخابات عام  250مقعد من أصل  84في المئة (أي نحو  33جوزة سلفًا للجبهة الوطنية التقدمية. بقي مجلس الشعب مح

) من المقاعد التي يتنافس عليها شيوخ العشائر وكبار التجار. ريف المحافظات السورية يكاد يوازي مركز المدينة، إضافة 1990
ية يسكنه المهاجرون من الريف. هكذا، كان غالبية أعضاء مجلس الشعب المستقلين إلى أن القسم المستحدث من المحافظات السور

في المئة) هم من شيوخ العشائر ووجهائها. وعلى الرغم من ذلك، فإن المقاعد المستقلة ألعضاء مجلس الشعب قليلة،  33(نسبة الـ 
بعض األحيان. على سبيل المثال، فإن لمحافظة الرقة األمر الذي يزيد من حدة التنافس بين شيوخ العشائر، بصورة هستيرية في 

الواقعة في شمال سورية التي يقارب عدد سكانها مليون نسمة مقعدين مستقلين فقط. هذا التنافس الحاد كان يسبب خالفات بين العشائر 
  ؤساء األجهزة األمنية، تكسبًا للمال. أو داخل العشيرة الواحدة، ويزيد من توتر تلك الخالفات التزوير الذي يلجأ إليه المحافظون ور

لعل ما يؤكد ضعف منزلة زعماء العشائر وتراجعها في سورية، في مرحلة حكم آل األسد، هو كثافة التزوير وصفاقته في كثير 
ا ما يجاهرون من األحيان. نقصد بالصفاقة أنه كثيًرا ما يتم التزوير بطريقة شبه علنية، حتى أن بعض رؤساء األجهزة األمنية كثيرً 

بأن شيخ عشيرة معينة سينجح مهما كان الثمن، في تحد علني لشيوخ العشائر األخرى، ويروي أهالي الحسكة والرقة حوادث كثيرة 
 . )32(من هذا القبيل

  

  تمدين المجتمع واألرياف .2

تماعي واالقتصادي، تحديث كان العنوان العريض لسياسات الحكومات السورية في مرحلة ما بعد االستقالل، في المستوى االج
الحياة االجتماعية ومناطق الريف، عبر افتتاح المدارس وتقديم الخدمات العامة وإنشاء الطرق وحل المشكالت الكبرى قدر المستطاع، 

بالسلم االجتماعي،  وطبعًا هذه األمور ال تتم من دون أخذ المقابل السياسي. أما المقابل، فكان التزام العشائر والكتل االجتماعية والدينية
وخضوعها للقوى السياسية التي تحكم في دمشق، وإدراج نفسها في الخطط والتحالفات والسياسات العامة لتلك القوى. يقوم برنامج 
أحد األحزاب الناشطة في مرحلة ما بعد االستقالل مثًال على "وجوب تحضير البدو وربط مقدراتهم بمقدرات بالدهم. وجوب العناية 

بقة العاملة والعمل على نشر الثقافة فيها وإيصال نور العلم إليها بكل وسيلة، ووجوب رفع مستوى القرية االجتماعي والثقافي بالط
  .)33(والصحي، بصفتها األساس التي يبنى عليها هيكل البالد العمراني واالجتماعي"

ا ما تشير إلى اهتمام ملفت لالنتباه من قبل معظم الحكومات لذلك نجد أن غالبية المصادر التاريخية لمرحلة ما بعد االستقالل كثيرً 
السورية في الريف ومناطق العشائر، من حيث التوسع في المدارس وإنشاء الطرق وتقديم الخدمات العامة. على سبيل المثال، قام 

برفع عدد المدارس في تلك المنطقة محافظ الجزيرة (الحسكة حاليًا) الذي ينتمي إلى تيار شكري القوتلي في منتصف األربعينيات 

                                                   
فق ما بات يعرف بـ "القائمة مثًال في محافظة الحسكة غالبًا ما تقوم األجهزة األمنية وفرع (حزب البعث) وُشعبه وفرقه بتوجيه الناخبين إلى انتخاب شيوخ محددين، و )32(

منية دفع غالبية قطع الطريق على بعض وجهاء األكراد الذين ال ترغب األجهزة األمنية بدخولهم إلى مجلس الشعب. هذا اإلجراء الذي تلجأ إليه األجهزة األالمغلقة"، وذلك ل
االنتخابات يصبح ضعيفًا على صناديق  شيوخ عشائر الحسكة إلى طلب رضا تلك األجهزة، حتى ال يتم إخراجها من لعبة االنتخابات. وروى لي أحد الشهود أن اإلقبال على

بسبب شعور القائمين عليها بعدم  االقتراع في الحسكة عندما "تغلق القائمة"، وبعض صناديق األقتراع تتوقف وتغلق أبوابها قبل ساعات من انتهاء الموعد المحدد لالنتخاب،
  جدوى االستمرار بسبب معرفة غالبية الناس بأسماء الفائزين مسبقًا. 

  .145، صاألحزاب السياسية في سورية السرية والعلنيةعثمان،  )33(
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، مثلما أنشأ عدًدا من الطرق االستراتيجية التي تربط بين القامشلي 1949مدرسة في عام  144إلى  1945مدرسة في عام  64من 
  . )34(والحسكة والمالكية وعامودا

ي تسكنه أغلبية عشائرية. وقد هكذا، يمكن القول: إّن التوسع في المدارس والخدمات شمل معظم مناطق الريف السوري الذ
بوتائر مختلفة، وبحسب ما كان يسمى في مرحلة حكم حافظ األسد بـ "الخطط الخمسية"، يقول  2011استمر ذلك التوسع حتى عام 

 : لقد أصبحت القرية السورية "على غير ما كانت عليه، بل على نقيضه، فأنّى1991رئيس (االتحاد العام للفالحين في سورية) عام 
اتجه البصر يجد كل مقومات الحداثة والتطور: مياًها نقية وكهرباء، وطرقات ومدارس ومعاهد ومراكز صحية، جسوًرا وسدوًدا 

  .        )35(ووسائل مواصالت متطورة"

      

  ثالثًا: العشائر والموقف من الثورة السورية 

 المرحلة السلمية من الثورة . 1

، وهو 10/6/2011تنسيقيات الثورة السورية ذروته من أجل استقطاب العشائر يوم الجمعة بلغ الصراع بين النظام السوري و
اليوم الذي أطلقت عليه التنسيقيات اسم "جمعة العشائر"، ونّظم محافظ الرقة "مؤتمر العشائر" في اليوم نفسه. وكانت تنسيقيات الثورة 

تخاذ مواقف إيجابيّة من فعاليات الثورة، األمر الذي يزيد من الضغط تريد من "جمعة العشائر" تشجيع الزعامات العشائرية على ا
على النظام، ال سيما أن مشاركة المناطق ذات األغلبية العشائرية بالتظاهرات، خاصة في الرقة والحسكة، كانت محدودة بالقياس إلى 

عارمة ونزلت أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى بقية المناطق في ذلك الحين. بالفعل، فقد شهد ذلك اليوم مواجهاٍت وتظاهراٍت 
الشوارع، وشهدت حماة أكبر عدد للمتظاهرين في ذلك اليوم، مثلما شاركت في تظاهرات "جمعة العشائر" مناطق درعا ودير الزور 

متظاهًرا تقريبًا برصاص قوات أمن النظام السوري في ذلك  قُتل ثالثونوريف دمشق والرقة والقامشلي وإدلب ومناطق أخرى. 
  .  )36( متظاهرين في الالذقية 6متظاهر في بلدة معرة النعمان التابعة إلدلب و 11اليوم، منهم 

غير أن األمر لم يكن له تأثير كبير، فقد كانت الزعامات التي حضرت مؤتمرات العشائر الداعمة للنظام كثيرة وذات وزن 
ي واضح. الزعماء العشائريون الذين قرروا الوقوف إلى جانب الثورة علنًا ووضوًحا قليلون، وغالبية زعماء العشائر الذين عشائر

ساندوا الثورة هم من مشايخ الصف الثاني أو وجهاء طامعون في المشيخة أو لديهم رغبة في المنافسة عليها أو ليس لديهم تقدير 
ما يؤدي إلى ظهور زعماء بسيطين أو مغامرين أو ذوي سمعة غير  العشيرة كثيًراارث منصب شيخ لزعيم العشيرة، ال سيما أن تو

محمودة. ومن أبرز زعماء العشائر الذين انحازوا إلى الثورة منذ البداية كان نواف البشير شيخ عشيرة (البقارة) في دير الزور، 
، ومحمد الحلو أحد مشايخ عشيرة (عدوان) في الحسكة. اشتهر نواف وعبد اإلله بن ثامر الملحم شيخ قبيلة (المنابهة) في حمص

البشير بخطبه الرافضة سياسات النظام القمعية ومطالبته بالحوار الجاد والبناء، بعيًدا عن إطالق الرصاص ضد المدنيين. بعد اعتقاله 
. أما عبد اإلله بن ثامر، فعرف بدوره الفعال في من قبل النظام واإلفراج عنه غادر إلى تركيا، ليواصل نشاطه المعارض ضد النظام

  أوساط المعارضة ومحاولته توحيد جهد العشائر في الخارج ضد النظام السوري.

أما النظام السوري، فقد نّظم في يوم "جمعة العشائر" مؤتمر شيوخ العشائر في الرقة، فحضره عدد كبير من زعماء العشائر 
زعماء ووجهاء من العشائر (السبخة، (المجادمة، الناصر، العفادلة، البوعساف، البوخميس، النعيم،  في الرقة ومناطق األخرى، ومنهم

جيس)، وذلك الستثمار منزلتهم االجتماعية بين أبناء عشائرهم، ال سيما أن النظام كان قلقًا من تزايد عدد المتظاهرين. وأما بالنسبة 
ة والرقة وريف حلب وريف حمص وريف درعا وريف حماة ومناطق أخرى، فقد إلى أبناء العشائر في ريف دير الزور والحسك

ارتفعت وتيرة المشاركة في التظاهرات، حتى إّن عناصر المفارز األمنية والقطع العسكرية في تلك المناطق لم يجرؤوا على االبتعاد 
  عن مقراتهم أكثر من مئات األمتار. 

المتظاهرين، للحد من أعدادهم المتزايدة، وكان قرار مشاركة أبناء العشائر في استمر النظام في سياسة إطالق النار على 
التظاهرات أو عدمه شخصيًا، ويتخذه كل فرد بنفسه، فليس لشيوخ العشائر أي تأثير فيه، ال سلبًا وال إيجابًا. كانت الخالفات تحدث 

األيام اعتاد الناس على عدم التدخل كثيًرا في آراء اآلخرين بين أفراد العائلة الواحدة وقد تتطور إلى صياح وشجارات، ولكن مع 
المخالفين في الرأي. الصراع عن طريق المؤتمرات استمر حتى اليوم، فقد عقدت المعارضة مؤتمرات كثيرة لشيوخ العشائر 

                                                   
ئلة التحول من البدونة إلى العمران الحظريمحمد جمال باروت،  )34( ورية: أس ة  التكوين التاريخي الحديث للجزيرة الس (بيروت: المركز العربي لألبحاث ودراس

  .533 -532)، ص2013السياسات، 
  . 032ص ، فالحو سورية،بطاطو )35(
  :راجع موقع المرصد السوري لحقوق اإلنسان )36(

https://ar-ar.facebook.com/syriahro 
  

 



 

    دراسات 456  

 العشائر والثورة السورية  
    األدوار واإلمكانات

، ليصبح 16/4/2012ريخ المعارضين، بهدف توحيد جهدهم والتنسيق في ما بينهم، حيث تّم تشكيل مجلس العشائر في اسطنبول بتا
  بعد ذلك جزًءا من (المجلس الوطني السوري). 

، وضّم 20/11/2017عقد (تجمع عشائر أحرار الجنوب) مؤتمرين له وكان آخرهما في بلدة الطيبة (شرق درعا) بتاريخ 
ممثلين عن عشائر درعا وقرى السويداء، وأعلن التجمع أن موقفه هو "مواجهة التطرف المتمثل بتنظيم داعش والميلشيات الطائفية 

، تحت شعار 10/12/2017ى للعشائر والقبائل السورية) مؤتمًرا في إسطنبول بتاريخ . وعقد (المجلس األعل)37(في جنوب سورية"
"العشائر والقبائل السورية الضامن لوحدة النسيج السوري الوطني.. دعم االستقرار وعودة المهجرين"، وقال المنظمون: إّن حوالى 

عربية وكردية ودرزية وتركمانية وآشورية. ونّظمت  زعيًما ووجيًها قبليًا حضر المؤتمر، وشارك فيه ممثلون عن عشائر 90
الحكومة السورية المؤقتة التابعة لالئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة مؤتمرين للعشائر السورية المعارضة: األول، في مدينة 

ه إنه يسعى إلى إفشال ، تحت عنوان "الجزيرة عربية وستبقى عربية"، وقال منظمو30/10/2017جرابلس (شمال سورية) بتاريخ 
، بقصد جمع أكبر قدر 25/12/2017"مشاريع االنفصال عن سورية". الثاني، في مدينة باب الهوى (ريف حلب الشمالي) بتاريخ 

  من العشائر وتنسيق جهدهم وتشكيل مجلس شورى للعشائر، بحيث يتبع الحكومة المؤقتة.

ودير الزور والرقة ودمشق، وظهر فيها عدد كبير من شيوخ العشائر لقد نظم النظام السوري مؤتمرات للعشائر في الحسكة 
يونيو/حزيران  19على شاشات التلفزيون وهم يكيلون عبارات الثناء والتقدير للنظام. ونظم النظام مؤتمًرا للعشائر في دمشق في 

العراق، حيث رفض أحد أبرز المتحدثين في ملك األردن إلى تسليح أبناء العشائر في سورية و عبد هللاللرد على دعوة الملك  2015
، داعيًا إياه للتعاون مع "الجيش السوري" في المجال األمني ومحاربة اإلرهاب. عبد هللالمؤتمر، وهو محمد الفارس، دعوة الملك 

يطرة الشيعة على عبر مرة عن خشيته من وجود مخططات إلنشاء ما يسمى "بالهالل الشيعي" الذي يعني س عبد هللاويذكر أن الملك 
غالبية سورية والعراق، مثل ما أعلن عن تخوفه من تفاقم سلطة (تنظيم الدولة اإلسالمية) في سورية والعراق، وهذا يعني أنه كان 
يريد تسليح عشائر سورية والعراق لمواجهة الخطر المزدوج. األردن أوكلت إلى الشيخ علي مذود الجاسم "رئيس مجلس العشائر 

  لسورية" مهمة الحشد العشائري لنظرية تسليح العشائر السورية. والقبائل ا

تقوم نظرية الشيخ الجاسم على أن من خطَّط وسهَّل نشوء (تنظيم الدولة اإلسالمية) هو النظام السوري الذي يعد أكبر المستفيدين 
ا. لم يكتب لمشروع تسليح العشائر النجاح، من التنظيم، ولذلك فإن جيش العشائر معني بمحاربة النظام السوري والتنظيم في آن معً 

ألسباب كان من أبرزها عدم وجود توافق دولي على ذلك، والواليات المتحدة كانت معنية بمحاربة (تنظيم الدولة اإلسالمية) وحده، 
، شهد بداية 2016ولم تكن مهتمة بمحاربة النظام السوري. ونتيجة تحّسن الموقف العسكري والسياسي للنظام السوري خالل عام 

عودة بعض زعماء العشائر المعارضين للنظام إلى سورية وعقدهم مصالحات مع النظام السوري. وأشهر هذه المصالحات  2017
، وكان قد عاد قبله محمد الحلو إلى سورية، مصالًحا 2017مصالحة نواف البشير مع النظام السوري في شهر كانون الثاني/ يناير 

. وقد أّدت هزيمة (تنظيم الدولة اإلسالمية) في مناطق الرقة ودير 2014د صدور "عفو رئاسي" عنه في عام النظام السوري بع
الزور إلى ترك عدد كبير من زعماء ووجهاء العشائر ذلك التنظيم والتحالف مع (قوات سوريا الديمقراطية). يذكر أن هذه القوات 

تحالفين أو مقاتلين مع (تنظيم الدولة اإلسالمية) ترك التنظيم وقامت بالعفو عن الكثير سّهلت على أبناء وزعماء العشائر الذين كانوا م
  منهم وأدخلت قسًما منهم في صفوف قواتها.

هذا يعني أن بوصلة زعماء العشائر تتجه دائًما باتجاه األقوى، بعيًدا عن الرؤية السياسية والمواقف االستراتيجية، فمثًال نجد أّن 
الذي كان يدعو إلى سلمية الثورة وينتقد بشدة استخدام النظام للسالح ضّد المتظاهرين، قد خرج بعد ذلك على شاشة نواف البشير 

قال حينها أنه تعرض للتهديد وأن ضابًطا في األمن أجبره على ذلك، وهو -التلفزيون الرسمي ليمتدح النظام ويدعو للوقوف بجانبه 
ووصف عناصره بأنهم أتوا لنصرة الشعب السوري وأنه ترك صفوف المعارضة؛ ألنها تحولت  الذي أيد (تنظيم الدولة اإلسالمية)

إلى معارضة مسلحة، ونجده اليوم  يقود حملة لتنسيب أبناء قبيلته في لواء عسكري يُدعى بـ "اإلمام الباقر"، وهو يعمل في البادية 
  نواف البشير كثر. السورية بدعم من إيران وحزب هللا والنظام. إن أمثال الشيخ 

يستنتج من ذلك أن األفق العام لشيوخ غالبية العشائر يتعلق بالوجاهة والشهرة والمنزلة االجتماعية، ال أفقًا يتعلق بالسياسة 
ومتطلباتها. إّن غالبية الشيوخ الذين عادوا إلى "حضن الوطن" كانوا يعانون التهميش، نتيجة تشرذم المعارضة وضعفها، ويضاف 

لك أن ابتعادهم عن العشيرة وإقامتهم سنوات خارج البالد، في تركيا والسعودية وبلدان أخرى، قلل من منزلتهم داخل عشائرهم، إلى ذ
يمثلهم، ومنهم على سبيل المثال  -الذي غادر إلى تركيا لسنوات-فعشيرة (البقارة) مثًال أصبح لها شيوخ ال يرون أن نواف البشير 

  عشيرة البقارة في الشمال السوري".    نامس الدوش "رئيس مجلس 

  

                                                   
  لمعرفة المزيد حول هذا المؤتمر، يمكن العودة إلى التقرير والمقابالت التي اعدتها قناة (اآلن) عن المؤتمر: )37(

www.akhbaralaan.net 
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 المرحلة المسلحة من الثورة . 2

بعد تواصل نشاط الثورة السلمية أشهًرا عدة، وتوسعها لتشمل مناطق سورية كافة، ووصول عدد المتظاهرين في ساحات حماة 
ق النار على المتظاهرين، حتى وصلت ودير الزور وحمص وإدلب إلى مئات األلوف، أخذت أجهزة األمن تزيد من لجوئها إلى إطال

تكلفة المظاهرة الواحدة إلى مئات من القتلى. هذا االستخدام المفرط للقوة خلق شعوًرا لدى المتظاهرين بأنه ليس له نهاية، فدفع ببعض 
بعد ذلك المظاهر العساكر الذين انشقوا عن النظام إلى مرافقة التظاهرات بهدف حمايتها من رصاص األجهزة األمنية، ثم زادت 

المسلحة للثورة، بانشقاق أعداٍد كبيرة من العساكر والضباط من الجيش السوري ورفضهم أوامر إطالق النار على المتظاهرين 
واألحياء المدنية، ثّم تجّمعهم في كيانات مسلحة أخذت تنظم نفسها شيئًا فشيئًا، وتتصدى لقوات النظام التي دأبت على اقتحام المناطق 

ائرة، مخلفة الدمار والخراب في تلك المناطق. التطور األكثر أهمية في تلك المرحلة ظهور ما بات يعرف بـ "الجيش الحر" ولجوئه الث
  إلى مهاجمة أرتال قوات النظام التي تتنقل بين المدن السورية.  

تعلق بالجهاد والخالفة اإلسالمية، لم يطل األمر كثيًرا، حتى دخلت على الخط كتائب ذات توجهات إسالمية ترفع شعارات ت
تحولت غالبية المناطق الثائرة في سورية  2013وتصنف المجتمع السوري تصنيفات إسالمية ذات مسحة سلفية واضحة. مع عام 

إلى مناطق صراع عسكري عنيف بين الفصائل التي تحسب نفسها على الثورة من جهة، وقوات النظام والمسلحين المتحالفين معه 
جهة ثانية، وال سيما قوات من حزب هللا وبعض الفصائل العراقية الشيعية، إضافة إلى قوات عسكرية من األهالي أطلق عليها من 

  اسم "الدفاع الوطني"، وهي كتائب صغيرة سلحها النظام أو المتعاونون معه، لمساعدة النظام في األعمال العسكرية واللوجستية. 

ينتشر داخل المناطق التي سيطرت عليها كتائب المعارضة والكتائب ذات التوجه اإلسالمي، هناك شكل ثان من القتال أخذ 
ونقصد به القتال الشرس بين كتائب المعارضة نفسها، وال سيما القتال بين (تنظيم الدولة اإلسالمية) و (جبهة النصرة) في شمال 

رى في ريف دمشق. ويمكننا القول إنه ال توجد أية منطقة وقعت وشمال شرق سورية، والقتال بين جيش اإلسالم وكتائب إسالمية أخ
تحت سيطرة كتائب المعارضة إال ودار فيها قتال داخلي بين تلك الكتائب. طبعًا، غالبية معارك ذلك القتال انتهت بسيطرة الكتائب 

هة النصرة) أو (جبهة فتح الشام)، وهو االسم اإلسالمية المتشددة ذات المشروع اإلسالمي، وال سيما (تنظيم الدولة اإلسالمية) و (جب
يكون النظام  2018الجديد للجبهة وبعض الكتائب المتحالفة معها، على غالبية المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. مع حلول عام 

   السوري قد استرجع مناطق استراتيجية كثيرة كان قد خسرها في ريف حمص ودير الزور وريف دمشق وحلب وريفها. 

في بداية هذه المرحلة انخرط أبناء العشائر في النشاط العسكري، وأسسوا عدًدا من الكتائب العسكرية التي كان لها أدوار متباينة. 
بدأت هذه التشكيالت العسكرية إّما بجهد فردي بسيط، حيث يلجأ أحدهم إلى إنشاء كتيبة عسكرية وتمويلها، وإّما مستقًال أو بالتعاون 

رى. كان الدافع الرئيس لتلك الكتائب محاربة النظام الذي يشكل بالنسبة إلى أبناء العشائر رمًزا للظلم والفساد والقهر، مع جهات أخ
وال بد من محاربته وإسقاطه، خصوًصا وأن هناك شعوًرا عاًما لدى غالبية أبناء العشائر بأن النظام همشهم، تعليميًا واقتصاديًا 

  وسياسيًا لعشرات السنين. 

ثم ما لبثت تلك الكتائب الصغيرة أن اضطرت لالندماج في تشكيالت إسالمية عسكرية أكبر عدًدا وتمويًال وأكثر تنظيًما. ويمكن  
القول إّن غالبية أبناء العشائر غير المتعلمين في الريف انضموا إلى تلك الكتائب وأخذوا رواتب شهرية بانتظام، من دون أن يكون 

تعرضت للسحق  2015و 2014رأي في ذلك. والكتائب المحلية التي رفضت الخضوع لـ (داعش) في عامي لزعماء العشائر أي 
الكامل بسبب الفارق في التسليح واإلمكانات بينها وبين التنظيم (الدولة اإلسالمية). من أمثلة ذلك تعّرض كتائب ريف دير الزور 

مناطق سيطرة التنظيم. من هذه الكتائب التي تعّرضت للسحق الكامل:  والحسكة والرقة للسحق، وهرب ما تبقى من أعضائها خارج
، كتائب عشيرة الشعيطات (إحدى عشائر العكيدات) في دير )39(، "لواء أمناء الرقة" في الرقة)38("كتائب أحفاد الرسول" في الرقة

  داعش وجودها في المناطق التي سيطرت عليها.. طبعًا، هناك عشرات الكتائب واأللوية التي أنهت )41(، "لواء ثوار الرقة")40(الزور

لكن ما نريد أن نقوله هنا: إّن التوّجه العام ألبناء العشائر في هذه المناطق كان التوجه إلى الكتائب المحلية والمعتدلة في  
سالمية) ضّد المدنيين في توجهاتها اإلسالمية والمعادية للنظام. ولعل هذا ما يفسر العنف المفرط الذي مارسه التنظيم (الدولة اإل

المناطق التي سيطر عليها، وعدم اهتمامه كثيًرا ببناء حاضنة شعبية له، ال سيما أن غالبية أعضائه من خارج سورية. شهدت المرحلة 
يطرة النظام المسلحة انقساًما عموديًا بين أبناء العشائر تّم بحسب المناطق التي يعيشون فيها، فذهب أبناء العشائر التي تقع تحت س

إلى كتائب عسكرية تؤيد النظام ("الدفاع الوطني")، وذهب أبناء العشائر التي تقع تحت سيطرة المعارضة والكتائب اإلسالمية إلى 

                                                   
، األمر الذي قتل عدد من أفراد اللواء وهرب أفراده المتبقون 2013آب  13(لواء أحفاد الرسول) في محطة قطار الرقة بتاريخ قام (تنظيم الدولة اإلسالمية) بتفجير مقر  )38(

  التابعة للنظام السوري. 17كافة إلى خارج الرقة. يذكر أن قائد اللواء (الملقب أبو الحسن) قتل في معركة على حدود الفرقة 
، وإلى اآلن مصيره مجهول. بعد ذلك اضطر اللواء إلى االنضمام إلى حركة 2013المجيد العيسى الملقب (أبو طيف) اعتقله التنظيم في عام قائد هذا اللواء هو عبد  )39(

  ته على الرقة. ، عندما فرض التنظيم سيطر2014أحرار الشام لحماية نفسه، غير أن حركة أحرار الشام نفسها تعرضت للسحق في الرقة، وقتل أفرادها معظمهم في عام 
شخص قتلهم (تنظيم الدولة اإلسالمية). راجع  700قال أحد مشايخ عشيرة الشعيطات إن قرى العشيرة في ريف دير الزور تعرضت لمذبحة ذهب ضحيتها أكثر من  )40(

  المقابلة على موقع قناة الحرة:
https://www.alhurra.com/a/tribe-leader-syria-isis/379659.html  

اتلين، ال سيما أّن هناك آبار نفط في يذكر أّن هناك عدًدا من أبناء عشيرة الشعيطات كان مع التنظيم، األمر الذي زاد من تعقيد الموقف بين الطرفين، بسبب التحاسد بين المق
  المنطقة. 

  ويظن أن (تنظيم الدولة اإلسالمية) يقف وراءها. 2014ي تركيا عام لواء يقوده أحمد العثمان ويلقب أبو عيسى، من عشيرة (الولدة). تعّرض لمحاولة اغتيال ف )41(
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تلك التشكيالت. وفي ما يتعلق بمناطق دير الزور والرقة والحسكة وريف حلب لم يكن لدى أبناء العشائر فيها أي توجهات إسالمية 
كر، فنمط التدين العام هو النمط الصوفي. هذا يعني أن غالبية أبناء العشائر الذين انضموا إلى التنظيم الذي سيطر على تلك جهادية تذ

المناطق كان ألسباب اقتصادية تتعلق بالرواتب المغرية أو للحصول على مصادر للقوة، حيث يعطي (تنظيم الدولة اإلسالمية) 
  لهم تسليًحا يفوق تسليح الكتائب األخرى.  صالحيات واسعة ألعضائه، ويقدم 

أما في المناطق التي بقي النظام يسيطر عليها، فقد انتشرت قوات "الدفاع الوطني". ومن أشهر األمثلة على الكتائب الصغيرة 
قوم بها قوات النظام التي أنشأت في بدايات المرحلة المسلحة هناك الكتيبة التي أنشأها (آل بري) في حلب لمساندة العمليات التي ت

ومالحقة كل من يقف مع الثورة. ساعد النظام عشرات العشائر والزعامات العشائرية في الحسكة والقامشلي على تشكيل كتائب 
"الدفاع الوطني"، بحيث يشكل زعماء العشائر أو مقّربون منهم أو بعض الطامحين بزعامة في عشيرة كتيبة صغيرة أو كبيرة للقيام 

سكرية أو أمنية أو حراسة، من أجل المحافظة على األمن العام. الملفت لالنتباه أن كتائب "الدفاع الوطني" في القامشلي بأعمال ع
أخذت تغيّر من والءاتها وتنظم لـ "وحدات حماية الشعب" الكردية، مقابل الحصول على مكاسب وميزات من تلك الوحدات، أكثر 

  ها من قبل النظام. من المزيات والمكاسب التي تحصل علي

أّسس عدد من زعماء ووجهاء القبائل المعروفين كياناٍت عسكرية تلبّي مطامحهم بالقيام بأدوار كبيرة في مستقبل سورية،        
حيث أنشأ أحمد الجربا من عشيرة (شّمر)، الرئيس السابق لالئتالف ومؤسس (تيار الغد)، قواٍت عسكرية أطلق عليها اسم "قوات 

مقاتل. وأسس حميد دهام الجربا، أحد مشايخ عشيرة (شّمر) البارزين، قوات عسكرية باسم  3000"، ويقول: إنّها تتألف من النخبة
مقاتل. أّما نواف البشير شيخ (البقارة)، فقد أخذ يرعى بعد عودته إلى النظام  4000"قوات الصناديد"، يقول: إنّها تتكون من أكثر من 

  ء باقر اإلمام". قواٍت عسكرية تسمى "لوا

بغرض التحالف مع القوات األميركية  -في جزء من أهدافه-في ما بعد تبين أّن تأسيس بعض هذه الكيانات العسكرية الكبيرة كان  
التي تريد إخراج (تنظيم الدولة اإلسالمية) من الشمال والشمال الشرقي السوري. المشكلة التي حصلت مع تلك الكيانات أن أميركا 

ت التحالف مع القوات الكردية وتجاهلتهم. هذا االختيار غير المتوقع دفع ببعض زعماء العشائر إلى التحالف مع القوات الكردية. اختار
تأسس في  الديمقراطية) الذيمن هؤالء حميد دهام الجربا الذي تحالف رسميًا مع القوات الكردية ودخل في تحالف (قوات سورية 

)، حيث تّم تعيينه الحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة التي أنشأها (حزب االتحاد الديمقراطي) الكردي، 2015أكتوبر  -تشرين الثاني
ويشّكل قوامها األساسي (قوات حماية الشعب) التابعة لـ (حزب االتحاد الديمقراطي) الكردي، إضافة إلى عدد من أبناء العشائر 

  العربية.

ت لهم مواقف سياسية ونفوذ عسكري، استناًدا إلى إمكانات ذاتية، هناك حميد دهام من أبرز الزعماء العشائريين الذين كان
الجربا، شيخ قبيلة شّمر التي تستقر في الحسكة وريفها، مثلما لها امتداد كبير في العراق ودول الخليج العربي. تقوم نظرية الجربا 

ي بالنسبة إليه أن أبناء المنطقة من العشائر وأطياف المنطقة كافة على أن األولوية ألمن المنطقة وحمايتها من الطامعين، وهذا يعن
عليهم أن يتعاونوا ويتجنبوا الخالفات، وال يهتموا كثيًرا بالدعم الخارجي؛ ألنه في الغالب مشروط. النظرية الثانية لدى الجربا هي 

لثة لديه تقول: من يحكم دمشق يحكم سورية، وإّن األمور عدم معارضة النظام وعدم الوالء له؛ ألن األمرين غير نافعين. النظرية الثا
  . )42(تحسم في دمشق وليس في مكان آخر

يعتمد الجربا في تمويل قواته على ميسوري الحال من قبيلة (شّمر)، وعلى آبار النفط الموجودة في مناطق عشيرته. أّما موقفه 
كة، هو بحاجة إليهم وهم بحاجة له. إذا تّم تقسيم سورية إلى عدة دول، السياسي فهو التحالف مع األكراد، على مبدأ الحاجة المشتر

فإنه يعبّر بوضوح أنه سيقيم "إمارة شّمر"، غير أنه ال يسعى إلى ذلك إال إذا أجبرته األوضاع والتطورات المستقبلية، وهذا ما يفسر 
لنظام السوري من جهة ثانية. يرى الجربا أّن تقسيم حرصه على كسب وّد (حزب االتحاد الديمقراطي) الكردي من جهة، ومهادنته ا

سورية يمكن أن يتّم بهدوء وتعاون من األطراف كلها؛ ألنه بات من الواضح أّن النظام السوري ال يمكنه أن يفرض سيطرته على 
ة، ال سيما أّن عشيرة (شّمر) ، وأّن هذا النظام نفسه ال يمانع في النهاية تقسيم سوري2011كامل التراب السوري كما كان األمر قبل 
  واألكراد ال يشكلون خطًرا مباشًرا عليه. 

بالطبع، فإّن مثل هكذا حسابات متروكة لتطورات األوضاع في المنطقة ومواقف الدول الكبرى. يكاد يكون الجربا من الشيوخ 
ن تكون أوقاتًا جيدة في الوقت نفسه، بعيًدا عن القالئل الذين يعتمدون البراغماتية وينظرون إلى األوقات العصيبة على أنها يمكن أ

مع زعماء العشيرة  1920حسابات الثورة ومطالب الحرية والعدالة. يُذكر أّن مشروع إقامة "إمارة شّمر" كان اإلنكليز قد ناقشوه عام 
لبية مؤيدي النظام السوري كانوا آنذاك. هكذا، يظن الجربا أنّه من األفضل العودة إلى المربع األول، أي مطلب األمن واألمان. غا

يطرحون هذا الشعار وهم اليوم يتحّسرون عليه، أي أّن الثورة جعلتنا نفقد األمان الذي وفّره النظام في البالد طيلة العقود الماضية. 
شائر من أجل أن تأخذ هناك مربع أول آخر يرى الجربا ضرورة العودة إليه، وهو المربع األهم بالنسبة له، ونقصد به العودة إلى الع

دورها كامًال من جديد؛ ألنه يظن أّن السبب الرئيس في تمدد التطرف والحركات اإلرهابية هو غياب سلطة العشيرة السياسية والواقعية 

                                                   
  :BBCهذه المواقف طرحها في مقابلة تلفزيونية على تلفزيون  )42(

https://www.youtube.com/watch?v=FQWOgHhF27U 
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قده في المدة الماضية. فالعشيرة تبقى الكيان األقرب إلى قلوب أبنائها واألقدر على تأمين الدفء االجتماعي والعائلي الذي يفت
  المتطرفون. 

الجربا زعيم عشيرة تمتد داخل دول عدة (سورية، العراق، السعودية، األردن، الكويت)، ولذلك ال يمانع إذا ما تمت إعادة 
التي رسمت حدود دول المنطقة  1923أواصر عشيرته، وإعادة النظر في الحدود السياسية التفاق سايكس بيكو ومعاهدة لوزان عام 

. ومن شيوخ العشائر الذين يعتقدون أنه ال بد من العودة إلى )43(ووزعت العشائر في البادية العربية بين عدة دول في العصر الحديث
العشائر وإعطائها أدواًرا متقّدمة في المجتمع، للخروج من المشكالت التي تعانيها سورية اليوم، هناك نواف طراد الملحم أحد شيوخ 

ملحم "أّن بعض القيادات السياسية والعسكرية واألمنية لم تستطع إلى اليوم استقطاب شيوخ العشائر عشيرة (الحسنة) البدوية. يرى ال
وإعطائهم حقوقهم وليس امتيازات، لكسب ثقتهم. هناك شيوخ عشائر يتوارثون دورهم في رئاسة العشيرة تصنع لهم المخابرات 

ذه األجهزة، عندما يتحدث إلّيِ أحد شيوخ العشائر يقول: كيف أثق بالدولة واألجهزة األمنية شيوًخا جدًدا مهمتهم كتابة تقارير عند ه
السورية وهي ال تثق بي وأنا شيخ عشيرة ال أستطيع قضاء أي مراجعة ألي فرد من أفراد عشيرتي. لألسف تّم تهميش رؤساء 

ار الشخصيات وتصحيح العالقة مع رموز العشائر خالل العقود األربعة الماضية، واعتقد أّن األزمة ستسبب إعادة نظر في اختي
العشائر، ومع كل أسف تخلصنا اليوم من مخبر لكن أصبح هؤالء أمراء حرب يمتلكون ما ال تمتلكه العشيرة مجتمعة من أموال، 

  . )44(بطرق بات الجميع يعرفها"

نظام السوري وزعماء العشائر، ال سيما يثير حديث الملحم هذا كثيًرا من المشكالت المسكوت عنها في ما يتعلق بالعالقة بين ال
أّن الملحم محسوٌب على النظام، ويقطن في المناطق التي يسيطر عليها النظام، ويتحدث إلى جريدة محسوبة على النظام أيًضا. هذا 

جيعهم الصراع يعني أنه يستطيع الحديث بصراحة عن بعض القضايا الحساسة، من قبيل تحكم األجهزة األمنية بزعماء العشائر، وتش
بين الشيوخ الوارثين للمشيخة والشيوخ الطامحين للمشيخة إلضعاف الزعماء الشيوخ الوارثين أو تهميشهم. من الواضح أّن تلخيص 
 الملحم للحل يقوم على إعادة المنزلة للزعماء العشائريين أوًال، ورفع وصاية األجهزة األمنية عليهم ثانيًا. غير أّن الملحم ليس لديه

  ّي أوراق للضغط على النظام يمكن أن يستخدمها، األمر الذي يجعل مطالبه تُرفع على الرفوف بانتظار تغير المعادالت. أ
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، وداخليًا انقسم األكراد إلى فريقين، مثلهم مثل باقي العشائر تُعّد المدن الكردية من المناطق التي شاركت مبكًرا في التظاهرات
والطوائف وباقي الفئات االجتماعية السورية. الفريق األول مؤيد للثورة ومطالبها بالحرية والتخلص من نظام األسد الذي مارس 

. وعن مقتل عدد من )45(وية السورية"سياسات عدائية ضّد االكراد وهو المسؤول المباشر عن مشكالتهم المعروفة مع بطاقة "اله
، كان الداعم الرئيس للمشايخ الذين حّرضوا ضدّ األكراد وتعّهدوا بالتعامل معهم بالقوة الشيخ محمد الفارس 2004األكراد في أحداث 

الحتفاظ بمسافة فاصلة شيخ عشيرة (طّي). الفريق الثاني يرى أّن الوضع ُمعقّد والبّد من المحافظة على عالقة معقولة بالنظام، مع ا
  منه إن أمكن ذلك. 

يمثّل الفريق األول (المجلس الوطني الكردي) الذي يضم داخله أحزاب كردية عدة، كما أن المجلس المذكور أصبح جزًءا فاعًال 
 7/10/2011في  في (االئتالف السوري) المعارض. تلقى هذا الفريق ضربةً قوية بمقتل أحد أهم رموزه وهو المعارض مشعل تمو

في منزله بالقامشلي بعد أشهر قليلة من اإلفراج عنه من سجون النظام األسدي. أّما الفريق الثاني، فيمثله (حزب االتحاد الديمقراطي) 
الذي يرى أن تركيا ال النظام السوري هو عدو األكراد األول. في األشهر األولى من الثورة كان (المجلس الوطني الكردي) هو 

ثل الرئيس لألكراد، سواء في المحافل الدولية ومحادثات جنيف أم في مستوى تكوينات المعارضة السورية السياسية. وبعد دخول المم
الثورة المرحلة المسلحة وجد (حزب االتحاد الديمقراطي) نفسه يزداد نفوذًا بين األكراد، ال سيما أنه أسس وحدات حماية الشعب 

المناطق التي يسكنها األكراد والمناطق المجاورة لها، ودخلت في قتال مع (جبهة النصرة) في مناطق المسلحة التي قامت بحماية 
  . 2012رأس العين (غرب الحسكة) لحماية المناطق الكردية منذ عام 

من أن مناطق  أّما التوجه العام لألكراد في سورية في بداية المرحلة المسلحة، فكان التعاون مع فصائل الجيش الحر، انطالقًا 
األكراد والعرب في الحسكة والرقة وريف حلب متداخلة، عالوة على مزاج التسامح الذي ساد بين أهالي المنطقة الذين تعّرضوا 

كانت قواعد التعامل بين الطرفين تقوم  2013للظلم والتهميش من الجهة نفسها. عندما سافرُت إلى عين العرب (كوباني) في صيف 
يحترم مناطق سيطرة الطرف الثاني، وكل طرف يسمح لقوات الطرف الثاني أن تعبر مناطقه مع احتفاظها  على أّن كل طرف

بسالحها. والتعاون بين (قوات حماية الشعب) الكردية والنظام كان يقتصر على ترتيب خروج قوات النظام من المناطق الكردية، 

                                                   
بين تركيا الطرف الخاسر في الحرب العالمية األولى من جهة، والدول األوربية المنتصرة في تلك الحرب من جهة ثانية، وبموجب  1923وقع على اتفاق لوزان عام  )43(

   هذه المعاهدة تم رسم حدود تركيا مع اليونان وإيطاليا وسورية والعراق وبقية الدول التي كانت تابعة للسلطنة العثمانية.
  .26/12/2017تصريح لنواف طراد الملحم في صحيفة الوطن السورية في  )44(
. منحهم الجنسية السورية استرضاًء لهم حتى ال يقفوا مع الثورة 2011يذكر أن النظام السوري منح عشرات اآلالف من األكراد الذين ليس لديهم جنسية سورية عام  )45(

لجنسية؛ ألنه يعدهم مواطنين أتراك هاجروا إلى سورية، ولذلك كان يكتفي بمنهم بطاقات تعريف بالشخصية، وكانوا يدخلون المدارس السورية. كان النظام السوري ال يمنحهم ا
    عية العسكرية.والجامعات غير أنهم ممنوعون من دخول الجيش. الطريف في األمر أن هؤالء عندما يدخلون الجامعة كانوا يجبرون على حضور المعسكرات الجام
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ر التي هّددت بدخول المدن الكردية، إذا لم يخرج منها عناصر الفروع منعًا للقتال بين الطرفين، وتحت ضغط كتائب الجيش الح
  من دون قتال ولكن على مضض.  2012األمنية. هكذا، خرج النظام من مناطق عين العرب وعفرين وعامودا عام 

امه منذ نهاية صيف المشكلة التي أعادت حسابات األحزاب الكردية هي سياسة (تنظيم الدولة اإلسالمية) العدائية لألكراد وقي
بحمالت عسكرية شرسة ضدّ األكراد وقراهم في ريف الرقة الشمالي. عشرات القرى أُحرقت ونُهبت وأصبح األكراد يخافون  2013

عندما اجتاح التنظيم القرى الكردية في شمال  2915و 2014على حياتهم ووجودهم فعليًا. وصلت ذروة الصراع بين الطرفين عام 
لب ووصل إلى عين العرب (كوباني)، ولم تتمكن قوات حماية الشعب الكردية طرد التنظيم من المناطق الكردية إال الرقة وشمال ح

، لتبدأ 2015بعد أشهر عدة من القتال، بدعم بري من قوات عسكرية قدمت من إقليم كردستان العراق وقوات جّوية أميركية في عام 
يا الديمقراطية) وصلت مناطق في دير الزور والرقة، خالية من أي وجود كردي، ولكن بعد ذلك مرحلة جديدة من تقّدم (قوات سور

  الطلب والدعم األميركي هما ما وضعهم في هكذا وضع. 

هكذا، وجد األكراد أنفسهم مضطرين إلى التحالف مع العشائر العربية التي تسكن المنطقة، للمساعدة في إدارة المناطق العربية، 
في تأسيس (قوات سوريا الديمقراطية) التي تشمل عربًا وأكراًدا ومسيحيين. غير أّن سياسات (حزب االتحاد وهذا هو السبب 

الديمقراطي) الكردي في الشمال والشمال الشرقي من سورية تشبه طريقة الفرنسيين والنظام السوري و(تنظيم الدولة اإلسالمية) في 
ئر وتوظيفها لخدمة مخططات الحزب وسياساته، أوًال وقبل كل شيء، والتعامل معها من التعامل مع العشائر، أي االعتماد على العشا

منطلق االستفادة منها قدر اإلمكان ثانيًا. ولعل ما زاد من شكوك أبناء عشائر الرقة وسكانها في نيات (حزب االتحاد الديمقراطي) 
طيران التحالف الذي تقوده أميركا ويُعدر األكراد الذراع الميداني من قبل  2017كان التدمير الكبير الذي حصل في مدينة الرقة عام 

  له. 

يظن غالبية أهالي الرقة أّن التدمير كان مبالغًا به إلى حّدٍ كبير، وأّن الرقة لو كانت مدينة كردية لما حصل فيها ما حصل، ال 
م بين (قوات سوريا الديمقراطية) والتنظيم لخروج سيما أن صور عملية خروج عناصر التنظيم من الرقة، بعد االتفاق الذي أُبر

  عناصر التنظيم سلميًا من الرقة، أظهر أّن عدد عناصر التنظيم ال يتجاوز بضع مئات، ومنهم عائالت المقاتلين ونساؤهم. 

ردي عنها تواجه المناطق العربية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية خطر تخلي (حزب االتحاد الديمقراطي) الك
لصالح النظام في صفقات قد تُعقد في المستقبل، ال سيما أّن الحزب المذكور دعا النظام السوري للعودة إلى مدينة عفرين (شمال 

، وذلك لمواجه خطر التدخل التركي وقصفه المدينة المذكورة وقراها. يُضاف إلى 2018حلب) الواقعة تحت سيطرته، بداية عام 
الديمقراطية تماطل في الخروج من مناطق عربية في ريف حلب الشمالي، وترفض تسليمها مجالس عسكرية  ذلك أّن قوات سوريا

عربية محلية. مثل هكذا براغماتية مفرطة تعقِّد األمور بين المكّون العربي والكردي، وتجعل الثقة بين الطرفين في حدودها الدنيا، 
  ألكراد أنفسهم حين وقفوا ضّد سياساته. ال سيما أّن (حزب االتحاد الديمقراطي) هّمش ا

الموقف العام لزعماء عشائر دير الزور والرقة والحسكة هو الوقوف مع (قوات سوريا الديمقراطية)، انطالقًا من قاعدة اختيار 
ضع السوري الذي أهون الشرور أوًال، ومن قاعدة الوالء لألقوى ثانيًا. هذه قواعد أساسية في تعامل غالبية شيوخ العشائر مع الو

شهد تغيرات كثيرة وانقالبات عدة في موازين القوة منذ انطالق الثورة. يقول أحمد العلي، أحد مشايخ (العفادلة) من بلدة الحمرات 
(شرقي الرقة): "قوات سوريا الديمقراطية هي التي جلبت لنا االستقرار واألمن واألمان في محافظة الرقة والنظام هو الذي تخلّى 

  .)46(ا وسلّم محافظة الرقة لإلرهاب"عنّ 

      

  خاتمة  

  العشيرة تنظيم اجتماعي ذو بنية مناقضة لقيم الديمقراطية والعدالة والمساواة. إنّه تنظيم يعتمد بصورة رئيسة على التوريث
هذا يعني أنه تنظيم  والقوة والوالء األعمى، وليس لقيم المواطنة والمصالح العليا للمجتمع أي دور في الثقافة العشائرية.

مبني بطريقة تّمكن الزعماء والشيوخ أن يحكموا العشيرة بطريقة فردية، وأن يبيعوا والء القبيلة لمن يدفع أكثر. وهذا ما 
يفسر كثرة الشيوخ والزعماء العشائريين السوريين الذين ال يتوانون عن بيع والئهم لهذه الجهة أو تلك، إّما تحت تأثير 

تحت تأثير السالح والخوف. النظام السوري و(حزب االتحاد الديمقراطي) استخدما الطريقة األولى أكثر  اإلغراءات أو
من الثانية. أّما (تنظيم الدولة اإلسالمية)، فقد استخدم الطريقة الثانية أكثر من الطريقة األولى، مع العلم أن كًال من النظام 

 الكردي ال يثق بالعشائر في حقيقة األمر، وال يقيم لها وزنًا. السوري والتنظيم و(حزب االتحاد الديمقراطي)
  الهوية العشائرية، من حيث هي هوية سياسية، هوية صدامية عدائية تجاه اآلخر؛ ألنها تعد اآلخر إّما عدًوا فعليا أو عدًوا

لماضي على المراعي والتمركز في محتمًال ال بّد من الحذر منه. هذا يعود إلى أنها هوية نشأت نتيجة صراع العشائر في ا
المناطق االستراتيجية، من حيث الماء والينابيع والطرق التجارية، أي إنّها تنظيم ُمعَد من أجل الصراع للحصول على 
المكاسب لكل أفراد القبيلة. اليوم لم يعد للعشيرة مثل تلك المهمات، ولكن بقيت الهويّة العشائرية تُستغل في عالم السياسة، 

 سيما أن النظام األسدي لم يوفّر مناًخا وطنيًا ديمقراطيًا يعتمد قيم المواطنة والمساواة، ويشجع أبناء العشائر على التخلي ال
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عن الهوية العشائرية بوصفها هوية سياسية. أبناء العشائر لم يثقوا يوًما بالنظام السوري، ويعرفون أنه تنظيم عسكري 
  ن، ومستعد ألن يمسحهم من الوجود إذا اقتضى األمر ذلك. استخباراتي ال يقيم لهم أي وز

  هناك وضعية معقدة عاناها أبناء العشائر واألرياف في سورية، فهم من جهة يعرفون أّن زمان العشائر ولّى، وأنه لم يعد
ّن النظام السوري للعشيرة أّي دور في مجال االقتصاد واألمن والقضاء والقرار السياسي للبلد، ويعرفون من جهة ثانية أ

 .)47(ال يثق بهم، ويحاول تهميشهم اقتصاديًا وتعليميًا، إلى أقصى درجة ممكنة
  ليس للعشائر أّي وجود سياسي حقيقي في سورية اليوم. إّن الغالبية العظمى من أبناء العشائر السورية لم يعد لديهم أي

لة العشيرة عندهم ال تتعدى الوجود الرمزي المعنوي الذي اهتمام بالهوية العشائرية، من حيث هي هوية سياسية، وإّن منز
  يتعلق باعتزاز المرء بنسبه وأصله.

  وجود العشائر في سورية هو وجود رمزي ومعنوي، وهذا وجود طبيعي. كّل الشعوب من مناطق العالم المختلفة تعتز
ها تعتقد بوجود دور سياسي لتلك المكونات. وجود بمكوناتها االجتماعية والدينية والثقافية، ولكن هذا االعتزاز ال يعني أن

العشائر ودورها في سورية يشبه إلى حٍد بعيد وجود الكنيسة ودورها في أوربا اليوم. غالبية الشعوب األوربية المعاصرة 
ال يكون لها تحترم الكنائس وتعدها جزًءا من مكّونها الثقافي، غير أنّها ال ترى أّي دوٍر سياسي للكنيسة، بل تحرص على أ

  مثل هذا الدور، وذلك بسبب معاناتها من دور الكنيسة السلبي خالل العصور الوسطى، وحتى جزء من العصور الحديثة. 
  ليس للعشائر أّي دور سياسي محتمل؛ ألنها فقدت كل وسائل التأثير الممكنة. األمن والشرطة واالقتصاد والقضاء وسائل

شيوخ العشائر أي تأثير في مثل هذه القضايا، وهذا يعني أّن أبناء العشائر لم يعودوا أصبحت بيد الدول الحديثة، وليس ل
في حاجة إلى العشيرة في هذه المستويات. على ذلك يمكن القول: إنه إذا توافرت سلطة أو دور كبير ألحد زعماء العشائر، 

زعيم العشائري لكي يلعب دوًرا سياسيًا معينًا. فهما يعودان ألسباب خارج نطاق العشيرة، مثل توافر جهة داعمة تمّول ال
جميع المؤثرين في الساحة السورية يلعبون لعبة شراء والءات زعماء العشائر في مناطق العشائر، وهذا يعني ضرورة 
ا التخلي نهائيًا عن الزعامات العشائرية بوصفها مؤسسة ال تعطي أّي وزٍن إلرادة أبنائها، من دون أن ننسى أيًضا أنه

مؤسسة للتسلط تجعل األفراد في خدمة الشيوخ وفي مرتبة أدنى منهم، فالعشيرة إحدى المؤسسات االجتماعية التي تنتج 
التراتبية واستعباد اآلخرين واالعتماد على االستقواء، وهذه أمور تشكل جوهر الطغيان وبذرته األولى (يحرص بعض 

  آلن).  شيوخ العشائر على وجود عبيد في مضافاتهم حتى ا
  قد تكون منطقة شمال سورية مقبلة على تسويات وتقسيمات وتوترات تجعل مستقبلها شديد الغموض. تسويات تشبه

التسويات التي حصلت في عشرينيات القرن المنصرم بين فرنسا وتركيا، من حيث إنها تسويات قد تتم بالضد من إرادة 
  ، ومن حيث إنها تسويات لن يكون ألبناء العشائر دور يذكر فيها ثانيًا.أبناء العشائر وسكان المنطقة ومصالحهم عامة أوالً 

  يبدو اليوم أّن التالعب بالمسألة العشائرية في سورية مرشح للتزايد، ال سيما أّن الالعبين السياسيين اليوم في سورية
حزب هللا، روسيا، السعودية، التحالف  (النظام السوري، تنظيم الدولة اإلسالمية وبقية الكتائب اإلسالمية، تركيا، إيران،

الدولي بقيادة الواليات المتحدة)، هم العبون غير معنيين سوى بمصالحهم والحصول على أكبر قدر ممكن من النفوذ، من 
 .  )48(دون أّي اعتبار لمصالح أبناء المناطق التي تسكنها العشائر

  يعود إلى أنهم يظنون، عندما تدعوهم روسيا لمؤتمر سوتشي سهولة الحصول على والء العدد األكبر من شيوخ العشائر
ل النظام السوري وصولهم مجلس الشعب، أو يحصر بهم عملية التوسط لإلفراج عن معتقلي مناطقهم لدى  مثًال، أو يُسّهِ

ين في الوضع أجهزة األمن السورية، أو عندما تلتقي بهم وسائل إعالم كبرى ليعبّروا عن مواقفهم ويتحدثوا بوصفهم فاعل
السوري؛ أقول عندما توكل إليهم مثل تلك األمور يعرفون في قرارة أنفسهم أنهم يقومون بدور أكبر من دورهم الحقيقي، 

  ولذلك يسارعون إلى تقديم كل ما هو مطلوب منهم. 
 هم يقومون بدور أكبر من المالحظة التي تثير االنتباه هنا أّن غالبية الالعبين في الساحة في شمال سورية لديهم شعور بأن

حجمهم الحقيقي (النظام السوري، روسيا، إيران، حزب هللا، حزب االتحاد الديمقراطي، تركيا، الكتائب اإلسالمية). وطبعًا، 
فإن حصول طرف ما على حجم أكبر من حجمه الحقيقي قد يكون له نتائج إيجابية قريبة، ولكن من المرّجح أن يكون له 

  ة بعيدة تنعكس عليه. أيًضا نتائج سلبي

                                                   
لحسكة) التي يقدر تعداد سكانها، هناك معلومات وأرقام محبطة يتداولها سكان المناطق ذات الوجود العشائري الكثيف. مثًال في المحافظات العشائرية (دير الزور، الرقة وا )47(

الي الرقة كثيًرا ما يشتكون من أّن المشروع االقتصادي . وأه2006بحسب احصاءات الحكومة السورية، بنحو أربعة ماليين نسمة، لم يتم افتتاح وال جامعة فيها حتى عام 
ي غالبًا ما تحتل فيه الرقة المركز المهم الوحيد في الرقة هو مشروع حوض الفرات، وبالرغم من ذلك فقد استقدم النظام آالفًا من الموظفين من خارج المحافظة، في الوقت الذ

الثالثين سنة األخيرة. وتحدث أهالي دير الزور عن أحياء في مدينة دمشق وسكانها من دير الزور كامًال. لقد رحل إليها األول من حيث نسبة البطالة على مستوى سورية في 
كان يظن  وشمال شرق سورية؛ ألنهأبناء دير الزور بسبب قلة االهتمام االقتصادي بالمحافظة. طبعًا يُقال أّن حافظ األسد كان يحرص على اإلبقاء على هذا الوضع في شمال 

عما يسمى أحيانًا بـ "سورية أن سكان هذه المناطق ال يدينون له بالوالء، وأنهم سيناصرون أي حركة يمكن أن تقوم ضد حكمه الحديدي. هذا هو األساس في الحديث اليوم 
هذه المناطق نسبة المسلمين السنة فيها مرتفعة جًدا، والنظام  المفيدة"، أي سورية من دون المحافظات الثالث المذكورات، إضافة إلى شمالي حلب، ومناطق من بادية حمص.

هابيين" والفقر والصراعات السوري يرى أن الطريقة الفضلى للتعامل مع هذه المناطق، في ظل الظروف الحالية، تركها تواجه مصيرها بنفسها وإغراقها في مشكالت "اإلر
د والعراق واألميركيين. هذا يعني في الحسابات النظرية بيع هذه المناطق لمن يريد، مقابل أن يحكم النظام في النهاية "سورية الدولية، ال سيما أنها منطقة مهمة لتركيا واألكرا

  المفيدة". بهذه الطريقة يكون النظام السوري قد تخلص من عدد ال بأس به من أبناء العشائر السنية. 
القليلة الماضية، حيث وّجهت دعوات لعدد من شيوخ العشائر لحضور مؤتمر سوتشي. من الشيوخ المدعويين هناك: حتى روسيا دخلت علة خط العشائر خالل األشهر  )48(

و وهو أحد مشايخ عشيرة حميد دهام الجربا، محمد الفارس، حميدي األسعد وهو أحد مشايخ قبيلة (السبعة)، ميزر المسلط وهو أحد مشايخ عشيرة (الجبور)، غوار الحس
  (الراشد).
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