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تفاعل قبائل الجزيرة السورية مع الثورة وتطوراتها

أحمد الشمام)1)

: ملخص
ً

أواًل

بيئة	 السورية	 الجزيرة	 عليه	 اصطلح	 ما	 أو	 سورية	 من	 الفرات	 نهر	 شرقي	 الواقعة	 البقعة	 تمثل	
اجتماعية	ذات	خصائص	متقاربة	من	عادات	وتقاليد	وأحوال	اجتماعية	وثقافية،	وخضعت	لعوامل	
تفاعالت	 من	 كثيًرا	 	

ُ
القبلية حكمت	 فقد	 عربية،	 لقبائل	 هي	 السكانية	 الغالبية	 وألن	 عدة،	 سياسية	

املنطقة	وأبنائها،	وال	سيما	مرحلة	الثورة.	يتناول	البحث	مواقف	القبائل	من	الثورة	السورية	وأسباب	
كل	منها،	ودوافعه،	ويرصد	ممارسات	القوى	التي	تبادلت	السيطرة	على	هذه	املنطقة	وقبائلها	لتجييرها	
ملشروعاتها،	وأثر	انضمام	هذه	القبائل	إليها.	ويدرس	البحث	تبدالت	هذه	املواقف	والعوامل	بتغيرات	
التركي	 العمال	 حزب	 )قوات	 ثم	 داعش،	 اإلسالمية	 الدولة	 تنظيم	 ثم	 الثورة	 ثم	 النظام	 قوى	 تناوب	
الكردية	P.K.K(		في	السيطرة	على	املنطقة،	ويسعى	البحث	إلى	تفكيك		بنية	العالقات	البينية	ضمن	
واملتبدلة	 املتغيرة	 املواقف	 بداللة	 القبلية	 البيئة	 فهم	 ومحاولة	 املتجاورة،	 القبائل	 وبين	 قبيلة،	 كل	
القبائل	لم	تعد	متماسكة	وال	 إلى	أن	أي	قبيلة	من	 البحث	 بالقبيلة،	ويذهب	 تبًعا	للظروف	املحيطة	
موحدة	املوقف	قبالة	املشكالت	العارضة	أغلبها،	وما	عادت	تتقدم	وتتراجع	ككتلة	واحدة	متسقة	وفًقا	
للصورة	القديمة	القارة	في	األذهان	في	حروب	القبائل،	وأن	تفاعلها	مع	أي	حدث	ال	ينتج	موقًفا	واحًدا	
ا،	وأن	القبيلة	حملت	في	مخيالها	الجمعي	كثيًرا	من	القيم	من	مثل	األصالة	والنخوة	

ً
بل	تشظًيا	وتفرق

وال	 والعصبية،	 والنكاية	 واالستحواذ	 الغنيمة	 ذهنية	 العميقة	 بنياتها	 في	 واختزنت	 والكرم،	 والشرف	
التي	 الجديدة	 القبائل	ونخبها	 ا	ألبناء	

ً
أي	مشروع	سيا�سي	خالف في	 التعويل	عليها	بوصفها	كتلة	 يمكن	

تنحو	املدنية	في	نشاطها	االقتصادي	والثقافي،	وال	تعتمد	العصبية	والنزعة	القبلية	رصيًدا	لها.					

)1(		كاتب	وشاعر	سوري.
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ثانًيا: مقدمة

	مركبة	لجهة	تجهيلها،	ولجهة	تكريسها	في	أوساطها	عبر	ربط	
ً
عانت	القبيلة	في	عهد	البعث	سياسة

نت	 أبنائها	بشيوخهم	املرتبطين	بالنظام	عبر	أجهزة	أمنية	احترفت	تأطيرهم	للسيطرة	على	قبائلهم،	وُدّجِ
ّوِعت	ذهنية	الفالحين	-جمهور	القبيلة-	بعد	قانون	اإلصالح	الزراعي	وحل	امللكية	وتشكيل	

ُ
القبيلة	وط

اتحاد	الفالحين،	وعمل	النظام	على	صنع	وجاهات	لتوزيع	النفوذ	ضمن	القبيلة	تحسًبا	لخروج	مشيخاتها	
وانتفض	 األنظمة،	 وإسقاط	 والعدل	 بالحرية	 	

ً
مطالبة الشعبية	 العربي	 الربيع	 ثورات	 اندلعت	 عليه.	

ا	مركًبا	في	عقود	حكم	البعث،	ولعل	مقولة	إن	الشعوب	تجاوزت	
ً
الشعب	السوري	الذي	عانى	بطش

ًما	األسوار	التي	طاملا	رزح	تحت	 ِ
ّ
نخبها	تالمس	الحقيقة	في	مواطن	كثيرة؛	إذ	خرج	جيل	الشباب	محط

وطأتها	آباء	عانوا	القسوة	والظلم	عقوًدا،	وسرعان	ما	انضم	قسم	من	اآلباء	إلى	الشباب	مدفوعين	بما	
خبروه	من	ظلم	النظام،	وانكسرت	عقدة	الخوف،	فتهاوى	النظام	في	مواقع	كثيرة،	وانحسرت	سلطته	
إلى	مساحة	تقارب	ثلث	سورية.	وكانت	الرقة	أول	محافظة	تسقط	في	يد	الثورة،	وُحرر	ريف	دير	الزور،	
وأجزاء	من	الحسكة،	وهي	مناطق	تقطنها	القبائل،	وشارك	أبناؤها	من	الشباب	في	بداية	الحراك	املدني،	
	من	

ً
ثم	اتسعت	دائرة	الحراك،	ودخلت	وجوه	قبلية	وفعاليات	اجتماعية،	ثم	ُسلحت	الثورة	مدفوعة

بطش	النظام	والقتل	املتعمد	واالعتقال	التعسفي	والتصفية.

مواقف	 حكمت	 وجديدة	 قديمة	 ودوافع	 نوازع	 وظهرت	 ومواٍل،	 ثائر	 بين	 القبلي	 املكون	 وانشطر	
والبت	 العنف	 تحتكر	 رادعة	 	

ً
القانون	سلطة غياب	 في	 وال	سيما	 مختلفة،	 بأشكال	وحوامل	 القبائل	

الغنائم	 من	 االنتفاع	 بالثورة،	هدفها	 تشترك	 لم	 املصالح.	وهكذا	ظهرت	فصائل	جديدة	 اختالف	 في	
والنفط	تحت	شعار	الثورة	عموًما،	واملحافظة	على	منعة	القبيلة	في	خطابها	الداخلي	املحلي،	مقابل	
فصائل	ثورية	بات	يخفت	صوتها	وسط	فو�سى	التسلح	في	ظل	عجزها	عن	تشكيل	نظام	قضائي	مركزي	
ا	بمؤسسات	الثورة	

ً
ونظام	مدني	محلي	يكونان	مرجعية	لها،	ويضبطان	عملها،	األمر	الذي	كان	منوط

السياسية.	يضاف	إلى	ذلك	ظهور	داعمين	جدد	وقوى	جديدة	دولية	ومحلية،	ثم	دخل	)تنظيم	الدولة	
ا	
ً
اإلسالمية(	املنطقة	القبلية،	وبسط	سيطرته	عليها،	وهو	بدوره	حاول	االستثمار	في	القبيلة.	وانطالق
من	كون	القادة	العراقيين	في	تنظيم	)الدولة	اإلسالمية	في	العراق	والشام-	داعش(	ذوي	منشأ	قبلي،	
فقد	استغل	قادته	ذلك	لتكوين	بنية	مماثلة،	فخضعت	القبيلة	الستقطاب	داعش،	وانخرط	شيوخ	
معلنة	ومشهرة	من	 له	 بيعة	 تنظيم	 على	 التنظيم	 لغايات	عدة،	وعمل	 في	صفوفها	 وأفراد	 ووجاهات	

شيوخ	العشائر.

ومع	بدء	الحرب	على	التنظيم	من	قوات	التحالف	مستخدمة	قوات	حزب	العمال	التركي	-	كردية	
املنشأ	والقيادة-	وعلى	الرغم	من	أّن	ذلك	استفزاز	ملشيخات	القبائل	من	منظورهم	القبلي	والقومي،	
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وعلى	الرغم	من	ارتكاب	هذه	القوات	جرائم	حرب	بحق	العرب)2(،	فقد	اختلفت	املواقف	منها	اختالف	
املواقف	من	النظام؛	ثم	ما	لبثت	تلك	القوات	بعد	زهوة	انتصارها	أن	ضربت	بقسوة	كل	مخالفيها،	
وجاهات	 وإبراز	 ووجاهاتها	 عبر	ضم	شيوخها	 القبائل	 إخضاع	 في	 األسد	 بشار	 نظام	 حذو	 ثم	حذت	
	من	

ٌ
املقابل	شكلت	مجموعة في	الطرف	 لقاء	بعض	االمتيازات.	 إلى	منظومتها	شكلًيا	 جديدة،	وضمها	

في	تركيا،	وبات	 القبائل	السورية(	 للثورة	)مجلس	 أو	فروع	من	بيوت	املشيخة	املؤيدة	 القبائل	 شيوخ	
ينشط	بهدف	أال	يبقى	تمثيل	القبائل	محصوًرا	فيمن	كان	مؤيًدا	للنظام.		

ا: اإلطار املنهجي للبحث 
ً
ثالث

مشكلة البحث وتساؤاًلته . 1
مشيخاتها	 عبر	 بنشاط	 وانخرطت	 كله،	 بثقلها	 السوري	 الحدث	 في	 القبلية	 الكيانات	 دخلت	
ظهورها	 من	 الرغم	 على	 نفسها	 على	 وانشطرت	 املسيطرة،	 للقوى	 تبًعا	 مواقفها	 وتبدلت	 وقواعدها،	
القوى	 باختالف	 وحواملها	 املواقف	 دوافع	 واختلفت	 بينها،	 ما	 في	 وتناحرت	 متماسكة،	 كبنية	صلبة	
املسيطرة،	األمر	الذي	يضعنا	أمام	سؤال	رئيس	هو:	كيف	تفاعلت	قبائل	الجزيرة	السورية	مع	الحدث	
السوري	بتحوالتها	املختلفة	على	الرغم	من	اشتراكها	بذهنية	واحدة؟	وهو	ما	يتفرع	عنه	أسئلة	عدة:	ما	
عوامل	هذا	التفاعل	ودوافعه؟	وما	مدى	تأثيرات	هذا	التفاعل	في	بنية	القبيلة	وتغير	ذهنيتها	وانعكاساته	

في	تماسكها	وأشكال	تعاضدها؟	

أهداف البحث. 2
التعرف	إلى	مواقف	القبائل	في	الثورة	وتفكيكها.	أ. 
وتتبع	ب.  املنطقة،	 في	 القوى	 موازين	 بتغير	 انعكاساتها	 ودراسة	 املواقف،	 هذه	 تحليل	

تأثيراتها	في	الجماعات	البشرية	األصغر	ضمن	القبيلة.	
دراسة	دوافع	املواقف	املتنوعة،	وحاالت	التشظي	ضمن	القبيلة	ودالالتها.ت. 

   https://cutt.us/Ppoa6		،)2015(	،إمنستي	الدولية	العفو	منظمة	إليه«،	نذهب	مكان	لنا	يعد	لم	»	د.م،	)2(

https://cutt.us/Ppoa6


ملف العددالعددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022

398

منهج البحث. 3
م	
َ
وحك منطقته	 به	 طبع	 الذي	 أثره	 له	 اجتماعًيا	 كياًنا	 بوصفها	 القبيلة	 يدرس	 الذي	 البحث	 إن	  

واالجتماعية	 السياسية	 الدراسات	 بين	 يجمع	 أن	 بد	 ال	 السورية،	 الثورة	 مثل	 من	 حدٍث	 في	 مواقفها	
	يجمع	بين	املنهجين	 ٍب	منهجّيٍ

ّ
والتاريخية؛	لذا	وجدنا	أنه	ال	يمكن	اعتماد	منهج	واحد،	بل	اعتماد	مرك

الوصفي	والتحليلي	وأداة	املقابلة	الشخصية.	
املنهج	الوصفي:	يمكننا	من	وصف	موقف	القبائل	والعشائر)3(	من	الثورة	السورية،	ورصد	مواقفها	
املتغيرة،	واملنهج	التحليلي	يحلل	مواقف	القبائل	وأسباب	تحوالتها	عبر	دراسة	العالقات	ضمن	القبيلة	
وبين	 لها،	 املكونة	 العشائر	 وبين	 الواحدة،	 القبيلة	 ضمن	 التوازنات	 وتحليل	 ومحيطها،	 وعشائرها	

القبائل	في	منطقة	جغرافية	محددة.	
أما	املقابلة	الشخصية	فهي	للحصول	على	معلومات	من	املجتمع	املستهدف	لعينتنا	أو	من	يمثلها	

من	الشخصيات	االعتبارية.

أهمية البحث. 4
	تكمن	أهمية	هذا	البحث	في	أنه	يحاول	التعرف	إلى	بنية	العشائر	املكونة	للقبيلة،	ومدى	تكرس	
العصبية	القبلية	في	ذهنيتها،	واختالفات	ِنَسبها	بين	عشيرة	وأخرى	ضمن	القبيلة	وبين	قبيلة	وأخرى.	
تحليل	 على	 ويعمل	 الطبقية	ضمنها.	 االصطفافات	 في	 أبنائها	 معيشة	 اختالف	مستويات	 أثر	 ويدرس	
العالقات	املتشعبة	داخلها	ومع	محيطها	سعًيا	للوصول	إلى	مقاربة	القبيلة	بداللة	موقفها	ودوافعه.	

ويحيل	البحث	إلى	ضرورة	تمييز	االنتماء	القبلي	بشكله	العام	الرمزي،	عن	النزعة	القبلية	الحاكمة	
والناظمة	لنشاط	أبناء	القبائل	االجتماعية	واالقتصادية	والسياسية	في	محيطهم،	وإلى	دراسة	فاعلية	
شكلها	 عن	 خرجت	 جماعية	 نزعات	 وظهور	 الثورة	 مرحلة	 في	 القبيلة	 ضمن	 جديدة	 أنساق	 تشكل	

التقليدي	املوروث	في	مستوى	عالقاتها	وطموحاتها.	
وتكمن	أهمية	البحث	في	دراسة	إمكانية	مدى	حمل	القبيلة	مشروًعا	سياسًيا	وطنًيا،	ومعرفة	مدى	
انخراط	أبناء	املجتمع	القبلي	في	مشروع	تغيير	الذهنية	القبلية	وعطالتها،	سًعيا	للتفكير	في	سبل	تثوير	
أبناء	القبائل	والتنوير	الذي	يروم	االرتقاء	بالبيئة	القبلية	عموًما	للتوائم	مع	متطلبات	الدولة	الوطنية	

الحديثة.

أكبر	من	 القبيلة	 لكن	 نفسها	معرفًيا،	 الداللة	 في	 التداولي	الشتراكهما	 املجال	 في	 للعشيرة	 القبيلة	بصورة	مرادفة	 ما	ذكرت	 غالًبا	 	 	)3(
	منها	إلى	أفخاذ.	وقد	أوردنا	في	بحثنا	القبيلة	بداللة	ضمها	لعشائر	أخرى،	وأوردنا	العشيرة	 العشيرة،	وتتألف	من	عشائر	عدة	تتفرع	كلٌّ

بوصفها	إحدى	العشائر	التابعة	للقبيلة	املدروسة.	



399

العددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022ملف العدد

صعوبات البحث. 5

	واجه	البحث	صعوبات	عدة،	منها	قصر	الفترة	املدروسة	وراهنيتها،	وقلة	املراجع	والدراسات	التي	
شخصيات	 مع	 املباشرة	 املقابالت	 إلى	 الباحث	 لجأ	 لذا	 السياسية؛	 ومواقفها	 الجزيرة	 قبائل	 ترصد	
حضرت	عيانًيا	أو	شاركت	في	مواقف	تلك	القبائل،	وناشطين	محيطين	بها	ممن	اتفقوا	معها	أو	اختلفوا	
من	مثقفين	وكتاب	وثوار	من	أبناء	القبائل.	ومن	بين	أهم	الصعوبات	التي	واجهها	البحث	في	التواصل	
مع	كثير	من	الناشطين	تخوفهم	من	ورود	أسمائهم	في	البحث	وتهيبهم	من	املحيط	القبلي،	على	الرغم	

من	وجود	بعضهم	في	بيئات	بعيدة	عن	قبائلهم	في	بلدان	املهجر.		

رابًعا: دراسات سابقة

تعد	القبيلة	أحد	مكونات	املجتمع	العربي	وأحد	تعبيراته	االجتماعية؛	لذا	اهتمت	دراسات	عدة	بها	
من	حيث	أدوارها	وتاريخها	وتأثيراتها،	وقد	اخترنا	اثنتين	من	هذه	الدراسات	التي	ترتبط	بموضوع	بحثنا	

ا	مباشًرا،	وهي:	
ً
ارتباط

العشائر والثورة السورية، األدوار واإلمكانات)4). 1
2011،	خلص	الباحث	)رشيد	الحاج	 بهدف	التعرف	إلى	االستخدام	السيا�سي	للعشائر	منذ	عام	
	سياسًيا	حقيقًيا،	وإلى	نضوب	رصيدها	لدى	أبنائها	معظمهم؛	

ً
صالح(	إلى	وجودها	الرمزي،	وفقدانها	ثقال

إذ	لم	يعد	لهم	أي	اهتمام	بالهوية	العشائرية	بصفتها	هوية	سياسية.	واستناًدا	إلى	فقدانها	وسائل	التأثير	
	لها،	وأثبت	

ً
املمكنة	من	عمل	مؤس�سي	يقوم	به	جهاز	الدولة،	فقد	توصل	إلى	استنتاج	أن	ال	دور	محتمال

دورها	كمطية	ملشروعات	سياسية	ملختلف	القوى	املتنازعة	على	األرض	السورية.	

ُيحسب	للباحث	أنه	منذ	البداية	عني	بدور	العشيرة	بوصفها	أداة	للهيمنة،	وبأهميتها	التي	اكتسبتها	
كوسيلة	في	تصارع	القوى	التي	عملت	على	استثمارها	في	مشروعات	سياسية	شتى	باملنطقة.

تنطلق	الدراسة	من	أن	العشيرة	كيان	سيا�سي،	وهو	أمر	نختلف	معه	فيه،	على	الرغم	من	تحليله	

مركز	حرمون	 الدوحة:	 )إسطنبول/	 	،5 ع:	 قلمون،	 مجلة	 واإلمكانات«،	 األدوار	 السورية:	 والثورة	 »العشائر	 الحاج	صالح،	 رشيد	 	)4(
للدراسات	املعاصرة،2018(،	ص	448.
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إليه	منذ	بداية	بحثه؛	لكنه	 الدقيق	ملوقفها،	وتسليطه	الضوء	على	استخدامها	أداة،	وهو	ما	ذهب	
كياًنا	 كونها	 من	 أكثر	 سيا�سي	 موضوع	 هي	 العشيرة	 أن	 نرى	 بينما	 عليه،	 ُمهيَمًنا	 سياسًيا	 كياًنا	 عّدها	
املعنوي	 الوجود	 بين	 تمييزه	 القيم	 بحثه	 في	 للباحث	 ويحسب	 فيه،	 ًما	

َّ
ُمتحك كان	 إْن	 حتى	 سياسًيا،	

والرمزي	للعشيرة،	والوجود	والدور	السيا�سي	واالقتصادي	الوظيفي	لها.	

وقد	أفرد	فقرة	مستقلة	ملوضوع	تمدين	املجتمع	واألرياف	من	جانب	النظام،	بقصد	دراسة	أحد	
التغييرات	التي	طرأت	على	بنية	القبيلة	وعالقاتها	ووضعها	االقتصادي	والتواصلي.	ونتفق	معه	جزئًيا	
النظام،	 اقتصاد	 بهدف	تطوير	 وأداتًيا؛	 اقتصادًيا	 كان	 التمدين	 أن	 إلى	 أغفل	اإلشارة	 لكنه	 في	ذلك،	
واختراق	الريف	الستغالله	واستثماره	بما	يصب	في	مصلحته،	وتقوية	رأسماله	الرمزي،	وتطويع	مخيلة	
أبناء	الريف	عموًما،	وإيهامهم	بحدوث	تنمية.	وقد	تساوق	هذا	الفعل	مع	عمل	النظام	على	مبدأ	آخر	
أكثر	عمًقا	وتأثيًرا	في	مستوى	الدولة،	وهو	ترييف	املدينة	في	مستوى	سورية،	ليواجه	تحوالت	التمدن	
الذاتي	وإمكاناته	لدى	املدينة	وأبنائها	وطبقاتها،	وإرباك	قيم	التواصل	الحضري	الذي	يستبطن	التعدد	
واالختالف	والتجانس	العام	في	آن	مًعا.	وليس	بخاٍف	أن	املدينة	أس	الدولة	من	حيث	إنها	الشكل	األرقى	
والعصبة،	 القربى	 على	 املبنية	 العالقات	 نمط	 وكسر	 والسيا�سي،	 واالقتصادي	 االجتماعي	 للتفاعل	

	على	أن	الباحث	في	سرده	بعض	األحداث	قد	وقع	في	بعض	األخطاء،	وهي:	
ً

فضال

	 من	أ. هو	 والسيا�سي	 العسكري	 الجربا(	 دهام	 )حميدي	 نشاط	 تمويل	 أن	 الدراسة	 أوردت	 	
ميسوري	الحال	من	أبناء	قبيلته	شمر،	ويبدو	أن	الباحث	اعتمد	تصريحات	حميدي	في	لقاءاته	
من	 حّصله	 مّما	 	

ً
حقيقة كان	 الجربا	 الدهام	 حميدي	 تمويل	 أّن	 نجد	 بينما	 التلفزيونية)5(،	

تمويالت	سابقة	على	الثورة	السورية	في	سني	خروجه	من	سورية،	خصوًصا	إقامته	في	األردن،	
حتى	بلغت	قدرته	املالية	درجة	توزيع	األموال	على	شخصيات	من	قبيلته،	كذلك	مّما	حّصله	في	
مرحلة	الثورة	من	خالل	حصته	الهائلة	من	آبار	النفط	التي	ُمِنحت	له	لقاء	مشاركته	)قسد(	في	

نهاية	2013.
	 	تحدثت	الدراسة	عن	تزايد	رصيد	قوات	)وحدات	حماية	الشعب(	الكردية	التي	شكلها	حزب	ب.

العمال	الكردي	وقتاله	جبهة	النصرة	برأس	العين	غرب	الحسكة،	لكننا	نرى	أن	تلك	)الوحدات(	
شكلها	النظام	لقتال	الجيش	الحر،	وقد	كانت	في	بلدة	)رأس	العين(	متفقة	مع	)جبهة	النصرة(	
على	عدم	القتال،	وحصلت	الهدنة	بعد	محادثات	أجراها	املعارضان	)ميشيل	كيلو	وعبد	الباري	
عثمان(	مع	الطرفين،	وعادت	تلك	الوحدات	إلى	نقضها	حتى	رعت	)جبهة	النصرة(	اتفاق	الهدنة	

   https://cutt.us/aWI7C	:ذاتي	تمويله	أن	فيها	أورد	التي	التلفزيونية	املقابلة	رابط	5((

https://cutt.us/aWI7C
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بين	الجيش	الحر	و)الوحدات	الكردية(	في	املعركة	الثالثة	)6(2012،	وكانت	)جبهة	النصرة(	هي	
الطرف	الضامن	في	االتفاق	املذكور،	وتقاسمت	في	ما	بعد	مع	مليشيات	حزب	العمال	الكردية	

املزرعة	الليبية	لألبقار	في	تل	تمر	ربيع	2012.
	 على	الرغم	من	تعرية	)رشيد	الحاج	صالح(	ممارسات	قسد،	إال	أنه	أورد	أن	األكراد	بمواجهة	ج.

تنظيم	داعش	وجدوا	أنفسهم	مضطرين	إلى	التعاون	مع	العشائر	العربية	للمساعدة	في	إدارة	
بتوجيه	 )قسد(	 تشكلت	 اآلتي:	 التصويب	 نقترح	 لكننا	 )قسد(.	 تشكيل	 وهذا	سبب	 املناطق،	
أميركي	ملليشيا	مشكلة	من	قبل	حزب	ال	يمثل	األكراد،	وبطشت	بمخالفيها	كلهم،	ولم	تضم	عرًبا	
ال	شركاء	وال	مستخدمين	عبر	سنوات	سيطرتها	األولى،	بل	اعتمدت	العنصر	الكردي	حصًرا	
حتى	بسطت	سيطرتها،	ففرضت	التجنيد	اإلجباري	على	العرب	وغيرهم،	ثم	قبلت	املتطوعين	
منهم	برواتب،	وأشركت	وجاهات	قبلّية	في	مشروعها	ذي	القيادة	والرؤية	الخاصة	بحزب	العمال	

	ومضموًنا،	ولم	يكن	هؤالء	حتى	اآلن	سوى	رتوش	تجميلية.	
ً

الكردي	التركي	شكال

القبيلة والسياسة في سورية)7) . 2
بهدف	بناء	تصور	ومعرفة	أكثر	دقة	وقرًبا	من	واقع	العشيرة	وبنيتها	وتحوالتها	عبر	مراحل	مختلفة،	
الناجمة	 والصراعات	 السورية،	 الثورة	 إبان	 الزور-	 -دير	 في	شرق	سورية	 لعبته	 الذي	 الدور	 ودراسة	
؛	خلص	الباحث	)مناف	الحمد(	إلى	جملة	

ً
عنها،	للوصول	إلى	فهم	يساعد	في	استشراف	دورها	مستقبال

استنتاجات:	
املتبقي،	أ.  التكيف	محمولة	على	ترابطها	ورصيدها	 القبيلة	متحول،	وقدرتها	على	 شكل	

وتتبع	املشيخات	مصالحها	غالًبا.	
محافظة	القبائل	على	دوٍر	لها	على	الرغم	من	تشظيها.	ولئال	يستخدم	هذا	الدور	سلًبا،	ب. 

عبر	 حقيقي	 وطني	 عمل	 أي	 في	 دمجها	 التغيير	ألجل	 في	 مهًما	 دوًرا	 لها	 الباحث	 افترض	
مثقفيها	الذين	عليهم	حمل	هذه	املسؤولية.	

في	وصف	 اجتثاثه،	ونختلف	معه	 القبلي	متجذر	لدرجة	يصعب	 االنتماء	 أن	 إلى	 الباحث	 وخلص	
)صعوبة	اجتثاثه(،	ألن	تلطيف	حدة	هذا	التجذر	وشكله	مشروط	بالبرامج	االجتماعية	واالقتصادية	
املدنية	الدولتية	التي	يمكن	أن	تغير	في	مستوى	هذا	االنتماء	وأثره	وعمقه.	ولعل	الباحث	عنى	باالنتماء	
القبلي	الشعوَر	املشترك	لدى	أبناء	القبائل	باالعتزاز	بأصولهم	القبلية	وأنسابهم	في	مجتمع	شرقي	يولى	

)6(	يظهر	في	الروابط	أدناه	أحد	قادة	النصرة	يتلو	بيان	االتفاق	بتوقيع	الطرفين،	ويظهر	تحفظ	الطرفين	على	ذكر	الطرف	الضامن،	أي	
 https://cutt.us/Cmpmm		،			https://cutt.us/J1Nt2	:النصرة	جبهة

)7(	مناف	الحمد،	»القبيلة	والسياسة	في	سوريا-تحوالت	البنية	وتنوع	الدور	دير	الزور	نموذًجا	»،	)إسطنبول/	الدوحة:	مركز	حرمون	
  https://cutt.us/9EEJq	،)2021	،نوفمبر	الثاني/	تشرين	املعاصرة،	للدراسات

https://cutt.us/Cmpmm
https://cutt.us/J1Nt2
https://cutt.us/9EEJq
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باتت	 أنها	 ندعي	 لكننا	 موجودة،	 أنها	 نرى	 التي	 القبلية	 النزعة	 وليس	 كبيًرا،	 اهتماًما	 والنسب	 األصل	
فعالياتها	 في	 لها  القبيلة	رصيًدا	 تعتمد	 منها:	نشوء	نخب	جديدة	ال	 مما	م�سى	ألسباب	عدة	 أضعف	
االجتماعية	ونشاطها	الحياتي	والسيا�سي،	إضافة	إلى	انخفاض	مستوى	التواصل	والتآزر	ضمن	القبيلة	
والعشيرة	إلى	مستوى	الجماعات	األصغر	في	أجزاء	العشيرة	من	مثل	األفخاذ	والبطون	والعائالت،	ولم	
إليه،	 تصل	 أو	 باقتتال	 تنذر	 التي	 القبلي	 الطابع	 ذات	 الحادة	 النزاعات	 في	 إال	 النزعة	 تلك	 تظهر	 تعد	
خصوًصا	أن	استقرار	القبيلة	في	منطقة	ما	قد	أنتج	تخالًفا	في	املصالح	وطرق	تحقيقها	بين	أفرادها	
معيش	 في	 كلها	 واالختالف	 التنابذ	 لصور	 	

َ
الواقعية 	

َ
األرضية 	

ُ
اليومية 	

ُ
الحياة وأصبحت	 وجماعاتها،	

أفرادها	اليومي	واختالف	مصالحهم.	
ونتفق	مع	ما	اقترحه	الباحث	في	السعي	إلى	دمج	القبيلة	في	مجتمع	الدولة	عبر	خلق	شبكات	ثقة	
تطرح	نفسها	بديلة	من	شبكة	الثقة	التقليدية	ضمن	القبيلة	أساًسا	لبناء	دولة	ديمقراطية	تبنى	أساًسا	

على	الثقة	بين	مواطنيها	ونظامها.	

خامًسا: اإلطار العملي للبحث

تتصف	محافظات	الحسكة	ودير	الزور	والرقة	-مع	جزٍء	من	ريف	حلب	الجنوبي	والشرقي-	بوجود	
اختلفت	 وقد	 السوري،	 الحدث	 تحوالت	 وعاشت	 متقاربة،	 صفات	 حزمة	 تجمعها	 مستقرة	 قبائل	
الدولة	 تنظيم	 ثم	 الحر،	 الجيش	 عدة:	 قوى	 عليها	 السيطرة	 فتناوبت	 السورية،	 الثورة	 من	 مواقفها	
اإلسالمية	)داعش(،	ثم	قوات	حزب	العمال	التركي	الكردية	التي	ُسّميت	في	ما	بعد	بـ)قسد(.	اتجه	البحث	
منها	على	عامل	يستدعي	 كل	 تتضمن	سياقات	تحول	ودوافع	وحوامل	مختلفة،	والحتواء	 إلى	عينات	
التحليل	من	حيوية	وتحول	أو	ثبات،	وقد	تكونت	عينة	البحث	من	ست	قبائل	منتشرة	في	محافظات	
)شرق	الفرات(	أو	ما	اصطلح	على	تسميته	)الجزيرة(،	وهي:	)شمر(	و)طيء(	في	الحسكة	-	القامشلي،	
تعني	 بحثية	ال	 الرقة،	وهي	عينات	 في	 و)العفادلة(	 و)الولدة(	 الزور،	 دير	 في	 و)البكارة(	 و)العكيدات(	

دراستنا	إياها	بالضرورة	أنها	تمثل	أكثرية	قبلية	على	قبائل	لم	يتناولها	البحث.
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1. محافظة الحسكة – القامشلي وريفها

ر)8(:	تعد	من	القبائل	قليلة	العدد	في	محافظة	الحسكة	-في	أعلى	تقديرات	أبنائها	بحدود	 قبيلة شمَّ
في	 التأثير	 قوية	 قبيلة	 وهي	 ألًفا،	 	130-100 إلى	 يصل	 منها	 أي	 تعداد	 قبائل	 بجوار	 تعيش	 ألًفا)9(-	 	20

تحالفاتها	وسياساتها،	وتضمر	بنيتها	ومخيالها	وعالقاتها	املتشعبة	ما	يدعو	إلى	دراستها.

عنزة،	 قبيلة	 إال	 فيه	 القبائل	 بقية	 تشاركها	 ال	 بدوي	 طابع	 ذات	 أنها	 على	 نفسها	 إلى	 شمر	 تنظر	
ا	من	عّدها	نفسها	قبيلة	

ً
وانعكس	ذلك	في	الزيجات	املنحصرة	ضمنها	فقط	أو	بين	القبيلتين،	انطالق

بدوية	وبقية	القبائل	)ِديرية()10(.	ولئن	قيل	إن	حدود	الدول	ترسم	بالدم،	فإن	حدود	القبائل	رسمتها	
عن	 الشمري	 ُسئل	 إذا	 حتى	 عموًما،	 القبيلة	 ألبناء	 الجمعي	 الضمير	 في	 هذا	 قر	 وقد	 كذلك،	 الدماء	
أهل	 بها	شمر	 غلبت	 التي	 السورية	 الجزيرة	 أي	 لبة(،	

َ
)غ جزيرة	 من	 أنه	 يجيب	 الخليج	 دول	 في	 أصله	

الديار	واستوطنتها	ضمن	أدبياتها	الداخلية)11(.	وعلى	الرغم	من	أن	الغزو	والغلبة	عادة	القبائل،	لكن	
ما	تكرس	في	مخيالها	قدومها	من	هضبة	نجد	موطًنا	للبدو	رعاة	اإلبل	الذين	هم	أكثر	غلظة	وشجاعة	
وشظًفا	وكرًما	إلى	أرض	قبائل	تعيش	على	رعي	األغنام	والزراعة.	وهذا	التعالي	له	أصل	لدى	ابن	خلدون	
الذي	ميز	البدو	من	غيرهم)12(.	ويرأس	القبيلة	الشيخ	)حميدي	دهام	الهادي	الجربا(	بن	)دهام	الهادي	
الجربا(	الذي	كان	عضًوا	في	الكتلة	الوطنية	التي	رفضت	قرارات	االحتالل	الفرن�سي	لتقسيم	سوريا،	

في	مع	رموز	في	الكتلة	الوطنية	إلى	جزيرة	كمران	التابعة	لليمن	في	البحر	األحمر	1939.
ُ
ون

وبقي	 في	سورية،	 النظام	 مع	 قوية	 وجهائها	 عالقة	 كانت	 الخليج	 مع	 شمر	 قبيلة	 عالقة	 وبموجب	
شيوخ	القبيلة	وأبناؤها	في	يسر	اقتصادي	ال	يضطرهم	إلى	العمل	في	أي	مهنة	سوى	اإلشراف	على	زراعة	
في	تحول	عالقة	شمر	مع	 2003	نقطة	فارقة	 الخليج.	كان	عام	 الوافد	من	 املال	 إلى	 أراضيهم	إضافة	
النظام،	فبعد	احتالل	بغداد	سافر	شيخها	)حميدي	الدهام	الجربا(	إلى	العراق	سعًيا	لرئاسته	اعتماًدا	
على	ثقل	شمر	هناك	وعلى	عالقاته	الوثيقة	مع	)مسعود	البرزاني(،	لكنه	قوبل	برفض	من	شمر	العراق.	
وتبنى	خطاب	العداء	لـ	)حزب	البعث	العربي	االشتراكي(	الحاكم	في	العراق	وسورية،	بما	فيه	من	إشادة	
بأميركا	إلسقاطها	الجناح	العراقي	للبعث،	وتبٍن	لدعوتها	إسقاطه	في	سورية	أيضا،	ما	شكل	قطيعة	بينه	

)8(		إن	ما	نورده	في	وصف	شمر	وعقليتها	وسياستها	في	الحسكة	ال	يسري	على	أجزاء	شمر	في	محافظات	سورية	أخرى.

)9(		أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	أحد	أبناء	شمر،	عبر	الواتساب،	)2022/2/14(.

)10(	ديرية	بكسر	الدال،	وهي	كلمة	مشتقة	من	أهل	الديار،	الِديرة	مشتقة	من	الديار،	وهي	املنطقة	التي	تشغلها	القبائل	املستقرة	سابًقا.	

)11(	أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	أحد	أبناء	شمر	في	سورية،	عبر	الواتساب،	)2022/2/1(،	وال	تظهر	تلك	املقولة	إال	بين	أبناء	القبيلة،	
وال	تقال	خارجها	احتراًما.	

)12(	ابن	خلدون،	املقدمة،	ط1،	)بيروت:	دار	القلم	للنشر	والتوزيع،	1978(،	ص	122.
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	بين	العراق	وقطر،	ثم	استقر	في	األردن،	ومن	هناك	سافر	إلى	ليبيا	للحصول	
ً

وبين	النظام،	وبقي	متنقال
السورية	 الثورة	 اندالع	 2008،	وعند	 بوساطة	قطرية	 إلى	سورية	 عاد	 ثم	 القذافي)13(،	 تمويل	من	 على	

غارد	دمشق	إلى	قريته	في	ريف	القامشلي	–	ناحية	اليعربية.

	دقيًقا	للتعصب	القبلي،	وتعيش	ضمن	فضائها	وعاملها	الخاص	وشبكة	عالقاتها	
ً
تمثل	شمر	مثاال

طموًحا	 حمل	 الذي	 شيخها	 بموقف	 ووجاهاتها	 أطرافها	 والتزم	 اعتبار،	 أي	 فوق	 القبيلة	 تضع	 التي	
سياسًيا	وظف	القبيلة	لغاياته،	مستمًدا	من	تاريخها	ما	يدفعهم	إلى	االلتفاف	حول	من	يسعى	لتحقيق	
مأرب	تفاخر	به،	وتنتفع	منه؛	خصوًصا	أنه	ال	يتطلب	دًما	تقدمه،	بل	عبر	مغامرات	سياسية	يلزمها	
التحزب	ال	أكثر.	لزم	حميدي	منزله	بعد	تقدم	فصائل	الجيش	الحر	وتحرير	ريف	القامشلي	حتى	معبر	
اليعربية،	تواصل	مع	الفصائل	حرًصا	منه	على	تجنيب	قبيلته	أي	تجاوز	قد	يصدر	عن	أي	فصيل)14(،	
تجنبته	 فقد	 املنطقة	 في	 السكانية	 األكثرية	 ذات	 األخرى	 القبائل	 أبناء	 من	 الحر	 الجيش	 أما	فصائل	
ضمن	سياسة	عدم	االصطدام	بشيوخ	القبائل	نزًعا	لفتيل	فتنة	تصب	في	صالح	النظام.	وعلى	صعيد	
القواعد	دخل	جزء	من	شباب	شمر	في	الثورة،	ومعظمهم	من	ذوي	التوجه	اإلسالمي،	ما	دفع	حميدي	
يضر	 مبدأ	 أي	 خلف	 التشتت	 وعدم	 شمر،	 بمصلحة	 بااللتزام	 ومطالبتهم	 القبيلة	 وجهاء	 دعوة	 إلى	

بمصلحة	شمر.	

وفي	ما	بعد	تشكل	من	قبيلة	شمر	فصيالن	في	الجيش	الحر،	هما:	)كتيبة	صقور	سنجار(	ضمت	
مقاتلين	من	خارج	شمر	بقيادة	)مثقال	كلمن	الجربا(،		بعد	تحرير	اليعربية	استولى	على	آبار	نفطية	
عدة	في	قرى	)تل	مشحن(	و)علي	آغا(،	ثم	صالح	القوات	الكردية	حتى	قبل	تقدمها	نحو	بلدة	اليعربية؛	
و	الثاني	هو	)لواء	أحرار	الجزيرة(	ضم	23	مسلًحا	فقط؛	بقيادة	)عبد	الرحمن	النواف	العوا�سي	وهو	
أخو	علي	العوا�سي	مدير	مكتب	أحمد	الجربا(	في	قرى	شمر،	ولم	يشارك	املذكور	بمعارك	التحرير،	
النفط	 آبار	 من	 كثير	 على	 استولى	 الفاروق(	 وكتائب	 النصرة	 )جبهة	 أيدي	 على	 اليعربية	 تحرر	 وبعد	
التابعة	لحقول	نفط	)رميالن(،	حتى	صار	يهدي	بعًضا	من	أبناء	القبيلة	حق	التناوب	على	بعض	اآلبار	
ليستفيدوا	منها،	واستثمر	صوامع	حبوب	)تل	علو(	ذات	املخزون	االستراتيجي	الكبير	مع	مركز	إكثار	
البذار،	وتبلغ	طاقتهما	التخزينية	150	ألف	طن	من	القمح)15(،	وكان	يحرسها	ضمن	عقد	موقع	عليه	
الفصائل	 بحضور	 آنذاك	 املحررة	 اليعربية	 في	 ع	

ّ
وق كما	 التحرير،	 قبل	 الحسكة	 محافظ	 وبين	 بينه	

)13(	أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	حسن	العبد	هللا	في	سورية	عبر	واتساب،	)2022/2/15(،	عن	لقاء	صرح	به	حميدي	الدهام	شخصًيا	له	
م	للتغطية	على	 ِ

ّ
في	إحدى	الجلسات،	وقال	فيه	إنه	تسلم	مساعدات	من	القذافي	بلغت	200	مليون	دوالر،	ويظن	املتحدث	أن	املبلغ	ُضخ

مبالغ	كسبها	حميدي	الدهام	من	حصته	في	النفط.	

)14(	تواَصَل	حميدي	الدهام	مع	األلوية	القادمة	من	حلب	من	مثل	)غرباء	الشام(،	وقيادات	)كتائب	الفاروق(.	

)15(	كان	الباحث	بصفته	مهندًسا	زراعًيا	موظًفا	فيها	سابًقا،	ويعرف	بدقة	طاقتها	التخزينية.
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جميعها	على	عقد	مع	مندوبين	عن	النظام	لحماية	قوافل	نقل	الحبوب	من	العراق	عبر	معبر	اليعربية،	
ب	للنظام	جزًءا	من	مخزون	الصوامع	املذكورة	عبر	تجار	 وإيصالها	إلى	حدود	مدينة	القامشلي)16(،	وهرَّ
مدنيين	ضمن	حركة	البيع	املستمرة	لديه	منها	آنذاك.	على	الرغم	من	ذلك	لم	تصطدم	الفصائل	التي	
شاركت	في	الثورة	مع	الفصيل	الذي	يقوده	)عبد	الرحمن	النواف(	تجنًبا	لصراعات	عشائرية	تخدم	
نظام	األسد.	أما	)حميدي	الدهام(،	فقد	حافظ	على	التواصل	مع	الجميع	من	دون	خطة	واضحة،	إلى	
أن	تقدمت	قوات	حزب	العمال	التركي	الحتالل	)اليعربية	-	تل	كوجر(	بدعم	من	النظام،	فدعا	أبناء	

شمر	-آنذاك-	إلى	عدم	الدخول	في	قتال	حزب	العمال	PKK املدعوم	من	نظام	األسد)17(.

يمكننا	رصد	موقفين	لنخبة	شمر	القبلية	في	مرحلة	الثورة؛	األول: التقليدي	املهادن	لكل	القوى	
بانتظار	لحظة	حسم	بقيادة	)حميدي	الدهام(؛	والثاني: املحسوب على الثورة	بقيادة	)أحمد	الجربا(	
إلى	 -استناًدا	 السعودية	سياسًيا،	ومتحكًما	 له،	ومدعوًما	من	 في	االئتالف	ورئيًسا	 عندما	كان	عضًوا	
الحسكة	سائرها	فصيل	 في	محافظة	 أتباعه	 كبير.	ومن	 	 حّدٍ إلى	 االئتالف	وسياساته	 في	 الدعم-	 هذا	
 23 أفراده	 يتجاوز	عدد	 النواف(،	وال	 الرحمن	 )عبد	 يقوده	 الذي	 الجزيرة(	 )أحرار	 وحيد	هو	فصيُل	
ن	في	هيئة	التسليح	في	األركان	بالجيش	الحر	عبر	 ُعّيِ مسلًحا	بمن	فيهم	حراس	اآلبار	النفطية،	والذي	
م	شحنات	سالح	تفوق	أضعاف	عدد	أعضاء	

ّ
عالقته	الوظيفية	مع	)أحمد	الجربا(،	وبموجب	ذلك	تسل

فصيله،	وزع	قسًما	منها	على	أفراٍد	من	القبيلة	لجلب	تأييدهم	ملشروع	)أحمد	الجربا(	السيا�سي	الذي	
ينازع	حميدي	الدهام	في	مركزه	ودوره	ضمن	شمر	من	دون	تصادم	بين	االتجاهين.	

مع	 الحدودي	 بمعبرها	 اليعربية	 بلدة	 األسد	 قوات	 من	 بدعم	 	PKK العمال	 حزب	 احتالل	 ل	
ّ
شك

العراق	2013	النقطة	التي	تكشفت	فيها	رؤى	قوى	القبيلة	الرسمية.	أسلفنا	أن	)حميدي(	وّجه	بعدم	
اليعربية،	وبدوره	 الدفاع	عن	 في	 الجزيرة(	 )أحرار	 لم	يشارك	فصيل	 )الثوري(	 الجانب	 املقاومة،	وفي	
طلب	)أحمد	الجربا(	من	شخصيات	شمرية	في	الجبهة	عدم	الدفاع	عن	اليعربية	عند	تقدم	قوات	حزب	

العمال	الحتاللها	بدعم	من	قوات	النظام	ودباباته)18(. 

حرص	)أحمد	الجربا(	عبر	وجوده	في	االئتالف	على	تثبيت	سياسة	عدم	تسليح	ثوار	الحسكة،	وألزم	
قيادة	األركان	التابعة	للثورة	بذلك،	علًما	أن	تحرير	بلدات	)رأس	العين(	و)تل	حميس(	وريف	القامشلي	

)16(	كان	الباحث	حاضًرا	االتفاق	في	بلدة	اليعربية	حينئذ.

)17(	كان	اسمها	قوات	الحماية	الشعبية	YPG،	وقوامها	كوادر	حزب	العمال	في	تركيا	وسورية،	وقد	سلحها	نظام	األسد،	وسلمها	مقراته	
األمني	 املربع	 باستثناء	 املدن	 في	شتى	 األمنية	 مفارزه	 تسليمها	 إلى	 إضافة	 بموجب	عقود	حماية،	 والغاز	 النفط	 كتائبه	وحقول	 وسالح	

بالقامشلي	الذي	يضم	الفروع	األمنية،	سميت	بعد	سنوات	وبتوجيه	من	األميركيين	)قوات	سوريا	الديمقراطية(	–	)قسد(	اختصاًرا.

)18(	أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	أحد	أبناء	شمر	في	سورية	ممن	كانوا	في	جبهة	النصرة،	عبر	الواتساب،	)2022/01/10(.
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الجنوبي	ثم	)اليعربية	بمعبرها	الحدودي	مع	العراق(	كان	قد	تم	بأسلحة	فصائل	ليست	من	الجزيرة؛	
الحسكة	 ثوار	 قتال	 وكان	 	،313 واللواء	 الفاروق،	 وكتائب	 الشام،	 وغرباء	 الرسول،	 أحفاد	 مثل	 من	

بسالح	فردي	ومن	هذه	الفصائل)19(. 

لم	تشهد	البقعة	الجغرافية	التي	تقطنها	قبيلة	شمر	مع	بقية	القبائل	من	)طيء،	وشرابين،	وجبور(	
في	شرق	الحسكة	مرحلة	طويلة	من	سيطرة	داعش	واستقراره،	وال	سيما	أن	قيادة	داعش	وسطوته	
كانت	في	بلدة	)الشدادي(	جنوب	غربي	الحسكة	على	حدود	دير	الزور،	وقد	أزاحته	الحرب	الدولية	على	
داعش	من	تلك	البقعة	التي	يقطنها	شمر	والقبائل	املجاورة،	مقابل	تمدد	حزب	العمال	الكردي	على	
حسابها،	لذا	لم	يخرج	موقف	القبيلة	عن	إطار	تنسيقها	واشتراكها	مع	)حزب	العمال	التركي	الكردي(	
في	الحرب	ضد	التنظيم	املذكور.	وقد	شهدت	مرحلة	الحرب	الدولية	على	داعش	في	جنوب	الحسكة	
اتصاالت	وتنسيقات	بين	شمر	الحسكة	وشمر	العراق،	ومداوالت	إلنشاء	إمارة	شمر)20(،	وُمني	املشروع	

بالفشل	لعدم	وجود	راٍع	دولي.

لقاء	 فرًدا)21(	 	250 بحوالى	 منطقته	 وفقراء	 أتباعه	 من	 الصناديد(	 )قوات	 الدهام	 حميدي	 شكل	
ا	
ً
مشارك رئيًسا	 ن	 وُعّيِ النفط،	 آبار	 من	 مجموعة	 منحه	 الذي	 العمال	 مع	حزب	 التنسيق	 عبر	 رواتب،	
إلقليم	الجزيرة،	واشترك	بقوة	في	سياسة	)قسد(	اإلعالمية،	والتصويت	للفدرالية،	وألف	حزًبا	أسماه	
)حزب	املحافظين	الديمقراطي(	2017،	وهو	ما	ُيعّد	نقلة	نحو	تكوين	واجهة	سياسية	رسمية	تستقطب	
بعًضا	من	املخاتير	وبعًضا	من	مثقفي	العشائر	األخرى	ومنتفعيها،	ولم	يشهد	أثًرا	أو	انتشاًرا	في	املنطقة،	

وبقي	محصوًرا	بنشاط	)حميدي	الدهام(.

مبقية	 عنه	 تخلت	 ثم	 األمر،	 لها	 استتب	 الرمزي	حتى	 الدهام(	 )حميدي	 )قسد(	وجود	 استثمرت	
ضت	حصته	من	حقول	النفط	في	املنطقة.	نحا	بعد	 ّفِ

ُ
على	منزلته	الرمزية	من	دون	التعرض	له،	ثم	خ

ذلك	نحو	النظام	عبر	وساطة	عراقية	من	نافذين	في	قيادة	مليشيا	)الحشد	الشعبي	العراقي(،	ليلتقي	
في	 يلعبه	 دور	 حول	 والتفاوض	 األسد	 نظاَم	 تأييده	 إلعالن	 )حميميم(	 مطار	 في	 والروسيين	 بالنظام	

	للقبائل	العربية	كلها	بحسب	زعمه	في	19	شباط/	فبراير	2019. 
ً

املنطقة	بوصفه	ممثال

)19(	كان	املجلس	العسكري	لثوار	الحسكة	في	رأس	العين	يستلم	التسليح	من	لواء	أحفاد	الرسول	في	معاركه	الثالث	مع	حزب	العمال	
الكردي	املسلح	من	قبل	نظام	األسد	برأس	العين	بعد	تحريرها	من	النظام	2013-2012.

)20(	تداول	ذلك	عدد	من	أبناء	شمر،	وعبر	حميدي	الدهام	في	لقاء	تلفزيوني	عن	أحقية	التفكير	في	إمارة.	املزيد	في	الرابط	اآلتي:
 https://www.youtube.com/watch?v=FQWOgHhF27U  

)21(		أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	أحد	منتسبي	قوات	الصناديد	من	أبناء	قريته	في	سورية،	عبر	الوتساب،	)2022/2/2(.

https://www.youtube.com/watch?v=FQWOgHhF27U
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ا	نشطت	وجاهات	من	شمر	باتجاه	تشكيل	أحزاب	جديدة	تنافس	)حميدي(	صدارته	للفعل	
ً
حديث

القبلي	التحشيدي،	وتحاول	أن	تجد	لها	مكاًنا	في	أفق	الحكم	السيا�سي	في	الحسكة	تحت	سلطة	)قسد(،	
وبتشجيع	منها،	مثل	)حزب	البناء	والتطوير(	بقيادة	)قانع	الحران(	شقيق	)رافع	الحران(	الذي	يقود	
إبراز	دوره	 في	 التي	أسهمت	 بالتنسيق	مع	األميركيين	عبر	)قسد(	 الفزعة(	املشكل	منذ	سنتين	 )جيش	
	)حميميم(	الروسية	في	سورية،	ويشتغل	

َ
	لـ)حميدي	الجربا(	بعد	زيارة	األخير	قاعدة

ً
ا	محتمال بصفته	ندًّ

)جيش	الفزعة(	بحماية	الحدود،	وينشط	في	أعمال	التهريب	عبر	الحدود	العراقية،	وقد	انسحب	قسم	
كبير	من	متطوعي	قوات	)الصناديد(	التابعة	لحميدي	الجربا،	وانضموا	إلى	قوات	)جيش	الفزعة()22(. 

وما	 لالئتالف)23(،	 مالية	 مساعدات	 من	 اقتطعه	 ما	 الجربا(	 )أحمد	 استثمر	 املقابلة،	 الضفة	 في	
قدمته	السعودية	له	هبات	للعمل	في	مشروع	مستقل؛	إذ	بعد	توتر	عالقته	مع	تركيا،	غادرها	إلى	مصر،	
القاهرة	بحضور	)محمد	 في	 التأسي�سي	 2016،	وعقد	مؤتمره	 يونيو	 15	حزيران/	 الغد(	 )تيار	 وشكل	
دحالن(	وشخصيات	تدل	على	ارتباطات	التيار	الدولية.	استطاع	اعتماًدا	على	الدعم	السعودي	ضم	
بصفته	 به	 تحيط	 التي	 األولى	 القيادية	 الحلقات	 في	 ووضعهم	 تياره،	 إلى	 النظام	 معار�سي	 من	 بعض	
رئيًسا،	أما	على	صعيد	القواعد،	فقد	اعتمد	على	بعض	الناشطين	الثوريين	مع	ناشطين	في	الداخل	من	
غير	ذوي	الخبرة	في	مسيرته	إبان	عمله	في	االئتالف،	إذ	انتسبت	إلى	تياره	مجموعة	كبيرة	من	حوالى	1500 
شخص	بحسب	تصريح	أحد	أعضائه)24(.	وبعد	لقائه	مع	أبرز	قادة	)قسد(	)ألدار	خليل(	في	القاهرة،	
ببيان	معلن	 وانكشاف	التنسيق	بينهما،	خرجت	قواعد	تياره	معظمها	)1200عضو(	دفعة	واحدة)25( 
أيلول/	 	17 في	 الثورة	عموًما	 ومبادئ	 للتيار،	 التأسيسية	 	

َ
الرؤية الجربا	 أحمد	 مناقضة	 إلى	 فيه	 أشير	

سبتمبر	)26(2016،	ولم	يبَق	في	تياره	إال	الدائرة	املحيطة	به	في	حلقة	رئاسة	التيار	التي	انفرط	عقدها	
في	ما	بعد.	

وكّون	)أحمد	الجربا(	ما	سمي	بـ	)قوات	النخبة(	املسلحة	جناًحا	عسكرًيا	للتيار،	ليقاتل	داعش	إلى	
 26 في	 إلى	)قسد(	برعاية	أميركية	 القوات،	وانضمت	 جانب	)قسد(،	وسرعان	ما	انفصلت	عنه	هذه	

)22(	أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	أحد	منتسبي	جيش	الفزعة	-الصناديل	سابًقا-	في	سورية،	عبر	الوتساب،	)2022/3/24(.

)23(	من	حديث	رئيس	الحكومة	املؤقتة	في	جلسة	مع	مستشاريه	-حضرها	الباحث	شخصًيا-	أشار	إلى	أن	أحد	التحويالت	السعودية	
كانت	بقدر	100	مليون	دوالر	وضعها	في	حسابه	البنكي،	وبعد	أن	ناقشه	أعضاء	من	االئتالف	حول	نصفها	إلى	حساب	االئتالف،	وأكد	

الحادثة	أعضاء	من	االئتالف.	

ووردت	 	،)2022/3/23( )فيزيائية(،	 أملانيا،	 في	 أورفا،	 في	 للتيار	 اإلعالمي	 املكتب	 السهو	عضو	 مطيع	 مع	 مقابلة	 الشمام،	 أحمد	 	)24(
 https://youtu.be/6OpNuG3jnXQ	،24	حلب	قناة	في	لقائه	في	نفسها	املعلومات

https://youtu.be/UEd77rrq3r0	.الفضائية	الجسر	قناة	الجماعي،	لالنسحاب	املنسقين	التيار	ناشطي	لقاء	من	25((

)26(	املصدر	السابق	نفسه.	

https://youtu.be/6OpNuG3jnXQ
https://youtu.be/UEd77rrq3r0
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2017	مؤتمًرا	لتشكيل	تحالف	عشائري	 القاهرة	عام	 2019.	عقد	)أحمد	الجربا(	في	 آب/	أغسطس	
عربي	»املجلس	العربي	في	الجزيرة	والفرات«	دعًما	لتياره	)الغد(	الذي	انفرطت	كتلته	تقريًبا،	وفشل	في	
إنجاز	حشد	شعبي	للمجلس؛	إذ	لم	تشترك	في	املؤتمر	سوى	ثالث	وجاهات	قبلية	متفرقة	من	أوروبا	
مع	أربعٍة	من	املثقفين	املتنفعين،	إضافة	إلى	بعض	موظفي	تياره،	وقد	كان	ذلك	محاولة	منه	إليجاد	
لـ)قسد(	 باتجاه	النقيض	الكردي	 حصة	له	للمشاركة	مع	)قسد(	برعاية	أميركا؛	لكنه	فشل،	فذهب	
الحرية	 )جبهة	 مًعا	 ليشكال	 الديمقراطية(	 اآلثورية	 )املنظمة	 بمشاركة	 الكردي-	 الوطني	 املجلس	 -أي	
والسالم(	في	تموز/	يوليو	2020.	وزار	موسكو	للتنسيق	مع	روسيا	بشأن	دور	الكتلة	في	الحل	السوري،	

خصوًصا	أنه	اشترك	مع	تياره	في	سوت�سي	2018. 

ثوار شمر

السالف	حول	 ثواًرا	وشهداء،	ودار	سردنا	 القبائل	 أبناء	 أقل	من	غيرهم	من	 أبناء	شمر	 يكن	 لم	 	
كتائب	ذات	طابع	وحامل	قبليين.	ويالحظ	أن	ثوار	شمر	قد	ذهبوا	باتجاه	فصائل	كبيرة	ذات	امتداد	
إلى	كون	من	تبنى	الثورة	منهم	وشارك	فيها	 سوري	اتقاء	لشر	التوجه	العام	للقبيلة	وشيخها،	إضافة	
البقية	 وذهب	 الفاروق،	 كتائب	 في	 منهم	 معتدل	 جزء	 فانخرط	 غالًبا،	 النهج	 إسالمي	 كان	 بجدارة	
وقياًسا	 املثقفون،	 أما	 النصرة(.	 و)جبهة	 التوحيد(،	 و)جيش	 الشام(،	 أحرار	 )كتائب	 إلى	 لالنضمام	
بعددهم	في	القبيلة،	فلم	يشارك	إال	قلة	منهم	في	الثورة	في	شتى	تحوالتها	من	التظاهرات	إلى	العسكرة،	
العام	للقبيلة،	وقد	نشط	بعضهم	في	الحراك	السلمي	خارج	 مع	عجزهم	عن	الوقوف	بوجه	االتجاه	
أرض	القبيلة	في	مدينة	القامشلي،	أو	في	اليعربية	في	زمن	تحررها	بمجهودات	مدنية	وإغاثية	لتحا�سي	
بالثورة	 أما	بعض	مثقفي	قبيلة	شمر،	ممن	اهتموا	 القبلية	وأتباعها.	 الوجاهات	 بأي	من	 االصطدام	
والقومية،	 الدينية	 االنتماءات	 تتعالى	على	شتى	 ليبرالية	 أو	 تعددية	 بدولة	 السورية،	وظهر	طموحهم	
وانتقدوا	الدكتاتورية	ونظم	االستبداد؛	فقد	كانوا	يرفضون	أي	انتقاد	لشيخ	القبيلة	)حميدي	الدهام(	
أو	)أحمد	الجربا(،	على	الرغم	من	كونهم	ليسوا	محاطين	ببيئة	قبلية	مثل	املهاجرين	في	الخليج؛	بل	من	

هاجروا	إلى	أوروبا)27(. 

)27(		من	منشورات	فيسبوك	لبعض	مثقفيها	في	أوروبا،	ممن	كان	خطابهم	مع	الثورة.	
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قبيلـة طّيئ)28(

تعد	طّيئ	من	كبريات	القبائل	العربية	في	الحسكة،	وتضم	عشائر	كثيرة	تتركز	في	مدينة	القامشلي	
وجوارها،	انضمت	إليها	عشائر	كثيرة،	وبقيت	ضمن	امتدادها،	تعيش	شعوًرا	بالتحقق	على	أراضيها،	
الشائعة	 الثقافة	 في	 وتسمى	 طّيئ(،	 )إمارة	 القديم	 القبلي	 ومسماها	 القديم	 وتاريخها	 ثقافتها	 في	 وهي	
قبيلة	طيء	أو	طي،	وشيخها	حتى	اآلن	يقال	له	)أمير	طي(،	ما	أكسبها	مزية	قدرتها	على	احتواء	عشائر	
أخرى	لتدخل	في	صلبها	نسًبا؛	فعند	قدوم	عشائر	)الغنامة(	و)البني	سبعة(	منذ	قرنين	وأكثر،	و)حرب(	
و)البوعاص(	و)املعامرة)29(	اندمجت	في	قبيلة	طيء	بقانون	واحد	ضمن	)ِمضَبطِتها(	من	دون	تمييز	وال	
لة	لها،	والقبائِل	 ِ

ّ
ّوة-	أتاوة(،	ومنحتها	طيء	جزًءا	من	أراضيها،	ولها	ِمضَبطة	ُعِرفت	بين	العشائر	املشك

ُ
)خ

املجاورة	حتى	صارت	مرجعية	في	التقا�سي	بين	القبائل	وضمنها،	ما	أنتج	توافًقا	قبلًيا	في	طيء	وعشائرها،	
عشائر	 بأختام	شيوخ	 وتحديثاتها	 امِلضَبطة	 بنود	 على	 وُيصاَدق	 أيًضا.	 لها	 تتبع	 ال	 وقبائل	 طيء	 وبين	
طيء:	)الجوالة،	الراشد،	الحريث،	اليسار،	البوعاص،	حرب،	زبيد،	الغنامة،	معامرة	طيء(،	مع	قبائل	

مستقلة	من	مثل	)قبيلة	الشرابين(،	واألكراد	من	)آل	حاجو(،	و)األكراد	اآلشيتية()30(. 

بالشراكة	والجوار	اآلمن	مع	سريان	وأشوريين	 القامشلي	وريفها	 في	منطقة	 الزراعي	 إن	استقرارها	
املشيخة	 انحصرت	 عصبية.	 أقل	 بطابع	 طبعها	 التركية	 الحدود	 على	 ونيف	 قرن	 منذ	 وأرمن	 وأكراد	
تحت	هذه	 وبقية	عشائرها	منضوية	 منازع،	 الرحمن(	من	دون	 العبد	 عائلة	 )العساف-	 في	فخذ	 فيها	
املشيخة،	ولكل	منها	شيخ،	ويشكلون	)مجلس	رؤوس	طيء(	الذي	ُيعقد	عند	وفاة	الشيخ	لتنصيب	غيره.	
وقد	عمل	النظام	على	ربط	شيوخ	العشائر	به	من	دون	أن	يمكن	أحدهم	الخروَج	عليه.	انتهج	النظام	
سياسة	تعدد	أجهزة	االستخبارات،	وأن	تعنى	كل	إدارة	أمنية	بطرف	من	أجل	ربطهم	بها،	أو	إشعار	كل	
	على	تسابق	كل	إدارة	إلى	دعم	طرف	على	آخر	تتبناه	إدارة	أمنية	أخرى.

ً
منهم	بحضورها	وتأثيرها،	فضال

في	 الحياة	 مفاصل	 على	 نفسها	 منصورة(	 محمد	 )اللواء	 بقيادة	 العسكري	 األمن	 سطوة	 فرضت	
الحسكة	منذ	ثمانينيات	القرن	املنصرم،	وفرضت	على	شيخ	القبيلة	)محمد	الفارس	العبد	الرحمن(	
عدم	الترشح	أو	االنسحاب	في	عدد	من	دورات	مجلس	الشعب،	كان	آخرها	عام	1998	لصالح	قائمة	
بعض	خطوط	 على	 اإلبقاء	 مع	 العالقة	 بتوتر	 املرحلة	 تلك	 تمييز	 يمكن	 حينئذ.	 أغلقت	 التي	 الجبهة	

)28(		طّيئ	بتشديد	الياء	ووضع	الهمزة	على	النبرة	هو	اسم	القبيلة	في	معاجم	اللغة	العربية	من	مثل	لسان	العرب،	وتاج	العروس،	ولكن	
في	مروياتهم	كلها،	حتى	 القبائل	تداولوا	تسميتها	)طيء(	بال	شدة،	وأحياًنا	بال	همزة	)طي(	 باقي	 القبائل	ومثقفيها	وأبناءها	وأبناء	 نسابي	

استقرت	في	الثقافة	املتداولة	كلها.	

)29(	معامرة	طيء	في	القامشلي	وريفها،	وليست	قبيلة	املعامرة	املستقلة	عنها	بالحسكة	وخارجها.	

)30(	أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	الشيخ	غوار	الحسو	في	سورية،	عبر	الوتساب،	)2022/2/12(.	
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التواصل	الشكلية،	األمر	الذي	طبع	نزوع	شيخها	)محمد	الفارس(	باالكتفاء	بتوثيق	العالقة	مع	النظام	
ورجاالته	مع	طموح	ومنافع	شخصية	من	دون	النزوع	إلى	لعب	دور	سيا�سي	أكبر.	

األمن	 مع	 الفارس(	 )محمد	 الشيخ	 عالقة	 تعززت	 	2004 القامشلي	 ملعب	 في	 الكرد	 أحداث	 بعد	
بين	 العالقات	 ا	جديًدا	من	

ً
نمط أفرز	 ما	 الداخلية	لصالحه،	 الصراعات	 وانتهت	 والنظام،	 العسكري	

وأطماع	 لطموح	 استجابة	 شكل	 ما	 وهو	 له،	 الحامي	 بمظهر	 ظهر	 الذي	 والنظام	 الفارس(	 )محمد	
أي	 كبح	جماح	 من	شأنها	 أهلية	 أدوات	 عبر	 السلطة	 قوة	 تظهير	 في	 للنظام	 ومنفعة	 لديه،	 شخصية	
في	عالقاته	ضمن	 الفارس(	 )محمد	 لدى	 والقيادة	 الحكم	 آليات	 إلى	 إضافة	جديدة	 ما	شكل	 تهديد،	
في	إطار	رجل	قبيلة	يمتح	شرعيته	من	قبيلة	 النفعي	 قبيلته	وجوارها	من	دون	خروجها	عن	طموحه	

تتخادم	مع	النظام.	

إبان	الثورة	2011	دخل	)محمد	الفارس(	بثقله	القبلي	رفقة	شيوخ	)عشائر	طيء(	في	حلف	النظام،	
طيء(	 )عشائر	 من	شيوخ	 عدد	 أكبر	 تجميع	 في	 وشارك	 النظام،	 إليها	 دعا	 التي	 العشائر	 جبهة	 وقّوى	
قرية	 وفي	 بدمشق.	 أمنية	 عدة	الجتماعات	 مرات	 طلبهم	 الذي	 النظام	 مع	 للتعاون	 املجاورة	 والقبائل	
)جرمز(	-املقر	الرمزي	ملضافة	طيء-	عقدت	استخبارات	النظام	اجتماعات	مع	شيوخ	العشائر	لتأليبها	
على	الكرد	الذين	يتظاهرون	ضد	النظام	-بحسب	روايته-	في	محاولة	استعادٍة	لسيناريو	2004،	لكن	
دخول	شباب	عربي	من	مختلف	قبائل	القامشلي	وريفها	وشباب	طيء	في	التظاهرات	كان	عامل	ردع،	
وأفشل	املحاولة.	وتسلم	السالح	واملال	أيًضا	مع	بقية	شيوخ	القبائل		لترهيب	املتظاهرين،	ونّسق	مع	
شيوخ	)عشائر	طيء(	ووجاهاتها	في	األرياف	لتنشط	بالتزامن	معه	ضد	املتظاهرين	ضمن	الخط	العام	
املناوئ	للثورة،	حينئذ	ضربت	جماعات	بعثية	من	عشيرة	)الجوالة(	-التي	ضمت	ثواًرا	من	أبنائها	في	ما	
بعد-	املتظاهرين	نهاية	2011	في	بلدة	)القحطانية(،	واشتركت	في	ما	بعد	عصابات	من	عشيرة	)الغنامة(	
من	مؤيدي	النظام	في	محيط	القامشلي	بالقتال	لصد	هجوم	الجيش	الحر	على	محيط	القامشلي،	على	
الرغم	من	وجود	نخبة	من	أبناء	عشيرتهم	في	الطرف	املقابل،	وشكل	)محمد	الفارس(	مليشيات		ملؤازرة	
بداية	 املليشيات	 تلك	 العسكرة،	وقد	سميت	 في	مرحلة	 األرياف	 في	 النظام	من	مختلف	عشائر	طيء	
احتفاظها	 مع	 مباشرة	 بصورة	 املختلفة	 األمنية	 بالفروع	 نفسها	 ربطت	 ثم	 الوطني(	 الدفاع	 )كتائب	 بـ	
بالتنسيق	املشترك	مع	شيخ	طيء	)محمد	الفارس(،	وصارت	كل	كتيبة	منسوبة	باسمها	إلى	الفرع	األمني	
الكتائب	 هذه	 وقوام	 العسكري(،	 األمن	 و)أنصار	 الدولة(	 أمن	 )أنصار	 مثل	 من	 عليها	 يشرف	 الذي	
من	 كتائب	 وثالث	 	، الليلو(	 الفتاح	 و)عبد	 الطلب(	 )خطيب	 بقيادة	 )البوعاص(	 عشيرة	 من	 اثنتان	
عشيرة	)البني	سبعة(؛	األولى	بقيادة	)سالم	الهلوش(	عضو	قيادة	شعبة	الحزب،	والثانية	بقيادة	)عبد	
العزيز	الغنام(،	والثالثة	بقيادة	)حميد	األسعد(،	و	كتيبة	واحدة	من	عشيرة	)الراشد(	بقيادة	)فاضل	
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الحوران(،	واشترك	)محمد	الفارس(	أيًضا	في	مؤتمر	القبائل	في	دمشق		2015	الذي	عقده	النظام	ضد	
دعوة	امللك	األردني	لتسليح	العشائر.	

من	 قسًما	 إياها	 النظام	 وتسليم	 الكردي(	 التركي	 العمال	 )حزب	 بـ	 ممثلة	 كردية	 قوة	 ظهور	 أمام	
القامشلي،	استمر	الشيخ	)محمد	الفارس(	في	العمل	معها	لصالح	نظام	لن	يسقط	بحسب	رؤيته،	لذا	
عّد	كل	ما	عدا	ذلك	من	اإلرهاصات	والتقلبات	سياسات	موقتة.	وسرى	ذلك	الفهم	في	شيوخ	عشائر	
طيء،	وقد	شارك	مع	عشرين	من	شيوخ	العشائر	ووجاهاتها	في	استقبال	)اللواء	علي	مملوك(	رئيس	
مكتب	األمن	الوطني	للنظام	في	مطار	القامشلي	2019	الذي	قدم	للشيوخ	تطمينات	أن	كل	�سيء	تحت	

السيطرة.	

أمام	سيطرة	)قسد(،	وقسوة	تعاملها،	وفجاجة	طروحاتها	السياسية	في	بيئة	مختلطة	مثل	القامشلي	
نت	وربطت	بالبعث	عبر	تنسيب	العرب	معظمهم	إلى	حزب	البعث-،	وتكشف	مؤامرة	 بأكثرية	عربية	-ُدّجِ
الفارس(	 )محمد	 بقي	 )قسد(؛	 إلى	قوات	 املدينة	 في	 الرمزي	 )حارة	طيء(	معقل	طيء	 لتسليم	 النظام	
وأتباعه	من	الشيوخ	معولين	على	النظام،	ولم	يستطع	الخروج	من	الدائرة	التي	أحكمت	حوله،	وبقي	

يدور	في	فلك	النظام	حتى	توفي	15	سبتمبر/	أيلول	2021.

عم	 ابن	 الرحمن(	 العبد	 الشبيب	 )محمد	 الشيخ	 في	طيء	 املشيخة	 بيت	 من	 كان	 ذلك،	 مقابل	 في	
الشيخ	)محمد	الفارس	العبد	الرحمن(	وهو	من	أوائل	املتظاهرين	واملطالبين	بسقوط	النظام،	انخرط	
طيء	 عشائر	 أبناء	 دعوة	 على	 وعمل	 بالتظاهرات،	 التزم	 خروجه	 وبعد	 اعتقل،	 ثم	 التظاهرات،	 في	
ا	لشيوخهم.	انضم	الشيخ	)نواف	الفرحان	العبد	الرحمن(	أحد	أبناء	عمومة	شيخ	طيء	

ً
للتظاهر	خالف

إلى	 منهما	 كل	 محدودة	الضطرار	 القبيلة	 داخل	 التحشيد	 في	 طاقاتهما	 بقيت	 لكن	 	،2013 الثورة	 إلى	
الهجرة	إلى	تركيا	خارج	املجال	الحيوي	ألبنائها.	

ثوار طيء

كان	ثوار	طيء	من	أوائل	املتظاهرين،	اشتركوا	في	الحراك	في	الريف	ثم	نقلوا	نشاطهم	إلى	القامشلي	
برفقة	شباب	القامشلي	وريفها	من	مختلف	القبائل	والفئات	االجتماعية	األخرى.	وبسبب	حرص	النظام	
	يمتد	الحراك	إلى	األحياء	العربية	األوسع	رقعة	في	املدينة،	وضربه	تلك	التظاهرات	

ّ
عبر	رجاالته	على	أال

م	الثوار	العرب	من	قبائل	عدة	-ومنهم	ثوار	طيء-	نقاط	تظاهر	للثوار	
ّ
بقسوة،	وتأليب	مؤيديه	عليها،	نظ

العرب	في	أحياء	كردية	يخ�سى	النظام	اقتحامها	ثم	تسييرها	باتجاه	)جامع	قاسملو(،	أي	نقطة	التقاء	
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الجميع	في	نقطة	التظاهر	الرئيسة	في	مدينة	القامشلي،	وانضمت	مجموعة	من	الشباب	املثقف	إلى	
التظاهرات،	فضمت	من	أبناء	طيء	فالحين	وطلبة،	وفعاليات	اقتصادية	مدينية	من	حرفيين	وعمال	
	إلى	مجموع	أبناء	)طيء(	ممن	هم	في	

ً
وموظفين	ومهندسين	وأطباء	ومحامين،	لم	يشكلوا	وزًنا	قبلًيا	نسبة

صف	النظام	والحاصلين	على	تعليم	جامعي.	وعند	تحول	الثورة	إلى	العمل	املسلح	خرجت	قلة	من	هذه	
النسبة	إلى	املنطقة	املحررة	لتمارس	دوَر	توعيٍة	وعمل	مدني	في	أطر	اإلغاثة	واإلعالم،	وتنوعت	توجهاتهم	
إلى	تشكيل	 بينما	ذهبت	قواعد	املتظاهرين	 السياسية	بين	علماني	وليبرالي	وقومي	ناصري	وإسالمي،	
فصائل	منذ	اليوم	األول	لتحرير	رأس	العين،	وعملت	عمل	فصائل	جيش	حر	بتمويل	ذاتي	معظمه،	
السورية(.	 للثورة	 العامة	 )الهيئة	 قبل	 من	 املشكل	 	)313 )اللواء	 إلى	 الكتائب	 هذه	 من	 قسم	 وانضم	
وانضم	قسم	من	ثوار	طيء	إلى	الفصائل	اإلسالمية؛	)أحرار	الشام،	وجبهة	النصرة،	وداعش(	في	ما	بعد.	

القامشلي	رفقة	فصائل	 )تل	حميس(	جنوبي	 313(	منطقة	 )اللواء	 َحرر	 	2012 في	شباط/	فبراير	
أخرى	-من	طيء	ومن	خارجها-	و)كتائب	أحرار	الشام(.	وقد	مثلت	منطقة	)تل	حميس(	خزاًنا	بشرًيا	
لكثير	من	شباب	القبائل		من	فقراء	وفالحين	ومعلمين	وطلبة	بعيًدا	من	استقطابات	النظام	وشيوخه،	
لثوار	 حاضنة	 املنطقة	 وشكلت	 وجوارها،	 حميس	 تل	 في	 كبيرة	 أخرى	 قبائل	 من	 فصائل	 وتشكلت	
مختلف	القبائل	في	توافق	لم	يشهد	صراعا	بينها،	وبعد	صدها	هجمات	مشتركة	لقوات	النظام	وقوات	
	النصرِة(	على	مبايعته،	

َ
حزب	العمال	آخرها	عام	2014،	أجبر	)تنظيم	الدولة	اإلسالمية-داعش(	)جبهة

بين	 الوقوع	 إلى	 الحر	 الجيش	 ما	اضطر	كتائب	 مبايعته	كذلك،	 الشام(	على	 )كتائَب	أحرار	 أجبر	 ثم	
خيارين:	النظام	وحزب	العمال،	أو	االنضمام	إلى	داعش	بعد	مصادرة	)داعش(	عتاد	كثير	منها،	فاختار	
قسم	البقاء	تحت	قيادة	)داعش(،	وآخر	الخروج	من	املنطقة	إما	إلى	محافظة	إدلب	الستكمال	عمله	

العسكري	هناك	أو	الهجرة	إلى	تركيا	2015.

كانت	بلدة	)تل	حميس(	املحررة	بريفها	الذي	تقطنه	شتى	عشائر	طيء	وقبائل	أخرى	موقًعا	لتجمع	
فصائل	الجيش	الحر	أغلبها،	وكان	ثقل	ثوار	طيء	مساوًيا	ثقَل	الثوار	من	قبائل	أخرى	تشاركها	البقعة	
إلى	)ثوار	طيء(	من	 بينهم،	وقد	كان	املنتسبون	 	

ً
ا	وال	اقتتاال

ً
الجغرافية	تلك،	ولم	تشهد	املرحلة	خالف

ذوي	التدين	الشعبي	وذوي	العالقات	الجيدة	مع	فصائل	جيش	حر	كردية	قاتلت	معهم	في	رأس	العين،	
ا	قبلًيا،	ولم	تستثمر	أنبوب	نقل	

ً
من	مثل	)لواء	الشهيد	مشعل	تمو(	و)كتيبة	آزادي(،	ولم	تشهد	خالف

النفط	العابر	من	البلدة	باتجاه	مصفاة	حمص	بل	أغلقته،	ولم	تستثمر	صوامع	الحبوب	املوجودة	
فيها.

تحت	 القامشلي	 مدينة	 يقطن	 للثورة	 مؤيد	 بين	 الثورة	 في	 املنخرطين	 طيء	 مثقفي	 نسبة	 توزعت	
سيطرة	النظام	بال	جهد	يذكر،	ومهاجر	إلى	تركيا	نشط	في	مجاالت	إعالمية	وثقافية	وإغاثية.	وشهدت	
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حال	ناشطيها	توزًعا	بين	التيارات	الفكرية	والسياسية	املختلفة.	

لم	تشهد	املنطقة	املحررة	جنوبي	القامشلي	وفي	جنوبها	الشرقي	حاالت	يمكن	رصدها	من	تحوالت	
في	سلوك	شيوخ	عشائر	طيء،	لكونهم	خارج	تلك	البقعة.	ولم	يوجد	حينئذ	إال	)محمد	جدعان	الغنام(	
شيخ	عشيرة	)بني	سبعة(	من	طيء	التي	ضمت	ثواًرا	لم	يعمل	ضدهم،	ولم	يعملوا	ضده،	وبعد	تقهقر	
	
ً

كتائب	الجيش	الحر	أمام	سطوة	)داعش(	بقي	في	ظل	سلطته	القصيرة	من	دون	بيعة	-	لم	تطلبها	أصال
-،	وبعد	سيطرة	)قسد(	بقي	ملتزًما	بارتباطه	بالنظام	وبرامجه،	ثم	سافر	إلى	إيران،	واشترك	في	مؤتمر	

سوت�سي	ضمن	فعاليات	قبلية	نسقها	النظام	ملؤيديه	وعمالئه.	

في	شرق	القامشلي	والقحطانية	بقي	شيوخ	عشائر	)طيء(	محافظين	على	ارتباطهم	بالنظام	رمزًيا،	
من	 استحدثته	 ما	 وبعض	 برامجها	 في	 ودخولهم	 )قسد(،	 مع	 تعاملهم	 مع	 عودة	سلطته،	 وانتظارهم	
مؤسسات	بغية	تجنيد	الفئات	االجتماعية	لصالح	برامجها.	وفي	مستوى	العالقات	بين	القواعد	وبيوت	
املشيخة،	فإنه	على	الرغم	من	وجود	فرق	في	مستوى	املعيشة	بين	الطرفين،	إال	أّن	أبناءها	لم	يشهدوا	
في	ماضيهم	حال	أن	يكونوا	فالحين	عند	سادة	وإقطاعيين	على	األقل	منذ	خمسينيات	القرن	املنصرم.	
توزيع	 متسيد،	ألن	 إقطاع	 متحزًبا	ضد	 يصبح	طبقًيا	 في	عشائر	طيء	ألن	 املعي�سي	 التمايز	 ينتقل	 لم	
الحيازات	مر	عبر	وسيط	هو	)شيوخ	عشائرها(	الذين	أقطع	لهم	أمير	طيء	أرا�سي	وقرًى	وزعوها	بدورهم	
على	أبناء	كل	عشيرة،	ولكنه	دفع	باتجاه	توليد	اتجاهات	ثقافية	متنوعة	في	شتى	مجاالت	اإلبداع	واألدب	
ا	من	انهماك	أفراد	منها	باالقتصاد	املديني	ونشاطهم	

ً
أو	اتجاهات	ثقافية	سياسية	وأيديولوجية،	انطالق

املعي�سي	في	مجتمع	متعدد.	

حدوَد	 واملجاورتين	 املتجاورتين	 الزور(	 و)دير	 )الحسكة(	 محافظتي	 بين	 تمييزها	 يمكن	 نقطة	 ثمة	
العراق	تستدعي	الدراسة	الدقيقة،	وتحليلها	بما	ال	يتسع	له	بحثنا	حول	السياسة	املركبة	التي	اعتمدها	
النظام،	منذ	ثمانينيات	القرن	املنصرم	في	الحسكة،	وفي	إثر	خالف	نظاَمي	البعث	العراقي	والسوري،	
حيث	تمثل	القبائل	امتداًدا	واحًدا	على	طرفي	الحدود،	ويخ�سى	من	إقالقها	له.	فشلت	هذه	السياسة	
جزئًيا	في	دير	الزور،	بينما	نجحت	كلًيا	في	الحسكة،	ومثال	ذلك	عندما	فرض	)اللواء	محمد	منصورة(	
1998	على	)محمد	الفارس(	شيخ	طيء	االنسحاب	من	انتخابات	مجلس	الشعب،	فاجتمعت	القبيلة،	
وطلبت	منه	االستمرار،	لتصب	أصواتها	كلها	إلنجاحه،	وتخرق	قائمة	الجبهة،	فرفض.	حينذاك	ظهرت	
قوة	القبيلة	في	جهد	مدني	استطاعت	قبيلة	العكيدات	بدير	الزور	فعله	مع	)فيصل	النجرس(	في	إحدى	
إلى	التفكر	بمستوى	عمق	املمارسات	والسياسات	 دورات	مجلس	الشعب،	فأنجحته،	وهو	ما	يدعو	
لدير	 ا	

ً
الحسكة	خالف في	 القبائل	 استجابة	 تغيير	مستوى	 في	 وأثرها	 الحسكة،	 في	 النظام	 اتبعها	 التي	

الزور،	والتنبه	لالختالف	بين	ذهنيتين	أفرزت	كل	منهما	موقًفا	مختلًفا؛	فقبائل	دير	الزور	كانت	أكثر	
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جرأة	من	قبائل	الحسكة	في	أكثر	من	حادثة	وموضع.	نذكر	ذلك	في	معرض	سردنا	لندلل	على	السياسة	
ومنها	 آخر،	 في	مكان	 كانت	عليه	 مّما	 تعقيًدا	وشراسة	 أكثر	 تعد	 التي	 الحسكة	 في	 النظام	 اتبعها	 التي	
بوصفها	 محلية-	 حدود	 -ضمن	 ودعمها	 تقويتها	 على	 والعمل	 الكردية،	 األحزاب	 على	 النظام	 اعتماد	
تعمل	ضد	نظام	البعث	العراقي)31(،	وقد	تبنت	اإلدارات	األمنية	هذا	املوقف	بصورة	تبقي	على	مشكلة	
كردية	في	املستوى	الحقوقي	الوطني،	مع	تأليب	كل	طرف	على	آخر	من	العرب	والكرد	للتحكم	في	فعل	
	على	اختراق	النظام	كل	بيت	في	الحسكة،	وفي	حين	يمكن	أن	يفر	شخص	مطلوب	

ً
كل	منهما)32(،	فضال

من	النظام	في	دير	الزور،	ال	يمكن	ملطلوب	أن	يفر	في	الحسكة	ليقينه	بأنه	سيبلغ	عنه	أينما	تنقل.	نذكر	
	مهًما	في	تفسير	تدني	نسبة	من	ثار	من	أبناء	القبائل	العربية	ضد	

ً
هذه	النقطة	ألنها	تعد	أيًضا	عامال

النظام	في	الحسكة	نسبة	إلى	ثوار	دير	الزور.	ويذكر	موظف	في	ديوان	النيابة	بمحكمة	الحسكة)33(:	
))إن	نسبة	املعتقلين	العرب	الذين	تم	تحويلهم	للمحكمة	من	الفروع	األمنية	هي	90	باملئة	من	مجموع	
املحولين	بالحسكة	على	خلفية	التظاهرات((،	علًما	بأن	قسًما	كبيًرا	منهم	اعُتقل	من	جراء	تقرير	يثبت	
أنه	قال	في	جلسة:	))ربما	تسقط	الدولة((،	بكل	ما	تحمله	الجملة	من	احتماالت	التوقع	أو	التفسير	
إلى	 نسبة	 سكانية	 أكثرية	 يشكلون	 العرب	 أن	 من	 الرغم	 وعلى	 واملعارضة،	 التأييد	 موقف	 من	 بعيًدا	
باقي	املكونات	في	محافظة	الحسكة؛	فإن	التظاهرات	العربية	في	القامشلي	كانت	أقل	عدًدا	في	مجموع	
أفرادها	من	التظاهرات	الكردية	-على	النقيض	من	الحسكة-،	وهو	ما	انعكس	في	ما	بعد	في	كثرة	عدد	
العرب	في	إطار	العمل	املسلح	نسبة	إلى	القواعد	الشبابية	الكردية	الحزبية،	ما	يعكس	نسبة	الخوف	
للقبيلة	 العام	 القبائل	املرتبطة	به،	واحتالل	ثقافته	املجال	 النظام	ومخبريه	ومشيخات	 العميق	من	
الدولة	 أو	 النظام	 التماهي	مع	 الذين	نشؤوا	على	موقف	عدم	 الكرد	 الحال	لدى	 أكبر	مما	هي	 بنسبة	
ألسباب	سياسية	كثيرة،	مع	ضرورة	التذكير	بتشكل	ألوية	وكتائب	كردية	ضمن	صفوف	الجيش	الحر،	
وقدمت	شهداء	أيًضا؛		إال	أن	الشباب	الكردي	املستقل	الذي	كان	عماد	التظاهرات	الكردية،	وجسد	
ا	شبابًيا	

ً
حقيقة	أن	الشعوب	تجاوزت	نخبها	التقليدية	والسياسية،	وكّون	تنسيقيات	مستقلة	وحراك

2022(،	أورد	مداخلته	-بوصفه	عضو	 )31(	أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	صالح	الخضر	في	سوريا،	عبر	الوتساب،	)11	شباط/	فبراير،	
مؤتمر	قطري-	املوجهة	للدكتور	)غياث	بركات(	عضو	القيادة	القطرية	لحزب	البعث	2005م	في	جلسة	االنتخابات	األولية	للمؤتمر	بأن	
في	أن	املسيحيين	كتائبيون،	والعرب	 إبراهيم	عزو	لحافظ	األسد	كانت	 أمين	فرع	الحزب	 التي	نقلت	من	قبل	 السابقة	 الحزبية	 الرؤية	
اللواء	 2000م	بتوجيه	من	 الثمانينيات	حتى	عام	 في	مرحلة	 الثورة،	وتبنتها	اإلدارات	األمنية	 يمينيون	أو	صداميون،	واألكراد	هم	جند	
في	هولندا،	عبر	 مقابلة	شخصية	 في	 النظام	 املنشق	عن	 األمنية	 املفارز	 رئيس	إحدى	 الناصر	 املعلومة	محمود	 وأكد	 محمد	منصورة،	

الوتساب،	)28	شباط/	فبراير،	2022(.

)32(	أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	محمود	الناصر	رئيس	إحدى	املفارز	األمنية	املنشق	عن	النظام	في	هولندا،	)فيزيائية(،	25	آذار/	مارس،	
	.)2022

)33(	أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	أحد	موظفي	ديوان	النيابة	في	الحسكة	لم	يذكر	اسمه	ألسباب	أمنية،	عبر	وسائل	االتصال	اإللكتروني،	
)22	شباط/	فبراير،	2022(.
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	عن	األحزاب،	وتجاوزها،	لم	ينضم	إلى	العمل	الثوري	املسلح	بحجم	يتوافق	مع	مشاركته	في	
ً

مستقال
التظاهر	نظًرا	إلى	تلقف	األحزاب	الكردية	املوقف،	وفرض	سيطرتها	ورؤيتها	على	املشهد.		

محافظة دير الزور

املحافظة	 في	 الثورة	 من	 العشائر	 موقف	 آنًفا	 إليه	 املشار	 بحثه	 في	 الحمد	 مناف	 الباحث	 غطى	
والفصائل،	ودرس	تقلباتها	درًسا	عميًقا	ُيحسب	له	في	مستوى	وصفه	ونهجه	واستنتاجاته،	ما	يجعلنا	
لنا	بعض	 لكن	 بحثنا،	 الزور	وتوصيفها	لضيق	مساحة	 دير	 في	 التحوالت	 تلك	 نتجاوز	سرد	 بحثنا	 في	

نقاط	االختالف	واإلضافة	نوردها	في	ما	يأتي:	

كان	الحيز	األكبر	من	بحثه	مخصًصا	لتغطية	موقف	الريف،	ولم	يتحدث	عن	املدينة	ودور	أبناء	
العشائر	فيها	وفصائلها،	خصوًصا	أن	الحراك	بدأ	مدينًيا	على	الرغم	من	تركز	قوى	النظام	في	املدينة	
قدوم	 قبيل	 وازًنا	 دوًرا	 ولعب	 ومتصاعًدا،	 ا	

ً
متماسك الزور	 دير	 مدينة	 في	 الحراك	 وبقي	 ذلك،	 وخطر	

داعش.	

لقد	تشكلت	مدينة	دير	الزور	من	عشائر	مهاجرة	من	الجزيرة	العربية	وعشائر	من	الريف	هاجرت	
إلى	املدينة	بقصد	العمل	والتعليم،	ولهم	أراٍض	في	الريف	ونشاط	وارتباطات	قبلية.	ولم	تكتِف	أي	عائلة	
من	سكان	دير	الزور	باسمها	مستغنية	عن	التعريف	القبلي	بها	في	تعامالتها	في	ما	بينها	في	املناسبات	
والفضاء	التواصلي	على	أقل	تقدير،	لكنها	أقرت	في	مستوى	عالقات	أبنائها	وتعامالتهم	عقلية	مدينية	
تمثلت	في	اندماج	حضري	أسس	فضاء	املدينة	وآفاقها	الثقافية	والسياسية	واالجتماعية،	وصنع	عالم	
املدينة	املتجاوز	واملفكك	للقبيلة	وذهنيتها	من	دون	نسيان	االنتماء	القبلي	في	ذاكرتها	الجمعية	مع	عدم	

استبطانها	عصبية	القبيلة	أو	الدوران	في	فلك	شيوخها.	

ُوِسَم	بدور	 تعمد	ذلك	ألن	بحثه	 للمدينة،	ولعله	 الدور	 الحمد	أغفل	هذا	 الباحث	مناف	 أن	 نرى	
القبائل	وآثارها	تبًعا	لنواظمها	وحواملها	القبلية،	ولكن	ألنه	عّرج	في	نتائج	بحثه	على	إمكانات	تطوير	
القبيلة	ودمجها	املديني،	نجد	ضرورة	االهتمام	بحراك	املدينة	ألنه	يمثل	نقطة	مضيئة	في	آليات	تطور	
القبيلة،	وصور	هذا	التطور	من	الريف	املنغلق	إلى	املدينة	مفتوحة	اآلفاق	والثقافة،	املفرزة	لوجاهات	

اجتماعية	مدينية.

ا	لتلك	املعتمدة	على	املشيخات	ومفهوماتها	
ً
اخترقت	تلك	الفعاليات	املدينية	الريف،	وجذبته	خالف
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)امليادين(	 مثل	 من	 األخرى	 املدن	 أبناء	 تظاهراتها	 وجذبت	 املدينة،	 في	 	
ً
أوال تفجرت	 فالثورة	 القبلية،	

و)البوكمال(،	ليأتوا	لالشتراك	فيها	في	2011.	وقد	نظمت	نخب	اجتماعية	حديثة	ومثقفة	التظاهرات	
بطرائق	تجاوزت	العفوية،	فأنجزت	تظاهرة	لألطباء	بلباسهم،	يتبعهم	الشباب	الثائر،	وتظاهرة	أخرى	
ا	سلمًيا	مدينًيا	في	مستوى	منظميها	وحشودها،	

ً
للمحامين	بلباسهم،	وتظاهرة	للمدرسين،	فأنتجت	حراك

ثقافة	 أبدوا	 -وإن	كانوا	ذوي	أصل	قبلي-	 املدينة	 املدينة،	فأبناء	 في	 أبناء	عشائر	سكنت	 وهم	جميًعا	
والتزاًما	عاليين	بنهج	الثورة،	بل	ألف	منظمو	حراك	املدينة	املثقفون	مع	منظمي	حراك	مدن	)امليادين(	
و)البوكمال(	لجنة	عن	محافظة	دير	الزور	سائرها	من	40	شخصية	لها	رصيدها	في	املجتمع،	حملت	

مهمة	وضع	خطط	العمل	الثوري	السلمي.

عند	تحول	العمل	الثوري	إلى	التسلح	استنكف	بعضهم،	وبقي	بعض	آخر	من	نخب	املدينة	-معظم	
2011	حشد	النظام	الدبابات	في	شوارع	دير	الزور	لتهديد	 من	بقي	كان	من	امللتزمين	دينًيا-	وفي	نهاية	
املدينة	بنية	ورمزية،	ما	دفع	أبناء	دير	الزور	إلى	تنظيم	عمليات	سريعة	وخاطفة	ضدها،	وتنفيذها،	
محمد	 و)أبي	 القحطاني(	 ماريا	 لـ)أبي	 رافًضا	 موقًفا	 ذكرها	 اآلنف	 واللجنة	 الحراك	 منظمو	 واتخذ	
الجوالني(	ولدعوتهما	تشكيل	)جبهة	نصرة	أهل	الشام(،	وبقوا	على	موقفهم،	ما	يشير	إلى	أن	املدينة	
2014،		إذ	خسرت	فصائلهم	 َبلي،	وبقيت	كذلك	حتى	

َ
كانت	أكثر	حصانة	ضد	داعش	من	الريف	الق

املدينة	قبالة	حصار	داعش،	وأمثلة	تلك	الفصائل	)جيش	التوحيد(،	و)لواء	املهاجرين	إلى	هللا(،	و)لواء	
العباس(،	وكلها	فصائل	من	املدينة،	والقسم	األكبر	منها	إسالمي	رافض	لــ)جبهة	النصرة(	و)داعش(،	مع	
وجود	كتلة	مختلطة	من	أبناء	الريف	واملدينة،	ولكن	بقيادة	مدينية	كما	في	)لواء	جيش	القادسية()34(.  

في	مرحلة	العسكرة	كانت	أعمال	الكتائب	متناثرة	في	الريف	كخاصرة	ضعيفة	للنظام	وغير	منتظمة،	
وبدأ	التحرير	بتخطيط	من	أبناء	املدينة،	وتوجيههم،	ومشاركتهم،	وشكلت	املدينة	فصائل	عسكرية،	
	مقارنة	بداعش	والجبهة،	وتشكلت	فصائل	

ً
ا	إسالمًيا	معتدال

ً
منها	جيش	التوحيد	الذي	كان	يمثل	خط

يقودها	جامعيون	ومثقفون	مثل	خليل	البكر،		وخليل	البورداني	الذي	كان	مدرًسا	في	جامعة	الجزيرة،	
الكريم	 عبد	 مثل	 ومثقفون	 أطباء	 ومنهم	 النفوس،	 مبنى	 قصف	 في	 واستشهد	 الحراك،	 قادة	 وأحد	
حريب،	ومروان	نزهان	في	امليادين،	وغياث	الظلي،	وهم	جميًعا	أبناء	عشائر.	وأرسلت	دير	الزور	كتيبة	
بقيادة	عبد	الكريم	حريب	لالشتراك	في	تحرير	آخر	نقطة	عسكرية	في	امليادين.	وبقيت	هذه	الفصائل	
صامدة	ضد	النظام،	وكانت	جبهاتها	العسكرية	في	املدينة	آخر	جبهات	العمل	الثوري	التي	سقطت	قبالة	

داعش	في	املدينة	املجتاحة	من	أطرافها)35(.

)34(	أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	الناشط	حسين	علي	البسيس	في	تركيا،	عبر	الوتساب،	)20	نيسان/	أبريل،	2022(.

)35(	أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	حمزة	اللطيف	في	أملانيا،	)16	شباط/	فبراير،	2022(.
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محافظة الرقـة 

الحميد	قراًرا	 السلطان	عبد	 1360،	وبقيت	مهجورة	ستة	قرون،	حتى	أصدر	 املغول	عام	 دمرها	
الزور،	 دير	 بعد	نشوء	سنجق	 وبغداد	 بين	إسطنبول	 	1850 الرقة	 في	 املخفر()36(	 )القرغول-	 بإنشاء	
ونشأ	حوله	تجمع	سكاني	بسيط	من	جماعات	صغيرة	من	غير	ذوي	العصبة	حول	زاوية	صوفية	تعتاش	
على	أجور	تأدية	الخدمات	للمخفر	العثماني،	وتحتمي	به	من	دون	أمالك	وال	فضاء	اقتصادي	معي�سي	
رعوي	أو	زراعي،	إلى	أن	جاءت	القبائل،	واستقرت	حوله	على	ضفاف	الفرات	بامتداد	شاسع،	ما	أضاف	
إلى	السلطنة	في	حماية	القوافل؛	لعبت	القبائل	حينذاك	دوًرا	مفيًدا	للسلطنة	التي	أقطعت	لها	 قوة	
مساحات	شاسعة	بال	شاغل	لتستقر	بها،	وتملكها،	فانتقلت	من	نمط	االقتصاد	املعتمد	على	الترحال	
إلى	االستقرار	في	الزراعة	والرعي،	وتحولت	املشيخة	من	فعالية	تعتمد	القيادة	القبلية	رصيًدا	اجتماعًيا	
إلى	نمط	جديد	تعّين	بتكون	اإلقطاع	إضافة	إلى	املشيخة	بكل	ما	يضيفه	من	سلطة	وتكريس	نسقية	

جديدة	في	مستوى	العالقات	االجتماعية	والدوافع	والذهنيات.	

ظلت	الرقة	تتبع	دير	الزور	حتى	أعلنها	جمال	عبد	الناصر	عام	1958	محافظة،	ولم	تنجز	تطورها	
بعد،	وبدا	القرار	أكبر	من	طاقة	البلدة	الناشئة	على	دخول	عالم	املدن،	حيث	كانت	أرا�سي	املدينة	
مملوكة	من	القبائل،	وكان	أي	توسع	عمراني	يعني	وصول	املدينة	عمرانًيا	إلى	القبيلة	ال	انتقال	القبيلة	
من	 سكانها	 أوائل	 على	 املخفر(	 أي	 )القول-	 تسمية	 بإطالق	 عنه	 ر	 وُعّبِ ذلك،	 ثقل	 ظهر	 املدينة.	 إلى	
الحياد	 فالتزموا	 بالضعف)37(،	 إحساًسا	عميًقا	 -القول-	 َول	

ُ
األ لدى	سكانها	 القبائل،	فولد	 أبناء	 قبل	

والتوفيقية	في	كل	حدث	فارق،	ما	أعطى	الرقة	طابًعا	ريفًيا	وبنية	عشائرية	من	اللحظة	األولى،	حتى	إن	
َبلي	يعتز	بنسبه	ويقول:	))أنا	ابن	القبيلة،	لكن	القولي	ابن	املخفر(()38(. 

َ
الق

خضعت	الرقة	ملوجات	هجرات	من	مدن	أخرى؛	كما	كانت	وظائفها	غنيمة	يوزعها	النظام	ومسؤولوه	
ألقاربهم،	وقد	نشأت	فئة	من	محدثي	الثروة	تمايزت	اقتصادًيا	واجتماعًيا	وارتبطت	ثقافتها	بامليل	نحو	
والتأييد	 االصطفاف	 وتعدد	 االنحيازي،	 التأرجح	 من	 حالة	 إلى	 ))أسلمها	 الذي	 األمر	 األقوى،	 الفئة	

)36(	القول:	كلمة	تركية	اختصاًرا	من	القره	غول،	وتعني	الكف	األسود	باللغة	التركية،	وهي	تسمية	تطلق	على	املخفر	في	العهد	العثماني،	
اختصرها	العرب	هناك	بكلمة	)الُقول(،	وبعد	استحداثه	في	الرقة	سكنت	حوله	عائالت	مهاجرة،	وعند	قدوم	القبائل	إلى	املدينة	أطلقت	
َول	الذين	جاؤوا	إليها	بالهجرة	من	دون	نسب	قبلي	وازن	وال	عصبة	للسكن	جانب	املخفر	واالحتماء	به.	

ُ
	الُقول	على	سكان	املدينة	األ

ُ
تسمية

)37(	معبد	الحسون،	»الرقة	من	العشيرة	إلى	املدينة«:	مخطوط،	موقع العالم.
 https://alaalam.org/ar/society-and-culture-ar/item/538655160617- 

)38(	أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	أحد	ناشطي	الرقة	في	أملانيا،	فيزيائية،	)19	شباط/	فبراير،	2022(.	

https://alaalam.org/ar/society-and-culture-ar/item/538-655160617
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وتركها	موكولة	إلى	ظنونها	وحساباتها	حول	الجهة	التي	ستميل	لها	كفة	الظفر(()39(.  

ثمة	نقطة	ال	بد	من	اإلشارة	إليها،	وهي	أن	الرقة	أول	محافظة	ُحررت	بالكامل	من	قبضة	النظام	
-باستثناء	لواءين	يشغالن	حيًزا	صغيًرا	ومنحصًرا	ومحاصًرا-	وال	يخفى	على	أحد	أن	سقوط	النظام	في	
مدينة	يعني	غياب	األصوات	التي	كانت	تؤيده،	وقد	فرض	تحررها	هذا	نفسه	على	املواقف	والنشاط	
باتجاه	 ذهبت	 الحسم؛	 قبل	 املدني	 الحراك	 إبان	 النظام	 أيدت	 عشائر	 أن	 نجد	 لذا	 للجميع،	 العام	
تأييد	الثورة	وتشكيل	فصائل	ثورية	بعده،	مع	ضرورة	التذكير	بأن	سقوط	النظام	قد	أدى	إلى	انحسار	
أصوات	املؤيدين	له	وتراجعها	من	أبناء	تلك	العشائر	الذين	حاولوا	فرض	موقفهم	على	أبناء	عشائرهم	
الثوري	 للنشاط	 التحرير	 بعد	 العشائر	 تلك	 لشباب	 فرصة	 أعطى	 ما	 فيها،	 ثوري	 توجه	 أي	 إلحباط	
وبصورة	قوية	ومعلنة،	لذا	فإن	رصدنا	لعشيرة	ما	أيدت	النظام	في	مرحلة	الحراك	املدني	ال	ينفي	بروز	
جهد	ثوري	لدى	شبابها	في	ما	بعد	التحرير.	علًما	أن	كثيرين	ممن	أيدوا	النظام	وجابهوا	املتظاهرين	في	
الحراك	املدني	قد	انضموا	إلى	فصائل	الجيش	الحر	بعد	التحرير،	وانخرطوا	في	العمل	العسكري	بكل	

ما	يعني	ذلك	من	تبعات	ومواقف	أيًضا.	

قبيلة الولدة

توزعت	في	الرقة	ضمن	حيزين	جغرافيين:	شامية،	وجزيرة)40(،	وفي	ريف	حلب	الشرقي	تمتد	الولدة	
من	سد	تشرين	إلى	شمال	)مسكنة(.	وقد	توزعت	مشيختها	بين	عشيرتين،	كل	منهما	على	جزء	من	الولدة	
-التابع	 )منبج(	 في	ريف	 بينهما.	فاملشيخة	من	شمالي	)مسكنة(	حتى	سد	تشرين	 ما	 في	 تنازع	 من	دون	
إدارًيا	ملحافظة	حلب-	لعشيرة	)املحمد	الغانم(	الذي	يعد	البيت	الكبير	لقبيلة	الولدة	قاطبة	باعتراف	
مشيخات	العشائر	املؤلفة	لها؛	أما	املشيخة	في	الرقة	وشرقها	فهي	محصورة	بـ	)عشيرة	الناصر(	التي	
ضمت	مشيختين؛	واحدة	تمثلت	في	الرقة-شامية	بـ)بيت	الفرج	السالمة(،	أما	في	الجزيرة	شرقي	الفرات	
بـ	بيت	)البرسان(	من	)عشيرة	الناصر(	أيًضا.	وامتاز	بيتا	املشيخة	كالهما	 حتى	الحسكة	فقد	تمثلت	
بملكيات	كبيرة،	إذ	كان	بيت	)البرسان(	يملك	أرا�سي	شاسعة	بحدود	37	ألف	هكتار	طابو	عثماني،	أما	

بيت	)الفرج	السالمة(	في	الرقة	شامية	فأمالكه	أضعاف	ذلك.	

)39(	معبد	الحسون،	الرقة	والثورة	من	التحرير	إلى	التدمير،	ط1،	)إسطنبول:	دار	موزاييك	للدراسات	والنشر،	2020(،	ص	14. 

)40(	اصطلح	السوريون	تسمية	)الشامية(	على	األرا�سي	التي	تمتد	غرب	نهر	الفرات	أو	على	ضفته	اليمنى	في	مسير	جريانه	من	تركيا	
	نحو	العراق	جنوًبا،	وتسمية	)الجزيرة(	على	األرا�سي	التي	تقع	شرق	الفرات	أو	على	ضفته	اليسرى	لكونها	محصورة	جغرافًيا	بينه	

ً
شماال

ا؛	وتسمية	)الجزيرة(	قديمة	قصد	بها	الجزء	السوري	مما	أطلق	عليه	تاريخًيا	ما	بين	النهرين،	أي	دجلة	والفرات.	
ً
وبين	نهر	دجلة	شرق
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انتفاعها	 بموجب	 النظام	 والت	 معظمهما	 البرسان(	 )أي	 الحسكة	 في	 )الناصر-جزيرة(	 عشيرة	
بأرا�سي	أمالك	الدولة	بعد	خسارتها	أراضيها	في	مشروع	غمر	الفرات،	حتى	إن	َمن	ثار	من	شبابها	من	
تحاشًيا	 املنطقة	 و)الجابرية(	نشط	خارج	 )بهيرة(	 مثل	 من	 الحسكة	 بعض	قرى	 في	 الجامعات	 طالب	
القار	لدى	القبيلة	املتنفعة،	بينما	انحاز	أفراد	)الناصر(	معظمهم	في	 التأييد	 لالصطدام	مع	موقف	
الرقة	إلى	الثورة،	وانحاز	بيت	املشيخة	الرئيس	إلى	الولدة	قاطبة،	وانحازت	عشيرة	)الغانم(	في	)منبج(	
في	ريف	حلب	مع	الولدة	فيها	إلى	الثورة،	وما	زال	شيخها	)واصل	املحمد	الغانم(	مخفًيا	عند	النظام	في	

إثر	اعتقاله	من	قبل	املخابرات	الجوية.	

وفي	ما	يتصل	بمنزلة	بيوت	املشيخة	القائدة	لقبيلة	الولدة	والعشائر	التابعة	لها،	ثمة	عشائر	تتبع	
وتقودها	 الرمزي،	 االحترام	 حدود	 في	 إال	 السابقة	 للمشيخات	 والء	 أي	 تقدم	 تعد	 لم	 )الولدة(	 قبيلة	
وجاهات	عشائرية	منها	من	مثل	عشائر	الـ	)بومسرة(،	)العامر(،	و)الوردات()41(على	الرغم	من	انتمائها	
بحيازات	 انتفعت	 أن	 إلى	 حيازاتها،	 بقلة	 معروفة	 األخيرة	 والعشائر	 حلًفا.	 ال	 نسًبا	 الولدة	 قبيلة	 إلى	
صغيرة	من	قانون	اإلصالح	الزراعي،	وشهدت	نظام	معيشة	مختلف	في	املناطق	التابعة	لريف	حلب،	
تميز	بوجود	نسبة	جيدة	من	الدارسين	بين	أبنائها.	وقد	ظهرت	الهوة	بين	العشائر	املنتفعة،	والعشائر	
الحراك	 بداية	 منذ	 لها	 مضاًدا	 وموقًفا	 ا	

ً
افتراق فبلورت	 الناصر-	 مثل	 -من	 الثورة	 تبنت	 التي	 كة	

ّ
املال

السلمي،	فذهبت	تلك	العشائر	إلى	تأييد	النظام	ضد	)الولدة-الناصر(	من	مثل	عشيرتي	)الجعابات(	
بمشاركة	 	2011 أبريل	 نيسان/	 في	مطلع	 الولدة-	 -معقل	 الطبقة	 انتفضت	مدينة	 وملا	 و)الحويوات(.	
سكانها	من	ذوي	األصول	خارج	املحافظة	من	)منغ(	و)إدلب(،	ونفذت	التظاهرات	عند	)جامع	الحمزة(،	
والهراوات	 بالع�سي	 معها	 واصطدمت	 بالطبقة(،	 الكنيسة	 )دوار	 في	 للنظام	 مؤيدة	 بمسيرات	 قوبلت	
قادمة	من	قرى	)كديران	وسويدية(	عشيرة	)البوجابر(،	وقرى	)السحل	واملحمودلي(	عشيرة	)العجيل(،	
تشكيالت	 إلى	 انضموا	 نفسها	 العشائر	 تلك	 من	 شباًبا	 لكن	 )الحيويوات(،	 عشيرة	 عفنان(:	 و)دب�سي	
الجيش	الحر،	وإن	بنسب	غير	وازنة،	وقد	لعب	تأخر	انضمام	شبابها	إلى	الثورة	دوًرا	في	قلة	تسليحهم،	
نتيجة	 بمواقف	مختلفة	 بعد	 ما	 في	 تبلورت	 بالظلم،	 الشعور	 أو	 بالغيرة	 اتسمت	 ندية	 ما	شكل	حالة	

بحثهم	عن	قوة	داعمة،	وهو	ما	هيأ	لفاعلية	)داعش(	في	املنطقة.

)الناصر-جزيرة(	من	الحسكة	 البرسان(	من	عشيرة	 ِدم	الشيخ	)محمود	الشواخ	
َ
ق 	2011 نهاية	 في	

بمهمة	من	النظام	والتقى	بناشطين	من	)الولدة(	إلقناعهم	بعدم	النشاط	ضد	النظام،	وباءت	محاولته	
نهاية	 الدين(	 املنصرم	)شمس	 القرن	 القديمة	قبل	سبعينيات	 لقريته	 الثانية	 زيارته	 بالفشل.	وكانت	
أن	 أكد	 لكنه	 واسعة،	 دار	 مساحة	 فأعطي	 عنها،	 الفرات	 نهر	 انحسار	 بعد	 بأرض	 وطالب	 	،2012

)41(	أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	أحد	ناشطي	الثورة	من	الولدة	بريف	حلب	الشرقي،	عبر	الوتساب،	)	21	شباط/	فبراير،	2022(.
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املقصود	هو	آالف	الدونمات،	في	إشارة	إلى	ملكه	القديم)42(. 

دعوات	 من	 الوافد	 األهلي	 املال	 أولهما	 بالتسلح؛	 الخاص	 للمال	 ظهر	شكالن	 التسلح	 بدايات	 في	
سوريين	في	الخليج	إلى	نصرة	الثورة،	وكان	االرتجال	وعدم	التنظيم	سمته	األساس،	فذهب	قسم	كبير	
منه	إلى	عالقات	املهاجرين	مع	ذويهم	في	الرقة،	والثاني	كان	من	ناشطين	إسالميين	في	جبهة	النصرة،	
قدموا	املال	لإلسالميين	من	معتقلي	النظام	قبل	الثورة)43(،	فحاز	ناشطو	عشيرة	)الناصر(	من	قبيلة	
لتشكيل	 أكبر	 نصيًبا	 )الولدة(	 عشائر	 باقي	 من	 غيرهم	 على	 اإلسالميين	 معتقليهم	 كثرة	 مع	 )الولدة(	
ثورية	مشوهة	تعمل	إلسقاط	 التمويل	ظهرت	تشكيالت	 املسلحة.	ونتيجة	اختالف	طرائق	 فصائلهم	
إلى	الشهرة	والسلطة	في	عموم	املحافظة	من	قبائل	شتى،	ونشأت	فصائل	عدة	ضمن	 النظام،	وتنزع	
العائلة	نفسها	في	الولدة،	إذ	كّون	)عبد	الفتاح	الحج	عبد(	لواء	)أويس	القرني(،	وأخوه	)محمود	الحج	
كّونت	فصائل	 وقد	 الفرات(.	 )سرايا	 عبد(	 الحاج	 الرحيم	 )عبد	 عمهما	 وابن	 الطبقة(،	 )أحرار	 عبد(	
الجيش	الحر	من	قبيلة	)الولدة(	عماد	قوة	الجيش	الحر	في	الرقة	-	املدينة،	وفي	الطبقة	من	الفصائل	
غير	اإلسالمية)44(،	واضطلعت	بدور	في	تحرير	الريف	مع	ثوار	باقي	القبائل	من	بلدة	)تل	أبيض(	شمالي	
من	 الولدة	 فيها	مشيخة	 التي	 )الناصر(	 وقد	فقدت	عشيرة	 أيًضا.	 املدينة	 تحرير	 في	 الرقة،	وشاركت	

أبنائها	254	شهيًدا	عدا	الجرحى)45(.

تجدر	اإلشارة	إلى	أن	قوة	قبيلة	أو	عشيرة	ما	في	الثورة	إضافة	إلى	حجمها	ونسبة	من	ثار	منها	كانت	
مقرونة	بعدد	مقاتليها	ومستوى	تسليحهم،	ما	يعني	أن	تمويل	التسلح	لعب	دوًرا	في	إظهار	قوة	فصائل	
إلى	أي	جهة	تدعمها،	وهو	ما	 إلى	تهافت	الفصائل	ضعيفة	التسليح	 وضعف	أخرى،	األمر	الذي	أدى	

أدخل	الفصائل	الصغيرة	في	سباق	حميم	للبحث	عمن	يدعمها.

تلقف	 النظام	فرصة	مواتية	لالنتقام،	 الولدة	وأندادها	وموالو	 عند	قدوم	داعش	وجد	معارضو	
أحد	 كان	 الذي	 الرقة	 أمير	 لقمان(	 )أبو	 ومنهم	 )العجيل(،	 داعش	فرصة	االختالف،	فجندت	عشيرة	
إليهما	 وانضمت	 الضاربة،	 قوتها	 لزيادة	 )البوجابر(	 عشيرة	 وجندت	 بدايته،	 منذ	 التنظيم	 مؤس�سي	

عشيرتا	)الوهب(	من	قبيلة	)شمر(،	و)بو	خميس(	من	قبيلة	)الدليم()46(.

)42(		أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	أحد ناشطي	الثورة	من	القبائل	في	سورية،	عبر	الوتساب،	)21	شباط/	فبراير،	2022(.

)43(	أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	أحد	ناشطي	الثورة	من	عشيرة	الحويوات	في	أملانيا،	فيزيائية،	)23	آذار/	مارس،	2022(.	

)23	شباط/	فبراير،	 الوتساب،	 في	تركيا،	عبر	 الولدة	 الناصر	قبيلة	 الرزاق	الشالش	من	عشيرة	 الشمام،	مقابلة	مع	عبد	 )44(	أحمد	
.)2022

)45(	أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	ثائر	مو�سى	الحجي	في	أملانيا،	فيزيائية،	)1	آذار/	مارس،	2022(.

)46(	أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	ناشط	ثوري	من	قبيلة	الولدة	في	أملانيا،	فيزيائية،	)18	شباط/	فبراير،	2022(.
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بعد	جملة	التحشيدات	في	العسكرة	التي	اعتمدها	داعش	لتقوية	جبهته	ضد	الجيش	الحر	ضمن	
	من	قبيلة	)الولدة(،	وهزمها،	وشرد	من	تبقى	منها،	وسيطر	

َ
الرقة	وجوارها	استهدف	الفصائَل	السابقة

على	الرقة	2014،	وفي	مقابل	بيعة	شيخ	العفادلة	)هويدي	الشالش	الهويدي(	داعش،	لم	يبايعه	شيوخ	
)الولدة(	بسبب	التنكيل	الذي	طال	فصائلها	بل	بايعته	وجاهات	قبلية	من	)الناصر(	ومحيطهم،	مثل	
)عواد	الشالش(	الذي	كانت	تربطه	عالقة	صداقة	قديمة	بـ)برَيج	العبد	الهادي	قبل	وفاته،	وبابنه	توباد(	

الذي	لعب	دوًرا	في	تكوين	داعش	في	ما	بعد،	وبايعته	شخصيات	من	آل	البرسان	–	الرقة	أيًضا)47(.

في	 داعش	جميعها	 بايعت	 التي	 املشيخات	 تلك	 اشتركت	 داعش	 )قسد(	ودحر	 تقدم	قوات	 وعند	
مجالس	)قسد(	التي	أنشأتها	الحتواء	القبائل،	وظهرت	غالًبا	الشخصيات	نفسها	التي	اشتركت	في	بيعة	
)داعش(	في	مؤتمرات	)قسد(	لشيوخ	العشائر،	وولت	)قسد(	بعض	املشيخات	الجديدة	ودعمتها	لتكون	
	
ً
نافذة	وقوية	لتجييرها	لصالحها	على	الرغم	من	بنيتها	وعقليتها	وقوانينها	التي	ال	تقل	عن	داعش	غرابة

عن	مجتمع	القبيلة	وثقافتها.	

عين	 في	 اجتماًعا	 )قسد(	 بيد	 الرقة	 سقوط	 قبل	 البرسان(	 الشواخ	 )محمود	 الشيخ	 حضر	 وقد	
ا	للمجلس	املدني	في	الرقة،	وشارك	)عواد	الشالش(	الذي	بايع	داعش	سابًقا	

ً
ن	رئيًسا	مشترك عي�سى،	وُعّيِ

	على	أن	شيخ	الولدة	حالًيا	)حامد	عبد	الرحمن	
ً

في	نشاط	)قسد(	الخاص	باستخدام	القبائل.	فضال
املحمد	الفرج(	الذي	التزم	منزله	في	زمن	حكم	)داعش(	قد	انضم	إلى	)قسد(،	وهو	حالًيا	رئيس	املجلس	

التشريعي	املشترك	في	مدينة	الطبقة.	

العفادلة

)الولدة(،	 التي	منها	 )البوشعبان(	 إلى	 في	أرومتها	 الكبير	-وتعود	 )العفادلة(	بعددها	 استقرت	قبيلة	
أكثر	 يقارب	 كبير	 سكاني	 بتوزع	 الرقة،	 محافظة	 في	 األرض	 وملكية	 والسطوة	 الوجود	 ثقل	 وقاسمتها	
من	خمسة	 تتألف	 الغربية.	 األرياف	 وبعض	 الفرات	 على	ضفاف	 وريًفا-	 مدينة	 الرقة	 ربع	سكان	 من	
بطون،	أصبح	كل	منها	عشيرة،	وهي:	)املدلج	الظاهر،	املو�سى	الظاهر،	الغانم	الظاهر،	البريج	الظاهر،	
واألحوس	الظاهر(.	بيوت	املشيخة	في	)الذياب(،	واملشيخة	تنحصر	بـ	)آل	الهويدي(	منهم.	تتركز	ملكية	
أيام	 منذ	 والسطوة	 والتملك	 املشيخة	 أبناؤها	على	ذهنية	 نشأ	 التي	 )الهويدي(	 بيد	 األرا�سي	معظمها	
بقيت	 ذلك	 من	 الرغم	 على	 )الولدة(.	 في	 )الناصر(	 لدى	 النسق	 هذا	 تشكل	 في	 أسلفنا	 -كما	 اإلقطاع	

)47(	أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	أحد	منظمي	الحراك	الثوري	بالرقة	من	قبيلة	الولدة	في	تركيا،	عبر	الوتساب،	)2	شباط/	فبراير،	2022(.
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الوجود	 إثبات	 ديناميات	 الثورة	ضمن	 قبل	 عامة	 بصورة	 النظام	 مع	 على	عالقاتها	 محافظة	 القبيلة	
مع	 السياسة	 وعلى	صعيد	 املحلي	 محيطها	 مع	 التعامل	 في	 وثقلها	 جهدها	 ووزعت	 والتمثيل،	 والقوة	
الدولة	ضمن	اتفاق	قديم	باتجاه	خطين؛	األول	مشيخة	العشيرة	عند	مجحم	بشير	الهويدي،	الثاني	
الهويدي(	 بشير	 )مجحم	 -أوالد	 الدور	 بتوارث	 واستمرت	 الهويدي.	 املحمد	 لفيصل	 السيا�سي	 تمثيلها	
،	وأوالد	)فيصل	الهويدي(	الدوَر	السيا�سي-	وحافظت	على	رمزية	تأثيرها	السيا�سي	عبر	مجلس	

َ
املشيخة

الشعب	 مجلس	 دورات	 في	 عضًوا	 تعيينه	 تكرر	 الذي	 الهويدي(	 الفيصل	 )محمد	 خالل	 من	 الشعب	
معظمها	الذي	مثل	الصف	املؤيد	للنظام	بوضوح،	وأشرف	ُبعيد	التحرير	على	وساطات	لم	تنجح	لفك	

جنود	النظام	ورموزه	في	الرقة.	

انطلقت	تظاهرات	الرقة	من	جامع	الفردوس	25	آذار/	مارس	2011	بجهد	من	شباب	ثوري	وطالب	
جامعات	من	مشارب	شتى	باالشتراك	مع	وجاهات	من	العفادلة	)بيت	الهويدي(	من	مثل	)محمد	زكي	
إعالن	دمشق؛	 على	 املوقعين	 من	 -	شيوعي	 الهويدي(	 )ق�سي	مسلط	 أخيه	 وابن	 -ناصري-	 الهويدي(	
الحراك	بجزء	 للحراك،	ما	طبع	 بين	من	أسسوا	 الناصرية	كانوا	 إلى	بعض	الشخصيات	 وهم	إضافة	
منه	بطابع	يساري	وقومي.	واشترك	شباب	وناشطون	من	محافظات	أخرى	في	التظاهرات	والتنسيق	
وغيرهم.	 الجامعات	 طلبة	 من	 الشباب	 تثوير	 في	 دوًرا	 األخرى	 املحافظات	 في	 التظاهرات	 ولعبت	 لها،	
ا	في	

ً
ا	فارق

ً
تزايدت	أعداد	املتظاهرين	بعد	استشهاد	الشاب	)علي	البابن�سي(	الذي	كان	استشهاده	حدث

تاريخ	الرقة)48(.	وقد	انضم	إلى	تظاهرة	الرقة	األولى	)هويدي	الشالش	الهويدي(	بن	شيخ	)العفادلة(،	
مع	مجموعة	من	شباب	العفادلة	تحركت	ضمن	عمقها	البشري	في	محيطها،	واشترك	بها	)العفادلة(	
في	جماعات	عدة.	تبلور	في	ما	بعد	مركزان	لتنسيق	التظاهرات؛	األول	في	مضافة	بيت	)املنادي(	من	)آل	
ل	أصحاب	التوجه	اإلسالمي	

ّ
ل	أصحاب	التوجه	اليساري)49(،	والثاني	في	شارع	مجاور	مث

ّ
الهويدي(	مث

من	دون	تنازع،	مع	اجتماع	أنصارهما	في	التظاهرات	في	تنسيق	مشترك.	اشترك	أبناء	املحافظات	األخرى	
املستقّرون	قديًما	في	الرقة	من	مثل	)السخنة(	و)تادف(،	و)سفيرة(	وريف	حلب	الشمالي،	وكان	لهم	أثر	

قوي	في	تأمين	حشد	جماهيري	جيد.	

وقد	حاول	النظام	استمالة	الشيخ	)شالش	املجحم	الهويدي(	عبر	بعض	االمتيازات	البسيطة	من	
مثل	منحه	حق	استثمار	حرم	النهر	مقابل	أرضه	الزراعية	في	منطقة	أمالك	قديمة	له	مصادرة	للدولة،	

)48(	ابن	عائلة	ملتزمة	دينًيا	ومحمودة	السيرة	لدى	أبناء	الرقة،	وهو	من	بلدة	بابنس	في	محافظة	إدلب،	كان	قتله	في	تظاهرة	عابرة	مساء	
الخميس	15	آذار/	مارس	2012	املتوافق	مع	الذكرى	السنوية	النطالقة	الثورة	صدمة	ألبناء	الرقة،	بوصفها	أول	حادثة	قتل	ملتظاهر	
مدني،	ومع	تخوف	الغاضبين	من	محاولة	قوات	النظام	اختطاف	جثته	تحلق	كثير	من	أبناء	املدينة	حول	دار	عائلته	لحماية	الجثمان،	

حتى	ظهر	اليوم	الثاني	الجمعة	الذي	يوافق	يوم	تظاهرات	املدينة،	فخرجت	أكبر	تظاهرة	في	تاريخ	املحافظة	في	الثورة.

)49(	أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	ق�سي	الهويدي	من	مثقفي	وثوار	قبيلة	العفادلة	في	أملانيا،	عبر	الهاتف،	)25	شباط/	فبراير،	2022(.
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ا	من	منشئه	القبلي	وإرث	أمالكه	املصادرة-	
ً
إال	أنه	على	الرغم	من	رؤيته	املعارضة	لنظام	البعث	-انطالق

موقًفا	 الهويدي(	 املجحم	 ُيِظهر	)شالش	 ولم	 الشيوخ	عموًما.	 يتوافق	وشخصية	 مهادًنا	 موقًفا	 اتخذ	
معلًنا	ضد	النظام،	ولم	يعارض	ابنه	)هويدي	شالش	الهويدي(	الذي	شارك	في	أول	تظاهرة	بالفردوس.	
بعد	وفاة	الشيخ	)شالش	مجحم	الهويدي(	2013	تسلم	ابنه	)هويدي	شالش	الهويدي(	الذي	نشط	في	
التظاهرات	بتوجه	إسالمي	واضح	على	الرغم	من	عدم	اتصافه	بعلم	أو	تفقه	ديني	أو	عقيدة	سلفية،	
لكنه	تعاون	مع	السلفيين،	وحاولوا	االستفادة	منه	كواجهة	اجتماعية،	فدعمهم	على	الرغم	من	ندرة	

التوجه	إسالمي	لدى	)العفادلة(	عموًما.

وعند	سيطرة	داعش	على	الرقة	بايعها	شيخ	العفادلة	)هويدي	شالش	الهويدي(،	وأصبح	مسؤول	
االستتابة	في	الرقة،	وتبعه	في	ذلك	نفر	من	العفادلة	الذين	كانوا	مؤيدين	للنظام،	وعند	اندحار	داعش	
)األحوس	 -عشيرة	 العفادلة	 قبيلة	 من	 املهباش(	 )عبد	 قريبه	 وجود	 من	 مستفيًدا	 )قسد(	 إلى	 انضم	

ا	ملجلس	)قسد(	املدني	في	شمال	شرق	سورية.				
ً
الظاهر(-	رئيًسا	مشترك

كان	عدد	املنتمين	إلى	الجيش	الحر	من	قبيلة	)العفادلة(	أقل	منهم	في	قبيلة	)الولدة(	بسبب	انخفاض	
من	 منشقين	 شرطة	 ضباط	 مجموعة	 شكل	 وقد	 بـ)الولدة()50(،	 مقارنة	 الثورة	 منهم	 التزم	 من	 نسبة	
العفادلة	)لواء	املنتصر(	بقيادة	)فايز	الكاطع(	لحماية	خط	العفادلة،	وعندما	قويت	)جبهة	النصرة(	
لتسليم	)داعش(	 الداخل	 إلى	 إلى	تركيا،	عادوا	 بايعوها،	وسلموها	أسلحتهم،	وبعد	خروج	قسم	منهم	

سالحهم	الثقيل،	ثم	رجعوا	إلى	تركيا.

وقف	)العفادلة(	غالبيتهم	وقفة	صلبة	إما	مع	النظام	أو	مع	داعش،	أما	في	مستوى	األفراد،	فقد	
القدرة	على	 الثورة،	لكن	دورهم	كان	أضعف	من	 في	 )العفادلة(	دوًرا	استثنائًيا	 لعب	كثير	من	شباب	
ذكرهم	 اآلتي	 )العفادلة(	 قبيلة	 عشائر	 واتخذت	 القبيلة،	 ذهنية	 خارج	 اتجاًها	 يمثل	 حشد	 تأمين	
	تأييد	النظام:	)املدلج	الظاهر،	املو�سى	الظاهر،	الغانم	الظاهر،	واألحوس	الظاهر(،	أما	عشيرة	

َ
موقف

التي	 باستثناء	بعض	الشخصيات	 إلى	داعش	 النظام	 تأييد	 الظاهر(،	فقد	تحول	موقفها	من	 )البرَيج	
التفت	حول	)فايز	الكاطع(،	وقد	لعبت	عشيرة	البرَيج	الظاهر(	دوًرا	محورًيا	في	تطورات	األوضاع	الرقة،	
في	 كان	 الذي	 الهادي(	 العبد	 برَيج	 بن	شيخهم	 )توباد	 ومنهم	 )داعش(،	 إلى	 منها	 انضم	عدد	ضخم	 إذ	
العراق،	وتربطه	عالقات	مع	القادة	العراقيين	من	داعش	بعثية	املنشأ)51(،	وعلى	الرغم	من	مشاركته	
وأصبح	 )داعش(،	 بايع	 فإنه	 اإلسالميين،	 مع	 بشدة	 مختلًفا	 علمانًيا	 بوصفه	 السلمية	 التظاهرات	 في	
فاعليات	 )العفادلة(	ضمن	 بتأطير	 وعمل	 البيعات،	 نظم	 الذي	 وهو	 فيها،	 العشائر(	 لـ)مكتب	 رئيًسا	

)50(	أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	أحد	الناشطين	من	قوى	اليسار	في	الرقة	في	أملانيا،	عبر	الهاتف،	)19	شباط/	فبراير،	2022(.

)51(	معبد	الحسون،	الرقة	من	العشيرة	إلى	املدينة،	ص	46. 
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ابًنا	للشيخ	املتوفى	)برَيج	 	مركزه	
ً

َبلية	مستثمًرا	عالقاته	مع	أخواله	)الهويدي(،	ومستغال
َ
الق )داعش(	

العبد	الهادي(،	ويروي	أبناء	املحافظة	قصًصا	عن	قسوته	حتى	قتل	في	غارة	جوية	لقوات	التحالف	في	
نيسان/	أبريل	2018. 

سادًسا: نتائج البحث

شِكل	في	البحث،	وفهم	صور	هذا	التفاعل	املختلف	واملتحول	
ُ
	وفيها	نحاول	اإلجابة	عن	السؤال	امل

في	أجزاء	عّينة	البحث،	وسعًيا	منا	لتفكيكه	وفهم	دوافعه	سنحاول	قراءته	من	خالل	املفهومات	اآلتية:

شكل	 القبيلة،	 ضمن	 الطبقي	 الصراع	 والخضوع،	 والسلطة	 البقاء	 وديناميات	 القبلية	 الذهنية	
االرتباط	باملدينة/	الدولة،	العشائرية	السياسية.	

قبل	تناول	املفهومات	التي	تتناول	ذات	القبيلة	ومضامينها	وذهنيتها	وتحوالتها،	ولضرورة	اإلنصاف	
العلمي،	نرى	ضرورة	الحديث	عن	املوضوعي	الذي	أثر	في	القبيلة،	وكرس	بعًضا	من	صفاتها،	وهو:

الدولة والقبيلة

إن	القبيلة	بوصفها	بنية	اجتماعية	موروثة	العالقات	والتالحم	والعصبة	خاضعة	لتطورات	املجتمع	
والدولة،	وال	تعدم	تأثيرات	أي	منهما	فيها.	وقد	حولت	األنظمة	الدول	إلى	رعوية	بحسب	عادل	الشرجبي،	
وحولت	القبيلة	من	كيان	قابل	للتجاوز	إلى	كيان	معاد	إنتاجه	وتقويته	في	محيطه	وفًقا	ملصالح	األنظمة	
	الشيوخ	ممثلين	لقبائلهم	أمام	الدولة،	بل	ممثلين	للنظام	أمام	دوائرهم	الخاصة(()52(،	 ))بحيث	ال	ُيعدُّ
على	 املشتغلة	 السلطة	 قبل	 من	 املشوه	 الدولة	 لفضاء	 القبيلة	 استيعاب	 في	 سلبًيا	 دوًرا	 لعب	 ما	
تكريس	النزعات	القبلية	بقدٍر	يضمن	استمرارها	وتكريس	تبعيتها	للسلطة	الحاكمة	في	آن	مًعا.	عالوة	
مرحلتي	 في	 ونخبها	 مجتمعاتنا	 على	 وجديد	 الحديث	خديج	 املؤس�سي	 بمعناها	 الدولة	 مفهوم	 أن	 على	
االحتالل	واالستقالل.	ويرى	حمزة	علوي	أنه	))على	العكس	من	الدول	الغربية،	لم	تنشأ	الدولة	في	هذه	
لرغبة	 تلبية	 نشأتها	 كانت	 وإنما	 املجتمع	 السياسية	على	 في	سيطرتها	 لرغبة	قوى	داخلية	 املجتمعات	
إطار	 في	 وقعت	 التي	 األقاليم،	 على	 بإحكام	سيطرتها	 لها	 تسمح	 هياكل	 إقامة	 في	 االستعمارية	 الدول	

)52(	مجموعة	من	الباحثين،	االندماج	االجتماعي	وبناء	الدولة	واألمة	في	الوطن	العربي،	ط1،	)الدوحة:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	
السياسات،	2014(،	ص578.
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املنصرم	 القرن	 في	خمسينيات	 االستقالل	 بعد	 ما	 مرحلة	 شهود	 من	 الرغم	 وعلى	 إمبراطورياتها(()53(.	
بالسلطة.	 الدولة	وقوانينها	ومؤسساتها	 ِزلت	

ُ
اخت العسكر،	 ديمقراطًيا	نسفه	 وتنافًسا	 ا	سياسًيا	

ً
حراك

	من	عّد	السلطة	أحد	تجليات	الدولة،	أصبحت	األخيرة	مفهوًما	وكياًنا	ترسخه	السلطة،	تولده	
ً
وبدال

وتحتكر	تخارجاته،	وهو	ما	رّسخ	لدى	كثير	من	الجماعات	البشرية	والشعوِب	الشعوَر	بضرورة	مواالة	
في	 العربي،	خصوًصا	 الربيع	 ثورات	 في	 كثيرين	 لدى	 سلبًيا	 موقًفا	 ل	

ّ
شك ما	 لالستقرار،	 طلًبا	 السلطة	

غياب	وعي	حقيقي	بالدولة،	وغياب	أي	تصور	لها	خارج	التجليات	السالفة.	وتأتي	الجماعات	البشرية	
في	األطراف	والتكوينات	االجتماعية	البعيدة	من	التعليم	والتحول	املديني	في	آخر	الحلقات	التي	يمكن	

أن	تصلها	مأسسة	الدولة	املعبر	عنها	بوسائل	غير	القوة	واملنعة	والسطوة.	

الذهنية القبلية بين ديناميات البقاء، والسلطة، والخضوع. 1

إخضاعها	 تريد	 كيانات	 مع	 سلطة	 عالقة	 مجتمعاتها	 مع	 عموًما	 العربية	 األنظمة	 عالقة	 كانت	
ينزع	 بين	طرفين	 القبيلة	سوى	عالقة	تصادم	وتخادم	 مع	 التعامل	 في	 تكن	عالقتها	 ولم	 واستثمارها،	
ألهداف	 القبيلة	 إنتاج	 إعادة	 إلى	 بالسلطة	 دفع	 التخادم	 وهذا	 مجاله)54(.	 في	 السلطة	 إلى	 كالهما	
سياسية،	ما	انعكس	في	وظائفها	االجتماعية	التي	تحولت	إلى	نوع	من	التوظيف	السيا�سي	يلعبه	أبناؤها	
القبيلة)55(.	وفي	مقابل	ذلك،	على	الرغم	من	تجذر	 تبًعا	ملصالحهم	ودوافعهم	الشخصية	باستخدام	
قيم	قبلية	نبيلة	من	مثل	املروءة	والكرم	والشرف،	قّرت	عناصر	سلبية	في	البنى	العميقة	للشخصية	
القبلية	من	حقبة	الغزو	منها	االستحواذ	والغلبة	والغنيمة	والنكاية.	حكمت	العالقات	ضمن	القبيلة	
)داعش(	حتى	 إن	ظهرت	 وما	 بها؛	 	

ً
نكاية النظام	 أخرى	 وأيدت	 الثورة،	 في	 قبائل	 فانخرطت	 وخارجها،	

بايعتها	األخيرة	لتغتنم	الفرصة.	مثال	ذلك	مواالة	قبيلة	)العفادلة(	النظام	أمام	انحياز	جموع	من	قبيلة	
)الولدة(	إلى	الثورة،	ثم	مبايعتها	)داعش(	تسابًقا	باملنفعة	ونكاية	بـ	)الولدة(،	ثم	انخراطها	في	مشروعات	

)قسد(.	

وجاهة	 كل	 نزوع	 من	خالل	 القبيلة	 في	 السلطة	 على	 إلى	ظهور	صراع	 داخلًيا	 الذهنية	 هذه	 وأدت	
لتحصيل	السلطة	ضمن	القبيلة	عبر	مسعى	عشائري	داخلها،	أو	وظيفي	بالعالقة	مع	أي	سلطة	تقدم	

)53(	Hamza	Alavi,	“The	State	in	Post-Colonial	Societies:	Pakistan	and	Bangladesh,”	New	Left	Review,	74,	)1973(,	p.	61

)54(	انظر:	كريم	حمزة،	»تاريخ	االستخدام	السيا�سي	للهوية	املحلية	العشائرية	في	العراق«،	مركز	عمران	للدراسات	االستراتيجية،	ع:	
5/19،	)2017(،	ص90.   

محافظة	 في	 القبلي	 النظام	 عن	 أنثروبولوجي	 بحث	 عليها،	 التي	طرأت	 والتغيرات	 القبيلة	 »بنية	 عبد،	 الواحد	مشعل	 عبد	 انظر:	 	)55(
األنبار«،	مجلة	كلية	اآلداب	في	بغداد،	مج:	2،	ع:	101،	)بغداد،	كلية	اآلداب،	2012(،	ص746.
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لها	بعض	عناصر	القوة	والدعم،	ومثاله	عشيرة	)البرَيج(	في	)العفادلة(،	وسعيها	إلى	الصدارة،	ما	أدى	إلى	
تشتت	مراكز	القوة	ضمن	القبيلة	الواحدة،	ما	يحيل	إلى	ضرورة	النظر	إلى	القبيلة	بوصفها	مجموعات	

ال	مجموعة	واحدة	في	أطر	املشروعات	التي	يمكن	طرحها.

الصراع الطبقي ضمن القبيلة. 2

بالفالحة	ضمن	 القبيلة	 بيوت	املشيخة،	واشتغال	قواعد	 بيد	قلة	من	 إن	تركز	ملكيات	األرا�سي	
ضمن	 طبقي	 ملمح	 ذا	 معيشًيا	 تمايًزا	 رسخ	 املالكين،	 لدى	 أجيرين	 فالحين	 أو	 الصغيرة،	 حيازاتهم	
فسيطرت	 الكبيرة،	 امللكيات	 ذات	 البيوتات	 استفادت	 الحديثة	 الزراعة	 وسائل	 اتباع	 ومنذ	 القبيلة.	
إلى	 إلى	سعي	هذه	املشيخات	 الك	والفالحين)56(،	إضافة	

ُ
على	االقتصاد	الزراعي،	وتنامى	الفرق	بين	امل

إلى	تشكيل	 املواطن	والدولة،	ما	أدى	 بين	 ا	
ً
القبيلة	سياسًيا	عبر	طرحها	نفسها	وسيط تمثيل	 احتكار	

طبقة	من	املتضررين،	وإن	لم	تكن	تختزن	في	عقليتها	وعًيا	طبقًيا	متمايًزا	له	أدواته	ومفعوالته،	أنتج	
تناشًزا	اجتماعًيا	حتى	بات	يرى	بعض	املثقفين	من	فالحي	القبائل	أن	تلك	املرحلة	تمثل	عبودية	مقنعة	
ا	
ً
تأثيث ابتدع	 املعنى	 العبودية	بصورة	عامة)57(.	هذا	 القبائل	من	معنى	 أبناء	 الرغم	من	حساسية	 على	
لذهنيته	في	مقوالت	وأمثال	يستشهد	بها	في	املتداول	الشفاهي،	منها	مقولة	ترددها	نساء	بيوت	املشيخة	

في	املجتمع	القبلي	حتى	اآلن	هي:	))عبد	أهلنا	ما	يصير	فحلنا((،	في	إشارة	للفالحين	األجيرين.

الوضع	 لتحسين	 مولدة	 بيئة	 أفرزته	 ما	 بين	 من	 أفرزت	 ذكره	 سبق	 كالذي	 تمييًزا	 تكرس	 بيئة	 إن	
د	دافًعا	للفقراء	والفالحين	للدراسة	والتعلم،	وجعل	نسبة	

ّ
املعيش،	وإثبات	الجدارة	والوجود،	ما	ول

خريجي	الجامعات	من	عامة	قبيلة	ما	أكثر	منها	لدى	أبناء	بيوتات	املشيخة،	وقد	طرح	خلدون	النقيب	
أن	التعليم	في	املجتمع	العربي	))إضافة	لكونه	لطلب	العلم	كان	بقصد	تحسين	املستوى	املعي�سي	والترقي	

في	السلم	االجتماعي(()58(،	ما	يحيل	إلى	دافع	طبقي،	ونمط	جديد	من	التعالق	مع	املدينة.

كان	اإلقطاع	في	الداخل	السوري	)حلب	وإدلب	ودمشق	وحماة(	أشبه	بطبقة	تنحو	باتجاه	تقاليد	
	عن	نزوعه	إلى	النشاط	االقتصادي	توافًقا	

ً
حضرية،	حيث	درَّس	أبناءه	وأوصلهم	إلى	الجامعات،	فضال

ودراسة	 لألبحاث	 العربي	 املركز	 )بيروت:	 )مترجمان(،	ط1،	 نقشبندي	 ورائد	 فاضل	 عبد	هللا	 فالحو	سوريا،	 بطاطو،	 حنا	 انظر:	 	)56(
السياسات،	2014(،	ص	64.  

)57(	أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	أحد	ناشطي	الثورة	في	الرقة،	عبر	الوتساب،	)18	شباط/	فبراير،	2022(.

)58(	خلدون	حسن	النقيب،	»املشكل	التربوي	والثورة	الصامتة	دراسة	في	سوسيولوجيا	الثقافة«،	ع:	174،	املستقبل	العربي،		)1993(،	
ص76. 
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لدى	 املتطرفة	 التعالي	 نزعة	 على	 	
ً

نظرائه،	فضال عن	 الجزيرة	 إقطاع	 تخلف	 بينما	 املدينة،	 عالم	 مع	
الشيوخ	التي	قرت	في	ضمير	القبيلة	والوعيها	الجمعي،	فابنة	الشيخ	أصعب	من	أن	تخطب	في	القبائل		
تزوج	 ال	 وكذلك	 العائلة)59(،	 خارج	 بناتهم	 العفادلة	 شيوخ	 من	 الهويدي(	 )آل	 يزوج	 ال	 	

ً
مثال معظمها؛	

عشيرة	)الناصر(	من	قبيلة	)الولدة(	من	لم	يكن	آباؤهم	وأمهاتهم	من	الناصر)60(. 

السورية،	 الجزيرة	 في	 أنصارها	وأضدادها	 الثورة	تمثل	مفهوًما	مختلًفا	عليه	لدى	 ذلك	كله	جعل	
ا	متباعدة	

ً
فبينما	انطلقت	في	الداخل	تحت	عنوان	عدالة	ومواطنة	وحريات،	تضمنت	في	الجزيرة	أهداف

ومتنافرة،	إذ	خرج	جزء	للمطالب	نفسها	أعاله	من	مثل	املثقفين	والطلبة	من	القبائل	الذين	انخرطوا	في	
املدينة	مثل	أبناء	طيء	في	القامشلي	وريفها،	وأبناء	القبائل	في	مدينة	دير	الزور،	ومثقفي	الرقة	وطلبتها	
الفقيرة	 األرياف	 أبناء	 من	 والفقر	 الظلم	 من	خرج	ضد	 ومنهم	 )العفادلة(،	 من	 ومثقفين	 الولدة،	 من	
عموًما	في	املحافظات	الثالث،	بينما	وقف	نفر	كبير	من	العشائر	الفقيرة	من	مثل	)العجيل،	الوردات،	
)الناصر(	 اشتراك	عشيرة	 أن	 بتصوره	 الرقة	مدفوًعا	 في	 الثورة	 والوهب(	ضد	 الحويوات،	 البوجابر،	
الناصر	 من	 إقرار	شخصيات	 مع	 اإلقطاعية	 امتيازاتها	 الستعادة	 كان	 الثورة	 في	 )الولدة(	 قبيلة	 من	
بوجود	هذه	النزعة	لدى	جزء	منها)61(،	مع	مالحظة	أن	شباب	عشيرتي	)الوردات(	و)الحويوات(	شكلوا	
أن	 ومالحظة	 الرقة،	 بتحرير	 للنظام	 املوالية	 وجاهات	عشائرهم	 تراجع	 بعد	 ثورية	 فصائل	عسكرية	
عشيرة	)العجيل(	نفسها	في	اعزاز	في	غياب	عشيرة	)الناصر(	والهواجس	املرتبطة	بها؛	قد	اشتركت	في	
ا	ضد	شيخها	املوالي	

ً
الثورة	بعكس	ما	ذهبت	إليه	أطرافها	في	الرقة،	حتى	إنها	بلورت	موقًفا	عشائرًيا	فارق

ا	غيره	من	دون	تنسيق	أو	تأثر	من	الخارج	أو	من	مجلس	القبائل	التابع	
ً
للنظام،	فعزلته،	ونصبت	شيخ

للثورة)62(.

شكل ااًلرتباط باملدينة/ الدولة . 3

يكّون	نمط	العالقة	مع	املدينة	بوصفه	جزًءا	من	التفاعل	االجتماعي	وأحد	محددات	بناء	الهوية	
	مهًما	في	املواقف	املتخذة	من	أبناء	القبائل	في	الحدث	السوري،	فهو	في	حدوده	الدنيا	

ً
االجتماعية	عامال

لدى	املحصورين	بمجتمع	القبيلة	وعالقاتها،	ما	يكرس	الشعور	بأنها	–القبيلة-	اإلطار	العام	واألكبر	

)59(	أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	ق�سي	الهويدي	من	قبيلة	العفادلة-الهويدي،	عبر	الهاتف،	)19	شباط/	فبراير،	2022(.

)60(	أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	عبد	الرزاق	شالش	من	قبيلة	الولدة	في	تركيا،	عبر	الوتساب،	)17	شباط/	فبراير،	2022(.

)61(		أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	عبد	الرزاق	شالش	من	قبيلة	الولدة	في	تركيا.

)62(		مقابلة	شخصية	فيزيائية	مع	أحد	ناشطي	الثورة	من	عشيرة	العجيل	في	الرقة	في	أملانيا،	بتاريخ	2022/2/25.
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تفاعل	محدًدا	 بيئة	كهذه	نسَق	 في	 ا	رمزًيا	واحًدا،	ويبني	
ً
تمثل	مشترك لهويتهم،	بوصفها	 الوحيد	 وربما	

ا	
ً
يحاكيه	الفرد	بهدف	التالؤم،	ثم	يتماهى	معه،	ويصير	جزًءا	منه،	ويصير	كل	ما	هو	خارج	ذلك	عامل
خارجًيا	مجاوًرا	يتعامل	معه	بحكم	الضرورة	كما	تتعامل	دولة/	جماعة	مع	دولة	مجاورة	في	إطار	تبادل	
من	 لكثير	 وحاكًما	 األوجه،	 متعدد	 املدينة	 مع	 التفاعل	 كان	 وقد	 أكثر.	 ال	 نقطة	حدودية	 عبر	 سلعي	
التفاعالت	مع	اشتراط	نجاعة	هذا	التشابك	باالندماج	املديني،	واالشتراك	في	مؤسسات	الدولة	عبر	

العمل	في	وظائفها	املختلفة.	

القبائل	-من	دون	أن	 أبناء	 العام	من	قبل	 املديني	ومجالها	 نِجز	فضاؤها	
ُ
أ التي	 الزور	 فمدينة	دير	

يفوتنا	قدم	عهدها	باملدينة،	فقد	كانت	بمرتبة	سنجق	عام	-1860	لعبت	دوًرا	مركزًيا	في	الثورة.	وعلى	
الرغم	من	تمايز	املدينة	عن	الريف	بثقافة	ونمط	حياة	واضحين،	إال	أّن	املدينة	كانت	مفتوحة	لالندماج	
	نيل	حصة	من	وظائف	الدولة	فيها.	انعكس	ذلك	في	استحضار	مقولة:	)ديري	وشاوي(	التي	 مَّ

َ
بها،	ومن	ث

عكست	حساسية	أبناء	املدينة	من	تنامي	حصة	أبناء	الريف	من	الوظائف.	

كان	 للدولة،	سواء	 موظف	شريك	 بين	 الثورة	 في	 استقطاًبا	 الدولة	 مؤسسات	 في	 االشتراك	 شكل	
ا	من	مفهوم	سيا�سي	حقوقي،	لكن	اشتراك	الطرفين	في	ذهنية	

ً
مدينًيا	أم	ريفًيا،	وآخر	يقرؤها	انطالق

خاصة	نتجت	عن	رؤية	أبناء	املحافظة	ألنفسهم	حملت	مفهوَمي	األنفة	والجرأة	في	التعامل	مع	النظام	
والدولة	واستقرار	مفهوم	الفزعة،	خفف	من	االستقطاب	السابق،	وحصر	تأييد	النظام	بشخصيات	

قليلة	شريكة	للنظام	في	مراتب	عليا	من	هرميته.

أما	الرقة	فقد	كان	أبناؤها	منشطرين	بين	هويتين:	واحدة	َمعيشة،	وأخرى	متخيلة	تنتمي	إلى	مدن	
))كان	 )إدلب،	سفيرة،	وتادف(	و)رقّيي(	مدينة،	و)رقّيي	ريف	شوايا(.	 آبائهم	من	مدن	أخرى	من	مثل	
هاجس	الثنائية	االنتمائية	مسيطًرا	مهيمًنا	على	الذهنية	العامة	لكل	الرقاويين...	ما	أعطى	هويتين	في	
	نفسًيا	حاًدا	في	

ً
تعريف	السكان	الحاليين،	حتى	بعد	والدة	ثالثة	أجيال	أو	أربعة،	وقد	فصلت	فصال

	يوحي	للفرد	أنه	مادام	يحمل	هويتين	فإنه	ينتمي	
ً

املخيلة	الجمعية،	غير	مدرك	وال	مشعور	به،	فصال
	الستعراض	سطوة	قبائل	الريف	عليها،	حتى	تناقل	أبناء	

ً
ا	ومجاال

ً
ملكانين(()63(.	وقد	مثلت	املدينة	سوق

الفئة	 حكم	 الذي	 الجبان	 املال	 رأس	 على	 	
ً

فضال كبيرة(()64(،	 قرية	 ))الرقة	 بأّن	 للعجيلي	 	
ً
قوال الرقة	

	الثروة،	فبقيت	حيادية	أمام	تحوالت	القوى.	
َ
محدثة

ا	في	هذه	القاعدة،	وشاركوا	
ً
على	الرغم	مما	سبق	أحرز	َحَضر	الرقة	من	أبناء	املحافظات	األخرى	خرق

)63(	معبد	الحسون،	الرقة	من	العشيرة	إلى	املدينة،	ص	24. 

)64(		أحمد	الشمام،	مقابلة	مع	حسن	علي	الخلف	في	أملانيا،	أكد	فيها	تداول	مقولة	عبد	السالم	العجيلي	عن	الرقة.
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بصورة	مؤثرة	في	الحراك	املدني،	وكذلك	في	تكوين	فصائل	مسلحة	من	مثل	)لواء	أحفاد	الرسول(	من	
أبناء	)منغ	،	وتادف،	وإدلب(،	وهم	من	تلقوا	أول	ضربة	من	)داعش(	في	عملية	تفجير	مقرهم	بمحطة	
في	 أيًضا	 الدولة	عبر	وظائفهم	دور	 في	مؤسسات	 العشائر	 أبناء	 بالرقة،	وكان	ملفهوم	اشتراك	 القطار	
كثرة	 الرغم	من	 توظيفهم	على	 وقلة	 النظام	 تهميش	 عانوا	 الذين	 )الناصر	–	شامية(	 موقف	عشيرة	
خريجيها	الجامعيين	مقارنة	بأبناء	عشائر	)الولدة(	األخرى؛	ما	شكل	أحد	الدوافع	الثورية	لدى	جزء	من	
أبنائها،	وباملقابل	كانت	الوظائف	الحكومية	دافًعا	لتأييد	النظام	ممن	عّدوا	أنفسهم	شركاء	للدولة	من	

أبناء	عشائر	أخرى	تتبع	لـ)الولدة(	مثل	عشائر	)الحويوات،	الجعابات،	العامر،	والبومسرة(.

ا	
ً
أبناء	قبيلة	شمر	عامل أديانها	وعرقياتها،	فلم	تشكل	لدى	 بتعدد	 الناجزة	 املدينة	 القامشلي،	 أما	 	
ا	بقدر	ما	هو	عالم	مجاور؛	إذ	لم	يشترك	أبناؤها	بالوظائف.	وعلى	الرغم	من	تخصيص	النظام	

ً
محيط

للقبيلة	)شمر(	بعض	أنواع	التمثيل	في	عضوية	مجلس	املحافظة	بصورة	متوالية،	وعضوية	فرع	الحزب	
أو	االتحادات	بصورة	متقطعة،	تلك	التي	ما	كانت	لتحصل	عليها	عبر	انتخابات	لقلة	عدد	أفرادها	نسبة	
بأفق	 الفرد	 عالم	 الذي	حكم	 األمر	 غالًبا،	 الوظيفي	 العمل	 في	 أبناؤها	 ينخرط	 ولم	 القبائل،	 باقي	 إلى	
ا	وموضع	

ً
القبيلة	التي	يظن	أنها	حلقة	مستقلة	تضمن	حقوقه	في	شتى	األحوال،	وجعل	املدينة	سوق

إلى	 بالنسبة	 أبناء	)شمر(.	وفي	مقابل	ذلك	شكلت	املدينة	 إلى	 بالنسبة	 تملك	عقاري	من	دون	اندماج	
ا	لنشاط	حياتي	من	عمل	ودراسة	وتجارة	ووظائف،	مع	اضطرار	أبنائها	إلى	التوافد	

ً
قبيلة	طيء	وسط

االرتباط	 مستوى	 ل	
ّ
فشك فاعلياتها،	 في	 دمجهم	 أو	 ا	

ً
تملك أو	 استئجاًرا	 أو	سكناها	 املدينة	 إلى	 اليومي	

باملدينة/	أو	الدولة	-عبر	الوظائف-	بما	ينتجه	من	اختالف	فهوم	هذا	التشابك	الناجمة	عنهما	عامل	
استقطاب	قوي	بين	من	ثار	منهم	في	تنوع	دوافعه	وثرائها،	ومن	والى	النظام	من	موظفين	بوصفهم	شركاء	

للدولة	عبر	وظائفهم	تلك.

العشائرية السياسية. 4

إحدى	مؤس�سي	 فيها	 القبيلة	 كانت	 دول	 في	 السياسية	 القبلية	 السياسية	عن	 العشائرية	 تختلف	
الدولة،	كما	في	الخليج	العربي	واليمن.	وال	تختلف	عن	الطائفية	السياسية	في	كون	األخيرة	تمتح	من	
املرجعيات	الحقوقية	والشرعة	الدولية	في	األمم	املتحدة،	وتستند	إليها	تحت	عناوين	حماية	األقليات	

والطوائف.

املصلحي	 الطموح	 	متطوًرا	ومتضخًما	من	
ً

السورية	شكال الجزيرة	 في	 السياسية	 العشائرية	 تمثل	 	
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مستوى	 في	 وازًنا	 دوًرا	 القبيلة	 لتلعب	 القبلي،	 التحشيد	 فيه	 واعُتِمد	 الخليج،	 قبائل	 لتقليد	 سعًيا	
في	صدام	 تقع	 أن	 دون	 من	 أخرى	 اجتماعية	 وكيانات	 قبائل	 على	 القبيلة	 بروز	 يضمن	 وهو	 الدولة،	
مباشر	يشبه	غزوات	القبائل	في	ماضيها	على	الرغم	من	اعتماده	منطق	الغلبة	والغنيمة.	وغالًبا	ما	كان	
ذلك	سعًيا	ملكاسب	فردية	لشيوخ	القبائل	مع	ما	يمكن	أن	يصيب	أفراد	القبيلة	من	نفع	عبر	محاصصة	
	السياسية	املرجوة	في	محيط	القبيلة	اإلقليمي،	ولم	تظهر	العشائرية	السياسية	في	

َ
شيوخهم	السلطة

رقعة	بحثنا	إال	لدى	عدد	من	شيوخ	القبائل:	)شمر	في	الحسكة،	البكارة	في	دير	الزور(.	استخدمت	هذه	
املشيخات	أدوات	عدة	منها	العصبية	القبلية،	والذهنية	الخاصة	بأبنائها،	وهويتهم	القبلية	الصرفة،	
واملستوى	العالي	من	التماهي	بين	الوالء	للشيخ	والوالء	للقبيلة،	أو	الوالء	ملصلحة	القبيلة	أينما	ذهبت	
إلى	 الجربا(	 الدهام	 )حميدي	 ونزوع	شيخها	 الحسكة	 في	 )شمر(	 قبيلة	 في	 األمر	 كما	هو	 تحالفاتها.	 في	
أن	 بإمكان	 به	 املصرح	 والتفكير	 التنظير	 مستوى	 إلى	 وصل	 حتى	 تجاوزه	 بل	 محيطه	 في	 وزن	 تحقيق	

تتحول	القبيلة	إلى	إمارة	مستقلة.

	وقد	انقسمت	األجوبة	التي	حصل	عليها	الباحث	في	تفسير	موقف	حميدي	الجربا	إلى	رأيين،	هما)65(:

الرأي األول:	فسر	املوقف	بذكاء	وحنكة	)حميدي	الدهام(	التي	ميزته	من	غيره	من	الشيوخ	ورؤيته	
ومرور	 	،2003 العراق	 إلى	 خروجه	 مرحلة	 مع	 ا	

ً
متساوق ذلك	 وجاء	 سيا�سي.	 العب	 أنه	 على	 لنفسه	

	مهًما	في	صناعة	مواقفه	
ً

املنطقة	بتغيرات	كبيرة	تمس	تشكيلها	السيا�سي	إقليمًيا،	ما	شكل	دافًعا	وعامال
وتحوالته،	وأكسبه	حنكة	سياسية	وخبرة	وقدرة	على	التحول	ومسك	أوراق	كثيرة.

	أما	الرأي الثاني:	فذهب	أصحابه	إلى	أّن	ما	قام	به	الشيخ	ما	هو	إال	استجابة	لشعور	ضمني	مختزن	
	ثقافًيا	واجتماعًيا	ووظيفًيا	

ً
في	ذهنية	القبيلة،	ووعيها	الجمعي،	ورؤيتها	لنفسها	بوصفها	كياًنا	مستقال

عن	الدولة	على	الرغم	من	كل	تشابكاتها	معه،	وانعكس	في	مقولة	شمر	عنه	)راعي	الجزيرة(،	على	الرغم	
من	كونه	شيخ	قبيلة	بتعداد	صغير	في	املحافظة	-الحسكة-،	وال	تمتلك	قدرة	تجييش	باقي	فروعها	في	
محافظات	أخرى	لعدم	اتصافهم	بذهنيتها	املحلية	الخاصة	التي	تحملها.	ولم	يكن	نهج	)حميدي	الدهام	

الجربا(	سوى	انعكاس	لهذه	الذهنية	مع	تمثله	لها،	وابتداعه	وسائل	السعي	كلها	لتحقيقها.

	لها.	قابلت	
ً
	وقد	اتفق	الفريقان	على	أن	ذلك	كان	نزوًعا	ملصلحة	شخصية	تستخدم	القبيلة	أداة

ذلك	في	)طيء(	رؤية	)محمد	الفارس(	لنفسه	على	أنه	شيخ	قبيلة	سقف	طموحه	االستفادة	الشخصية	
من	عالقته	مع	النظام	من	دون	أي	نزوع	للعب	دور	سيا�سي،	وما	كان	ليطمح	بأكثر	من	عضوية	مجلس	

)65(		توجه	الباحث	بسؤال:	))ما	أسباب	ظهور	هذه	النزعة	لدى	الشيخ	حميدي	الدهام؟((	إلى	مجموعة	من	املثقفين	والناشطين	في	
مقابلة	صوتية	عبر	الوتساب،	)15	شباط/	فبراير،	2022(.
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الشعب،	واالستفادة	منه	بمنافع	شخصية،	على	الرغم	من	كاريزميته	في	إدارة	التحالفات	ضمن	القبيلة.

البكارة	)نواف	البشير(	في	إعالن	دمشق،	وعقد	مؤتمًرا	لقوى	 أما	في	دير	الزور	فقد	اشترك	شيخ	
املعارضة	في	منزله	2005،	ثم	ما	لبث	أن	انضم	إلى	الثورة	ومجلس	القبائل	املشكل	في	تركيا	في	إثر	اندالع	
الثورة.	وألن	قبيلة	البكارة	لم	تحمل	النزوع	الفائض	الذي	يواكب	سعيه	هذا،	لم	ينجح	في	تحقيق	تبعيتها	
له؛	خصوًصا	مع	وجود	مثقفين	وناشطين	أثروا	في	أبناء	القبيلة	من	الثوار،	فانحصر	حضوره	الثوري	
بين	عامة	ثوار	القبيلة	بصورة	فخرية	غالًبا،	ما	سلبه	القدرة	على	التأثير	في	شباب	البكارة	من	الثوار.

ومنهم	من	أبدى	في	الثورة	وعًيا	سابًقا	ملدركاته	السياسية،	وكان	قرار	فصائل	عسكرية	ثورية	كبيرة	
	عن	التبعية	له	بل	سابًقا	له	في	قراءته	التدخل	اإليراني	-	ومنها	جاءت	

ً
مثل	)لواء	القادسية(	مستقال

عاد	 النظام،	 وعدم	سقوط	 أثر	سيا�سي،	 تحقيق	 من	 البشير	 نواف	 وبعد	فشل	 القادسية-	 تسميته	
وبقي	رصيد	 إيران،	 مع	 لتوثيق	عالقته	 البيت	 آل	 إلى	 نسبة	 الباقر(	 )لواء	 إلى	سورية،	وشكل	 أدراجه	
طموحه	السيا�سي	ضمن	جزء	من	أبناء	البكارة	من	ذوي	الحاجة	والرواتب	في	الداخل،	وكان	موقف	
وتعرية	 البكارة،	 لدى	 السياسية	 العشائرية	 تعرية	 في	 واضًحا	 الثورة	 إلى	 املنتمين	 من	 البكارة	 مثقفي	

موقف	الشيخ	نفسه)66(.

سابًعا: الخاتمة 

ترميًما،	 أو	 كلها	تطويًرا	 الوجود	االجتماعي	 أنماط	 أن	يستهدف	 الطبيعي	ألي	مشروع	سيا�سي	 من	
نقًضا	أو	استخداًما،	لكن	مثار	التساؤل	هو	مدى	القدرة	على	االستثمار	فيها،	وكيفية	التعامل	معها	
تأييد	من	دون	قناعة،	وال	 في	 تنفع	 التي	ال	 العصبة	 األداتي	بوصفها	تستبطن	قدًرا	من	 إطارها	 خارج	
القبيلة،	ألن	 املولدة	ضمن	 البيئة	 لتحريك	 األفراد	 نحو	 التوجه	 يجب	 ثم	 ومن	 فهم،	 دون	 رفض	من	
النظر	إلى	القبيلة	بوصفها	كياًنا	ناشًزا	اجتماعًيا	يجب	نقضه	أو	تقويضه؛	يستدعي	استفزاًزا	وتوليًدا	
تة	 جديًدا	ألدواتها	الحشدية،	وعليه	ال	يمكن	التفكير	في	موت	القبيلة	بل	تفتيت	القبلية	والذهنية	املفوَّ
لتجاوز	عطالتها،	وال	يتم	ذلك	إال	عبر	رعاية	التحول	ضمن	القبيلة	الناحي	باتجاه	التمدن،	إذ	لم	يكسر	
	على	حامل	

ً
	التفكير	القبلي	والعصبوي	سوى	عامالن	الديني	والثقافي،	سواء	كان	األخير	محموال

َ
نمط

اقتصادي	أم	نمط	معيش،	أم	ثقافة	حقيقية	بناءة	كما	في	مفهومها	التداولي،	ما	يغير	في	بنية	العالقات،	

)66(	عبد	الناصر	العايد،	»العشائرية	السياسية	غير	املمكنة«،	املدن،	)2022(،
 https://www.almodon.com/opinion/202230/1// 

https://www.almodon.com/opinion/2022/1/30/
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ويخل	بالنسقية	التقليدية	للقبيلة.

وبناء	عليه	نخلص	إلى	ما	يأتي:	

	ما	دخلت	برمتها	في	الثورة،	بل	انقسمت	على	نفسها	بين	. 1
ً
ال	يمكن	البت	بالقول	إن	قبيلة

فريقين،	مؤيد	للنظام	وآخر	ثائر،	واتخذ	كل	طرف	موقفه	بحزم	وصار	التجاذب	واالستقطاب	
والتنافس	والتناحر	ضمن	كل	قبيلة	على	الرغم	من	عدم	وجود	اقتتال	داخلي	ضمن	القبيلة	

الواحدة،	خال	مرحلتي	داعش	وقسد.	
الترابط	. 2 انحسر	 عموًما،	 القبائل	 أبناء	 لدى	 القبلية	 الذهنية	 بقاء	 من	 الرغم	 على	

ونزاعات	 والفرص	 األفكار	 اختالفات	 أوضاع	 في	 والعائالت	 األفخاذ	 مستوى	 إلى	 التعاضدي	
السيادة	الداخلية،	حتى	ما	كان	ثمة	حاجة	إلى	مشيخة	القبيلة	الرئيسة	إال	في	املشكالت	التي	
تحتاج	إلى	شخصيات	ذات	منزلة	ومرجعية	لحلها،	وما	عادت	القبيلة	تحضر	حشًدا	في	الغالب	

إال	عند	حدوث	مشكلة	مباشرة	مع	قبيلة	أخرى.		
يمكننا	البت	بأن	ثمة	إشكالية	في	بنية	التفكير	القبلي	املشتركة	لدى	الثائر	واملوالي،	. 3

ّم،	فإنه	ال	يمكن	التعويل	على	الوجهاء	القبليين	وأطراف	بيت	املشيخة	في	إنجاز	تغيير	
َ
ومن	ث

الوطني	 العمل	 مسارات	 البناء	ضمن	 الحيوي	 التفاعل	 مستوى	 إلى	 بالقبيلة	 ينتقل	 حقيقي	
واألطر	الحداثية	للعمل	السيا�سي.	وهنا	يجب	التفريق	بين	قبلي	حامل	للنزعة	القبلية،	وابن	
أو	 القبيلة	 على	 دون	خروجه	 من	 عموًما	 القبلية	 ثقافة	 من	 منعتق	 وسيا�سي	 ومثقف	 قبيلة	

ه	في	مجتمع	شرقي	تسوده	ثقافة	االهتمام	باألصل	والنسب.	
َ
إنكاره	أصل

الكلي	. 4 إليها	من	حيث	فعلها	 النظر	 اقتصرت	على	 التي	 للقبيلة	 التقليدية	 النظرة	 إن	
غالًبا	جبتهي	 الذي	شكل	 املحيط	 أو	 اآلخر	 إلى	 هة	 املوجَّ النهائية	 التخارجات	 ولجهة	 الحشدي	
بتأثير	قوى	خارجية	كسًبا	الستخدامها	 كان	 ما	 معها،	وهو	 للتعامل	 أعلى	حد	 في	 استقطاب	
لجهة	 بداخلها	 والفعل	 الصيرورة	 عوامل	 في	 البحث	 نطرح	ضرورة	 ذلك	 قبالة	 غالًبا.	 األداتي	
العالقات	 بنية	 من	 ا	

ً
انطالق ودراستها	 ضمنها،	 جديدة	 وأخرى	 تقليدية	 نخب	 بين	 الصراع	

املأمول	 والسيا�سي	 الثقافي	 التأثير	 نجاعة	 إلى	 تف�سي	 التي	 والدوافع	 واالختالفات	 والطموح	
ضمن	برنامج	وطني	مدروس.	

العمل	في	أطر	االشتغال	الثقافي	السوري	على	تفتيت	العصبية	القبلية	بصورة	سلسة	. 5
واعية	واستثمار	اإليجابي	منها،	والبحث	عن	إيجاد	رؤى	مفاهيمية	تعتمد	فتح	املجال	القبلي	
العمل	 نويات	 إحدى	 ليكونوا	 القبائل	 أبناء	 وتأطير	 اإليجابي،	 الفعل	 باتجاه	 البناء	 للتنافس	
املجتمعي	السيا�سي	الوطني	في	تحقيق	مجتمع	العدالة	والحرية.	وأمام	ضرورة	إدماج	القبيلة	
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تهديًدا	 إدراك	أن	هجرتها	على	شكل	جماعات	كبيرة	قد	تشكل	 بد	من	 باملدينة	ال	 املتسلسل	
لبنية	املدينة)67(.

تحت	. 6 محدد	 عالقاتي	 ونسق	 وتقاليد	 عادات	 جملة	 على	 مفطوًرا	 سًقا	
ّ
مت ا	

ً
عامل إن	

عناوين	واسعة	وفضفاضة	ال	تعير	انتباًها	لخصوصية	كل	فرد	كما	في	مجتمع	الريف	والقبيلة،	
يختلف	عن	مجتمع	املدينة	الذي	يتضمن	تنوًعا	وثراء	وتعدًدا.	ويكون	التوافق	أو	االختالف	بين	
جماعات	املدينة	الحاملة	ألفكار	فنية	وثقافية	أو	سياسية	مبنًيا	على	مبادئها	وغاياتها	وأدواتها	
وتوجهاتها	 املدينة	 جماعات	 تعدد	 عامل	 ذلك	 كان	 ما	 غالًبا	 بل	 تفاصيلها؛	 حتى	 ومنهجها،	
وقلة	 منها،	 كل	 منتسبي	 وقلة	 املدينة،	 كثرة	جماعات	 في	 ذلك	 وانعكس	 الريف،	 وتمايزها	من	
تنوع	 في	 الريف	والقبيلة	 منها،	النحصار	مشتركات	 الريف،	وكثرة	منتسبي	كل	 عدد	جماعات	
أقل	ينسدل	تحت	عناوين	عامة	في	الفكر	القبلي	والريفي	عموًما،	لذا	يعد	استثمار	العالقات	
في	 الفرد	 الرتباط	 لالتساع،	 وقابلية	 وسهولة	 بساطة	 أكثر	 الريف	 في	 البسيطة	 االجتماعية	
القبيلة	بعالقات	قربى	وصداقات	-على	الرغم	من	ضحالة	مستويات	فهومها	وثقافاتها-	أسهل	
من	تقييم	ابن	املدينة	املنهمك	بالعمل	واملتشابك	مع	محيطه	بجملة	عالقات	قد	يكون	أفقها	
الثقات	 أو	األصدقاء	 املعارف	 أقل	من	 تتضمن	عدًدا	 لكنها	 اتساًعا،	 أكثر	 الثقافي	وضوابطها	

املتفقين	مقابل	اهتمامات	سياسية	متنوعة	وكثيرة.
	وعليه،	فإن	أي	منبر	أو	أي	قوة	محلية	مناطقية	أو	وطنية	أو	دولية	تسعى	إلى	جمع	عدد	من	
املؤيدين	ملشروع	ثقافي	أو	سيا�سي	أو	حركي،	سرًيا	كان	أم	علنًيا،	ستتجه	نحو	القبيلة	لضمان	
قاعدة	لها،	ولوجود	معرفة	مسبقة	لدى	األفراد	عموًما	بمحيطهم	من	خالل	ما	يتداوله	أبناء	
الريف	والقبيلة	عن	سلوك	من	حولهم	من	مخبرين	ومصلحيين	وطالبي	وجاهة	ونزهاء،	وهو	
وتداوالت	 تفاصيلها،	 في	 الدقيقة	 القليلة	 بالصداقات	 املنحصر	 املدينة	 ابن	 إليه	 يفتقر	 ما	
الجيران،	والشارع،	ومقر	العمل،	ليس	أكثر؛	ما	يحيل	إلى	ضرورة	االشتغال	على	مجتمع	الريف	
والقبيلة	بوصفه	بيئة	خصبة	وبكًرا	لالستثمار	فيها	سلًبا	أو	إيجاًبا،		وإن	أي	تجاوز	أو	إهمال	

لها	يعني	ذهابها	جزئًيا	أو	كلًيا	باتجاه	استثمار	آخر	مضاد.
تفعيل	دور	املثقف	وفتح	أبواب	املنابر	للشباب	من	أبناء	القبائل	إلثبات	وجودهم،	. 7

وتأطير	دورهم	باتجاه	مبرمج	يهدف	إلى	التنوير	والحداثة	من	أجل	العمل	في	بيئاتهم،	مع	ضرورة	
ا	عن	بيئات	

ً
التزام	املثقفين	من	أبناء	هذه	البيئات	بعدم	التعالي	عليها	وهجرها	أو	اعتزالها	بحث

مريحة	من	أوساط	ثقافية	سورية	مدينية،	وأن	يلتزموا	بتنوير	بيئاتهم	وتثوير	أبنائها	وفق	برامج	
بعيدة	عن	االرتجال	والتأطير	األيديولوجي.		

 https://cutt.us/VnN6S	،)2022(	،العليا	للدراسات	شومان	روبرت	مركز	حلب«،	مدينة	في	والسلطة	»العشائر	عواد،	زياد		)67(

https://cutt.us/VnN6S
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	ألي	مشروع	تغيير،	ألن	بنيته	تعتمد	ذهنية	مشتقة	من	
ً

إن	القبيلة	كيان	ال	يمكن	أن	يكون	حامال
قديمها)68(،	 م	 يرّمِ إطاٍر	 في	 إال	 تجديد	 أي	 وترفض	 التفكير،	 وآفاق	 العالقات	 من	 قديم	 تاريخي	 سياق	
	على	أن	هاجس	الوجود	والبقاء	ينهل	من	عصبية	متوارثة	وقابلية	للتحول،	فال	ُيضمن	موقفها	

ً
فضال

	= قبيلة	 وهي:	 سابًقا،	 القبيلة	 قراءة	 في	 كثيرين	 أذهان	 في	 الحاضرة	 املعادلة	 إلى	 يوصلنا	 ما	 النهائي،	
عصبية،	بينما	نقترح	معادلة	جديدة:	قبيلة	=	كيان	اجتماعي	قادر	على	تبديل	مواقفه	ووالءاته،	ومن	
م	ال	فائدة	حقيقية	مستدامة	من	استمالته	أو	تأييده،	وال	بد	من	تغييره	من	داخله	بعيًدا	عن	القسر	

َ
ث

عبر	االندماج	املديني	والثقافة	والتعليم	من	دون	الطعن	في	مستوى	قيمه	العليا	التي	اختزنت	في	ضمير	
أفرادها	الجمعي.	

)68(	انظر:	جان	ماري	دانكان،	علم	السياسة،	محمد	عرب	صاصيال	)مترجًما(،	ط1،	)بيروت:	املؤسسة	الجامعية	للدراسات	والنشر	
والتوزيع	1997(،	ص11.
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