


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

وا��تمعية  السياسية  والــبــحــوث  الــدراســات  بإنتاج  ع�� 
ُ
� الــر�ــح،  �س��دف  بحثية مستقلة، ال  هــو مؤّسسة 

والفكر�ة املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر �� سور�ة وس�نار�وهات تطوره، و��تم بتعز�ز 
أداء ا��تمع املد�ي، و�شر الو�� الديمقراطي. كما ��تم أيًضا بالقضايا العر�ية، والصراعات املتعلقة ��ا، 

. و�العالقات العر�ية اإلقليمية والدولية
ــنـــاء مــســتــقــبــل ســــور�ــــة، عـــ�ـــ� أســـــس وقــيــم  ــــل بـ ــــادرات مــــن أجـ ــبـ ــ ُيـــنـــفـــذ املــــركــــز مـــشـــار�ـــع و�ــــشــــاطــــات، وُ�ـــطـــلـــق مـ
الــديــمــقــراطــيــة وا�ــ�ــر�ــة واملـــســـاواة وحــقــوق اإل�ـــســـان وقــيــم املــواطــنــة املــ�ــســاو�ــة، و�ــســ�ــ� ألن يــ�ــون مــيــداًنــا 

ر ل��وار البّناء، وساحة لتال�� األف�ا

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملخص تنفيذي

تمثل القبيلة واقًعا ال يمكن القفز فوقه في سورية، ولقد كان لها دورها في املراحل املختلفة في التاريخ 
السوري القديم واملعاصر. يحاول البحث أن يتعقب التغييرات التي طرأت على بنية القبيلة، ابتداء من نهاية 

العهد العثماني، مروًرا بالحكومة العربية وفترة االنتداب. ثم يحاول مقاربة وضع القبيلة بعد االستقالل.

ويبدأ البحث بتعريف القبيلة الشائع، ويشير إلى الطبيعة الساكنة لهذا التعريف التي تجعله ُيغفل جدل 
البنية والتكوين للقبيلة عبر السيرورة التاريخية، وهي سيرورة غّيرت واقع القبيلة، وجعلته في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر مختلًفا عّما قبل هذه الفترة، بعد أن حاولت السلطات املركزية نزع استقاللية 
 من االقتصاد القائم على الغزو غّيرت عالقة القبيلة بمحيطها، 

ً
القبيلة، كما أن هيمنة اقتصاد السوق بدال

كما غيرت عالقة شيخ القبيلة بأفراد قبيلته. ويؤكد البحث وجود تصنيفات عدة، بحسب الغاية املرادة من 
التصنيف.

 في وصف وتحليل الوضع الذي انقلب عليه البعثيون، منذ حكومة البعث األولى 
ً

يسهب البحث قليال
 عدائًيا 

ً
 متشابًها إلى حد ما، وإن اتخذ شكال

ً
وحكومة البعث الثانية، وكان التعامل خاللهما مع القبائل تعامال

نافًرا مع حكومة البعث الثانية التي نظرت إلى القبيلة ورموزها نظرة استعالء، وحاولت أن تجتث هذا الواقع 
بإجراءات يمكن وصف كثير منها بالجائرة. وقد حّولت تلك اإلجراءات قسًما من شيوخ القبائل إلى رموز بال 
نفوذ، بعد أن استقطبت تنظيمات البعث أفراد املجتمعات القبلية، ومنحتهم شعوًرا بالسيطرة، وسمحت 
لبعضهم بممارسة عمليات انتقام من الرموز القبلية التي كان البعض ينظر إليها نظرة حسد وينتظر الفرصة 
للتشفي بها، ودفعت قسًما من شيوخ القبائل إلى مغادرة سورية، كما فعل عبد العزيز املسلط شيخ قبيلة 
الجبور الذي غادر إلى العراق، ودفعت قسًما آخر إلى اعتياد السفر على دول الخليج للحصول على األموال 
التي باتت شحيحة بسبب سياسات املصادرة الواسعة. ثم اتخذ التعامل طابًعا مختلًفا بعد انقالب حافظ 
األسد الذي كان أكثر براغماتية من سابقيه، ولم يعمد إلى ممارسة سلوك انتقامي من القبائل وبيوتات 
املشيخة فيها، وإنما تمكن من جعلها تحت مظلة النظام ومؤسساته، مقابل ميزات قدمت ألفراد القبائل من 
املستويات املختلفة، وتحديًدا لرجاالت الصف الثاني في القبيلة، وهو نهج استطاع نظام حافظ األسد من 
ا وأفراًدا بشكل عام، له بعض االستثناءات القليلة في أثناء املواجهة 

ً
خالله أن يكسب تأييد القبائل شيوخ

ص من السياسات الجائرة التي 
ّ
الدامية مع اإلسالميين، فقد كان حافظ األسد بالنسبة إلى القبائل املخل

اتبعها النظام السابق.

وقد استمرت سياسة االستزالم في عهد وريثه، مع بروز أكثر لالعتماد على متحدرين من أصول قبلية 
ا 

ً
في مواقع مرموقة في النظام، ولكن هذا تزامن مع تطبيق سياسات النيو ليبرالية التي أحدثت ضرًرا بالغ

بمستوى معيشة السكان، في مناطق شرق وشمال شرق سورية. ولم ينطبق حساب الحقل على حساب 
البيدر لدى النظام، لسبب آخر، فقد مرت مياٌه كثيرة من تحت الجسر في الفترة الفاصلة بين ثمانينيات القرن 
املا�ضي وبين بوادر االنتفاضة السورية، ولم تعد سياسات االستزالم كافية بعد أن زادت نسبة املتعلمين في 
مناطق القبائل، وأصبحت درجة الوعي بالظلم الواقع على قبائلهم عالية، وخصوًصا لدى املغتربين منهم في 
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دول الخليج الذين باتوا يعقدون املقارنات بين واقع مناطقهم التي تسبح على بحار من الثروة النفطية، وال 
تزال مناطق مهملة ومنسية، وبين واقع الشعوب الخليجية التي تتنعم بثروات بالدها. 

وقد ظهرت عالمات النقمة على النظام وسياساته عقب انطالق الثورة السورية، حيث كانت نسبة 
املنتفضين ضد النظام في املناطق القبلية نسبة ملحوظة، وكان خروج مناطق كثيرة عن سيطرته تعبيًرا عن 

رغبة في االنفكاك من أسر سياساته التي اتسمت بعدم االكتراث باملنطقة وأهلها.

وقد تعرضت القبيلة لتغيرات بعد انطالق العمل املسلح ضد النظام، ابتداء من تشكيل فصائل الجيش 
الحر الذي شكلت القبائل جسمه األسا�ضي، والذي لم يتمكن من االحتفاظ بنقائه الثوري، بسبب ظاهرة 
االستفادة من الثروة النفطية التي طاملا حرم النظام أبناء املنطقة من خيراتها، وقد أدى غياب السيطرة 
في  النفطية، وهو ما ساهم  الثروة  املختلفة على  القبائل  التي شكلتها  الفصائل  بين  نزاع  إلى  الحكومية 
ا وضيًقا، كما أحدث هزة في الشكل الهرمي للقبيلة التي تشظت قاعدتها إلى 

ً
النكوص إلى بنى أكثر انغالق

 إلى 
ً

فصائل متناحرة. ويعطف الباحث على تغلغل التنظيمات املتطرفة، ابتداء من جبهة النصرة وصوال
سيطرة تنظيم )داعش( على املنطقة، حيث انكفأ الناس أكثر إلى بناهم القبلية الضيقة، وأصبح االنتماء إلى 
 على حامل قبلي، مع اإلقرار بأثر الخطاب الديني في الوجدان 

ً
تنظيم النصرة أو داعش في حاالت كثيرة محموال

الجمعي ألبناء املنطقة من أهل التدين الخام. مع اإلشارة إلى حضور الثروة النفطية في املرحلتين كعامل 
مهم، سواء في استمرار أشكال جديدة للنزاع أم في إحداث اصطفافات جديدة.

ا بين أبناء القبائل، بسبب ظهور النصرة في منطقة تحسب 
ً
مرحلة سيطرة جبهة النصرة أحدثت شرخ

على القبيلة التي يتحدر منها بيت املشيخة في أكبر قبيلة في شرق سورية، وهي قبيلة »البو جامل«، وهي قبيلة 
لديها خالفات مع العديد من القبائل األخرى، إما بسبب ثارات قديمة وإما بسبب خالفات ألسباب مختلفة.

وقد كان معظم أفراد النصرة من أبناء املنطقة، مع عدد محدود من املهاجرين الذين استفادوا من 
النزعة العشائرية التي جعلت القبائل التي يتحدر منها أفراد النصرة املحليون يحظون بدعم قبائلهم، وقد 

تعدى ذلك الدعم املعنوي على األقل إلى من قدموا معهم من خارج الحدود.

وقد اتبعت »النصرة« سياسة ذات مستويات مختلفة في التعامل مع قبائل املنطقة؛ ففي املناطق التي 
 على قاعدة اقتصادية. أما في املناطق سهلة االختراق، 

ً
ا محموال

ً
يصعب اختراقها جندت أفراًدا، ومنحتهم نفوذ

فقد استقطبت أفراًدا، وجعلتهم يشرفون على مقاّر فتحتها في مناطقهم بعد تزويدهم باملال والسالح. وأما في 
املناطق التي يوجد فيها فصائل عسكرية قوية، فقد عمدت النصرة إلى إقامة تحالفات معها.

 مع سيطرة )داعش( التي كان تشددها سبًبا في نفور الناس منها، وكان مكونها الغريب 
ً

تغّيرت الصورة قليال
 عن اعتماد )داعش( 

ً
ليس هيًنا من حيث نسبته، وهو غريب يأنف أبناء القبائل من الخضوع له عادة، فضال

 للرموز 
ً

على أفراد من أبناء القبائل ممن ال وزن لهم في قبائلهم؛ األمر الذي أعطى انطباًعا بأنها ال تلقي باال
العشائرية. وقد اتبعت )داعش( سياسات تحالفات متنوعة، بعضها سّرّي مع بعض أفراد القبائل، وبعضها 

معلن مع خصوم للنصرة، كما استغلت خالفات بين بعض القبائل لتحقيق مآرب معينة.

هزيمة )داعش( على يد قوات التحالف، وسيطرة الحليف الكردي، كّرست إهمال الرموز القبيلة كما 
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كرست الرفض لهيمنة الغريب أكثر؛ ألنه هذه املرة غريب من قومية أخرى، يرى عموم الناس أن لديه 
مشروًعا قومًيا ينذر بمسح الهوية العربية التي تتجذر عميًقا في وجدان الناس هناك. ويفصل البحث في 
الهياكل التي اعتمدتها )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد( إلدارة املنطقة، وإلى التوتر بين )قسد( وبين أبناء 
املنطقة، بسبب الفساد املستشري لدى )قسد(، وبسبب الفو�ضى التي يشك البعض في أن )قسد( تتعمد 
إحداثها أو على األقل تغض الطرف عنها لغايات سياسية. ولكن هناك نقطة مهمة يلفت البحث النظر إليها، 
وهي أن )داعش( ال تزال موجودة في املنطقة، وتظهر في وضح النهار، وال تزال تأخذ الزكاة من القادرين على 
دفعها، وال يقتصر وجودها على مناطق البادية، وإنما يعلن أفرادها عن أنفسهم ويمارسون نشاطاتهم في 

بعض قرى وبلدات املنطقة.

يحاول البحث في النهاية أن يخلص إلى استنتاجات وإلى بعض االقتراحات، من أجل التعامل مع واقع 
منطقة القبائل في ظل املتغيرات السياسية الحالية، وهي متغيرات يقع في مركزها الحضور الطاغي للواقع 
القبلي، وضرورة التعامل معه كعامل بالغ األهمية في أي ترتيبات سياسة مقبلة، كما يحاول أن يستشرف 
مستقبل املنطقة القبلية، باالستناد إلى بعض املؤشرات. ويحاول البحث كذلك أن يجيب عن سؤال املمكن 

التاريخي في السعي إلى إدماج القبيلة في اإلطار الوطني. 

تمهيد

ا جماعًيا أكبر من أي وقت 
ً
عندما تتعرض البنية إلجهاد يفوق طاقة احتمالها، تصبح قابلية اتخاذها سلوك

 بتحريض 
ً

م�ضى، ولعل ما تعرضت له البنية القبلية في سورية في العقد األول من القرن الحالي كان كفيال
سلوك جماعي ال يعدم عناصره في أي بنية قائمة على الترابط العضوي.

تمثل مقاربة الواقع القبلي في سورية تحدًيا للباحث بما تعترض هذه املقاربة من صعوبات عديدة، من 
أهمها هيمنة صورة نمطية تجعل البحث يذهب بعيًدا عن الواقع بوحي افتراضات مسبقة غير علمية، وبما 
مرت به البنية القبلية من تحوالت عبر املراحل املختلفة، وهي تحوالت لم تكتف بالتأثير في شكل البنية وإنما 

طالت في تأثيرها الفعَل.

فالقبيلة في عهد العثمانيين لم تتخذ الشكل نفسه الذي اتخذته إبان االنتداب، من حيث جغرافيتها 
ونفوذها وعالقتها بالسلطة املركزية، وهي تختلف في هذه املستويات عنها بعد االستقالل، وتختلف على 
هذه املستويات كذلك في فترة البعث عنها في ظّل سلطة األسد األب ووريثه، وهي بالتأكيد كانت بنية قابلة 

لالستثمار والخضوع لتحوالت عديدة بعد انطالق الثورة السورية.

مشكلة البحث

تمثل القبيلة في شرق سورية بنية ذات مالمح ليست واضحة بما يكفي، بسبب تشويه مقصود تعرضت 
له عبر وسائل االعالم الرسمية، مع أن دورها في السياسة السورية عبر املراحل التاريخية املختلفة كان دوًرا 
 سلًبا أو إيجاًبا، ولهذا يحاول البحث أن يرسم مالمح واضحة للبنية القبلية عموًما، وفي شرق سورية 

ً
فاعال

خصوًصا، عبر جدل بنيتها وتكوينها، ومقاربة دورها في الشأن السيا�ضي السوري مع التركيز على هذا الدور 
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بعد انطالق الثورة السورية.

أسئلة البحث

 إلى حكم 	 
ً

ما التغيرات التي طرأت على البنية القبيلة في سورية منذ نهاية عهد العثمانيين، وصوال
األسد األب؟ 

ما التغيرات الجوهرية التي حدثت للبنية القبلية في شرق سورية في ظل النظام األسدي.	 

ما الدور الذي لعبته القبيلة في شرق سورية في الصراع ضد النظام؟ وما تحوالت العالقة مع 	 
التطرف اإلسالمي.

ما الدور املتوقع للقبيلة في ظل الواقع الحالي الذي تفرض فيه كل من سلطة النظام وسلطة 	 
األمر الواقع نفوذها على منطقة شرق سورية.

أهمية البحث

 أنظار كل الفاعلين املحليين 
ّ
تتأتى أهمية البحث من أهمية موضوعه، فالقبيلة اليوم صارت محط

واإلقليميين والدوليين، ملا تمثله من بنية ال يمكن القفز فوقها في الترتيب ألي حل سيا�ضي لسورية، ولهذا فإن 
محاولة فهم بنيتها وعالقاتها ودورها في الصراع، واستشراف دورها املستقبلي، ذات أهمية كبرى للباحث عن 

تصور للحل السيا�ضي.

أهداف البحث

رسم صورة أمّس رحًما بالواقع للبنية القبلية في سورية.	 

توضيح التحوالت التي مرت بها القبيلة عبر املراحل املختلفة.	 

تسليط الضوء على الدور الذي لعبته القبيلة في شرق سورية في الصراع السوري، واالنطالق 	 
من هذا الفهم إلى استشراف الدور في املستقبل.

منهج البحث

يستخدم البحث منهًجا تاريخًيا لفهم التحوالت في بنية القبيلة ودورها عبر املراحل املختلفة، ومنهًجا 
وصفًيا تحليلًيا لدراسة واقعها الحالي والتنبؤ بآفاقه.
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أدوات البحث

استخدم عدًدا من املراجع العربية واإلنكليزية في الفصل األول، أما في الفصل الثاني الذي يدرس قبائل 
دير الزور بعد الثورة، فقد اعتمد مراجع باللغتين، إضافة إلى املقابالت املعمقة مع ناشطين من أبناء املنطقة 

وبعض وجهائها.
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الفصل األول
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القبيلة في سورية: مفهومها وخصائصها والتحوالت في بنيتها عبر املراحل املختلفة

القبيلة مفهومها وخصائصها

ل تعريف القبيلة تحدًيا لعلماء االجتماع واألنثربولوجيين واملؤرخين. وال يزال مفهوم القبيلة 
ّ
لطاملا شك

غير محدد املعالم، ملا يمكن أن يحتويه املفهوم من »ما صدقات« تشمل مجموعات مختلفة وبنى اجتماعية 
متنوعة، وفًقا ملعايير متعددة. وعلى الرغم من أن التعريف الشائع للقبيلة قد يخفف عبء هذا التحدي، 

فإنه يغفل التصنيفات التي يمكن لهذا الكيان أن يقبلها.

 فالتعريف األنثروبولوجي التقليدي للقبيلة يحددها ببساطة بأنها: مجموعة من الناس )تراوح من ألف 
إلى مئات اآلالف( لها أصل وتاريخ مشتركان، وتجمع بين أعضائها رابطة دم))(.

يمكن لهذا التعريف أن ينسجم مع الشائع عن القبيلة الذي يسهل تصنيفها على أنها بنية متخلفة، يجدر 
بمن يضطلعون بمهمات التحديث أن ينظروا إليها كعقبة كأداء أمام مشاريعهم، وال شك أن لهذا التعريف 
أساًسا في الواقع، فأفراد القبائل يرتبطون بروابط دم، ويدعون االنتماء إلى سلف واحد، ولكن ما يخفيه 
هذا التعريف أكثر مما يظهره؛ ألنه يغفل التفاصيل التي تجعل هذه البنية نتاج تفاعل جدلي مع سيرورة 
تكّون تاريخية، وهي في تفاعلها هذا قد تعّرضت لتحوالت غّيرت من درجة تنافذها مع املحيط، وقّوت أحياًنا 
وأرخت أخرى روابط الدم بين أفرادها. وهو ما يجعل التعريف التقليدي ساكًنا ال يمتلك إمكانات كشف 
ما استبطنته البنية من قابلية التغير. ولكن ما يستبطنه تركيز البعض على عالقات القرابة كنواة أساسية 
لجوهر القبيلة ال يعني أن القبيلة ليست قائمة على صلة القرابة، ولكن اإلشارة إلى هذا التركيز من أجل 
التنبيه إلى ما يمكن أن يقصده، وما يمكن أن يخفيه من اصطفافات، بدالة ظروف معينة داخل القبيلة ال 

تقتصر على قرابة الدم.

فالقبيلة التي تتمتع بالسيادة على أراضيها قبل النصف الثاني من القرن املا�ضي قد فقدت جزًءا كبيًرا 
من سيادتها بعد هذا التاريخ؛ بسبب نزوع السلطات املركزية نحو إفقاد القبائل تلك السيادة عبر دمجها 
ضمن الهياكل املركزية للدولة ))(، ورمزية شيخ القبيلة قد اهتزت بعد أن تحول شكل االقتصاد القائم على 
ا مع الدولة ومع تجار املدن، وهو ما جعله ينظر إلى 

ً
الغزو إلى اقتصاد سوق، ربط الشيخ الذي أصبح مالك

أبناء قبيلته نظرة نفعية، وانعكس ذلك في ردة فعل لدى أفراد القبيلة تمثلت في هجرة إلى أطراف املدن، وفي 
 عن أن سلطة شيخ القبيلة التي كانت شبه مطلقة قبل حكم البعث 

ً
اهتزاز الصورة القديمة للشيخ))(، فضال

(1)  Rudayna Al-Baalbaky, Ahmad Mhidi, TRIBES AND THE RULE OF THE “ISLAMIC STATE”: THE CASE OF THE  SYRIAN CITY 
OF DEIR EZ-ZOR, Beirut, Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs, 2018, p.9.

(2)  Haian Dukhan, Tribes and Tribalism in the Syrian Uprising, file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp 
Rar$DIa9180.29631/30319586.pdf 

))(  حنا بطاطو، الشيخ والفالح في العراق، ترجمة صادق عبد علي طريخم، بغداد، دار سطور، 8)0)، ص. 8).

file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/Rar$DIa9180.29631/30319586.pdf
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/Rar$DIa9180.29631/30319586.pdf
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قد اهتزت بعد ذلك ألسباب عديدة، من أهمها دخول الدولة كطرف ثالث في العالقة بين الشيخ والفرد من 
أبناء القبيلة.

 عن الطبيعة غير الديناميكية للتعريف التقليدي، فإنه يغفل التصنيفات املختلفة التي يمكن 
ً

وفضال
ملفهوم القبيلة أن يندرج تحتها، وهي تصنيفات تشتق معقوليتها من املنطق الحاكم للسياق، ومن إرادة 

املصنف، وبحسب األنثروبولوجي Dale F. Eickelman فإن هذه التصنيفات أربعة:))(

أيديولوجيا اثنية سياسية.

غايات إدارية تهدف إليها السلطات. 

مفاهيم عملية يستخدمها أبناء القبائل أنفسهم.

ومفاهيم أنثربولوجية.

تشير األيديولوجية اإلثنية السياسية إلى ضم النسب األبوي املشترك لهويات عرقية سياسية مختلفة، 
وتحويل هذا النسب إلى هوية سياسية موحدة في مناطق تتسم بحضور واضح للقبائل. 

أما الغايات اإلدارية فهي تستند إلى الجهود اإلدارية التي تبذلها الدول، مثل اإلمبراطورية العثمانية، 
والقوى االستعمارية، وعدد من الدول املستقلة في الشرق األوسط. ينظر عبر هذه الغايات اإلدارية إلى 
القبيلة على أنها هوية مؤسسية ذات حدود إقليمية ثابتة. وهذا التصنيف يفيد في استثمار الهوية القبلية 
لخدمة أغراض سياسية، ومثال ذلك استخدام الفرنسيين إبان احتاللهم لسورية الهوية القبلية، بعد 

تحديد معاملها بواسطة تقنيات إدارية ملجابهة الحركات القومية.

واملفاهيم العملية هي فكرة عملية عن القبيلة، يستدخلها أفراد القبيلة عن أنفسهم، وهي افتراض غير 
منطوق به، األمر الذي يجعل مهمة سبره مهمة عسيرة على األنثربولوجيين. وهي مفاهيم تتميز، عالوة على ما 
سبق من كونها غير معّبر عنها رسمًيا، بكونها تنعكس بأشكال مختلفة بحسب مكانة من يتبناها، فاستخدام 
 عن استخدام فرد القبيلة العادي لها. فعند األول 

ٌ
شيخ القبيلة ملفاهيم عملية يتبناها عن القبيلة مختلف

 أكثر تعقيًدا، ألنها توظف في العالقة مع القبائل األخرى ومع السلطات. أما عند 
ً

تتخذ هذه املفاهيم شكال
الثاني فهي تستخدم بطريقة بسيطة تنفع في تسيير أمور الحياة اليومية، من زواج وحقوق ملكية وغيرها. 

أما املفاهيم األنثربولوجية التي وصفها إيكلمان، فهي املفاهيم التي فرضت نفسها على هذا الحقل، بعد 
اعتمادها من طرف أنثربولوجيين لم يتحروا الدقة في أبحاثهم، فاعتمدوا على زعماء القبائل وأهملوا أفراد 

القبائل اآلخرين من رجال ونساء. 

وتتميز القبيلة بخصائص متعددة أهمها: النسب األبوي فأفراد القبيلة يجمعهم نسب مشترك حقيقي 
أو أسطوري، وهم في انتسابهم إلى سلف مشترك يمثلون تجلًيا من تجليات التضامن العضوي الذي تحدث 

عنه دوركهايم، وتشيع بينهم عبارة: »أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب«.

(4)  Eickelman, D.F., The Middle East and Central Asia: An Anthropological Approach, (n4): 124-28.
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ويرتبط بهذا االنتماء املشترك تقسيم للقبيلة إلى فروع تسمى العشائر، تنقسم بدورها إلى أفخاذ، وهي 
تتكون من أسر متعددة. ويطلق أحياًنا على القبيلة اسم عشيرة وبالعكس.

ومن خصائص القبيلة، وجود رأس لها يدعى الشيخ، وهو موقع متوارث عادة ضمن بيت مرموق في القبيلة 
ويحدث أحياًنا أن يكتسبه فرد ما بخصائص متميزة يحملها، وربما تمنحه السلطات أحياًنا لبيٍت مواٍل لها.

ولكن سلطة الشيخ ليست سلطة متساوية في كل مكان، فهي تتفاوت بين قبيلة وأخرى، وبين ظرف 
 أن الشيخ يخضع للعرف القبلي كغيره، وهو ما يجعل سلطته نسبية محددة بما يشبه 

ً
تاريخي وآخر، فضال

العقد االجتماعي.

ويبرز بعض رجاالت القبائل باستثمار خصيصة أخرى، هي السمعة الشخصية التي يبنيها بعضهم بانتهاج 
سلوك يقّدره أفراد القبائل تقديًرا عالًيا، كالكرم الزائد على حساب املصلحة الشخصية، أو الشجاعة 

املتفردة في مواجهة األعداء، أو امتالك موهبة ذات شأن في تخليد ذكر القبيلة كموهبة الشعر.

ويمثل الشرف خصيصة من أهم خصائص القبائل، فهو الذي ما يعّده أبناء القبائل ميزتهم التي تجعلهم 
متفوقين على غيرهم، ويمثل انتهاك الشرف جريمة كبرى معنوية قبل أن تكون مادية، وهي تعرض املنتهك 

لعقوبات تختلف بحسب الجرم، ولكن محو ما تلطخ به صاحبها من عار ليس باألمر الهين.

كما تتميز القبيلة بالنمط االقتصادي الذي كان أوبنهايم قد صنف القبائل وفقه إلى بدو يعملون في رعاية 
اإلبل، ونصف بدو يمتهنون رعي األغنام، ومتحضرين يعملون في الزراعة، والواقع أن الصنف األخير هو الذي 

ساد بعد توطين السلطات املختلفة للقبائل، وأصبح الصنفان اآلخران نادرين))(.

نظرة عامة على أهّم التحوالت في البنية القبيلة في سورية

بالعودة إلى الفترة العثمانية، يمكن من دون كبير عناء مالحظة املنفعة املتبادلة بين السلطة والقبائل 
التي عهد إليها بتأمين الصحراء، مقابل دعم مالي ورمزي من الدولة التي لم تكتف بتقديم الهدايا واألموال، 
بل عمدت إلى تقديم ما هو كفيل بصنع رموز قبلية، عبر إنشاء مدارس للقبائل تخرج منها أفراد خدموا في 

الجيش العثماني، وأصبحوا وجوًها قبلية بارزة))(.

وقد طغى النزوع العروبي لدى كثير من القبائل على العالقة النفعية مع الخالفة، فدعم قسم كبير منها 
جهود امللك فيصل لتأسيس مملكة عربية، ولكن الحلم الذي استحال سراًبا وقدوم جحافل االنتداب 
الفرن�ضي الذي يملك زاًدا غنًيا من أبحاث املستشرقين امليدانية عن القبائل، أعاد الصلة مع السلطة 
الجديدة إلى حالتها النفعية، ولكن بأثر محدث بصورة أكثر منهجية من طرف سلطات االنتداب التي لم 
تكتف بشراء الوالءات مقابل االمتيازات، كحجز مقاعد في البرملان لشيوخ القبائل وتسجيل أراض شاسعة 
تقدر بمئات الهكتارات بأسمائهم بقصد توطينهم، وإنما بمحاولة فرض تصنيف جديد على واقع ربما يحمل 

))(  أوبنهايم، البدو، الوراق للنشر، نسخة إلكترونية، ص. )).

.Op.cit., p. 12  )((
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 وشبه رحل، وتبع هذا امتياز حمل السالح 
ً

قابلية قبول هذا التصنيف، فأصبحت القبائل صنفين: رحال
للرحل، وحظره على شبه الرحل. وكان العبث بالبنية القبلية قد أصبح أكثر يسًرا، بعد ما أفرزته اتفاقيات 
دولية بعد الحرب العاملية األولى من كسر لبعض التحالفات القبلية، بعد تقسيم مناطق البادية بين سورية 

واململكة العربية السعودية))(.

هذا الواقع الجديد حّيد شيوخ القبائل إلى حد كبير عن الصراع ضد االنتداب، ما عدا حاالت محدودة، 
وهو ما جعل الشخصيات السياسية في املدن تنظر بعين عدم الرضا إلى القبائل، وتدفع البرملان السوري 
عام ))9) إلى الغاء قانون العشائر الذي سنه الفرنسيون والذي كان يقر بوجود دولة بدوية داخل الدولة 
واالستبدال به مرسوم العشائر الذي هدف إلى الغاء واقع البدو الرحل وتحويلهم إلى مجتمع مستقر، وهو ما 
كّرسه عبد الناصر إبان فترة الوحدة، ولكن بصورة أكثر حدة، حيث ألغى الهوية القانونية املستقلة للقبائل، 
وأصدر في أيلول/ سبتمبر عام )98) قانون اإلصالح الزراعي، وقانون التعاون رقم ))) الخاص بالجمعيات 
التعاونية، والقانون 9)) الناظم لعمل الغرف الزراعية؛ فبدأت الدولة بإنشاء الجمعيات التعاونية، وأصبح 
جميع الفالحين املستفيدين من اإلصالح الزراعي أعضاء فيها)8(. كل هذا ساهم في إضعاف سلطة شيوخ 
القبائل األمر الذي دفع بكثير من شيوخ القبائل إلى مغادرة سورية إلى دول الخليج والعراق)9(. وقد تفاقمت 
محاوالت تغيير البنية وتفتيتها، بعد استيالء البعثيين على السلطة عام ))9)، وتنفيذهم إصالًحا زراعًيا 

جرد شيوخ القبائل من ممتلكاتهم، وهو ما جعل ظاهرة مغادرة البالد فاقعة أكثر.

وصف مختصر للوضع الذي انقلب عليه البعثيون

ا عن نتائج التوسع في اقتصاد املنطقة القائم في سياق عدم التدخل في الخمسينيات، 
ً
بالحفر أكثر بحث

يمكن مالحظة نتائج ثالث)0)(:

: تكتل مساحات كبيرة من األرا�ضي في أيدي فئة صغيرة من مالكي األرا�ضي الذين استخدموا أقاربهم 
ً

أوال
كفالحين مستقرين. وينطبق هذا بشكل خاص على األرا�ضي املزروعة بالقطن، على طول نهري الفرات 

والبليخ، وهو ما انبثق عنه تشكيالت مختلطة من إقطاعية ورأسمالية زراعية. 

وثمة مثال أظنه مفيًدا في تجسيد هذه النتيجة، هو إحدى عوائل عشائر الرقة، وهي عائلة املشرف، 
ففي حالة عائلة املشرف، نالحظ أنهم شرعوا في استخدام األقارب لتقوية شراكة النسب، ثم اضطروا 
إلى استخدام فالحين من خارج هذه الرابطة، بعد توسع مشاريعهم، فاستجلبوا مجموعة كبيرة من عشيرة 
الجهامات والبوسرايا، للعمل واالستقرار في القرية. وأضيف إلى معايير العمل واملهنية معياُر القرابة، وهو ما 

أحدث تغييًرا في األشكال االجتماعية التقليدية.

(7)  Ibid., p.12.

)8(  فيصل الدهموش، أبناء العشائر في دير الزور، من االستقرار إلى الثورة، ديناميكات الصراع وعوامل السلم األهلي، ))0)، ص. ))

)9(  داون تشاتي، القبائل والقبيلة والهوية السياسية في سورية املعاصرة، إسطنبول، مركز عمران، العدد ))⁄)، ))0)، ص. 0)-).

(10)  Richard T. Antoun; Donald Quataert, Syria: Society, Culture, and Polity, State University of New York Press, Albany, NY, 1991, 
p. 68.
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ثانًيا: النتيجة الثانية لهذه التطورات كانت ظهور تفاوت حاد في الثروة وملكية األرا�ضي، جعل املالكين 
نخبة محلية متميزة منفصلة عن الفالحين الذين طرأ تحسن ال يذكر على أوضاعهم املادية. 

ا: أما النتيجة األهم لدمج املنطقة في اقتصاد السوق األوسع، فهي جعل دوافع شيوخ القبائل كامنة 
ً
ثالث

في تحقيق املصالح الشخصية قبل أي دافع آخر، وهو ما كّرسه تفاعلهم مع التجار الحضريين.

كل هذا أنتج نخبة أطلق عليها اسم »شيوخ القطن«، لوصف فئٍة بسمات مادية واجتماعية وثقافية 
أوسع من سمات شيخ القبيلة التقليدي.

قبل الثورة الزراعية في أوائل الخمسينات من القرن املا�ضي، كانت املجتمعات القبلية شبه املستقرة، 
مثل العفادلة، وهي جزء من قبيلة البوشعبان، تدعم بشكل أسا�ضي بيت الشيخ من خالل ما سمي بـ »اقتصاد 
الهدايا«. وهي هدايا لم يعترف بها بشكل صحيح، بحسب تعبير بورديو)))(، ألن االعتراف بها كان محلًيا بعّدها 

حًقا لبيت املشيخة.

ا وثيقة من االنتماء االجتماعي والترابط االقتصادي، 
ً
يستلزم هذا الشكل التقليدي القتصاد الهدية أنماط

بين عائلة الشيخ وأبناء قبيلته. بحلول منتصف الخمسينيات، أصبح هؤالء الشيوخ أنفسهم رأسماليين 
 اقتصادًيا، واستقرت 

ً
زراعيين. فالشيخ الذي كان يعتمد على الهدايا املستحقة ملشيخته، أصبح مستقال

قدماه على أرض مختلفة عن تلك التي كان يقف عليها سابًقا. أصبح الشيوخ يكّرسون الوضع الجديد 
بسلوك استهالكي جديد، فقد اقتنوا سيارات الكاديالك، واستخدموا خدًما في منازلهم، وبنوا املضافات 
ا عشوائًيا، وإنما كان له بحسب التعبير الفييري 

ً
الكبيرة املبالغ في مساحتها وفي عددها. ولم يكن هذا سلوك

بعض العقالنية؛ ألنه يتوخى إضفاء الشرعية على هيمنة هذه الفئة. ولعّل هذا ما يفّسر طلب البعثيين من 
الفالحين، في أواخر الستينيات، من الدولة إغالق املضافات أو االستيالء عليها، وصّرحوا بأنهم يرون فيها 

رموًزا للنظام القديم)))(.

انقالب البعثيين على الحالة السائدة )الفالح البعثي يهزم املالك(

السابع  8)9)، ففي  الواقع، ال يمكن الحديث عن إصالح زراعي جدير باالسم قبل إصالح عام  في 
والعشرين من أيلول/ سبتمبر عام 8)9)، أصدر عبد الناصر -بوصفه رئيًسا للجمهورية العربية املتحدة- 
قانون اإلصالح الزراعي األول الذي أخذ الرقم )))، وبموجبه حدد الحد األعلى للملكية بـ 80 هكتاًرا في 
األرا�ضي املروية، أو 00) هكتاًرا في األرا�ضي البعلية، إضافة إلى 0)) هكتاًرا من األرا�ضي املروية أو 0) هكتاًرا 
من األرا�ضي البعلية، لكل من الزوجة واألوالد، على أال يزيد مجموع مساحة األرا�ضي التي يحتفظ بها املالك 
عن 0)) هكتاًرا في األرا�ضي املروية، أو 0)) هكتاًرا في األرا�ضي البعلية. وقد تعهدت الدولة بدفع تعويضات 

عن األرا�ضي التي يجري االستيالء عليها، تسدد خالل أربعين عاًما بفائدة سنوية قدرها 1.5 باملئة.

(11)  P. Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, translated from French by Richard Nice (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1977), 172.

(12)  Op.cit., p. 69-70.
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وتخضع األرا�ضي املصادرة للتوزيع على الفالحين، بحسب النسب اآلتية:

ما ال يزيد على 8 هكتارات من األرا�ضي املروية أو 0) هكتاًرا من األرا�ضي البعلية لألسرة الواحدة، وعلى 
الفالحين املنتفعين باإلصالح الزراعي أن يدفعوا للدولة ما يعادل 0) باملئة من قيمة املحصول سنوًيا، إلى 

حين تسديد ثمن األرا�ضي التي حصلوا عليها خالل 0) عاًما.

وأهم التعديالت التي أدخلت على القانون، وأكثرها جذرية، هي تلك التي صدرت باملرسوم رقم 88 بتاريخ 
)) حزيران/ يونيو ))9)، وبموجب هذه التعديالت، أصبح الحد األعلى للملكية الزراعية يختلف من 

منطقة إلى أخرى، ويتحدد تبًعا لعوامل عدة منها خصوبة األرض وطريقة رّيها وقربها من السوق......

وقد أصبح الحد األعلى للملكية في األرا�ضي املروية واملشجرة يراوح بين )) و)) هكتاًرا، وفي األرا�ضي 
البعلية بين 80 و00) هكتاًرا، ما عدا محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، حيث رفع الحد األعلى إلى 00) 
هكتار، كما سمح للمالك باالحتفاظ بـ 8 باملئة من مجموع مساحة األرا�ضي التي يسمح له بحيازتها لكل من 

الزوجة واألوالد.

أما التعويض الذي يجب أن يدفع خالل 0) عاًما، بفائدة سنوية قدرها 1.5 باملئة، فقد أخذته الدولة 
على عاتقها، وأعفي الفالحون من دفع ثمن األرض، ولكن كان عليهم أن يدفعوا خالل عشرين عاًما ما يعادل 

)) باملئة من ثمن األرض، لصالح صناديق الجمعيات التعاونية التي أنشئت في قرى اإلصالح الزراعي.

وحددت مساحة األرض التي يحق للفالح استالمها بموجب القانون، كما يأتي:

ما ال يزيد عن 8 هكتار في األرا�ضي املروية واملشجرة و0) هكتاَرا لألرا�ضي البعلية التي تزيد كمية األمطار 
السنوية فيها على )) ملم، و)) هكتاًرا في األرا�ضي البعلية التي تقل نسبة األمطار فيها عن هذا الحد.

ا، 
ً
نتيجة لتطبيق اإلصالح الزراعي الذي أنجز تقريًبا عام 9)9)، جرى االستيالء على أرا�ضي )08) مالك

وزعت أراضيهم على )0))) أسرة فالحية)))(.

في عام ))9)، شكلت لجنة مصادرة )لجنة االعتماد( في منطقة الفرات، لتنفيذ اإلصالح الزراعي، عمدت 
هذه اللجنة إلى مصادرة املمتلكات وفًقا ملعايير تعسفية غالًبا، بقصد تدمير النظام القديم للمالك، حيث 

رك مالك األرا�ضي الكبار السابقون مع قطع صغيرة جًدا من األرض، في حين لم يبق آلخرين أي �ضيء)))(.
ُ
ت

أصبح الشيوخ التقليديون األثرياء عاجزين اقتصادًيا عن طريق تدمير قاعدتهم املادية، وعاجزين سياسًيا 
: »كنا في الجنة، 

ً
عن طريق حرمانهم من أي مشاركة فعالة في العملية السياسية. يصف أحدهم الوضع قائال

واآلن نحن في الجحيم«، وُسمع شيخ العفادلة )إحدى أكبر العشائر في الرقة( فيصل الهويدي نفسه يقول 

)))(  خضر زكريا، خصائص التركيب االجتماعي الطبقي في سورية، مركز حرمون، الدوحة، 8)0)، ص. ))-8)).

(14)  See S. M. Kaylani, “The Role of Agriculture in the Development of Syria, 1945-1960” (M. A. thesis, American University of 
Beirut, 1964, p. 44.
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أثناء لعب الورق: »بهاأليام، فالحتنا لعب الورق«)))(.

 ،
ً

وهي تعبير عن دور الشيوخ الهام�ضي في الوضع الجديد. ويقول شيخ آخر: إن النقابات لم تترك لهم محال
فالجميع أصبحوا اتحاديين أي منضمين إلى اتحاد العمال أو الفالحين أو اتحاد الطالب أو االتحاد النسائي.

 يقدم حدث عام ))9)، املعروف محلًيا باسم »انقالب العقيد حاطوم«، توضيًحا جيًدا للوضع الجديد؛ 
ففي 8 أيلول/ سبتمبر ))9)، حاول العقيد سليم حاطوم أن يقود حركة انقالبية داخل الحزب الحاكم. 
وبعد إفشال محاولته، حاول النظام إحكام قبضته بصورة أكبر وعلى كل شبر، فصدرت أوامر ملسؤولي 
 للنظام، 

ً
الحزب باعتقال واستجواب زعماء القبائل، وغيرهم ممن يشتبه في أنهم يشكلون تهديًدا محتمال

ونتيجة لذلك، تولت السلطات املحلية -في الرقة كمثال- التي يسيطر عليها الحزب األمر بنفسها.

يقول أحد املتعاطفين مع شيوخ القبائل إن االعتقاالت العشوائية والجماعية كانت في الغالب مدفوعة 
بالتعسف الشخ�ضي للمسؤولين املحليين وضغائنهم ضد رموز الوضع القديم. ولم يستطيعوا إدانة األخيرين 
إال بأنهم ممتعضون من الوضع الحالي، وهو ما انعكس بدوره في نفور أكبر من طرف شيوخ القبائل من 

الوضع الجديد وعداء تجاهه وإحساس متزايد بالعجز.

وألن نظام البعث قد دأب على تصنيف الدول العربية إلى رجعية وتقّدمية، فقد كان من بين أسئلة 
: »ملاذا تذهب إلى السعودية ودول الخليج العربية األخرى؟ كم مرة؟ ما هي 

ً
املحققين لشيوخ القبائل، مثال

روابطك مع هذه األنظمة الرجعية؟«. ويقال إن أحدهم أجاب بصراحة على سؤال املحقق: »لقد جعلتمونا 
 عن التسول من الخليج«. 

ّ
فقراء، ولذلك فنحن نذهب إلى الخليج لكي نتسّول، قدموا لنا ما يكفينا لكي نكف

دفعت هذه املمارسات كثيًرا من شيوخ القبائل إلى مغادرة سورية، في أواخر الستينيات، واإلقامة في اململكة 
العربية السعودية وفي األردن وغيرهما)))(. ومن أهم الرموز القبلية التي تعرضت للمضايقة شيخ قبيلة 

الجبور عبد العزيز املسلط الذي شد رحاله إلى العراق، وأقام هناك لفترة من الزمن. 

 لدى النظام، فقد أسست 
ً
 أساسية

ً
وملا كان اختراق املجتمع القبلي من أجل جعله قاعدة للنظام غاية

االتحادات والنقابات نتيجة قناعة أن االعتماد على الشيوخ ال يجدي نفًعا، بسبب موقف كثير منهم غير 
 عن 

ً
املتقبل للبعث، أن البيروقراطية ال تستطيع إزالة ظنون الفالحين السلبية بالحكومات، هذا فضال

القناعة املعبر عنها في أن الثورة الزراعية ال تحدث بواسطة اإلدارة الحكومية)))(. وفي قصة ذات داللة كبيرة، 
يتضح موقف النظام غير العقالني والقائم على نوازع مرضية من رموز الوضع السابق من الشيوخ املالكين:)8)(

ففي صيف عام 9)9)، خالل موسم الحصاد، عندما ذهب أحد املالكين، وهو مختار قرية في الرقة 
برفقة اثنين من أقاربه في سيارتهم الخاصة لتفقد محاصيلهم، تجاوزوا على الطريق سيارة جيب، فأسرع 

(15)  Richard T. Antoun; Donald Quataert, op.cit., p. 72.

(16)  Ibid., pp. 72-73.

)))(  رايموند هينبوش، تشكيل الدولة الشمولية في سورية البعث، ترجمة حازم نهار، بيروت، رياض الريس للنشر، ))0)، ص. )))

(18)  Op.cit., pp. 72-74.
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سائقها للحاق بهم، فأوقف املختار سيارته، ظًنا منه أن سائق الجيب بحاجة إلى بعض املساعدة. ولكنه 
فوجئ بغضب راكبي سيارة الجيب، واتهامهما له بأنه تعمد إثارة الغبار في وجوههم بقصد إهانتهم؛ ألنهم من 
اتحاد الفالحين في الرقة. حدث شجار كبير بين املختار ومن معه، وبين عضوي اتحاد الفالحين، وانتهى بأن 

سلك كّل طرف طريًقا مختلًفا.

عندما عاد عضوا االتحاد إلى الرقة، أبلغا رئيس اتحاد الفالحين بالحادث، موضحين كيف حاول الحاج 
خلف )اسم املختار( قتلهما على الطريق، ووصلت األنباء إلى فرع الحزب في املدينة ثم إلى املحافظ، ولم 
تتوقف إال في دمشق. وبعد أشهر، فّسرت الحادثة من طرف املسؤولين في دمشق بأنها محاولة من اإلقطاعي 
الرجعي القديم إلهانة الفالح البعثي الجديد. ولم يتردد وزير الداخلية في إصدار مرسوم اعتقال، وسجن 

الحاج خلف مدة عام واحد من دون تحقيقات. 

وصل األمر إلى مكتب األمن السيا�ضي، بعد ستة أشهر على الحادثة في الرقة: »اعتقال الحاج خلف وإرساله 
إلى دمشق، ومصادرة ممتلكاته املنقولة وغير املنقولة«. بعد وساطات كثيرة، خفضت عقوبة سجن الحاج 
خلف إلى شهر واحد فقط، وبعد ذلك أفرج عنه. بالطبع كان واضًحا أن الحادث التافه قد سّيس إللحاق 

أذى مادي ومعنوي بفئة مستهدفة بالحقد من النظام الجديد.

وبالعودة إلى إجراءات تنفيذ اإلصالح الزراعي، وزعت أرا�ضي بعض العوائل املالكة على عشرات الفالحين، 
وأنشئت جمعيات فالحية إلدارة هذه اإلجراءات. وقد أصبحت السيطرة على هذه الجمعيات التعاونية محل 
تنافس جديد بين العوائل في األرياف، وهو تنافس تمكن من االنتصار فيه أفراد القرية من خارج العوائل 
املالكة القديمة؛ بسبب كثرتهم من جهة، وبسبب توطيدهم عالقات متينة مع الحزب الحاكم؛ األمر الذي 
ه، أفقد القرية طابعها القديم القائم على 

ّ
وسع الخرق في مجتمع القرية، وأحدث استقطاًبا يصعب حل

التعاون والتكاتف، كما قسم موقع القيادة فيها الذي أفرغ من الشيخ، وتحول إلى موضع يشغله أكثر من 
متنافس، بحسب قوة ارتباطه بمسؤولي الحزب الحاكم)9)(.

وبالطبع، كان الطرف األضعف في هذا الوضع الجديد هم املالكين السابقين الذي جففت موارد ثروتهم، 
ثم عزلوا عن الحياة السياسية. وقد سرى تقليص املوارد إلى األجيال الالحقة، حيث عملت تشريعات اإلرث 
 من األسر 

ً
في الشريعة اإلسالمية على تقليص أكبر للحيازات، وهو ما انعكس في ظاهرة األسر النووية، بدال

الكبيرة، وتوجه هذه األسر الصغيرة إلى االهتمام الضيق املؤطر بحدود العائلة)0)(.

أما الفالحون فقد حصلوا على مكاسب حّسنت ظروف حياتهم املادية نوًعا ما، ولكن مع ثمن هو التماهي 
مع النظام الحاكم الذي يتحدر قادته من أصول ريفية، وهو ما يصفه أحد الباحثين بقوله: »يوجد عدد 
كبير من الفالحين القادرين في الوقت الحاضر على التماهي مع النخبة الحاكمة التي يعرف كل شخص أن 
 فالحية. لقد حّسن النظام الحالي بشكل ملحوظ ظروف هذه الفئات االجتماعية الكبيرة األكثر 

ً
لها أصوال

اضطهاًدا. عالوة على ذلك، ال يزال الفالحون املصدر الرئي�ضي الذي يأتي منه كوادر الجيش والحزب واملنظمات 
الشعبوية. لقد خطا الفالح خطوات كبيرة إلى األمام، منذ اليوم الذي فتح فيه أكرم الحوراني مكتًبا صغيًرا 

(19)  Ibid., p. 75

(20)  Ibid., p. 76.
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في دمشق وعمد إلى متابعة طلبات الفالحين، حتى يومنا هذا، عندما أصبح من الصعب العثور على حضري 
واحد في قلب النخبة السياسية العسكرية الحاكمة«)))(.

ظهر البعثيون الجدد في أواخر الستينيات، كفئة تملك السيطرة الكاملة على كل وسائل وأشكال العنف 
في املجتمع السوري. ولكن اعتمادهم املفرط على استراتيجيات التعبئة أضعفهم وقلص قدرتهم على تحقيق 
تنمية اجتماعية واقتصادية كبيرة. وهو ما وضع شرعية النظام على املحك وأحدث أزمة داخل النظام، 

وجدت من ينهيها في تيار قاده حافظ األسد.

حافظ األسد )نزع التطرف بتكريس الفساد واالستزالم(

كان األسلوب الذي انتهجه حافظ األسد داخل اإلطار السيا�ضي البعثي األوسع يعني تعليق النضال 
االجتماعي، والتخلي عن املزيد من سياسات التعبئة واإلصالح الجذري، من أجل صياغة ما وصفته قيادة 

األسد بـ »الوحدة الوطنية« لتحفيز التنمية الحقيقية.

على الصعيد االقتصادي، كانت سياسات القيادة الجديدة تعني التخلي الفعلي عن الحملة، لجعل 
القطاعات »االشتراكية« هي القوى املسيطرة بشكل واضح في الريف. في سورية عموًما، انقسم االقتصاد إلى 
قطاعين: واحد من الوحدات الرأسمالية الكبيرة التي تسيطر عليها الدولة، واآلخر من الوحدات الرأسمالية 

األصغر الخاضعة لسيطرة خاصة)))(.

جرى تقليص االتجاهات الراديكالية داخل املنظمات الشعبية )اتحاد العمال، اتحاد الفالحين، إلخ( إلى 
حد ما. كان ثمة ميل داخل االتحاد العام للفالحين لدى األثرياء إلى تولي مناصب قيادية. وقد تمتع هؤالء 
ر بدوره 

ّ
بفرصة إعطاء بعضهم معاملة تفضيلية في العديد من املجاالت، وهو وضع عزز الفساد الذي أث

على قدرة االتحاد على أن يكون قوة قادرة على إحداث التغيير الجذري. وملا كان نظام األسد قاصًدا تكريس 
الفساد، فقد تمكن باملقابل من جعل الفساد نهًجا من نتائجه نزع التوجهات املتطرفة)))(.

لم تعد االتحادات املختلفة تتعامل مع السياسة، إنما مع الشؤون واملشاكل االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية اليومية، في عملية إزالة تسييس صوت املنظمات الشعبية لصالح املزيد من االعتبارات البراغماتية. 
وطّور نظام األسد قدرات جديدة مختلفة عن معايير التعبئة الصارمة التي حددتها القيادة البعثية السابقة، 
فاقتنع قسم كبير من سكان القرى في وادي الفرات باالنضمام إلى حزب البعث. وأصبح الشباب املتعلمون 
جيًدا من أبناء األسر الكبيرة املالكة في السابق قادرين على االنضمام إلى صفوف حزب البعث، وتولي مناصب 

النخبة السياسية على املستوى املحلي، وبدرجة أقل على املستوى الوطني أيًضا.

منذ منتصف السبعينيات، توقف التوتر بين النخبة التقليدية الضعيفة اقتصادًيا واملحرومة سياسًيا 

(21)  Kulit al-Khuri, layla wahida (Beirut: al-Maktabal al-Tijari, 1961)

(22)  See sources cited in Y. Sadowski, “The Knife’s Edge: A study of the Failure of Liberalization in Syria”, unpublished seminar 
paper (Los Angeles: University of California at Los Angeles, 1978).

(23)  Op.cit., p. 78.
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ومجموعات النخبة الجديدة إلى حد ما، ويرجع ذلك أساًسا إلى السياسات األكثر ليبرالية لنظام األسد 
الجديد، مع اهتمامه بإعادة بناء ما يشار إليها باسم »الوحدة الوطنية« داخل املجتمع السوري عموًما. هناك 
دالئل تشير أيًضا إلى أن النخبة القديمة بدأت تقبل ديمومة الوضع الجديد، الذي مثل، من وجهة نظرها، 

ا مقارنة بالظروف التي مرت بها في الفترة السابقة)))(.
ً
تحسًنا ملحوظ

ففي الفترة السابقة، جرت محاوالت جادة الجتثاث كل مظهر قبلي لم تنته بمحاولة إصدار قانون يمنع 
لبس العقال، ولم يبدأ بالنظر باحتقار إلى القبيلة ورموزها بعدها بنية متخلفة، ينبغي تجاوزها تجاوًزا جذرًيا 
وليس جدلًيا. أما في عهد األسد األب، فقد أعيد للرموز القبلية بعض مكانتها التي فقدتها، وعمد حافظ 
األسد إلى تثبيت شيخ العكيدات وشيخ البكارة وشيوخ آخرين في البرملان، وهو مكان يطمح شيخ القبيلة إلى 

الوصول إليه، بعد أن أفقدته األنظمة التوتاليتارية الجديدة قدرته القديمة على التعبئة والسيطرة.

وفي مواجهته العنيفة مع اإلسالميين، لم يدخر األسد األب جهًدا في استخدام القبائل لكبح جماح 
اإلسالميين، فعقد مؤتمًرا استثنائًيا التحاد الفالحين دعا فيه الفالحين إلى الدفاع عن الثروة ضد العدو 
ل من الفالحين فصائل وصل عددها إلى 000)) فالح، ملواجهة اإلسالميين، وتحّدث األسد إلى 

ّ
الطبقي، وشك

 إنهم سيكونون أصحاب القرار في كل ما يتعلق باألرض والزراعة)))(. واعتمد كذلك، من أجل 
ً

الفالحين قائال
مواجهة واقع منطقة الجزيرة وتخفيف السمة الكردية فيه، على تنفيذ مشروع الحزام العربي الذي كان 
ا له منذ عام ))9)، وهو يقوم على توطين جماعات من عشيرة »البوشعبان« ممن فقدوا أراضيهم 

ً
مخطط

بسبب بناء سد الفرات في قًرى تمثل نسبة من الكرد أحد مكوناتها. ولوحظ بعد انتفاضة )98) تزايد نسبة 
أبناء القبائل املمثلين لقبائلهم في البرملان السوري، من %) إلى %0)، كما لوحظ تزايد وجودهم في وزارات 
 بارًزا، 

ً
الزراعة والداخلية وغيرهما)))(. وُيعّد نواف الفارس )ابن بيت مشيخة أحد فروع العكيدات( مثاال

 معتمًدا في أحد فروع األمن في الالذقية سنوات طويلة، ثم تقلب في املناصب بعدها إلى حين 
ً

حيث ظل رجال
انشقاقه بعد اندالع الثورة السورية.

ال بد من اإلشارة إلى أن حافظ األسد الذي رّحب بابن عائلة مشيخة، كنواف الفارس، واعتمد عليه في 
موقع حساس، عمد في حاالت نافرة إلى االعتماد على أبناء عشائر مغمورة، ولدينا مثاالن بارزان على ذلك: 
األول فايز النوري، الذي ظل مدة طويلة رئيًسا ملحكمة أمن الدولة، وكان يمثل بقسوة بالغة جبروت النظام 
وظلمه في تعامله مع املتهمين وفي أحكامه التي يصدرها، وهو من أقلية في مدينة دير الزور، يقول أفرادها 
إنهم قادمون من )حويجة العبيد( في العراق، وهو انتماء صار الديريون يتندرون عليه بالقول إن كّل من لم 
يعرف له نسب قبلي نسب نفسه إلى حويجة العبيد؛ أما املثال الثاني فهو ناجي جميل، الذي كان قائًدا للقوى 
الجوية في بدايات عهد األسد األب، وكان رفيقه الذي شد أزره منذ البداية، وهو ينتمي إلى عشيرة صغيرة من 

ها إلى الطائفة اإلسماعيلية)))(.
َ
عشائر املدينة تدعى عشيرة الجوالغة، ينسب أهل املعرفة باألنساب أصول

(24)  Ibid., pp. 78-79.

)))(  رايموند هينبوش، مرجع سابق، ص. 9)).

(26)  Haian Dukhan, Tribes and Tribalism in the Syrian Uprising, op.cit., p. 6

)))(  حوار مع ناشط سا�ضي من وجهاء قبيلة البكير، بتاريخ ))0)-9-)).
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في عهد الوريث بشار األسد، لم تتوقف سياسات االستزالم واملحسوبية، ويمكن القول إن استمرارها 
 فاقًعا أكثر؛ فقد ظهر في قيادات الجيش والحزب شخصيات تفاخر بانتمائها القبلي، مثل فهد 

ً
اتخذ شكال

جاسم الفريج )وزير الدفاع( الذي ينتمي إلى قبيلة الحديديين؛ ومحمد سعيد بخيتان، وهو من أرومة قبلية، 
اللذين حاوال أن يجدال صالت قوية بين مجتمعاتهما القبيلة وبين النظام أكثر متانة من السابق.

وقد انتهج األسد االبن نهج االعتماد على القبائل العربية في قمع ما يعّده خطًرا كبيًرا، وهو نفس صنيع 
أبيه؛ إذ ساعدت قبائل بدوية األسد في إقامة توازن قوة ضد خصومه اإلسالميين في انتفاضة الثمانينيات، 
حيث تقول بعض التقارير إن قبائل بدوية في حماة منعت تدفق األسلحة من العراق إلى مدينة حماة، 
وساهمت في حصار املدينة)8)(، وتؤكد الوقائع أن أفراد قبائل شرق سورية ومعظم شيوخها وقفوا إلى جانب 
النظام ضد املنتفضين اإلسالميين. وقد فعل االبن شيًئا شبيًها باعتماده على قبائل عربية، في قمع انتفاضة 

األكراد عام )9)()00).

ولكن السياسات النيو ليبرالية التي انتهجها نظام بشار األسد كان لها أثر بالغ السوء على مناطق القبائل، 
وتحديًدا في شرق سورية، فبين عامي )00) و)00)، تحولت نصف اآلبار من ضحلة إلى عميقة، وضرب 
الجفاف الشديد املنطقة في عامي )00) و008)، وتم تحرير أسعار األسمدة في عام 008)، وفشلت السياسة 
الهادفة إلى ترشيد الري خالل السنوات السابقة. كل هذا أدى إلى فشل جهود اإلصالح الزراعي، وتملح جزء 
كبير من األرا�ضي املخصبة، والسماح باالستثمار الزراعي من دون أي حد مللكية األرا�ضي في عام )00)، 
باإلضافة إلى مشاركة الشركات متعددة الجنسيات في صناعة املواد الغذائية. في سورية. في عام 0)0)، 
اعتبرت الجزيرة أفقر منطقة في سورية، مما أدى إلى زعزعة استقرار الهياكل القبلية في دير الزور التي كانت 

تتطلع اآلن إلى تغيير جذري في السلطة املركزية في دمشق)0)(.

)8)(  القبائل والقبلية والهوية السياسية في سورية املعاصرة، مرجع سابق، ص. )).

)9)(  انظر تقرير بعنوان: إنكار الوجود، قمع الحقوق السياسية والثقافية لألكراد في سوريا، 009). 
https//:www.hrw.org/ar/report2009/11/26/256004/ 

(30)  TRIBES AND THE RULE OF THE “ISLAMIC STATE”, op.cit., p. 14.

https://www.hrw.org/ar/report/2009/11/26/256004
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القبائل والثورة السورية )دير الزور أنموذًجا(

تمهيد

بين االستمرار في سياسة األب وبين التدمير الذي ألحقته السياسات النيو ليبرالية، تغايرت املواقف 
داخل القبائل عقب اندالع الثورة عام ))0)، بين مؤيدين للنظام رافضين ما سّموه -باستخدام مفردات 
النظام-مؤامرة خارجية وتدخالت إقليمية، وبين ناقمين على النظام، ألسباب ليس آخرها ما ألحق بمناطقهم 

 عن إرث من التهميش للقبائل وإضعاف ملكانتها ومكانة رموزها.
ً

من دمار وإفقار، فضال

يرى الباحث أن النظام لم يقّدر بصورة واقعية ما جرى من تحوالت، فعدا عن اآلثار املدمرة لسياسات 
النظام االقتصادية، كان ثمة تغيرات كامنة في مواقف أبناء القبائل من معار�ضي النظام، سببتها عوامل 

عديدة:

زيادة ملحوظة هندسية في نسب املتعلمين وخريجي الجامعات، األمر الذي يخلق أنموذَج فرٍد قبلي مغاير 
للصورة النمطية الشائعة عن فرد جاهل خاضع ألي سلطة.

هجرة نسب كبيرة من أبناء القبائل إلى الخليج، ومقارنتهم الطبيعية بين أوضاع بلدانهم التي تسبح على 
بحار من الثروات املنهوبة وبين الرفاه الذي يعيشه أقرانهم في بلدان الخليج، وهو ما يجعل النقمة على املتسبب 

ا عن لقمة العيش أمًرا أكثر من طبيعي.
ً
في حرمانهم من ثروات بالدهم والذي يضطرهم إلى الغربة بحث

تغير مفهوم الزمان واملكان، بعد ثورة االتصاالت، فلم يعودا مكاًنا وزماًنا إقليديين يمكن لنظام توليتاري 
، وما 

ً
أن يحبس رعاياه بين حدود واضحة لهما، وهو ما جعل السيطرة على تلقي األفكار الوافدة مستحيال

جعل ترسيخ أيديولوجيا النظام كحقيقة مطلقة أمًرا دونه خرط القتاد.

محافظة دير الزور وقبائلها

تقع محافظة دير الزور على حدود شرق سورية، وتمتد على مساحة تقارب )) ألف كيلومتر مربع. يقسمها 
نهر الفرات الذي يمر عبر املحافظة إلى قسمين. واحد في الجنوب يمتد إلى الصحراء السورية، بادية الشام، 
بالعامية الشامية، وواحد في الشمال مرتبط بشبه الجزيرة السورية، يسمى »الجزيرة«. يعيش غالبية 
السكان على ضفاف نهري الفرات والخابور، حيث توجد أراض زراعية خصبة. حوالي 1.69 مليون شخص 
يعيش في محافظة دير الزور التي تنقسم إلى ثالث مناطق إدارية: دير الزور، امليادين، البوكمال. كما أنها 

مقسمة إلى )) ناحية، و)) بلدة، و0) بلدية، و)) قرية)))(.

(31)  Rudayna Al-Baalbaky, Ahmad Mhidi, TRIBES AND THE RULE OF THE “ISLAMIC STATE”: THE CASE OF THE  SYRIAN 
CITY OF DEIR EZ-ZOR, Beirut, Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs, 2018, p.28.
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أكبر القبائل في محافظة دير الزور هما العكيدات والبكارة والبوسرايا، وثمة عشائر أخرى تتبع قبائل في 
مناطق سورية أخرى أو تتبع قبائل خارج سورية. مثل عشيرة البوليل التي تنسب نفسها إلى قبيلة شّمر في 

الجزيرة، والدليم التي تنتسب إلى قبيلة الدليم في العراق. 

وثمة عشائر موجودة في املدن، مثل عشيرة الخرشان والجويشنة واملعامرة والظفير في مدينة دير الزور، 
والراويين والعانيين في البوكمال، والقلعيين في امليادين. وال شك أن حدة االنتماء القبلي ليست متساوية، 

فهي تخف عند االنتقال من الريف إلى املدن)))(.

، في بعض األحيان، عندما 
ً

تتسم املحافظة بطابع قبلي في األصل، وإن كانت هذه الصفة تمارس تضليال
تؤخذ من دون مالحظة السيرورة التاريخية التي جعلت من سمة القبلية سمة ذات أشكال مختلفة عبر 
الفترات املختلفة، كما خففت من حدتها طوًرا، وزادت من هذه الحدة أطواًرا أخرى. بدأت القبائل في 
االستقرار على ضفاف النهر خالل فترة التنظيمات العثمانية الثانية عام ))8)، التي سعت إلى جعل القبائل 
والعشائر املتصارعة تستقر وتتحول إلى مجتمعات زراعية مستقرة. بدأت القبائل في االستقرار تدريجًيا حتى 
بداية االنتداب الفرن�ضي بعد نهاية الحرب العاملية األولى)))(، وتوزعت جغرافًيا على ضفاف نهر الفرات على 

النحو التالي: )))(

قبيلة العكيدات: تقول الرواية السائدة إن أصل القبيلة أربعة إخوة، هم كامل وكمال وزامل وزمال، 
ويقال إن األخير لم ينجب أوالًدا، فأصبحت فروع القبيلة ثالثة فروع، ولكن قبيلة العكيدات ترتبط بعالقات 
قرابة مع قبائل من أصول أخرى، مثل البو سرايا والبوليل والبوحردان، وقد شكل هؤالء جميًعا تحالًفا لصد 
هجمات البدو، وهو تحالف كان على رأسه هفل من فرع البوكامل، الذي ظل أبناؤه وأحفاده يتوارثون رمزيته 

كشيخ لقبيلة العكيدات.

وثمة ظاهرة جديرة بالنظر في واقع التحالفات داخل هذه القبيلة التي لم تقتصر دينامية التحالف فيها 
على التحالف الواسع املذكور آنًفا، وإنما لوحظ محاكاة ميكروية له على صعيد قبائل ضمن العكيدات، 
مثل تحالف عشائر البوحسن والقرعان والبورحمة الذين شكلوا ما سمي بـ »الثلث«؛ ألن نسبة العشائر 
املنضوية تحت هذا التحالف شكلت نسبة الثلث من قبيلة العكيدات. وليست هذه الظاهرة مستعصية 
على التفسير، فقد كان تخصيص املوارد الذي شرع به العثمانيون بادئ ذي بدء سبًبا في استقاللية شيوخ 
القبائل من جهة، وفي تنافس استعر أواره بينهم من جهة أخرى، األمر الذي دفع بعض العشائر الضعيفة إلى 

التكتل ملواجهة تهديدات األقوى.

 تنتشر قبيلة العكيدات على ضفتي نهر الفرات حتى البوكمال، وعلى ضفتي نهر الخابور من البصيرة حتى 
مركدة. ويصفهم أوبنهايم بأنهم: »ميالون جًدا إلى الحرب، ومحاربون أشداء وّسعوا منطقتهم عبر حروب 

(32)  Ibid., p.24.

(33)  Ibid., p. 22.

مركز الشرق  التاريخ والدور املستقبلي،  التكون والنفوذ،  املعلومات عن القبائل وتوزعها مأخوذ من بحث بعنوان: عشائر دير الزور،    )(((
اإلنمائي، بحث غير منشور.
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متواصلة، ودافعوا عن حريتهم ببسالة ضد األتراك أول األمر ثم ضد االنجليز والفرنسيين«)))(.

 وهي مقّسمة إلى ثالثة أفرع كبيرة: بوجامل، بو جمال، والزامل )شعيطات(، وثمة شقيق رابع يدعى زمال 
لم يكن له نسل.

 البو جامل

 هو الذي أخذ اسم الجد ومنه يتحدر بيت املشيخة لقبيلة العكيدات، وقد كان أول ظهور لجبهة النصرة 
في إحدى مناطق البوجامل، وهي قرية الشحيل. وأقسام البوجامل موضحة في الجدول في امللحق رقم ).

البكير

ا، باإلضافة إلى وجود قسم منها على يمين نهر 
ً
 تنتشر على يسار نهر الفرات من الصالحية إلى البصيرة شرق

الفرات في قرية سعلو، وقسم قرب البوكمال في قرية الكشمة ومن البصيرة حتى مركدة على نهر الخابور. 
ومناطق البكير هي املدخل إلى املحافظة من ناحية الحسكة، وعبر أفراد منها دخلت )داعش( عن طريق عامر 
الرفدان من فرع املشرف في البكير، ودخلت )قسد( عن طريق أحمد الخبيل من فرع الخضير في البكير. 
وكانت أول ناحية سقطت بيد الثوار تابعة للبكير، وهي ناحية الصور، بعد حصار الثوار لها. )امللحق رقم )(.

سادت عالقة تنافس بين البكير وأبناء عمومتهم من البوجامل، ولم تكن العالقة عالقة تنازع مع البوجامل 
فحسب وإنما مع البكارة في قراها القريبة إلى الغرب من مناطق البكير، بسبب نزاعات على حدود األرا�ضي 
الزراعية، والطابع نفسه من العالقة وسم عالقتهم مع مجاوريهم من قبيلة الجبور في القرى التي تقع شمال 
مناطق البكير، وهو صراع له جذوره التاريخية، فمن الحقائق التاريخية أن العكيدات قد أجلت الجبور إلى 
الحسكة بعد أن استقرت في دير الزور. وليس ثمة ود مع قبيلة شّمر، فما زال أبناء البكير والعكيدات عموًما 

يتفاخرون بصّدهم لغزوات البدو في معارك يروون تفاصيلها في مجالسهم)))(.

عشائر الثلث )البورحمة، القرعان، البوحسن(

سموا بالثلث، ألنهم يشكلون نسبة الثلث من العكيدات:

القرعان: كان لهم تاريخ في مقاومة االحتالل الفرن�ضي، ولم يتوانوا عن املشاركة في الثورة السورية منذ 
بداياتها، وقد تعرضوا لبطش النظام الذي اقتحم بعض مناطقهم وخاصة قرية القورية، فقتل واعتقل 

 عسكرًيا ذا دور بارز.
ً

ناشطين، وعند االنتقال إلى العمل املسلح كان لواء )القعقاع( فصيال

تتميز هذه العشيرة بسمة عامة هي الحكمة، وهو ما تجلى في بروز عائلة أصبحت تعّد بيت العرف لقبيلة 
العكيدات، والعارفة هو الرجل الحكيم الذي يقصده أبناء العشائر لحّل النزاعات ونزع فتيلها وللتقا�ضي في 

األمور الخالفية.

)))(  أوبنهايم، البدو، الوراق للنشر، نسخة إلكترونية، ص. ))).

)))(  مقابلة أجريت مع مجموعة ناشطين من أبناء املنطقة، بتاريخ ))0)-8-8.
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وألجل هذا، فقد اتسمت عالقاتهم بجيرانهم بالوّد باستثناء حساسيات مع أبناء عمومتهم من البوجامل، 
بسبب التنافس على املشيخة التي احتكرها اآلخرون. وهم كغيرهم من عشائر العكيدات تصبغ عالقتهم 
بالبوجامل عالقة تتسم بالحساسية، وهو ما برز في رفضهم التخلي عن آبار النفط الواقعة في أراضيهم لجبهة 
النصرة التي كان معظم أفرادها من البوجامل من الشحيل، وهو رفض لم يقتصر عليهم وإنما شاركهم فيه 

العديد من القبائل. يمكن االطالع على فروع القبيلة ومناطق انتشارها في امللحق رقم ))(.

البوحسن

وهي العشيرة التي يتحدر منها بيت املشيخة في تحالف الثلث، وهو البيت الذي برز منه عبد الكريم 
النجرس، الذي قاد تحالًفا ضد البوجامل من أجل الخالف على أرا�ضي املراعي، وخلفه تركي بك النجرس 
الذي منحه العثمانيون لقب )بيك(، وكان قد درس في مدرسة العشائر التي أسسها السلطان عبد الحميد 
 ذا شخصية قوية، وذا نفوذ واسع 

ً
الثاني، ثم خلفه ابنه فيصل النجرس الذي يلقب )أبو صفوق( وكان رجال

وعالقات قوية مع رجاالت النظام السوري. 

البورحمة من عشائر الثلث، كان شيخهم كوان الجبارة ثم خلفه ارهيمان الجبارة الذي كان له حضور 
بارز في الثورة السورية، وقد توفي منذ فترة ليست بالبعيدة، في مدينة أورفة التركية. 

انظر )امللحق رقم )(

الشويط

هم من أبناء جامل، وأهم أقسامهم الحمزات املجاليب الخالدية واملجاملة، وتراوح أعدادهم بين 0)-0) 
ألف تقريًبا. امللحق رقم ))(

الشعيطات

 وهم أبناء زامل، وقد ذاع صيتهم في الثورة، ألسباب عديدة أهّمها املجزرة الوحشية التي ارتكبتها بحقهم 
)داعش( وأبناء هذه العشيرة معروفون بشدة بأسهم. وهي عشيرة كبيرة نسبًيا، إذ يقارب عدد أفرادها مئة 

وخمسين ألًفا، وتعمل نسبة ملحوظة منهم في الخليج.

وقد انقسم أبناء الشعيطات، بعد مجزرة )داعش( التي راح ضحيتها حوالي 00) شخص، إلى أقسام 
أربعة:)))(

ا عن الثأر من )داعش(، وقد استغل النظام نقمتهم، فشكل . )
ً
قسم توجه إلى التحالف مع النظام بحث

قوة عسكرية من أبناء الشعيطات واجهت )داعش( في معارك طاحنة في بضعة أماكن.

قسم رحل إلى مناطق مختلفة، ثم عاد أفراده إلى قراهم، بعد أن رفع تنظيم )داعش( عقوبة الترحيل.. )

قسم بايع )داعش( بقيادة املدعو )أبو سيف الشعيطي( الذي كان قائد مجموعة من جيش أحفاد . )

)))(  مقابالت متعددة أجريت مع ناشطين من أبناء املنطقة، بتاريخ: 8-8 و8-)) و8-))- ))0).



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

25

الرسول التابع للجيش الحر. 

قسم استمر في القتال مع فصائل املعارضة ضد قوات النظام، ومن ضمن هذا القسم تفّرع قسٌم . )
دعي بقوات النخبة، بقيادة شخص يدعى محمود الجعيلة )أبو صالح الشعيطي( الذي ارتبط بأحمد 
الجربا رئيس االئتالف السوري السابق املتحدر من بيت املشيخة في قبيلة شّمر والذي أنشأ لهم 
معسكًرا تدريبًيا في منطقة تل تمر، من أجل املشاركة مع قوات )قسد( في معاركها مثل معركة 
السيطرة على الرقة، وانسحبوا في معركة الصناعة بعد اختالف مع )قسد(، وجرى تجميدهم إلى أن 
أدخلتهم قوات التحالف من البادية باتجاه مناطقهم، وعند رفضهم االنضمام إلى املجلس العسكري 

داهمتهم قوات التحالف وصادرت أسلحتهم.

فروع القبيلة وتوزعها في امللحق رقم ))(

البوجمال

وهم قسم كبير من قبيلة العكيدات، سميت مدينة البوكمال باسمهم، بسبب استقرارهم فيها وفي 
محيطها، وهم يتوزعون إلى عدة فروع هي:

الحسون، الدميم، املريح، املراشدة، الدليج. انظر امللحق رقم )8(

البوسرايا

وهي تمتد امتداًدا واسًعا بين دير الزور والتبني على حدود الرقة على الضفة اليمنى لنهر الفرات، وتختلف 
الروايات في نسبها، فمن النسابة من ينسبها إلى العكيدات، ومنهم من ينسبها إلى قبيلة شّمر، وقد وصف 

أحمد وصفي زكريا »البوسرايا« بقوله:

»فرقة مستقلة نزاعة للوثوب والحروب دائًما«، كانت مشيختهم سابًقا في بيت الشالش التي برز منها 
رمضان باشا شالش الذي درس في مدرسة العشائر في إسطنبول، وشارك مع امللك فيصل في الثورة العربية، 
وواله امللك فيصل حاكًما عسكرًيا على الرقة، وقد استطاع أن يحّرض عشيرته وبعض أبناء العشائر األخرى 
على احتالل مدينة دير الزور، وتمكن من طرد اإلنكليز الذي قدموا إليها من العراق، ثم كان له حضور بارز في 

الثورة السورية الكبرى ضد الفرنسيين)8)(. انظر امللحق )9(

البكارة: انتشرت من مدينة دير الزور إلى الحدود اإلدارية ملحافظة الرقة غرًبا، ولها امتداد في  قبائل 
الحسكة وحلب. ويؤكد أوبنهايم سعة انتشار البقارة بقوله: »يستطيع املرء االلتقاء بالبقارة في كل مكان 
بين حلب ودير الزور واملوصل، رغم أن منطقتهم األصلية كانت تقتصر على شمال وجنوب جبل عبد العزيز. 
ينقسم البقارة إلى فرعين ال زاال على صلة وطيدة بعضهما ببعض، مع أنهما لم يعودا يشكالن وحدة سياسية. 

هذان الفرعان يسميان بقارة الزور وبقارة الجبل )عبد العزيز(«)9)(. 

)8)(  أحمد وصفي زكريا، عشائر الشام، دمشق، دار الفكر، الطبعة الثانية، )98)، ص. ص. 8)).

)9)(  أوبنهايم، مرجع سابق، ص. ))).
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 اآلن بين أبناء 
ً

شيخ مشايخ البقارة الحالي هو نواف البشير، وهي مكانة متوارثة، ولكن انقساًما حاصال
القبيلة بخصوص االعتراف بموقع نواف البشير بعد تراجعه عن موقفه كمعارض للنظام السوري وعودته 
، وجعلهم يرون في ابن عمه حاجم البشير األجدر بلقب 

ً
إلى حضن النظام، وهو ما عّده كثيرون موقًفا متخاذال

شيخ القبيلة. امللحق رقم )0)(

البوخابور

وهي عشيرة من ضمن تحالف العكيدات، ويرجع أبناؤها نسب العشيرة إلى آل البيت، وقد تميزت منطقتها 
األساسية مدينة موحسن بظهور باكر، مقارنة بباقي مناطق الريف للتيارات السياسية اليسارية والقومية 
واإلسالمية. وينتمي إلى العشيرة نسبة ملحوظة من ضباط وصف ضباط الجيش السوري الذين انشق قسم 

منهم وبقي قسم آخر مع النظام. امللحق رقم )))(

وتوجد عشائر ثانوية، مثل عشيرة العبيد التي تقطن في منطقة البوكمال، وعشيرة القضاة، وهي فرع 
من الجبور لم تنخرط في الصراع بين العكيدات والجبور، فبقيت في مناطقها في بعض قرى ريف دير الزور، 
وعشيرة »الجحيش« التي بقي قسم صغير منها، بعد إجالء العكيدات الجحيش من مناطقها، وعشيرة »السياد« 
التي تنسب نفسها إلى آل البيت، وقبر جدهم الذي يعّدونه من األولياء موجود في البصيرة، و«الزباري« الذين 

يوجدون في قرية الزباري في خط الشامية، وهم من تحالف العكيدات.

العشائر في دير الزور خالل االحتجاجات ضد نظام األسد

واقع القبائل املعروض آنًفا دفع كثيًرا من أبنائها إلى املشاركة في الثورة السورية التي اندلعت عام ))0)؛ 
أما القبيلة الكبرى »البكارة«، فلم يؤثر موقف شيخها نواف البشير )املنحاز إلى الثورة( في موقفها الصامت إلى 
حد كبير، وقد كانت املطالبات حتى في احتجاجات أبناء العشائر ملتزمة بما يطالب به السوريون من حرية 

وعدالة اجتماعية. 

إلى أصول  في أجهزته من املنتمين  العشائري، فاعتمد على مسؤولين  النظام احتواء الحراك  حاول 
عشائرية مثل طه الخليفة )املسؤول الحزبي( الذي ينتمي إلى عشيرة البوعمرو، وحميدان العرسان من 
البوخابور، ونواف الفارس الجراح من الدِميم، وقد قّدم النظام عبر هؤالء وعوًدا بإجراء إصالحات على 
مختلف املستويات، بشرط امتناع رجال العشائر عن االنخراط في االحتجاجات، وقد تمكن النظام باالعتماد 
على بعض رجاالته من تنظيم تظاهرات مؤيدة له، تسببت في مواجهات واشتباكات بين املؤيدين للنظام 

واملعارضين له)0)(.

ونتيجة لالنقسامات داخل بيوت املشيخة، فإن موقف أفراد بيوت املشيخة لم يكن واحًدا، فبينما جّند 
كمال الجراح مسلحين لقمع الحراك في البوكمال، وقف في وجهه أيمن الدندل )شيخ الحسون( الذي منع 
التدخل في البوكمال، وكان يصّرح بتبنيه ملطالب الناس، ولكن من دون أن يتخذ موقًفا صدامًيا مع النظام، 
وهو املوقف الذي اتخذه ابن عمه أمير الدندل الذي ظهر منذ البداية في صفوف املعارضة السياسية التي 

(40)  Tribes and the role of the “Islamic state”: The case of the Syrian city of DEIR EZ-ZOR, OP. CIT., P. 22-26. AND

بحث غير منشور ملركز الشرق اإلنمائي في تركيا بعنوان: عشائر دير الزور التكون والنفوذ والتاريخ املستقبلي
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تشكلت في الخارج. وبينما التزم خليل الهفل )الشيخ األكبر للعكيدات( جانب الحياد، وقف ابن عمه عبد 
العزيز الهفل مع النظام، وبينما أّيد صفوق النجرس من عشيرة البوحسن النظام بعد فترة صمٍت، عارضه 
شقيقه سعود النجرس. وال يخفى أن للتنافس على الزعامة دوره الكبير في العالقة بين أعضاء بيوت املشيخة، 

وقد كان دافًعا أساسًيا من دوافع تحديد املوقف تجاه النظام)))(.

ولم تفلح محاوالت النظام في استثمار موقف الشيوخ املؤيدين له، فعندما أخفقت جهود من اعتمد 
عليهم في وقف االحتجاجات من أمثال مهنا الفياض شيخ البو سرايا، وفواز البشير أحد أفراد بيت املشيخة 
في البكارة، وعبد العزيز الهفل من شيوخ البوكامل، عمد إلى تزويد بعض املوالين له بسالح خفيف ملواجهة 

املحتجين، وهو ما حدث على سبيل املثال بين مؤيدين من الحسون ومعارضين في مدينة البوكمال)))(.

القبائل بعد االحتجاجات السلمية

 لقمع االحتجاجات قد غّير املشهد بصورة الفتة، فقد 
ً

وكان التصعيد العسكري الذي اتخذه النظام سبيال
اتخذ املتظاهرون في قرى ريف دير الزور املعارضة التي تتعرض لبطش النظام قراًرا باعتماد الكفاح املسلح 
الذي توج بتشكيل ما سمي بالجيش السوري الحر، في أواخر عام ))0)، ولم تكن فصائل الجيش السوري 
الحر ذات طابع عشائري صرف، ولعل السبب في عدم اتخاذها هذا الطابع هو استقالليتها االقتصادية، 
بفضل الدعم املالي الذي كانت تتلقاه من دول داعمة ومن أفراد من أبناء القبائل يقيمون في بعض دول 
الخليج. وقد تمكنت من توجيه ضربات قاسية للنظام، في ريف دير الزور الشرقي تحديًدا، ما دفع النظام في 

نهاية عام ))0) إلى االنسحاب من تلك املنطقة)))(.

ومن أهم فصائل الجيش الحر التي كان لها دور أسا�ضي في املعارك ضد النظام:)))(

»لواء القادسية« الذي تأسس مع بداية انتقال الثورة إلى مواجهة مسلحة، بقيادة شخص من البكير 
يدعى »إبراهيم أبو بكر«، وكان يضم مقاتلين من انتماءات قبلية عديدة، وقد ساهم في معارك عديدة من 
أهمها معارك تحرير حاجز دوار املعامل وحاجز الحلبية والسياسية ودير الزور، وقد انفرط عقد اللواء، بعد 
دخول تنظيم )داعش( الذي لم يسمح للواء بالبقاء على الحياد، وخصوًصا بعد أن أقدم التنظيم على قتل 
أحد قادة اللواء، فاعتزل قسم من أفراد اللواء القتال، وانضم قسم آخر إلى التنظيم املتطرف، بينما غادر 

قسم آخر البالد.

»لواء األحواز«: تأسس بداية عام ))0)، بقيادة فهد عايش املكنى »أبو عبد هللا«، وكان مؤلًفا بشكل 
أسا�ضي من أبناء البكير مع أفراد من عشائر مختلفة، وقد شارك اللواء في معارك عديدة، في الصور والبصيرة 
وحاجز السياسية وحاجز املعامل. قتل قائده »أبو عبد هللا« في معركة الحلبية، وخلفه شقيقه »أبو إسحق«، 

)))(  فيصل الدهموش، أبناء العشائر في دير الزور، مرجع سابق، ص. 8)-)).

(42)  TRIBES AND THE RULE OF THE “ISLAMIC STATE”: THE CASE OF THE SYRIAN CITY OF DEIR EZ-ZOR, OP.CIT., P. 31.

(43)  Ibid.

)))(  عشائر دير الزور، مركز الشرق اإلنمائي، مرجع سابق.
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وبعد دخول تنظيم )داعش( انضم »أبو إسحق« مع فصيله إلى »أحرار الشام« لقتال التنظيم.

وعلى الرغم من انفراط عقد اللواء في املنطقة بعد سيطرة )داعش( فإن أعضاء كثيرين منه، بعد 
اضطرارهم إلى املغادرة، انضموا إلى ما سمي في الشمال السوري بفصائل »أحرار الشرقية«، وكان لهم دور 

في طرد )داعش( من ريف حلب الشمالي.

ومن فصائل الجيش الحر التي تشكلت باكًرا »لواء القعقاع« الذي يحسب على قبيلة القرعان؛ ألن 
لها عبيدة األحمد القائد 

ّ
تأسيسه كان على يد أبنائها بقيادة علي مطر، وكتائب الفرات اإلسالمية التي شك

العسكري للواء القعقاع، بعد انشقاقه عن القعقاع والذي انضم الحًقا إلى جبهة النصرة. ثم انشق مرة 
ي شقيقه محمود مطر قيادة اللواء، حيث أصبح مقّسًما إلى جبهة 

ّ
أخرى، بعد اغتيال قائده علي مطر وتول

القعقاع، القعقاع )))، لواء القعقاع اإلسالمي الذي بقي تحت قيادة محمود مطر الذي بايع تنظيم الدولة 
الحًقا. 

ومن الفصائل التي ال يمكن إغفالها فصائل قبيلة الشعيطات، مثل »لواء ابن القيم«، وهو فصيل قوي 
كان مقره قرية غرانيج ومعظم أفراده منها، وجيش األمة الذي كان بقيادة املدعو »أبو سيف الشعيطي« الذي 
انضّم الحًقا إلى )داعش( ومعظم أفراده من قرية »أبو حمام«، ويمكن مالحظة تشكل فصائل عسكرية على 
أساس انتماءات عشائرية فرعية، فبين القريتين املذكورتين خالفات قديمة بسبب االختالف على حيازات 

األرا�ضي تسببت في حوادث ثأر.

القبائل وجبهة النصرة

لم يكن تداعي )داعش( على يد ما سّمي بـ الصحوات في العراق ليصيبها باليأس باملطلق، فباتت قياداتها 
الحركية تنتقل بين العراق وسورية، وذلك قبل الثورة السورية بسنوات. ويرجع بعض الناشطين وجود 
عناصر من القاعدة إلى عام 008)، وقد كان أول ظهور لعناصر من القاعدة في قرية غريبة، وهي إحدى 
القرى على طريق الحسكة على بعد قرابة 0) كيلو متًرا عن مدينة الدير الزور على يد أربعة شباب من غريبة 
الغربية، ينتمون إلى عشيرة املشاهدة، ويتحالف معهم بضعة شبان من غريبة الشرقية ينتمون إلى عشيرة 
البوكامل، وقد كان هؤالء جسًرا أوصل التنظيم إلى خط العكيدات جزيرة. وقد تمكن النظام من القضاء 
على هذه النواة في هجوٍم شّنه عليها أواخر عام ))0) في اقتحام لغريبة، وقد كان السبب املباشر لهجوم 
النظام هجوًما شنه أعضاء التنظيم على حاجز للنظام في قرية مركدة، وقد قتل املؤسسون لنواة القاعدة 

من قرية غريبة)))(.

تفيد هذه الحادثة في استنتاج أن فكرة عسكرة الثورة على يد فصائل جهادية تزامنت مع االحتجاجات 
السلمية، وليس صحيًحا أن جبهة النصرة قد انبثقت فجأة عام ))0).

كان ظهور جبهة النصرة في ريف دير الزور الشرقي نتيجة عوامل ممهدة كثيرة، أهمها وجود تربة جاهزة 
لظهورها ممثلة بحالة سلفية جهادية سبق وجودها الثورة السورية، وبرزت بحدة عقب االحتالل األميركي 

)))(  مقابالت متعددة مع ناشطين من أبناء املنطقة بتاريخ: ))- 8 و8-)) -))0).
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للعراق الذي دفع كثيًرا من أبناء القبائل إلى االنضمام إلى مجموعات جهادية مقاومة لالحتالل.

نواة الوجود غير املعلن لجبهة النصرة كانت -كما ذكرنا- على يد أبناء غريبة الغربية، التي تقع على طريق 
الحسكة على بعد حوالي 0) كيلو متًرا من املدينة، وهم من املشاهدة، ويعمل معهم أفراد من غريبة الشرقية 
من عشيرة البوكامل، اثنان منهم قادمان من الجهاد في العراق، واآلخران من طلقاء سجن صيدنايا. وقد 
اقتحم النظام غريبة بعد استهدافهم حاجًزا في مركدة، وقتل عدًدا من أعضاء الجبهة في أواخر ))0)، وقد 
كان مركز النصرة في قرية الشحيل التي ظهر فيها الفكر السلفي منذ زمن ليس بالقصير؛ بسبب االحتكاك 
بالجماعات السلفية في الخليج وخصوًصا السعودية، ولم يكن هذا السبب الوحيد الختيار النصرة الشحيل 
قاعدة لها، بل كان ثمة سبب آخر متمثل في رمزية الشحيل العشائرية النابعة من كونها موطن نسبة كبيرة 
من قبيلة البوكامل كبرى فروع العكيدات. وكان ثمة سبب آخر للتوافق بين النصرة والشحيل، وهو أن أبناء 

الشحيل شديدو البأس ذوو نزوع حربي. 

 تفسيرًيا ملا اعتمل في قلوب أبناء العشائر 
ً

ولعل منح الشحيل ميزات كبيرة من طرف الجبهة يصلح عامال
والقبائل األخرى من حقد على النصرة الحًقا، وما أف�ضى إليه هذا الحقد من انضمام كثيرين إلى )داعش( 

انتقاًما من النصرة)))(.

وال بد من اإلشارة إلى أن تعامل وجهاء العشائر مع جبهة النصرة كان قائًما على دافع عشائري؛ ألن النصرة 
ا 

ً
في جسمها األسا�ضي تنظيم محلي، يكاد وجود الغرباء فيه يكون معدوًما أو بالغ الصغر؛ األمر الذي صنع خط

مدنًيا من ضمن قبيلة البوكامل داعًما للنصرة، يساعدها في نشاطها وتمددها، ولم يكن سلوك النصرة قد 
اتخذ شكل االعتماد الصريح على أفراد العشائر إال بعد خالف النصرة مع )داعش( ورفضها أن تكون فرعها 

السوري)))(.

وقد اعتمدت النصرة أساليب مختلفة في تعاملها مع القبائل، يمكن حصرها في أشكال ثالثة:)8)(

 على قاعدة 
ً

ا محموال
ً
ففي القبائل صعبة االختراق، جّندت »النصرة« فرًدا من أفراد القبائل، ومنحته نفوذ

اقتصادية، ومثال عامر الرفدان من قبيلة »البكير« هو األبرز، فقد ساعدته جبهة النصرة في االستيالء على 
ا في يد النصرة، فعامر 

ً
معمل غاز كونكو الواقع ضمن نفوذ عائلته. ولكن هذا ال يعني أن الرفدان كان بيدق

الرفدان املوظف في إحدى مؤسسات الدولة في مدينة دير الزور بدأ مسيرته باالنتماء إلى النصرة، وهو ينتمي 
إلى عائلة تكررت فيها حوادث القتل ضمن العائلة. ويقول من يعرفونه إنه صعب املراس متمّرد، وقد كانت 
هذه الصفات سبًبا في ترحيب النصرة به، وهو سبب يضاف إلى عدم سهولة اختراق العشيرة. ويعزز هذا الرأي 
أن الرفدان قد أصبح مشكلة لدى النصرة التي اختلف أعضاؤها حول إبقائه أو فصله، ولكن الرجحان كان 
ملوقف الراضين عنه، فيروى أن »أبو ماريا القحطاني« )أحد قادة النصرة من املهاجرين( عندما قيل له في 

)))(  حوارات أجراها الباحثون مع ناشطين من أبناء املنطقة عاصروا املرحلة، بتاريخ ))- 8- ))0).

)))(  حوار عبر اإلنترنت مع أحد وجهاء قبيلة البكير، بتاريخ 8-8- ))0).

(48)  TRIBES AND THE RULE OF THE “ISLAMIC STATE”: THE CASE OF THE SYRIAN CITY OF DEIR EZ-ZOR, OP.CIT., P. 34.
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مجلس عشائري إن »آل الرفدان لصوص«، قال: »لصوص ورضينا بهم لقد آوونا ونصرونا«)9)(.

أما العشائر التي يسهل اختراقها، بسبب عدم متانة هيكلها العشائري، فقد استقطبت النصرة أفراًدا 
وفتحت مقرات للنصرة في مناطقهم، وكلفتهم باإلشراف عليها وحمايتها، بعد أن زودتهم بالسالح واملال، كما 

حصل في قرية سبيخان مع أفراد من عشيرة الشويط.

وفي املناطق التي وجدت فيها فصائل عسكرية مسلحة، عمدت النصرة إلى إقامة تحالفات عسكرية مع 
هذه الفصائل، كما حدث في تحالف النصرة مع فصيل من قبيلة الشعيطات، في شّن هجوم على منازل 

الرفدان املذكور آنًفا في قريته جديد عكيدات، بعد انشقاقه عن النصرة ومبايعته )داعش(. 

يتميز أبناء قبيلة الشعيطات بالشراسة، وكانت جرائم القتل ظاهرة مألوفة في مناطقهم، وقد كانت 
فصائلها ضمن الجيش الحر من أقوى الفصائل، ولم يحصل احتكاك بين النصرة والجيش الحر من أبناء 
الشعيطات، وقد تغير األمر بدخول )داعش( الذي قّوى أواصر التحالف مع النصرة في مواجهة )داعش(. )0)(

وكان وجود النصرة شبه معدوم في الخط الغربي الذي تقيم فيه قبيلة البوسرايا؛ ألسباب منها البعد 
الجغرافي، واألهم أن التقارب كان قائًما بين بوسرايا الخط الغربي، وبين أحرار الشام، وهو التنظيم الذي كان 

مركزه في الرقة التي تمثل قبيلة البوسرايا واحدة من مكوناتها القبلية البارزة)))(.

انتمى قسم من أبناء البوسرايا إلى األحرار، فعندما تأسست األحرار منتصف ))0)، كان لها قسمان: 
شرقي في الصبحة من قرى الخط الشرقي جزيرة، وغربّي في خط البوسرايا أسسه شخص يدعى »أبو البراء« 
من أبناء البو سرايا الذي تعرف إلى التنظيم عن طريق صديق له من البصيرة، وكان يتبعه من أبناء عمومته 

حوالي أربعين شخًصا )))(.

من املهم اإلشارة إلى شخصية بارزة في الواقع الحالي، وهو »أبو حاتم شقرا« الذي انضم إلى األحرار كمجرد 
عنصر عام ))0)، وهو من فخذ البومعيش من البكارة من قرية شقرا، إحدى قرى البكارة، وقد أصبح اليوم 

أحد القادة البارزين في الشمال السوري. 

وإن وجود النصرة في الخط الغربي )جزيرة( الذي يمثل موطن نسبة كبيرة من قبيلة البكارة ال يكاد يذكر؛ 
بسبب عدم وجود نزعة سلفية في هذا الخط، ولكن أبناء هذا الخط من قبيلة البكارة كان لهم حضور 
لوا عدة فصائل عسكرية أبلت بالء حسًنا في 

ّ
ملموس في املواجهات املسلحة ضد قوات النظام، حيث شك

 عن مشاركة أبناء الخط الغربي من قبيلة البكارة في الثورة منذ بدء املظاهرات 
ً

املعارك ضدها، هذا فضال
السلمية. ومن الفصائل املهمة التي شاركت في املعارك ضد النظام فصيل أحرار الصاعقة، الذي رابط في 
مدينة دير الزور وفقد قائده إحدى عينيه في إحدى املعارك، وثمة انطباع لدى شهود العيان أن هذا الفصيل 

)9)(  مقابلة مع أحد أبناء قبيلة البكير بتاريخ ))0)-8-)).

)0)(  مقابالت متعددة، مرجع سابق.

)))(  مقابلة مع وجهاء من انتماءات قبلية مختلفة، بتاريخ ))0)-8-)).

)))(  مقابلة مع أحد مؤس�ضي أحرار الشام في خط الجزيرة، بتاريخ ))0)-8-)).
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وقائده من الفصائل القليلة على مستوى املحافظة التي حافظت على ثوريتها من دون أي شائبة فساد، 
 عن هذا فقد كان ألبناء خط 

ً
وفصيل شهداء بدر الذي كان له مواجهات مشهودة مع قوات النظام. وفضال

البكارة مشاركة بنسبة عالية في ألوية أخرى مثل لواء القادسية الذي ذكرناه آنًفا. وقد واجه أبناء قبيلة 
البكارة قوات داعش التي قدمت من الرقة وقدموا في هذه املواجهات املختلفة عدًدا كبيًرا من الشهداء. أما 
بعض مظاهر الفساد التي ظهرت فهي مظاهر لم تخل منها أي منطقة في املحافظة، وإن كانت الرواية التي 
تحاول إعطاء انطباع عن نزعة فساد مستشرية لدى أبناء هذا الخط والتي فحواها أن فصائل مسلحة من 
أبناء البقارة في هذا الخط قد ارتكبوا مجزرة وحشية بحق أبناء قرية جزرة ميالج ) وهي قرية تقطنها أقلية 
تعود إلى قبيلة طي، فهي رواية غير صحيحة و مفصولة عن سياقها؛ إذ إن تلك املواجهة كانت على خلفية 

خالف عشائري وال صلة لها بأي مشروع سرقة أو فساد)))(.

وفي حادثة ذات داللة وتداعيات، سيطر أفراد مسلحون من قرية درنج من قرى خط الجزيرة على بئر 
نفطي في القرية؛ األمر الذي أشعر أبناء القرية بالغبن ملنعهم من االستفادة من ثروة البئر، فهاجموا الكتيبة 
املسلحة، وقتل أحد أفراد القبيلة، مما دفع »أبو ماريا القحطاني« إلى التدخل من أجل حل الخالف، فعقد 
اجتماًعا ضّم وجهاء القرية، واتفق فيه على توزيع حصة من األرباح على أبناء القرية، وهو ما جعل الكتيبة 

املسماة »كتيبة أحرار العكيدات« تبايع )داعش( الحًقا، وتستعيد سيطرتها على البئر)))(. 

وفي حادثٍة كشفت عن قصور في إدراك البنية العشائرية، كان »أبو قسورة«، وهو من قيادات النصرة من 
املهاجرين قد حاول أن يضبط سلوك بعض السفهاء من أبناء قرية املسرب، عن طريق احتجاز بعض األفراد 
والسيارات، فلقي حتفه على يد أفراد من أبناء القرية، وهم ينتمون إلى فرع العساف من البوسرايا، وقد 
حدث هذا منتصف عام ))0)، وكان سبًبا في انتقام قاس من القرية، حيث هاجمت النصرة القرية بالسالح 
الثقيل، وقتلت مدنيين وقتل منها أفراد بارزون من قرية الشحيل، وهو ما جعل اللوم ينصّب عليها من طرف 
عموم املجتمع هناك؛ بسبب ردة فعلها الوحشية تجاه مدنيين، في عقاب هو ليس من جنس العمل، ومن 
طرف قسم من أبناء الشحيل أيًضا للسبب السابق، ولسبب آخر هو فقدان القرية شباًبا يحرص أبناء 

القرية على سالمتهم، ملا يتوسم الناس فيهم من خير من منظور العشيرة.

وكان للنصرة وجود بسيط في الخط الغربي، وفي منجم امللح تحديًدا، ولم يكن متوقًعا من طرف أبناء 
املسرب رد الفعل العنيف هذا، وبعد الهجوم اعتبر أبناء املسرب أن من هاجمهم هم أبناء الشحيل القرية 

التي تمثل مركز جبهة النصرة، فاتخذ الصراع طابع الصراع العشائري)))(.

البكير، ألسباب عديدة، أحدها سبب  قبيلة  كان  النصرة  إلى  بالنسبة  القلق األسا�ضي  ولعل موطن 
عشائري، ألن البكير والبوكامل أبناء عمومة، وبسبب وجود فصائل جيش حر قوية في قرى البكير، مثل لوائي 
القادسية واألحواز، وبسبب تحول قرى البكير إلى طريق دولي يربط تركيا بالعراق عبر هذا الخط الذي تمّر 
منه املنتجات، وعلى رأسها املنتجات النفطية، وثمة عامل ساهم في تشكيل قرى البكير ثقًبا أسود بالنسبة 

)))( مقابالت متعددة أجراها الباحثون مع عدد من أبناء خط قبيلة البكارة في الريف الغربي بتاريخ ) إلى 0)-))-))0).

)))(  مقابلة مع أحد أبناء قبيلة البكير بتاريخ ))0)-8-).

)))(  مقابلة مع بعض الناشطين، بتاريخ ))0)-8-)).
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إلى النصرة، وهو أن أول ظهور علني لـ )داعش( في املنطقة كان في قرية جديد عكيدات، وهي قرية من قرى 
قبيلة البكير.

ولعل كل هذا يفسر الخطأ الجسيم الذي ارتكبته النصرة بدايات عام ))0)، وتسبب في نفور مجتمع 
العشائر منها، عندما شنت هجوًما على مقرات تنظيم الدولة في قرية جديد عكيدات، حيث موطن عامر 
الرفدان، وطردت أهله، ولكنه تمكن من الهرب، وهو هجوم فّجرت فيه النصرة منازل مدنيين من القرية، 
وهو ما سبب استياء ضمن أبناء عشيرة البكير، تسبب في مواجهة بينهم وبين أبناء عمومتهم من قبيلة 
البوكامل في الشحيل التابعين للنصرة)))(. قبل ذلك بقليل، كانت النصرة قد شكلت هيئة شرعية في مدينة 
امليادين، وسعت إلى ضبط التحكم بآبار النفط والحد من التلوث الناجم عن استخدام الوسائل البدائية 
في استخراج النفط، وفي الوقت نفسه، شنت هجوًما على حقل العمر النفطي أكبر حقول النفط في املنطقة 
ا بين العشائر التي يقع الحقل في أراضيها وبين 

ً
الذي كان مقًرا لبعض فصائل النظام، وهو هجوم أنهى اتفاق

قوات النظام، قام على عدم التعرض لقوات النظام، مقابل االستمرار في إمداد القرى بالكهرباء التي ينتجها 
الحقل، وبعد ذلك طالب أبناء قرية ذيبان من عشيرة البوكامل والبوعز الدين )وهم فرع من العكيدات 
يتوزعون في قريتي ذيبان والزر( بنصيب من نفط العمر الواقع في أراضيهم، وهو ما رفضته النصرة، وهو 

رفض تسبب في انضمام العديد من أبناء ذيبان إلى )داعش()))(.

القبائل والنفط

ما سبق يقودنا إلى تسليط الضوء أكثر على عامٍل ال يمكن القفز فوقه، شهدته تلك الفترة، وهو التنافس 
على الثروة النفطية التي لم يعد ثمة نظام يسيطر عليها، وقد تسبب النزاع على هذه الثروة الطائلة في تكريس 
ا؛ 

ً
طابع عشائري أكثر ضيًقا مما سبق، فقد وسمت السيطرة على النفط البنية العشائرية بسمة أكثر انغالق

فبعد أن كان الشكل الهرمي الذي يتربع على رأسه الشيخ، وتمثل عموم العشيرة قاعدته، هو السائد؛ تشظت 
هذه البنية إلى بيوت متنافسة داخل العشيرة نفسها على االستيالء على النفط، وهو واقع حرف النسبة 
الغالبة من فصائل الجيش الحر كذلك نحو االستغناء عن الدعم الخارجي واالعتماد على التمويل الذاتي عبر 

استغالل آبار النفط.

تتوزع الثروة النفطية بحسب مناطق العشائر بالشكل التالي:)8)(

منطقة البوجامل: حقل العمر النفطي الذي يقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات، على بعد حوالي عشرة 
 للغاز ومحطة لتوليد 

ً
كيلومترات من مدينة امليادين، وينتج ما يقارب 0000) برميل يومًيا، ويحوي معمال

الكهرباء، كما توجد آبار أخرى شرق نهر الخابور.

البكير

)))(  الحوار السابق.

)))(  املقابلة السابقة

)8)(  عشائر دير الزور، مرجع سابق، ص. )) وما بعدها.
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 حقل الجفرة الذي يقع في بادية جديد عكيدات، على بعد )) كيلو متًرا شرق دير الزور، وينتج 8000 
آالف برميل يومًيا من النفط الخام.

حقل كونكو للغاز: ينتج البنزين األحمر والغاز، ويقع في بادية خشام، ومعمل غاز كونكو املجاور له.

حقول متفرقة: في البصيرة في منطقة الكبيصة وبئر في الحريجية.

الشعيطات

بئر امللح الذي يقع شرق دير الزور بحوالي 0) كم عن قرية غرانيج في بادية الشعيطات، وينتج حوالي 9000 
برميل يومًيا.

حقل التنك، ويقع في بادية الشعيطات، ويعد ثاني أكبر حقل بعد حقل العمر.

البكارة

حقل ديرو النفطي الذي يقع في واجهة أرا�ضي قريتي الصعوة وزغير جزيرة.

البو سرايا

حقل الخراطة النفطي.

- ُوجد بئران نفطيان تابعان 
ً

لم يكن تعامل أبناء القبيلة مع الثروة متطابًقا، ففي إحدى قرية البكير -مثال
لحقل العمر، عطل أحدهما على يد بعض أبناء القبيلة منًعا ملحاولة استثماره، بينما اتفق أبناء القبيلة 
على استثمار البئر الثاني، وتوزيع أرباحه على أبناء القرية بالتساوي. وهو ما حدث في قرية الجرذي التي ينتمي 
أبناؤها إلى قبيلة البورحمة. بينما سيطر بيت واحد في قرية مجاورة من القبيلة نفسها على اآلبار الثالثة 
املوجودة في القرية، وشهدت قرية النملية من قرى خط الجزيرة صراعات بين أبناء القبيلة، من أجل 
السيطرة على اآلبار، راح ضحيتها قتلى، وهو ما حدث في قرية الشعيطات من أجل السيطرة على ما يسمى 

ببئر امللح غزير اإلنتاج، والذي سيطرت عليه فصائل مسلحة الحًقا باالتفاق مع الشعيطات.

وسيطر قسم من أهل خشام على حقل غاز كونكو بالقوة، ومنعوا غيرهم من أبناء القرية من االستفادة 
منه، فحدثت اشتباكات انتهت بجعل االستفادة محصورة في أبناء القرية من عشيرة العنابزة. 

وفي الشحيل، سيطرت األفخاذ القوية على آبار النفط باالتفاق بينهم، وفي قرية السجر التي تقطنها عشيرة 
، سيطر هؤالء على بئر غني موجود في قريتهم، مانعين أبناء 

ً
»السياد«، وكان أبناؤها يعملون في التهريب أصال

عمومتهم في القرية املجاورة »طيب الفال« من االستفادة منه، ولكيال يتعرضوا ألذى من قبائل قوية، اتفقوا 
مع أفراد من البكير ومن البوكامل في الشحيل على تقاسم املنتج النفطي.

وقد تغير واقع التعامل مع الثروة، بدخول النصرة التي سيطرت في البداية على معمل غاز الجفرة، وهو 
حقل إلنتاج الغاز تحيط به آبار نفط عديدة في النصف الثاني من عام ))0)، بالتعاون مع رجلهم عامر 
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الرفدان، ثم سيطرت على حقل العمر، كما ذكر آنًفا، ثم سيطرت على حقل غاز كونكو بالتعاون مع أفراد من 
قبيلة البكير. بعد ذلك، سيطرت النصرة على الثروة النفطية في قرية الحريجي التي كانت توزع الثروة بالعدل 

على أبناء القرية، وتستخدمه في تمويل الفصائل املعارضة للنظام.

ومن الجدير ذكره أن شكل السيطرة على النفط قبل مرحلة )داعش( قد اتخذ شكل سيطرة بعض 
بيوتات العشيرة التي يقع البئر النفطي في مساحة إقامتها، كما في حالة بئر البحر النفطي الذي سّمي باسم 
عائلة البحر من الشعيطات. أو سيطرة على بعض اآلبار بمساعدة جبهة النصرة، مقابل حصة من أرباح 
النفط، كما حصل في حالة قبيلة البوحسن التي حاولت السيطرة على آبار النفط في قرية السويدان، 

بمساعدة جبهة النصرة.

وقد تسبب التنافس في بعض الحاالت في وقوع مواجهات مسلحة، كما حدث في حالة املواجهة بين 
القرعان في الطيانة، والبوكامل في ذيبان والشحيل، حيث قتل العشرات)9)(. واملواجهة التي حصلت بين 
فخذين من البقارة هما املشهور القاطنين في قرية الصعوة، والهالمي القاطنين في قرية زغير، وهي مواجهة 

سببها الصراع على السيطرة على حقل ديرو النفطي)0)(.

سيطرة تنظيم الدولة على دير الزور

بعد أن كان وجود )داعش( في املنطقة مقتصًرا على خاليا نائمة في مناطق محددة، أعلنت عن وجودها 
الصريح بانشقاق الرفدان عن النصرة، وإعالن نفسه أميًرا للتنظيم في جديد عكيدات. وكان رفض النصرة 
التبعية لـ )داعش( سبًبا في اندالع معارك، وكان معظم الرافضين لهذه التبعية قادة محليين للنصرة؛ ألن في 

هذه التبعية خسارة للنفوذ واملكتسبات)))(.

ولكن هذا الحضور لـ )داعش( لم يعِن -كما ُيظن- أن هذا التنظيم كان ينتصر بالرعب، ويسيطر على 
املناطق في ملح البصر، فقد مّرت حياة التنظيم املتطرف بمراحل مد وجزر وتقّدم وتراجع، ففي البداية، 
عّبر )داعش( عن رغبة في أخذ البيعة عام ))0) بدعوة وجهاء من قبيلة البكير إلى اجتماع في قرية الحصين 
القريبة من معقلهم في الشدادي على طريق دير الزور – الحسكة، في منزل أحد وجهاء البكير، هو تركي 
املق�ضي من فخذ العيد، وهو قريب لعامر الرفدان، وقد فوجئ املدعوون بوجود قيادات من التنظيم، على 
رأسهم شخص يدعى »أبو أسامة العراقي«، يقال إنه ضابط سابق في الجيش العراقي، وهو الذي عرض حماية 
القبيلة وضمان أمنها مقابل أخذ البيعة، وقد حصلت مشادة بين شيخ قبيلة البكير عبد العزيز الحماده، 

 من عوامل عنف )داعش( مع العشائر)))(.
ً

وبين هذا القيادي، بسبب رفض العرض، وهو ما يصلح عامال

وقد كان موقف )داعش( السلبي من البنية القبلية له جذوره في تجربتها في العراق الذي واجهت فيه بعد 

)9)(  الحوار السابق.

)0)(  فيصل الدهموش، مرجع سابق.

)))(  حوار عبر الهاتف مع ابن شيخ قبيلة البكير، بتاريخ ))0)-8-8.

)))(  حوارات متعددة مع أحد شيوخ البكير وناشطين آخرين، بين 8-) و8-))- و ))0)-8-))
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االحتالل األميركي حركة الصحوات التي كان قوامها األسا�ضي من عشائر وقبائل العراق، ومن هنا يتبّين الفرق 
بين سلوك النصرة تجاه العشائر الذي كان ينحو نحو التطويع عبر التحالفات والتفاهمات، وبين سلوك 
)داعش( الذي كان ينحو نحو التطويع بالقوة، ولكن مع مراعاة بعض االعتبارات القبلية التي قد ترتد على 
التنظيم بالسوء، ومن أدلة مراعاة )داعش( لهذه االعتبارات، ردة فعلها عندما ذهبت مجموعة من جيش 
السنة والجماعة )وهي مجموعة فصائل قسم منها كان ينتمي إلى جبهة التنمية واألصالة ولواء الفتح بقيادة 
أبي برزان، وهو من قرية الطابية ينتمي إلى عشيرة البوسلطان، وهي عشيرة صغيرة أصولها من ريف حلب، 
وهو اآلن قائد الفرقة العشرين التابعة للجيش الوطني(. عند ذهاب هذه الجماعة ملبايعة الجبهة اإلسالمية 
في تركيا، اعتقلتهم )داعش( في الطبقة، وكان مركز )داعش( هو قرية الشدادي، فذهبت قيادة جيش السنة، 
وتفاوضت مع )داعش( على إطالق سراحهم، فكان الشرط عدم قتال )داعش( الحًقا، وقد أخلي سبيلهم بعد 

أن جردوا من السيارات والسالح)))(.

وقد كان )داعش( في بداية ظهوره غير قادر على مّد نفوذه خارج حدود معقله في جديد عكيدات، بسبب 
تحالفات بين قوى قبلية وفصائل عسكرية ضد )داعش(، من أبرزها تحالف )لواء األحواز( من قبيلة 
البكير، بقيادة )أبو إسحق( من أبناء فخذ الكبيصة مع األحرار. ولكن حادثة جرت أواخر عام ))0) في 
منطقة للبكير غّيرت سلوك )داعش(، فقد أقدم حاجز للواء األحواز على إيقاف سيارة تابعة لـ )داعش( في 
منطقة البريهة القريبة من البصيرة موطن البكير، وحصل اشتباك أدى إلى قتل مهاجرين سعودي وتون�ضي 

من تنظيم )داعش(.

كانت هذه الحادثة سبًبا في تصعيد )داعش( من لهجته وإقدامه بعدها على مهاجمة حقل كونكو الذي 
كان واقًعا تحت سيطرة النصرة، واالستيالء عليه. ولكن التصرف الخطير الذي أقدم عليه تنظيم )داعش( 
هو إرسال سيارة مفخخة إلى منطقة سوق قريب في منطقة للبكير، تسبب انفجارها في قتل ثالثين شخًصا 
معظمهم من فخذ الكبيصة، وهو الفخذ الذي ينحدر منه بيت املشيخة في البكير. ويقال إن التفجير كان 
 لهم إنه ال يستهدفهم 

ً
بالخطأ، فسائق السيارة كان ليبيا جرى إيقافه، فطلب ممن أوقفوه أن يتركوه، قائال

فوضعوا السالح في رأسه ففجر نفسه)))(. وعند هذه النقطة، هاجمت قوات من البكير مع فصائل متحالفة 
معها من النصرة وغيرها )داعش(، وكادت في هجومها على جديد عكيدات تعتقل الرفدان.

انسحب التنظيم بعد معارك عديدة، تسبب فيها تصعيده وتأليب قبائل وفصائل ضده إلى معقله في 
الشدادي، وصار يعتمد على خاليا يشكلها في املنطقة متبًعا أسلوًبا شبيًها بأسلوب العمل السّري، وكان 
انتقائًيا في تشكيله ألفراد هذه الخاليا الذين كان ينتقيهم من قاع املجتمع العشائري، مّمن ال يأبه لهم أحد 
إال على سبيل االجتناب أو االستعالء، ومن بعض قيادات الجيش الحر الذين استطاع التنظيم اجتذابهم. 
 استغله تنظيم )داعش( من أجل العودة إلى املنطقة، عندما داهمت النصرة 

ً
وقد ارتكبت جبهة النصرة خطأ

بيًتا يقطنه رجل من قبيلة البكير يشك أنه ينتمي إلى خلية من خاليا )داعش( وتسبب هجومها على منزل فيه 
نساء، من دون احترام لحرمة البيت، في فزعة عشائرية من أبناء البكير الذين هاجموا النصرة، خصوًصا 
بعد أن تسربت أنباء عن إصابة إحدى النساء في البيت، وكان استغالل )داعش( للحادثة بتقديمها الدعم 

)))(  مقابلة مع أحد الناشطين من فخذ الكبيصة الذي يتحدر منه بيت املشيخة في البكير، بتاريخ ))0)-8-)).

)))(  الحوارات السابقة.
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ملحاربي النصرة. وبعد عودتها ببضعة أشهر، تمكنت )داعش( من السيطرة على كامل املنطقة. وقد بدأت 
سيطرة )داعش( على املنطقة بعد معركة مركدة، في ربيع عام ))0)، وهي امللحمة الكبرى التي شكلت فيها 
الفصائل املختلفة مع جبهة النصرة ما سمي بـ »مجلس شورى املجاهدين« تحالًفا ضد تنظيم )داعش(، 
تل فيها ما يقارب 800 شخًصا، ويبدو أن )داعش( قد حشدت فيها خيرة مقاتليها، وتمكنت من 

ُ
وهي معركة ق

إلحاق الهزيمة بأعدائها. ظلت البصيرة والصبحة والدحلة، وهي قرى للبكير واملشاهدة والفليتة والبكارة، 
مواضع استعصاء في وجه هيمنة )داعش(، ولكن حين تمكن )داعش( من السيطرة على البصيرة، سقطت 
املحافظة في يد )داعش(. وال يمكن إغفال األثر النف�ضي الذي سببه سقوط املوصل في الفترة نفسها في نفوس 
خصوم )داعش( الذين يبدو أنهم وصلوا إلى قناعة أنهم ليسوا أنداًدا لـ )داعش(. انسحبت قيادات الجبهة من 
الشحيل باتجاه العشارة في معارك السيطرة على البصيرة، وملا أعلنت )داعش( السيطرة على حاجز العتال، 
وهو النقطة الفاصلة بين البصيرة والشحيل، تداعت املنطقة بالكامل، واألرجح أن جزًءا من مناطق البكير 
مثل أهالي خشام لم تقاتل )داعش( بعد اتفاق مع »أبو عمر الشيشاني« قائد الجناح العسكري في )داعش(، 
وهو اتفاق عقد عن طريق شخص يدعى »أبو بكر الحم�ضي«، وهو تاجر من »القريتين«، استقر في خشام 
للعمل في تجارة النفط، وقام االتفاق على عدم تعرض التنظيم ألهالي خشام، مقابل عدم قتالهم للتنظيم، 
ولكن وجدت خلية في خشام تابعة للجبهة فتحت معركة خارج االتفاق مع )داعش( ما جعل التنظيم ينقلب 
على اتفاقه، ويقتحم القرية ويسيطر عليها بالقوة. بعد سقوط البصيرة، سيطرت )داعش( على الشحيل 
معقل النصرة، وفرضت على األهالي التهجير إلى حدود حقل العمر، وهو ما أدخل في روع أبناء الشعيطات 

نية )داعش( تهجيرهم)))(.

، وكان لها أثرها الكبير ويتوقع أن آثارها لن تختفي في املدى املنظور، هي املجزرة 
ً

الحادثة التي شكلت مفصال
التي ارتكبتها )داعش( بأبناء عشيرة الشعيطات؛ ففي منتصف ))0)، بعد سيطرة )داعش(، تداول أبناء 
الشعيطات حول البقاء في املنطقة أو الخروج منها، وقد استقر رأيهم على البقاء. كانت )داعش( قد طالبت 
أفراد الجيش الحر من أبناء الشعيطات بتسليم أسلحتهم، وقد قدح زناد الحرب دفاع أبناء الشعيطات عن 
آبار النفط في مناطقهم، وكان قسم من أبناء الشعيطات من الذين التحقوا بـ )داعش( هم يالحقون أبناء 
عمومتهم من الجيش الحر، بدوافع لها صلة بنزاعات قديمة وأحقاد متجذرة، وملا لم تفلح املفاوضات بين 
الشعيطات و)داعش(، أقدمت )داعش( على الهجوم على الشعيطات، وارتكبت مجزرتها التي ستترك أثرها 

الذي يصعب أن يندمل)))(.

يمكن تصنيف تعامل )داعش( مع القبائل تصنيًفا ثالثي املستويات:)))(

تحالف مع قبيلة البكير عن طريق عامر الرفدان املذكور سابًقا الذي أصبح فيما بعد أميًرا بارًزا من أمراء 
)داعش(، وقد استغل الرفدان نقمة البكير عقب الهجوم الذي شنته النصرة وموالوها من البوكامل في 

الشحيل وتسبب في قتل وجرح وتهجير مدنيين من قرية جديد عكيدات.

)))(  املرجع السابق.

)))(  املرجع السابق.

(67)  TRIBES AND THE RULE OF THE “ISLAMIC STATE”: THE CASE OF THE SYRIAN CITY OF DEIR EZ-ZOR, OP.CIT., P. 35-36.
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تحالفات سرية مع أفراد من خصوم جبهة النصرة من قبائل وفصائل مختلفة، ومن أبرز أمثلة هذا 
املستوى التحالف مع املدعو صدام الجمل )قائد لواء هللا أكبر في البوكمال(، وهو شاب من مدينة البوكمال 
من أصول عراقية، كان يمتهن تهريب الدخان، وخالل الثورة عمل في تهريب السالح، وكان ينتمي إلى لواء 
)أحفاد الرسول(، وقد قتلت النصرة إخواًنا له، فانتمى إلى )داعش( وانتقم من كل شخص اعتقد أنه ساهم 
في قتل أشقائه، بعد أن أصبح أمير البوكمال)8)(. وحسام الشلوف قائد )لواء صدام حسين في امليادين( الذي 

استهدفت النصرة منزله بسيارة مفخخة.

تحالفات سرّية مع مجموعات قبلية تسعى للعب دور أكثر بروًزا، مثل قبيلة البوعز الدين في قرية الزر 
 بارًزا دموًيا في صفوف الجيش الحر، في مدينة دير الزور التي 

ً
تحت قيادة »أبو دجانة الزر«، وكان مقاتال

عانت التهميش تحت سيطرة جبهة النصرة، حيث عّين تنظيم الدولة اإلسالمية »أبو دجانة« قائًدا عسكرًيا 
في معارك دارت ضد فصائل جبهة النصرة في املنطقة.

كما استغل تنظيم الدولة اإلسالمية الخالف بين عشيرتي الشعيطات والبوخابور، في مدينة موحسن، 
إلقامة تحالف مع مجموعات مسلحة من املدينة. وقد ساعد ذلك الحًقا في السيطرة على أجزاء كبيرة من 
املحافظة دون قتال سابق، وكان الخالف بين العشيرتين قد نشب بعد إقدام بعض أبناء البوخابور على 
تسليم أسلحة مقدمة من املجلس العسكري لـ )داعش(، فانتقم الشعيطات من البوخابور بقتل ضابط 
يدعى »أبو هارون«، ينتمي إلى البوخابور. وقد تأكد استثمار )داعش( للخالف، بعد انتماء ضابط كبير متقاعد 

 فيه)9)(.
ً

من أبناء موحسن يدعى سكر املو�ضى إلى تنظيم الدولة، وأصبح عنصًرا فاعال

القبائل و)قسد(

قاد املعارَك ضد )داعش( التحالف الدولي من جهة، وروسيا وإيران والنظام السوري من جهة أخرى. 
وأدى ذلك إلى تقسيم مناطق القبائل إلى منطقتين نفوذ:

املدعومة من  الكردية  الشعب«  الفرات، وتسيطر عليها »وحدات حماية  نهر  الشمال من  إلى  األولى: 
التحالف، واألخرى: إلى الجنوب من النهر، ويسيطر عليها بشكل أسا�ضي النظام وحلفاؤه اإليرانيون. وقد أدى 

ذلك إلى اتخاذ الصراع أبعاًدا سياسية واقتصادية اسُتخدمت فيها القبائل كأدوات.

عقب انهيار )داعش( تحت وطأة قصف التحالف الدولي، وتقدم قوات النظام في خط الشامية، وتقدم 
قوات )قسد( املتقدمة من منطقة الجزيرة، سيطرت )قسد( على كامل املنطقة)0)(. باستثناء قرى حطلة 

)8)(  مقابلة متاحة على اليوتيوب مع صدام الجمل من سجنه في العراق: سيرة صدام الجمل من تهريب التبغ إلى قيادي في داعش.
https://bit.ly/3ncDHI6 
https://bit.ly/3DYGgnR 

)9)(  مقابلة مع أحد الناشطين من أبناء البكير بتاريخ ))0)-9-8).

)0)(  حوار هاتفي مع أحد الناشطين في مناطق سيطرة )قسد(، بتاريخ ))0)-8-).
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ومراط والحسينية وخشام التي تمكن النظام من السيطرة عليها، قبل أن تسيطر عليها )قسد()))(.

عندما هيمنت )قسد( على املنطقة املقابلة ملنطقة الشامية واملسماة الجزيرة في دير الزور، ما كانت 
هيمنتها لتكون، لوال الغطاء الذي وفره التحالف الدولي، وعلى الرغم من أن هذه الهيمنة كانت في البداية 
 ملا راعته 

ً
مشوبة بقدر من اللين ومراعاة ملحوظة للحالة القبلية، فإنها بعد مرور فترة معينة لم تعد تلقي باال

في البداية. 

فقد باتت )قسد( تفعل ما يحلو لها في املنطقة، بعد تهميشها للرموز القبلية، واعتمادها على شخصيات 
جديدة، وبات الفساد مستشرًيا في مؤسساتها، ومن مظاهره امللموسة منح تراخيص ألمبيرات الكهرباء 
ألشخاص ال يملكون مولدات كهربائية، ومن مظاهره االتجار باملخدرات إلى درجة أن بعض املتنفذين من 
)قسد( ال يتورعون عن طلب املخدرات من بعض املشافي بتهديد السالح، وتعيينها أشخاًصا غير أكفاء في 
مواقع عالية، مثل ما فعلت عندما عينت مشرفة ال تحمل شهادة إعدادية على الجامعة الخاصة املنشأة 

ا في املنطقة)))(. 
ً
حديث

وتتعامل )قسد( مع الثروة النفطية عن طريق متعهدين ينفذون العمليات التقنية الستخراجه من حقل 
الجبسة، وال تخفي )قسد( بيعه للقاطرجي رجل األعمال السوري التابع للنظام، أما املازوت فهي تبيعه لتجار 

آخرين.

يالحظ أن )قسد( ال تولي منطقة العكيدات الواقعة تحت سيطرتها االهتمام نفسه، من حيث ضبط 
النظام وال يستبعد البعض أن تكون هذه سياسة مقصودة، وثمة مؤشرات على تعّمد )قسد( ترك هذه 
املنطقة نهًبا للفو�ضى، فقد قتل في فترات متقاربة أحد شيوخ العكيدات مطشر الهفل، في قرية ذيبان، 
كما قتل في وضح النهار وفي عقر داره أحد وجهاء العكيدات حاج طليوش مع ابنه وضيفه، عندما اقتحم 
مسلحون صحن داره وأطلقوا النار عليه، وقد مرت حوادث القتل هذه التي ال يعرف الجناة فيها بال تحقيق 

وال مالحقة)))(. 

ويقتصر منهج )قسد( في التعامل مع القبائل على االستبدال بالرموز القبلية املعروفة رموًزا تصنعها، 
فباستثناء نواف البشير الذي عاد إلى صفوف النظام، وصار يقود ميليشيا شيعية أفرادها من أبناء املنطقة، 
اختارت )قسد( رمًزا جديًدا للبكير يدعى أحمد الخبيل املكنى »أبو خولة«، وهو فرد من البكير من فرع الخضير، 
 عسكرًيا، عمل في النهب وقطع الطريق، وُيجمع من 

ً
كان في بداية الثورة قد شكل مع شقيقه األكبر فصيال

يعرفونه على أنه وشقيقه شخصان سيئا الذكر قبل الثورة وأثناءها)))(.

ا في سيارته، ولم يعرف الجاني الذي قتله وأحرق 
ً
وقد وجد شقيقه ورفيق دربه محمد الخبيل محروق

)))(  املقابلة السابقة.

)))(  مقابلة مع أحد الناشطين القادمين قريًبا من مناطق سيطرة )قسد(، بتاريخ: ))0)-8-)).

)))(  املقابلة السابقة مع أحد أبناء قبيلة البكير.

)))(  مقابلة سابقة مع ناشطين من أبناء املنطقة، بتاريخ ))0)-8-)).
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جثته، من دون أن يستولي على مال أو غيره؛ األمر الذي يرجح أن قتله لم يكن بغرض السرقة. وبعد سيطرة 
)داعش( وفتح ملفات الخبيل، أقدمت )داعش( على قتل أحد أشقائه، فرحل أحمد الخبيل إلى الشمال 

 انضم إلى )قسد( لدى اقتحامها املنطقة)))(.
ً

السوري، وشكل فصيال

يشغل الخبيل حالًيا موقع رئيس املجلس العسكري لـ )قسد( ويتحكم في مبالغ طائلة. أما جميل الهفل، 
أحد شيوخ العكيدات املقيم في قرية املويلح من قرى الجزيرة، فلم يعد له إال قيمة رمزية ال أثر لها، باملقارنة 
بسطوة الخبيل. أما الشيخ الرسمي للعكيدات مصعب، فهو مقيم في قطر، وال فعالية ملموسة له وكذلك 

شقيقه إبراهيم املوجود في ذيبان الواقعة تحت سيطرة النظام.

وخليل الوحش من البكارة كان عنصًرا بارًزا في لواء القادسية من قرية الصالحية، هرب من )داعش( 
وعاد مع )قسد(، وهو اآلن موجود في جديد بكارة، ويشغل منصب نائب رئيس املجلس العسكري، ومعه 
ا 

ً
شخص يدعى فواز الكريدي يستلم موقًعا بارًزا لدى )قسد(. واالستثناء القبلي الوحيد الذي ال يزال محتفظ

ببعض الرمزية الفاعلة هو الشيخ حاجم البشير، شيخ البكارة الفعلي، الذي ال يزال موجوًدا في منطقته 
تحت هيمنة )قسد(.

تمارس )قسد( في املنطقة دوًرا شبيًها بدور حكومة مستقلة، فقد قسمت املنطقة إلى مناطق غربي وشرقي 
ووسط، كما شكلت العديد من اللجان بحسب القطاعات الصحية والتعليمية واألمنية، كما شكلت مجلًسا 
مدنًيا، ووضعت حواجز في كل مركز منطقة. والعاملون مع )قسد( معظمهم من أبناء املنطقة املضطرين إلى 
العمل من أجل الدخل، ولكن اآلمر الناهي في )قسد( هم القنديليون القادمون من جبال قنديل، وقد شكلت 

)قسد( لجاًنا متعددة، بحسب القطاعات، على الشكل التالي:)))(

لجان )قسد(

لجنة التعليم والتربية

لجنة الصحة

لجنة االقتصاد والطاقة

لجنة الخدمات التي تشمل البلديات

لجنة العدل

لجنة التفتيش

لجنة املنظمات اإلنسانية

)))(  املرجع نفسه.

)))(  الحوار الهاتفي السابق.
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لجنة العالقات العامة

األسايش )الشرطة(

األمن العام

املجلس العسكري

الجريمة املنظمة

أما املجلس املدني الذي يقع مقره في معمل السكر فهو ذو فروع:

مجلس مدني شرقي في »أبو حمام«

مجلس مدني غربي في الكسرة

مجلس مدني شمالي في الصور

ما يؤرق )قسد(، التي تسيطر على املنطقة سيطرة هشة قائمة على دعم أميركي ال يعرف مستقبله، هو 
تنظيم )داعش( الذي ال يزال موجوًدا في املنطقة في بعض قراها وبلداتها، وهو ال يزال يظهر في وضح النهار، وال 
يزال يستقطع أموال الزكاة من التجار ومن غيرهم من العاملين في مهن مختلفة. وتقدر بعض تقارير )قسد( أن 
أفراد التنظيم املوجودين اليوم في مناطق )قسد( يبلغون حوالي عشرة آالف فرد، ألفان منهم من املقاتلين)))(.

كما يلوح في األفق عدّو آخر لـ )قسد( هو النظام السوري الذي يبعث برسائل عن قرب انتهاء دعم التحالف 
الدولي بقيادة أميركا لـ )قسد(، كما يحاول اللعب على االستقطاب العربي الكردي، من أجل تحريض الكبرياء 

العربي لدى الفرد القبلي الذي يأنف من سيطرة الكردي عليه)8)(.

ينظر عموم الناس في مناطق سيطرة )قسد( إليها على أنها البديل األقّل سوًءا، فالبديالن اآلخران وهما 
النظام و)داعش( أسوأ من )قسد(. أما النظام فقد عهد الناس بطشه وجبروته، وثمة خشية حقيقية من 
انتقامه، وأما )داعش( فقد جرب الناس تطرفها وتضييقها على الناس وتحميلهم فوق ما يطيقون، على 

الرغم من وجود شبه إجماع أن النظام و)داعش( أقّل فساًدا من )قسد(.

وال يخفى على )قسد( مواطن تخّوف الناس، وهو ما يفسر تخويفها لهم من بديلها، وهو ما يمكن أن يحل 
لغز اعتقال اآلالف من أفراد تنظيم الدولة في معتقالت )قسد( إلى اليوم من دون محاكمتهم، من أجل إقناع 
الناس أن بديلها الذي يتوجسون خيفة منه موجود وينتظر إطالقه من أسره لكي يعود لالنقضاض عليهم)9)(.

(77)  Syria Transition Challenges Project, Discussion Paper (19), Geneva center for security policy, p. 6.

(78)  Ibid., p. 7.

)9)(  املقابلة السابقة بتاريخ ))0)-8-8.
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استنتاجات

رّبما اتضح مما سبق أن القبيلة كيان يمتلك قدرة ملموسة على التكيف، وأن الهزات العنيفة التي تعرض 
لها لم تنزع هذه القدرة، وإنما ساهمت في إظهارها أكثر، فعبر املراحل املختلفة كانت القبائل تحافظ على 
وجودها وتتخذ مواقف ال تنذر بزوال هذا الوجود، كما أن الرابطة القبلية القائمة على النسب األبوي ظلت 
قوية، على الرغم مما حدث من نزاعات بين أبناء العمومة، وثمة أدلة كثيرة على هذا، فعندما توفي شيخ 
 على تنصيب ابنه خليفة له، وباحتفال 

ً
العكيدات خليل الهفل أجمع أبناء القبيلة إجماًعا يكاد يكون كامال

رسمي وبدعم من الدولة املضيفة.

أبناء البوجامل وأبناء البكير، على خلفية انتماءات فصائلية وأيديولوجية، استطاع  وعندما تقاتل 
العقالء من القبيلتين أن يعقدوا اجتماًعا موسًعا اتفقوا فيه على أن القتلى في معارك من هذا النوع بين 
النصرة و)داعش( ال يثأر أحد لهم، وال صلة لحوادث القتل هذه باملتعارف عليه في األعراف القبلية، وقد كان 

ا ساهم في حقن دماء أبناء العمومة)80(.
ً
اتفاق

 ومصالح 
ً

كما قد يكون واضًحا أن رؤوس القبائل ما خال استثناءات قليلة إنما يقدمون مصالحهم أوال
قبائلهم ثانًيا، على أي انتماء سيا�ضي أو أيديولوجي، وهو ما يفسر إلى حد ما قابلية القبائل لالستثمار من طرف 
القوى املختلفة. ولكنه استثمار يخفق من يحاوله، عندما يظن أن القبائل أداة طيعة يشكلها كيف يشاء، 
ا حمًرا لها عالقة بقيمة الشرف والفزعة، وأحياًنا بالعصبية، 

ً
فقد أثبتت حوادث عديدة أن ثمة خطوط
تتقزم أمامها املكاسب واالعتبارات األخرى.

تشظي الواقع القبلي بسبب كثرة القوى التي تحاول التدخل في الواقع القبلي، من أجل خدمة مصالحها، 
يمكن أن يشير إلى مستقبل مختلف للقبيلة، ولكنه يؤكد أن دورها السيا�ضي االجتماعي ال زال قائًما، كما 
يؤكد ضرورة اشتغال املثقفين من أبناء القبائل على املساهمة في تحويل دور القبيلة باتجاه يخدم وجودها 
ووظيفتها كمكون يسهم في املشروع الوطني الذي ال يقوم من دون طرد االحتالالت والخالص من االستبداد.

)80(  املقابالت السابقة بتاريخ ))0)-8-)).
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توصيات

ل الدول قد اتخذ طريقين أساسيين، يكادان 
ّ
ال بد أن يدرك املتصدي ملقاربة واقع القبيلة أن تشك

يستوعبان معظم الحاالت عبر التاريخ:))8(

األول تشكلت فيه الدول محمولة على قبائل استمرت في وجودها بعد تشكل الدول والواقع في دول 
الخليج العربي مثال بارز، فلقاء املؤسس محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب الذي كان الخطوة األولى 
في طريق تأسيس اململكة العربية السعودية، كان لقاًء بين مصلح ديني، وبين رجل قبلي وجد في مشروع 
 مفضًيا بكفاءة إلخضاع باقي القبائل. ولم يكن الفريقان يحمالن إمكانية 

ً
اإلصالح شديد الصرامة سبيال

تحويل القبائل إلى هوامش على أطراف الدولة الناشئة، فال مشروع اإلصالح كان معنًيا بذلك، وال القائد 
ا لقدرة التحّول من أفق االنتماء القبلي إلى أفق االنتماء الوطني.

ً
القبلي كان ممتلك

أما الطريق الثاني فقد قامت فيه الدول على حامل قبلي، عمدت الدول بعد تشكلها إلى تقويضه، كما 
حدث في أوروبا القديمة، وهو طريق لم يبدأ مع أوروبا املعاصرة، وإنما قبل ذلك بكثير في إصالحات األثينيين 

ولم تستعد أوروبا هذا التطور إال بعد زمن طويل عاش فيه األوروبيون رعايا للكنيسة وامللكية.

وهما طريقان يمكن من خالل معرفتها اكتشاف املمكن التاريخي الذي ينبغي العمل على تحويله إلى 
واقع، فليست محاكاة الطريق الثاني ممكنة، من دون وجود مقدماته املوضوعية، وهي مقدمات ال نظن 
أنها موجودة في واقع القبيلة العربية في سورية، فاالنتماء القبلي متجذر بصورة يصعب اجتثاثها، واألنظمة 
املتعاقبة ساهمت في تجذره؛ ألن هذه األنظمة مثلت بالنسبة إلى القبائل آخر يجري التعامل معه ببراغماتية 
تفرض أحياًنا الخضوع، وأخرى املسايرة، وثالثة املواجهة، ولم تكن أنظمة وطنية يمكنها أن تحول البنية 

القبلية إلى شكل أمّس رحًما بثقافة املواطنة. 

ونظن أن األمر بات أكثر صعوبة، بعد أحداث العقد املا�ضي التي غّيرت مالمح القبيلة من جهة، وغيرت 
مفهوم الوطن من جهة، بعد أن اّمحت معامله وصار نهًبا لصراع قوى دولية وإقليمية وعابرة للحدود.

 
ً

إن امتالك القدرة على محاكاة الطريق الثاني يتطلب بعد فرض القانون العادل في مناطق القبائل تحويال
في البنية االقتصادية الريعية إلى اقتصاد إنتاجي تراكمي، يتجاوز البنية القبلية تجاوًزا جدلًيا وينقلها إلى بنية 

أمس رحًما باملدنية.

األمر الجدير باالنتباه إليه كذلك هو أنه غالًبا ما يستبطن الحديث عن القبيلة لدى كثير من الباحثين 
نغمة استعالئية على القبيلة والقبلية، وفي كثير من األحيان يوجه السؤال الوصائي: ما مدى استعدادكم 

للتحول إلى ثقافة املواطنة وهجر ثقافة القرابة؟

وال شك في أن حسن نية ينطوي عليه هذا السؤال، عند من يرى في البنى املغلقة عقبات كأداء في طريق 

))8(  موريس غودلييه، القبائل في التاريخ وفي مواجهة الدول، ترجمة خليل أحمد خليل وغازي برو، بيروت، دار الفارابي، ))0)، ص. 8)-)).
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تكريس ثقافة املواطنة وتجذير ثقافة الديمقراطية، ولكن السؤال بصيغته التقليدية إنما يندرج ضمن 
قائمة أسئلة دأبت نخبنا على طرحها بمقاربة فيها خيط شبه رفيع من مقاربة فرنسيس بيكون الذي ظن أن 

بضعة أجوبة عن أسئلة تخص ظواهر الطبيعة ستكشف له ماهية املادة.

فقد كان سؤال املواطنة منذ بدايات عصر النهضة العربية يطرح، وكأن مفهوم الوطن مفهوم له جذوره 
 من جهود رفع الوعي سوف تبلوره وتجعله ناظًما للنشاط الفردي والجماعي. في غفلة 

ً
في سياقنا، وأن قليال

عن سيرورة تشكل املفهوم في سياقه والذي أصبح فيه مفهوًما محورًيا بعد أن أصبحت الحاجة ماسة ملفهوم 
بديل عن الدين الذي جرى حصره بين جدران الكنيسة، بديل يستحق دفع الروح في سبيله كمقدس بديل. 

وال شك أن ثمة شرعية للقول إن بنية مغلقة كبنية القبيلة تقف حجر عثرة في طريق بناء دولة مواطنة 
عابرة للفروق القائمة على قرابة الدم وباقي االنتماءات قبل الوطنية، ولكن محاولة معالجة الظاهرة، بمجرد 

االستعالء عليها وفرض مفاهيم عليها من خارج سياقها، ال يمكن أن تكون محاولة تحمل قابلية النجاح.

وقد كان تشارلز تللي قد حاول في كتابه العمدة املوسوم بـ »الديمقراطية« مقاربة مفهوم الثقة الذي 
يمثل إحدى ركائز النظام الديمقراطي الذي يقوم على أساس الثقة بين النظام السيا�ضي واملواطن، وألن 
ثمة شبكات ثقة تمثلها روابط قبلية أو إثنية أو طائفية أو غيرها، فإن على النظام الديمقراطي أو الذي يشق 
 يمنع أن تظّل بمعزل عن النظام؛ ألن 

ً
طريقه باتجاه الديمقراطية أن يتعامل مع شبكات الثقة هذه تعامال

بقاءها بمعزل عن السياسة العامة سيحّل محّل الثقة بالنظام الثقة بالشبكة، وهو ما يهدم ركيزة أساسية 
من ركائز النظام الديمقراطي، وهو ما يتطلب حلها أو دمجها في السياسة العامة للنظام))8(.

 ال تحمد عقباه، فإن دمجها هو البديل املمكن، وهو ال 
ً

وملا كان حّل ما هو متجذر في تربة املجتمع بديال
ا بقبول الوسطاء بين هذه الشبكات وبين النظام التعاون 

ً
يكون دمًجا محقًقا غايته، ما لم يكن دمًجا موصوف

مع النظام الحاكم تعاوًنا يضع في أولوياته املصلحة العامة، ولو جاءت على حساب أعضاء أو جماعات في 
الشبكة.

وهذا النوع من الدمج املشروط هو الفيصل بين دمج لشبكات الثقة تقوم به أنظمة مستبدة، وبين دمج 
يقوم به نظام ديمقراطي أو في طور التحول إلى الديمقراطية؛ فالقبيلة كشبكة ثقة قائمة على العصبية، 
، جرى دمجها من طرف نظام البعث في سورية لتكريس املركزية ونزع إمكانية االستقالل عن نظام 

ً
مثال

الحكم وشراء والء الوسطاء، وهم هنا الزعامات القبلية، عبر مقايضة الوالء للنظام بمزيد من النفوذ الذي 
جرت مراكمته عبر السمسرة مع املتنفذين الفاسدين داخل أجهزة النظام األمنية وغيرها.

))8(  تشارلز تللي، الديمقراطية، ترجمة محمد فاضل طباخ، بيروت، املنظمة العربية للترجمة، 0)0)، ص. ))).
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مالحق

امللحق رقم )1(

البوكامل: فروع العشيرة ومناطقها

مناطقها اسم العشيرة

العلي الظاهر الحسن ومحمد وحمد وسلمان الظاهر

الطيبة 
ذيبان 
مويلح

الحوايج

العداد
الشحيل 

الحريجي الجنوبي

صالح الحمد -حسن الصالح
مو�ضى الصالح

علي الصالح - فرج الصالح
طالع الحمد - شهاب الحمد

الشحيل- النملية

غريبة شرقية وغريبة غربية الدهامات
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امللحق رقم )2(

فروع البكير ومناطقها 

مناطق االنتشاراسم العشيرة

البصيرة وريفها- خط الخابورالكبيصة

جديد عكيداتاملشرف

الحريجية- الكشمة- الصور- رويشدالركيوات

خشامالعنابزة

الحريجية- رويشداملحيمد

الحصين- رويشد- الحريجيةالعيد

الحريجية- رويشدالجامل

الصور- معيجل- الوسيعة- سعلوالفرج

الحريجية- رويشدالخضير

امللحق رقم )3(

قبيلة القرعان ومناطقها

مناطق اإلقامةاسم الفرع

القوريةالحمد املحمد

القوريةالشنان

القوريةالحسن األقرع

القوريةالبوعواد

الطيانةاملنادي
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امللحق رقم )4(

البوحسن

اسم الفرعاسم العشيرة

النصر هللا الجعدانمحمد الحسن

الخالد الجعدان

الظاهر الجعدان

املحمد الجعدان

عزام الجعدان

الشويط الجعدان

الحركانعبد العزيز الحسن

الحمد العلي

الجاسم العلي

امللحق رقم )5(

البو رحمة

املكاناسم الفرعاسم العشيرة

البورحمة

العليوي املحمد
الضاوين
البو نصية
الشريجات

الدوير
الجرذي
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امللحق رقم )6(

الشويط وتوزعها

االنتشاراالسم

غريبة- دبالن- صبيخان- الكشمة- أبو حردوب- الجزيرةالشويط

امللحق رقم )7(

الشعيطات

التوزعفروع العشيرةاسم العشيرة

الخنفور 

الجبل 
الرفاعي
النهاب

الخنفور 
العثمان

أبو حمام

النهاب

الخميس
الصعب
املحاريج

الحسين العبد
املعدان

غرانيج

الكشكيةالعليات
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امللحق رقم )8(

البوجمال

توزعهافروعهااسم العشيرة

الحسون
العلي الحسون
املحمد الحسون
الحمود الحسون

الغبرة- السويعية- حسرات- 
السوسة- املراشدة- هجين- الباغوز

الدميم
الحسين الدميم
الحسن الدميم
العلي الدميم

املريح
جبارة البدران

الخليفات
فنطل البدران

السيال- الشعفة- هجين

املراشدة
املو�ضى الذياب

العبد هللا الذياب
الحسن الذياب

املراشدة- السوسة

الغبرة- الصالحية- الحريةالدليج

امللحق رقم )9(

قبيلة البوسرايا ومناطقها 

مكان اإلقامةاسم الفرع

الجوال والحوايجالبوعزام

الطريفالبوذياب

املسرب والشميطية والخريطةاملو�ضى

عياش والحوايجالبوعز الدين

الخريطةالبوشعيب

الشميطيةالبوحمزة

بقرص )فوقاني وتحتاني(البومحمد

الشميطية والعنبةالبومطر
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امللحق رقم )10(

قبيلة البكارة ومناطق إقامتها 

مكان اإلقامةاسم الفرع 

الدحلة- الطابية بورحمة

محيميدة- الحسينية البوعرب 

الحصان- رويشد- محيميدة- سفيرة فوقانيالعبد الجادر

الجنينة والجيعة- سفيرة تحتاني- الحصانالحمد العابد 

حطلةالبوبدران

الصعوة- حوايج بو مصعة-زغير جزيرة وشاميةهالمية

الكسرة- الهرموشية- الكبرعبيدات

الكبر- جروانالبو صالح

الصالحية- جديد بقارةالعبد الكريم

مراط والسنالخنجر

الصعوة وحوايج بو مصعةمشهور

شقرا- البومعيش 

حمار العليالعلي

 امللحق رقم )11(

البوخابور أقسامها ومناطقها 

مناطقهاأقسامهااسم العشيرة

موحسنالبوعمر- البوحلحيل- البومعيط البوخابور
قرية البو عمر

العبد
املريعية
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امللحق رقم )12(

البوليل: مناطقها

مناطقهااسم العشيرة

البوليلالبوليل
الطوب
اإلصالح
الجديد

امللحق رقم )13(

العبيد

اسم العشيرة

مناطقهااسم الفرع

السوسة – أبو خشب- القطعةاملجاودة

العبيد
البقعان جزيرة وشاميةالبقعان

هجينالبو حردان

امللحق رقم )14(

املشاهدة

أماكن االنتشاراسم العشيرة

ريف البوكمالاملشاهدة
السكرية

الصبحة وامليادين والعشارة 

امللحق رقم )15(

القضاة

مناطق االنتشاراسم العشيرة

الربيضة- الحجنة- ضمان- الحلوة- طيب الفالالقضاة
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