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دور الفصائل العسكرية في الجزيرة السورية

مجد وهيبة)1) 

: مقدمة
ً

أواًل

آذار/	 بعد	شهر	 األخيرة	 تعد	 فلم	 املعاصر،	 تاريخ	سورية	 في	 فارقة	 عالمة	 السورية	 الثورة	 شكلت	
مارس	من	عام	2011	كما	كانت	قبله	في	املستويات	السياسية	واالجتماعية	واالقتصادية	وغيرها.	لم	
تكن	املنطقة	الشرقية	بمحافظاتها	الثالث	)الحسكة	ودير	الزور	والرقة(	بمنأى	عن	التحوالت	الكبرى	

التي	مرت	بها	سورية،	بل	كانت	في	صلب	أحداثها	املختلفة	وتحوالتها	األساسية.	

تعد	املرحلة	العسكرية	نقطة	تحول	كبرى	في	تاريخ	الثورة	السورية،	فبعد	أن	أفرط	النظام	األسدي	
األولى	 النواة	 كلت	

ُ
ش ظلمه،	 على	 الثائر	 الشعب	 مواجهة	 في	 والعسكرية	 األمنية	 القوة	 استخدام	 في	
للجيش	الحر	بفصائل	محلية	عسكرية	لحماية	املتظاهرين	من	ظلم	النظام	القاتل.	

واالجتماعية	 الجيوسياسية	 مكانتها	 بفضل	 السورية	 الثورة	 في	 الفراتية	 الجزيرة	 اكتسبت	منطقة	
الكشف	 محاولة	 تبدو	 لذلك	 قصوى.	 أهمية	 ودولًيا	 وإقليمًيا	 داخلًيا	 عليها	 الصراع	 في	 واالقتصادية	
عن	الدور	الذي	لعبته	هذه	الفصائل	في	مجريات	الثورة	السورية	مهمة،	وبخاصة	في	التعرف	إلى	مدى	

تأثيرها	في	األحداث	في	املنطقة،	إضافة	إلى	انعكاساتها	املختلفة	في	املناطق	السورية	األخرى.	

)1(		مجد	وهيبة:	دراسات	عليا	قسم	الفلسفة،	كاتب	وباحث	في	الشأن	السوري.
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ثانًيا: اإلطار املنهجي

مشكلة البحث. 1

مرت	الثورة	السورية	بتحوالت	عدة	أوالها	املرحلة	السلمية	التي	طبعت	التظاهرات	التي	عّمت	املدن	
السورية	كافة،	ومن	ثم	حمل	السالح	لحماية	املتظاهرين	من	عنف	القوى	األمنية	والعسكرية،	لذلك	

كلت	الفصائل	العسكرية	في	املناطق	السورية	كافة.	
ُ
ش

وكحال	املناطق	السورية	األخرى	شاركت	)الجزيرة(	بأطيافها	املتنوعة	في	الحراك	الثوري	السلمي	
املناطق	 بين	 اقتصادًيا	 األغنى	 أنها	 من	 الرغم	 على	 ا	

ً
تهميش األكثر	 املنطقة	 أنها	 وال	سيما	 والعسكري،	

السورية	األخرى	كلها،	إذ	تعد	خزاًنا	للنفط	والقمح	والقطن.	

شكل	أبناء	الجزيرة،	كغيرهم	من	أبناء	املناطق	السورية	األخرى	فصائل	وكتائب	ثورية	عدة،	بعضها	
كان	جزًءا	من	حركة	سورية	كبرى،	وبعضها	كانت	فصائل	محلية	شكلها	أبنائها	لحماية	أنفسهم	وتحرير	

مناطقهم،	األمر	الذي	يضع	أمامنا	أسئلة	ُمشِكلة	رئيسة،	وهي:	

	 السورية	أ. الجزيرة	 في	 العسكرية	 الفصائل	 بنية	 في	 أثرت	 التي	 العوامل	 ما	
وتحوالتها؟

	 العسكرية	ب. الفصائل	 هذه	 مآالت	 تحديد	 في	 دوًرا	 العوامل	 هذه	 لعبت	 هل	
ومصائرها؟

منهج البحث. 2

ال	يمكن	اعتماد	منهج	علمي	واحد	في	دراسة	الظواهر	االجتماعية	املعقدة.	وينطبق	هذا	األمر	على	
تكن	 لم	 العسكرية	 الفصائل	 هذه	 فأدوار	 السورية،	 الجزيرة	 في	 العسكرية	 الفصائل	 ظاهرة	 دراسة	
منفصلة	عن	مجموعة	معقدة	من	التغيرات،	وأهمها	البنية	القبلية،	لذلك	اعتمدنا	على	مركب	منهجي	
يجمع	بين	املنهج	الوصفي	والتحليلي،	وأداة	املقابلة	الشخصية،	فاملنهج	الوصفي	يمكننا	من	التعرف	إلى	
نشأة	الفصائل	العسكرية	الفراتية	ودورها	وتنظيمها،	واملنهج	التحليلي	لتحليل	بنيتها	التنظيمية	وتأثير	
العوامل	االجتماعية	القبلية	واإلثنية	والتمويلية،	أما	املقابلة	الشخصية	فهي	للوصول	إلى	معلومات	

عن	املوضوع	املدروس	مستمدة	من	بعض	من	كان	على	صلة	وثيقة	بهذه	الفصائل	العسكرية.
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أهداف البحث. 3

الوقوف	على	 يمكننا	من	 السورية،	 الجزيرة	 في	 املوجودة	 الوازنة	 العسكرية	 الفصائل	 إلى	 التعرف	
العسكري	 دورها	 تحديد	 على	 يساعدنا	 موضوعي	 بفهم	 يمدنا	 وهذا	 تمويلها.	 ومصادر	 وبنيتها	 تكوينها	
في	الجزيرة	السورية،	ويسهم	بدوره	في	كشف	طبيعة	التحوالت	التي	لعبت	دوًرا	في	تغيير	واقع	املنطقة	

ومستقبلها.	

أهمية البحث. 4

تكمن	أهمية	البحث	في	محاولته	كشف	السياقات	االجتماعية	واإلثنية	والتاريخية	والتمويلية	التي	
لعبت	دوًرا	أساًسا	في	والدة	الفصائل	العسكرية	وتطور	أدوارها	وفعاليتها	في	مسار	الثورة	في	الجزيرة	
السورية.	وتكمن	أيًضا	في	سعي	البحث	إلى	إقامة	عالقة	تفسيرية	بين	العوامل	الذاتية	املرتبطة	ببنية	
الفصائل	العسكرية	ومشروعها،	والعوامل	املوضوعية	املرتبطة	بالسياقات	االجتماعية	أو	التمويلية،	

وأثرهما	في	املآالت	التي	وصلت	إليها	الفصائل	العسكرية	واملسارات	التاريخية	التي	انتهت	إليها.	

ا: اإلطار النظري
ً
ثالث

تحواًلت الثورة السورية . 1

إن	خضوع	سورية	لقانون	الطوارئ	ألكثر	من	خمسين	سنة	منع	الشعب	السوري	من	الصحافة	
والسياسة	والتواصل،	بالتوازي	مع	استالم	حافظ	األسد	السلطة	عبر	انقالب	عسكري،	رسخ	الحكم	
الواحد،	 والفرد	 الواحد	 الحزب	 سلطة	 بتكريس	 مصالحها	 ارتبطت	 سياسية	 ألقلية	 االستبدادي	
بشار	 وراثة	 مع	 استمر	 الذي	 الوضع	 وهو	 السوريين،	 تمثل	عموم	 التي	 السياسية	 األكثرية	 مقابل	 في	

السلطة	عام	2000. 

االقتصادي	 الوضعين	 في	 الكبير	 أثره	 العام	 االستبدادي	 السيا�سي	 الوضع	 يترك	 أن	 الطبيعي	 من	
واالجتماعي،	ما	تجلى	في	انتفاع	قلة	من	السوريين	من	الحكم	الدكتاتوري،	فكان	من	الطبيعي	أن	تتزايد	
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معدالت	الفقر	والبطالة،	إضافة	إلى	انتشار	الفساد	والر�سى	في	دوائر	الدولة	جميعها	حتى	القضائية	
منها،	ورافق	ذلك	القبضة	األمنية	في	تلك	املدة	بذريعة	مكافحة	الفساد.	

فعلى	الرغم	من	أهمية	التعرف	إلى	))الخلفية	االقتصادية	االجتماعية،	كخلفية	أساسية	في	فهم	
طبيعة	 لتفسير	 تكفي	 ال	 أنها	 إال	 السورية(()2(،	 املدن	 في	 اندلعت	 التي	 األخيرة	 االجتماعية	 الحركات	
هذه	 أنتجت	 التي	 هي	 السيا�سي	 االستبدادي	 النظام	 طبيعة	 أن	 نرى	 ألننا	 السوري،	 الثوري	 الحرك	

الكارثة	اقتصادًيا	واجتماعًيا.	

التي	 االستبدادية	 السياسات	 من	 االنعتاق	 في	 تاريخية	 فرصة	 العربي	 الربيع	 في	 السوريون	 وجد	
التي	 السلمية	 التظاهرات	 مرحلة	 فكانت	 والوطنية،	 اإلنسانية	 وحريتهم	 السوريين	 كرامة	 استهدفت	
سورية	 ألبناء	 الوطني	 البعد	 حكمها	 التي	 األساس	 منظوراتها	 والكرامة	 والحرية	 العدالة	 قيم	 شكلت	

وأطيافها	ومناطقها	كلهم	من	دون	تمييز	عرقي	أو	ديني	وطائفي.	

وإنما	 البداية،	 منذ	 توجهاتها	 يحدد	 النظام	كهدف	 ترفع	حركته	االحتجاجية	شعار	إسقاط	 ))لم	
سارت	تفاعالتها	في	إطار	مطالب	االصالح	والحرية	وصوال	إلى	مطلب	إسقاط	النظام،	بعد	انتهاج	النظام	
الخيار	العسكري	كوسيلة	وحيدة	للتعاطي	معها(()3(،	ومع	تسارع	األحداث	واتساع	ميادين	االحتجاج	
السلمي	ضد	النظام،	ومع	رفع	سقف	املطالب	الشعبية	إلى	املناداة	بإسقاط	النظام	وأجهزته	األمنية،	
ذهب	النظام	إلى	مزيد	من	التعسف	والتصعيد	باستخدام	الجيش	قوة	أمنية	لقمع	هذه	التظاهرات،	
األمر	الذي	أدى	إلى	نقطة	تحول	جديدة	في	الثورة	السورية	تجلت	في	املظاهر	العسكرية	للثورة،	أو	ما	
سمي	في	ما	بعد	)عسكرة	الثورة(،	كان	دافعها	األول	حماية	األرواح	ومواجهة	اآللة	العسكرية	للنظام	
بعد	تزايد	عدد	الشهداء	في	صفوف	املتظاهرين.	وكان	للضباط	املنشقين	عن	الجيش	السوري	الدور	
املقدم	 أعلن	 أن	 إلى	 الزور،	 ودير	 وإدلب	ودرعا	 في	دمشق	 العسكرية	 املجاميع	 في	تشكيل	هذه	 األبرز	
املنشق	)حسين	هرموش(	تشكيل	لواء	الضباط	األحرار	الذي	يضم	العناصر	والضباط	املنشقين	عن	

الجيش،	فانطلقت	مرحلة	تحول	الثورة	من	السلمية	إلى	العسكرة.

	كان	هدف	النظام	من	مرحلة	العسكرة	االنتقال	إلى	مرحلة	تدويل	القضية	السورية	إقليمًيا	ودولًيا،	
ليس	في	املستوى	السيا�سي	فحسب،	بل	في	املستوى	العسكري،	وذلك	الستقدام	امليليشيات	الطائفية	
ا	
ً
املتطرفة	وأطراف	إقليمية	مثل	إيران،	وأطراف	دولية	مثل	روسيا	التي	أحدث	تدخلها	العسكري	فرق
دولية	 حرب	 ساحة	 إلى	 سورية	 تحول	 إلى	 أدى	 الذي	 األمر	 والسياسية،	 العسكرية	 املوازين	 في	 كبيًرا	

)2(	محمد	جمال	باروت،	العقد	االخير	في	تاريخ	سوريا،	)قطر:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2012(،	ص166.

)3(	حمزة	مصطفى،	املجال	العام	االفترا�سي	في	الثورة	السورية،	)قطر:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2012(،	ص89.
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تقاسمت	أطرافها	الغنيمة	السورية	من	دون	أن	ير�سى	كل	طرف	بما	حقق	حتى	اآلن.		

الخصائص األساس للجزيرة السورية. 2

تتميز	الجزيرة	ببيئة	قبلية	وتعدد	ديني	وإثني،	بنت	جماعاتها	عالقات	اجتماعية	راسخة	من	التعاون	
والتواشج	في	ما	بينها	من	دون	خالفات	أو	صراعات	خارج	إطار	صراعات	القبائل	البينّية.	تعد	الحسكة	
الجزيرة،	 باقي	محافظات	 أكثر	من	 فيها	 اإلثنيات	واألديان	 إلى	وجود	 والتعدد	نسبة	 التنوع	 لهذا	 	

ً
مثاال

وعالقات	حسن	 وأرمن،	 كرد	 من	 والوافدين	 والسريان	 العرب	 بين	 األهلي	 التعايش	 من	 الرغم	 وعلى	
الجوار	والعيش	املشترك،	عمل	النظام	على	تغذية	الحس	العرقي	لدى	أبناء	املنطقة،	وأدخلهم	في	حال	
تنافس	في	الوالء	عبر	ربطه	القبائل	الكردية	والعربية	به	من	خالل	بعض	االمتيازات	الفردية	لشيوخها،	
إذ	جهد	النظام	عبر	سني	حكم	البعث	في	إيجاد	حالة	تنافس	بين	العرب	والكرد	للحصول	على	الوظائف	
مرحلة	خالف	جناحي	 الكردية	طوال	 األحزاب	 نشاط	 النظر	عن	 به،	وغض	 االرتباط	 عبر	 الحكومية	
لها	محطة	 2003	واحتالل	بغداد،	ودعم	نشاط	بعضها	اآلخر،	وأنشأ	 البعث	السوري	والعراقي	حتى	
إذاعية	تبث	من	القامشلي	إلى	شمال	العراق،	ما	أدى	إلى	تنامي	خطاب	سيا�سي	كردي	حديث	يرى	في	
الكردية	األقدم(	تحت	 الحزبية	 في	األدبيات	 بين	ثالث	دول	 رابًعا	)لكردستان	املقسمة	 الجزيرة	جزًءا	
مسمى	)كردستان	سورية(،	ارتفعت	وتيرته	بعد	احتالل	بغداد،	وظهور	بوادر	انفصال	شمال	العراق	
في	دير	 أما	 له	في	سورية.	 في	تحقيق	مثيل	 تحت	عنوان	كيان	سيا�سي	كردي	مستقل،	وطموح	أميركي	
إلى	دور	في	الحياة	العامة	والوظائف	على	 أبناء	الريف	الطامحين	 الزور	فقد	لعب	النظام	على	تقوية	
رست	ذهنية	الثنائيات	املتنافرة	بين	ريف	ومدينة	بصيغة	هوّية	أعمق	منها	

ُ
حساب	أبناء	املدينة،	حتى	ك

في	مجتمعات	أخرى،	ورسخت	في	الضمير	الجمعي	ثنائية	)ديريين	وشوايا(،	وتعصب	كل	من	الطرفين،	
وحضر	ذلك	في	ثقافة	كل	منهما.	أما	الرقة	فقد	كانت	املدينة	املفتوحة	بوظائفها	وخيراتها	ألعوان	النظام	
ومواليه	من	محافظات	أخرى،	مع	تطويع	القبائل	وترييف	املدينة	عبر	سطوة	النظام،	أما	من	الناحية	
	من	االحتقان	ضد	النظام	السوري،	وبخاصة	مع	ارتفاع	

ً
االجتماعية	فقد	كانت	الجزيرة	تعيش	حاال

مستوى	البطالة،	ألنها	كانت	األفقر	اقتصادًيا	في	خريطة	الفقر	السوري	على	الرغم	من	احتواء	املنطقة	
على	ثروة	نفطية	وثروة	زراعية	ال	تنافسها	في	ذلك	أي	منطقة	سورية	أخرى.	
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رابًعا: اإلطار العملي

ونشاطها	 وتمويلها	 ونشأتها	 التنظيمية	 وبنيتها	 العسكرية	 الفصائل	 طبيعة	 إلى	 فيه	 نتعرف	 	 		
العسكري	وتطوراتها	وتحوالتها	األساس	في	محافظات	الجزيرة	السورية	الثالث،	وهي:	

الحسكة. 1

تتميز	محافظة	الحسكة	وثوارها	بوضع	خاص،	ففيها	الوجود	الوازن	واألغلبية	السكانية	للقبائل	
رض	عليها	االنتماء	إلى	حزب	البعث	وسيلة	وحيدة	ملقاومة	نشاط	األحزاب	الكردية	التي	

ُ
العربية	التي	ف

رعاها،	وُجعل	هذا	االنتماء	شرط	القبول	االعتباري	بمشايخها	وتم	ربط	الوظائف	الحكومية	باالنتماء	
الحزبي،	وقد	أدت	أحداث	الكرد	2004	إلى	تشنج	القبائل	العربية	أغلبها	بسبب	املطالب	واملمارسات	
الكردية،	ما	أدى	نظرًيا	إلى	تخوف	النظام	مما	غض	الطرف	عنه	سابًقا،	واتباع	سياسة	أمنية	جديدة	
القبائل	والنظام	بوصفه	يمثل	 بين	تلك	 	جديًدا	

ً
أنتج	تعامال القبائل	لدعم	موقفه،	ما	 استخدم	فيها	

الدولة،	وضرورة	لعب	دور	في	مواجهة	الحركة	الكردية.	ذلك	كله	كرس	رؤية	عامة	لدى	الشارع	السيا�سي	
إذكائها	 على	 اشتغل	 التي	 العشائرية	 تكريس	 في	 النظام	 نجح	 والعرب)4(.	 النظام	 بين	 ماهي	

ُ
ت الكردي	

األسد	األب،	وعمل	األسد	االبن	على	تأطيرها	أمنًيا	ثم	في	عسكرتها	مع	انطالقة	الثورة،	إذ	سلح	النظام	
	من	القبائل	عبر	شيوخها.

ً
رجاال

ومخترقة	 النظام	 برؤية	 محكومة	 قبلية	 بيئة	 في	 ملتبًسا	 مفهوًما	 الثورة	 كلها	جعلت	 األوضاع	 هذه	
زمام	 القبائل	 إلمساك	 نتيجة	 أخرى	 محافظات	 في	 نظرائهم	 من	 أقل	 الحسكة	 ثوار	 جعل	 ما	 أمنًيا،	
التأثير	والتحكم،	فبقي	الثوار	والحال	هذه	غرباء	ومنبوذين	في	محيطهم.	ما	يثير	االهتمام	أن	الثورة	
ا	حقيقيين	بين	الشباب	العربي	والكردي	في	مستوى	

ً
من	التظاهرات	إلى	العسكرة	شهدت	تعاوًنا	وتشارك
التنسيقيات	والتظاهرات	املستقلة	عن	األحزاب.	

 PKK	الكردية	التركي	العمال	حزب	قوات	يد	النظام	أطلق	ثم	النظام،	الحر	الجيش	فصائل	حاربت
تلوا	على	أيدي	ميليشيات	

ُ
بعد	تسليحها	حتى	إن	شهداء	الحسكة	في	الثورة	معظمهم	من	عرب	وكرد	ق

حزب	العمال	التركي	الكردية	بالوكالة	عن	النظام)5(. 

)4(	مجد	وهيبة،	مقابلة	عبر	واتساب	مع	معتصم	الحسن،	)16.05.2022(.

)5(		مجد	وهيبة،	مقابلة	عبر	واتساب	مع	محمود	املا�سي	رئيس	الهيئة	السياسية	لثوار	محافظة	الحسكة،	)02.06.2022(.
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املحافظات	 تلك	 إن	 إذ	 األخرى،	 املحافظات	 في	 غير	موجودة	 بإشكالية	 غيرها	 من	 الحسكة	 تتميز	
بين	 كبيرة	 او	صدامات	 انفصالية،	 فيها	مشاريع	 يكن	 ولم	 اإلسالمية،	 والكتائب	 النظام،	 وبعيًدا	عن	
	مشروعات	سياسية	لها	تعبيراتها	العسكرية	على	األرض	-بعد	

ُ
	ثالثة

َ
مكوناتها.	في	حين	تناهبت	الحسكة

استثناء	النظام	والفصائل	اإلسالمية	الكبرى-	أوالها	قوات	حزب	العمال	الكردي	-الحماية	الشعبية-	
والبلدات	 القرى	 حماية	 شعار	 وتحت	 النظام	 من	 وتسليح	 بدعم	 الساحة	 على	 نفسها	 فرضت	 التي	
التي	على	 الكردية،	ما	أفاد	في	تحشيد	حجم	ال	بأس	به	من	الكرد	لصالحها،	وثانيها	قوات	الصناديد	
الرغم	من	قلة	عديدها	كانت	تمثل	حالة	تحشيد	قبلي	ينذر	بحرب	قبلية	ملن	يواجهها	من	الثوار؛	ولها	
مشروعها	السيا�سي	الخاص	بها،	وثالثها	الجيش	الحر	غير	املمول	في	شتى	شؤون	تسليحه	من	أي	من	
هيئات	الثورة،	فبقي	على	شكل	كتائب	متناثرة	وغير	وازنة	وال	مؤثرة	عسكرًيا،	أمام	هذه	الحال	نجد	
التي	 تلك	 إياه؛	 العشائر	 التمويل،	وعدم	دعم	 في	أوضاع	عدم	 يمثل	حالة	وازنة	 لم	 الحر	 الجيش	 أن	
كانت	في	معظمها	موالية	للنظام	ورافضة	ومطاردة	لكل	من	يثور	من	أبنائها،	لذا	ذهب	بحثنا	إلى	تغطية	
الفصائل	العسكرية	لقوات	حزب	العمال	)قسد(	في	ما	بعد،	وقوات	الصناديد	بوصف	كل	منهما	يمثل	
كتلة	واحدة،	وذهبنا	في	تغطية	الجيش	الحر	إلى	مجموعات	كتائب	كانت	تتسم	بصفات	واحدة	وتابعة	
إلدارة	عسكرية	واحدة،	واتخذت	منهج	عمل	واحد	أو	خضعت	ألوضاع	متماثلة	في	سير	عملها،	وذلك	
ألن	كتائب	الحسكة-	باستثناء	لواء	شهداء	غويران-	متفرقة،	وال	يحوي	أي	لواء	منها	عدًدا	كبيًرا	أو	قوة	

تمثل	حالة	مستقلة	بذاتها.

 

	 كتائب اللواء 313أ.

بعد	تحرر	أول	بلدة	في	محافظة	الحسكة	)رأس	العين(	بفضل	كتائب	)غرباء	الشام(	غير	الحسكاوية؛	
توجه	الشباب	الثائر	أغلبه	إليها	لتشكيل	كتائب	انضوت	تحت	تشكيل	املجلس	العسكري	الذي	كان	
رة	-غرباء	 يأخذ	تسليحه	من	كتائب	)أحفاد	الرسول(	غير	الحسكاوية	أيضا.	استفادت	الكتائب	املحّرِ
الشام-	من	الحبوب،	بينما	بقيت	فصائل	الحسكة	بال	تمويل	رسمي	من	املجلس،	وال	إطعام	وال	ما	كان	
رأس	 دفاًعا	عن	 العمال	 ميليشيات	حزب	 مع	 الثالث	 املعارك	 الحرب(،	وخاضت	 )غنائم	 عليه	 يطلق	

العين.	
أنشأ	اللواء	/313/	املشكل	من	الهيئة	العامة	للثورة	عام	2012	معسكًرا	للتدريب	في	تل	أبيض	من	
شباب	وضباط	من	ريف	حمص	وريف	إدلب	بغرض	إيجاد	عمل	عسكري	ضد	النظام	في	املنطقة	بأيدي	
وال	 الحر،	 الجيش	 كتائب	 إليه	 فانضمت	 اللواء،	 وبقيادة	 وتسليحهم،	 تأهيلهم	عسكرًيا،	 بعد	 أبنائها	
سيما	تلك	التي	كان	عمادها	ثوار	القامشلي	وريفها.	فانضمت	كتيبة	عمرو	بن	معدي	يكرب	الزبيدي،	
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الكردية،	 آزادي	 وكتيبة	 الخطاب،	 بن	 عمر	 وكتيبة	 العسرة،	 جيش	 وكتيبة	 الظاهرية،	 شهداء	 ولواء	
ولواء	مشعل	تمو،	وسلحها	اللواء	)313(	حيث	بلغ	قوام	أبناء	القامشلي	منها	النصف	مقابل	النصف	

س	من	باقي	املحافظات.	في)02.2012()6(. املؤّسِ
	حرر	اللواء	بلدة	تل	حميس	بريف	القامشلي	الجنوبي	شباط	2012،	لضمان	تحرير	الريف،	وتسهيل	
انخراط	الشباب	الثائر	هناك	في	الثورة،	وتحديد	نفوذ	شبيحة	العشائر،	واستطاع	بمشاركة	كتائب	
النظام	 حاول	 القامشلي،	 مدينة	 حدود	 حتى	 الجنوبي	 الريف	 وتحرير	 عليها،	 السيطرة	 الشام	 أحرار	
تنفيذ	هجمات	عدة	الستعادة	تل	حميس،	ثم	أوكل	النظام	الحرب	لقوات	حزب	العمال	الكردية	لقاء	
تسليحها،	وفي	نيسان/	أبريل	)2013(	أطلقت	قيادة	اللواء	313	معركة	تحرير	القامشلي،	إال	أن	اللواء	
اقتصر	على	ضرب	املواقع	العسكرية	على	مشارف	املدينة	من	دون	استهدافها	أو	محاولة	دخولها)7(،	
العملية	الستجالب	دعم	 نفذت	 الدين	محيو(	 )محي	 الرائد	 بقيادة	 اللواء	 أن	قيادة	 بعد	 ما	 في	 ليثبت	
لها،	وإرساله	إلى	جبهات	الداخل	في	محافظات	أخرى)8(،	واستطاعت	الكتائب	املحلية	املذكورة	أعاله	
السيطرة	على	أحد	نقاط	التحكم	في	خط	أنابيب	النفط	القادم	من	حقول	النفط	في	الشمال	الشرقي	

والذاهب	إلى	مصافي	النظام	في	حمص	وبانياس)9(،	وأغلقته	من	دون	استثماره	في	شؤون	التمويل.	
لت	كتائب	من	املناطق	املحررة	في	ريف	تل	حميس	وجوارها	من	القبائل	أغلبها	من	دون	صراعات	 ِ

ّ
ك
ُ
ش

ا،	وقد	ضمت	كتائب	كردية	مثل	كتيبة	آزادي	ولواء	
ً
قبلية	أو	مصلحية	في	ما	بينها،	وكان	عملها	مشترك

مشتعل	تمو،	وتعاونت	مجتمعة	في	صد	هجمات	النظام	وحزب	العمال.	في	2014	خرج	اللواء	)313(	
كلت	بمعزل	عن	التمويل	والتذخير	صامدة	من	دون	تمويل	

ُ
بسالحه	وعتاده،	وبقيت	الكتائب	التي	ش

تستثمر	 ولم	 وغيرها،	 األركان	 هيئة	 الثورة	من	 أي	جهة	من	مؤسسات	 من	 أو	 العسكري	 املجلس	 من	
صوامع	حبوب	تل	حميس	بمخزونها	االستراتيجي	من	القمح،	ولم	تتناحر	في	ما	بينها،	ولم	يظهر	بينها	
أحرار	 كتائب	 النصرة،	واضطرار	 الدولة	ومصادرته	سالح	جبهة	 تنظيم	 تغول	 بعد	 قبلي.	 تعصب	 أي	
الشام	إلى	مبايعته؛	اضطر	قسم	قليل	من	ثوار	الكتائب	إلى	االنضمام	إلى	تنظيم	داعش	ملحاربة	النظام	
و)قسد(،	بينما	اضطر	قسم	آخر	إلى	الخروج	من	املنطقة	الستكمال	نشاطه	الثوري	في	إدلب	وريف	

حلب.	

https://bit.ly/3wY4azn	،)2012(	،العربي	الوطن	الحسكة«،	تحرير	عملية	»انطالق	فتحي،	وائل	)6(

https://bit.ly/3PImKmc	،)2013(	،نيوز	أورينت	القامشلي«،	معركة	بداية	يعلن	الحر	»الجيش	د.م،	)7(

)8(	مجد	وهيبة،	مقابلة	عبر	الوتساب	مع	أحمد	الحمو	من	مقاتلي	كتائب	ال	313	في	تل	حميس،	)15.05.2022(.

.https://bit.ly/3NAdfUi	،2013،	الشامية	الدرر	بالحسكة،	نفط	محطة	على	يسيطر	الحر	د.م،		9((

https://bit.ly/3wY4azn
https://bit.ly/3PImKmc
https://bit.ly/3NAdfUi
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	 قوات الصناديدب.

كلت	قوات	الصناديد	لحماية	مناطق	قبيلة	)شمر(	بعيًدا	عن	الثورة	وأهدافها،	وقد	أسسها	شيخ	
ُ
ش

القوى	 مع	 والتوفيقية	 املواربة	 السياسية	 بعالقاته	 يتميز	 كان	 الذي	 الجربا(	 دهام	 )حميدي	 القبيلة	
جميعها،	إذ	حرص	على	عدم	االصطدام	بكتائب	الجيش	الحر.	وبعد	تقدم	قوات	حزب	العمال	الكردي	
PKK	على	حساب	الجيش	الحر	في	بلدات	اليعربية	وجزعة،	كان	قد	جهز	فصيل	الصناديد	الذي	اشترك	
مع	حزب	العمال	في	قتال	الجيش	الحر	في	بلدة	تل	حميس	وما	بعدها.	اعتمد	على	عناصر	من	قبيلته	في	
البداية،	وعندما	حصل	على	نسبة	من	آبار	النفط	منحته	إياها	)قسد(	استغل	الحاجة	املادية	للناس،	
واستغل	 املنطقة(،	 )حماية	 تحت	مسمى	 املحيط	 القبلي	 الجوار	 من	 املرتزقة	 بعض	 على	ضم	 وعمل	
الثورة،	 مبادئ	 عن	 بعيًدا	 املنطقة	 حكم	 في	 عن	حصة	 الباحث	 ملشروعه	 للتحشيد	 القبيلة	 عصبية	
مع	طرحه	مشروًعا	خاًصا	بقبيلة	شمر	وحقها	في	إمارة	مستقلة	إذا	ساعدت	الظروف)10(،	وقد	لعب	
على	عامل	عصبية	القبيلة	لضمان	تأييد	أغلبية	القبيلة	إياه،	ومحاربة	الثوار	منها.	وقد	عينته	)قسد(	
لتمويل	 النفط	 آبار	 من	 مهمة	 وحصة	 مالية	 امتيازات	 ومنحته	 الجزيرة،)11(	 ملقاطعة	 ا	

ً
مشترك حاكًما	

عمله	العسكري	والتحشيدي	لصالح	)قسد(،	وضمان	إنجاح	مشروعها.
بقيادة	 الشدادي	 في	 معارك	 عنصًرا	 	150 على	 يزيد	 ال	 مما	 املكون	 الصناديد	 فصيل	 خاض	 وقد	
تنظيم	 لدحر	 التحالف	 من	 املدعومة	 )قسد(	 عمليات	 في	 واشترك	 داعش،	 ضد	 و)قسد(	 التحالف	
ا	عن	رواتب،	

ً
داعش	في	الرقة،	ثم	قطعت	)قسد(	اإلمداد	املالي	عنه،	وانشق	عناصره	أغلبهم	عنه	بحث

الحدود،	وتستفيد	 في	حماية	 أو	قوات	أخرى	وليدة	تشتغل	مع	)قسد(	 نفسها	 فاتجهوا	نحو	)قسد(	
ا	عن	دور	في	املرحلة	القادمة،	

ً
من	التهريب.	ثم	نسق	مع	الروسيين	للقاء	معهم	في	قاعدة	حميميم	باحث

فهو	يعتمد	البراغماتية،	وينظر	إلى	األوقات	العصيبة	أنها	يمكن	أن	تكون	في	الوقت	نفسه	أوقاًتا	جيدة	
بعيًدا	عن	حسابات	الثورة	ومطالب	الحرية	والعدالة)12(. 

	 وحدات حماية الشعب التابعة لحزب العمال الكردي التركي PKKت.

أسسها	حزب	االتحاد	الديمقراطي	وأشراف	األمن	السوري	عليها	في	محافظة	الحسكة،	عناصرها	

https://www.youtube.com/ الرابط	 تلفزيوني،	 لقاء	 في	 إمارة	 تكوين	 في	 القبيلة	 حق	 عن	 الدهام	 حميدي	 عبر	 	)10(
 watch?v=FQWOgHhF27U

ة	من	البعث	إلى	الثورة،	سلسلة	تقييم	حالة	)قطر:	املركز	
ّ
)11(		محمود	الحسين،	عشائر	الجزيرة	والفرات	في	سورية:	التحالفات	الهش

العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2022(،	ص5.

https://bit.ly/3LQqM8V	،)2018(	،قلمون	مجلة	5،	ع:	واإلمكانات«،	األدوار	السورية:	والثورة	»العشائر	صالح،	الحاج	رشيد	)12(

https://www.youtube.com/watch?v=FQWOgHhF27U
https://www.youtube.com/watch?v=FQWOgHhF27U
https://bit.ly/3LQqM8V
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تخريب	 السلمي	 الحراك	 في	 مهمتها	 كانت	 تركيا.	 في	 قنديل	 من	جبال	 وقيادتها	 السوريين،	 األكراد	 من	
التظاهرات	وضربها،	ثم	انتقلت	في	مرحلة	العسكرة	إلى	قتال	الجيش	الحر.

مناطق	شمال	شرق	سورية،	 النظام	من	 انسحبت	قوات	 2012	عندما	 عام	 بداية	ظهورها	 كانت	
بمن	 والنساء	 للذكور	 اإللزامي	 التجنيد	 على	 الوحدات	 تعتمد	 الكردية)13(.	 الوحدات	 لقوات	 وسلمتها	
فيهم	األحداث	في	ضم	املقاتلين	إلى	صفوفها،	وعلى	تطوع	من	هم	دون	18	سنة،	وهي	حزب	قديم	عمل	
الوحدات	 العرب)14(.	تمكنت	 لتركيا	وكره	 العداء	 إعادة	إحياء	كردستان،	وغرس	 في	 أفكاره	 على	نشر	
من	السيطرة	على	رأس	العين	بدعم	من	قوات	النظام،	وعلى	قرى	بريف	حلب	الشمالي	بعد	معارك	مع	
فصائل	الجيش	الحر.	وبعد	دخول	التحالف	الدولي	في	الحرب	على	داعش	واستخدامها	في	هذه	الحرب	
سميت	بـ	)قوات	سوريا	الديمقراطية	–	قسد(،	وبدعم	من	التحالف	الدولي	استطاعت	السيطرة	على	
ريف	الحسكة	ودير	الزور	والرقة	وريفها	وريف	حلب	الشرقي.	يقود	وحدات	حماية	الشعب	»سيبان	حمو«	
السياسية	»صالح	 الناحية	 اما	من	 الدفاع	الشعبي	–	»فهمان	حسين«،	 -	قوات	 	HPG	قوات	قائد	ايضا	قبل	ومن
مسلم«	قائد	حزب	االتحاد	الديمقراطي.	ويظهر	جليا	ارتباط	الوحدات	بإقليم	كردستان	العراق	من	خالل	النظام	
تدريب	 الى	 باإلضافة	 في	غرب	كردستان)15(.	 اساسيه	 نفسها	كقوة	 تنظم	 االولى:	 املادة	 لها،	فتنص	 الناظم	 الداخلي	

العناصر	في	اقليم	كردستان	واشراف	قيادات	االقليم	في	قيام	معسكرات	تدريب	داخل	سوريا.	وتضم	الوحدات	

الدولة	 تنظيم	 ضد	 الوحدات	 جانب	 إلى	 للقتال	 أجانب	 مقاتلين	 ضمت	 التي	 العاملية	 الحرية	 كتيبة	
وفصائل	الجيش	الحر،	بهدف	الدفاع	عن	الغرب	في	مواجهه	الحركات	الجهادية)16(. 

املنطقة،	 إلدارة	 الذاتية	 باإلدارة	 يسمى	 ما	 سيطرتها	 مناطق	 في	 الكردية	 الوحدات	 شكلت	 وقد	
بقي	 بينما	 االستراتيجية،	 ورسم	 القيادية	 باألدوار	 لنفسها	 واحتفظت	 ا،	 إال	صوريًّ العرب	 تشرك	 ولم	
لقاء	أجور	شهرية	توزعها	من	ضرائبها	املفروضة	 العرب	مجندين	إجباريين	ضمنها،	مع	قسم	متطوع	
على	النشاط	كله،	ومن	عائدات	حقول	النفط	في	منطقة	سيطرتها	التي	تشكل	أغلب	احتياطي	الدولة	
السورية	إضافة	إلى	معملي	الغاز	بالسويدية	والشدادي.	وقد	جرفت	قرى	عربية	كثيرة	في	مسيرة	حربها	
كبير	 عدد	 واعتقل	 مدنًيا،	 	)40( من	 أكثر	 قتل	 براك	حيث	 تل	 في	 ما	حصل	 منها	 الحر،	 الجيش	 ضد	
وقرى	 والحسينية	 تل	حميس	 قرى	 في	 العرب	 بحق	 العرقي	 التطهير	 جرائم	 وارتكبت	 املدنيين)17(،	 من	

)13(	مجموعة	من	الباحثين،	قوات	سوريا	الديمقراطية	العناصر	املكونة	والهيكلية	الحاكمة،	)تركيا:	مركز	األناضول	لدراسات	الشرق	
األدنى،	2020(،	ص4.

)14(	مجد	وهيبة،	مقابلة	عبر	واتساب	مع	أسامة	منصور	الهاللي	قائد	لواء	مشعل	تمو	سابًقا،	)09.06.2022(.

)15(		بدر	مال	رشيد،	البنى	العسكرية	واالمنية	في	مناطقة	االدارة	الذاتية،	)اسطنبول،	مركز	عمران،	2017(،	ص17.

)16(		ماتيو	بوجليز،	املتطوعون	األجانب	في	صفوف	وحدات	حماية	الشعب	الكردية،	عين	أوروبية	على	التطرف،	2019،
 https://bit.ly/3PxrjQd.

)17(	خولة	حسن	الحديد،	»جرائم	حزب	العمال	الكردستاني	بين	العنصرية	والعمالة«،	األيام	السورية،	)2020(،

https://bit.ly/3PxrjQd
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ريف	جزعة	حتى	إن	منظمة	إمنستي	الدولية	نشرت	في	موقعها	قراًرا	بعّدها	ممارسات	ترقى	إلى	جرائم	
حرب)18(.

	 لواء شهداء غويرانث.

مختلف	 من	 اللواء	 ويتكون	 الظفير)19(.	 عشيرة	 من	 الخليف(	 )سامر	 بقيادة	 	2012 عام	 س	 ّسِ
ُ
أ

ألوية	أحفاد	الرسول	غير	 العين	من	خالل	 في	رأس	 150	مقاتل،	تسلح	عبر	معاركه	 العشائر	بتعداد	
إلى	بلدة	 إلى	الداخل	 التي	كانت	تتسلم	السالح	وتخزنه	باسم	الحسكة	ثم	ترسل	معظمه	 الحسكاوية	
في	الحسكة	بقيادة	)حسن	 الفردي	للمجلس	 )كنصفرا(	بريف	إدلب،	وتترك	بعًضا	من	قطع	السالح	

العبد	هللا(.	
ورأس	 في	مركدة	 معارك	عدة	 الفهري(.	خاض	 وعياض	 الحسكة	 )شهداء	 كتيبتي	 من	 اللواء	 كل	

ُ
ش

العين،	وفي	)12.2012(،	اشتبك	اللواء	مع	مليشيات	حزب	العمال	الكردية	املدعومة	من	نظام	األسد	
في	معارك	عدة	للدفاع	عن	رأس	العين	املحررة،	اشترك	اللواء	في	معارك	تحرير	الشدادي،	وتحرير	حقل	

العمر	النفطي	ورابط	على	جبهة	مطار	دير	الزور.
عام	/2014/	تقدم	تنظيم	الدولة	باتجاه	الشدادي؛	ما	اضطر	اللواء	إلى	االنسحاب	إلى	حي	غويران	
بمدينة	الحسكة	الذي	لم	يدخله	النظام؛	لوجود	مقرات	للجيش	الحر	وحركة	أحرار	الشام	اإلسالمية،	
وعناصرها	أغلبهم	من	أبناء	الحي.	وهناك	اشتبك	اللواء	مع	قوات	حزب	العمال	PKK	وقوات	النظام،	
وبعد	حصار	النظام	وقوات	حزب	العمال	الحي،	وقطع	خطوط	اإلغاثة	واإلمداد،)20(	اضطر	اللواء	إلى	
التفاوض	وتم	االتفاق	على	خروج	املقاتلين	مع	عائالتهم	من	الحسكة،	األمر	الذي	أدى	إلى	فرط	عقد	
وانتقل	 التنظيم،	 التي	يسيطر	عليها	 الشدادي	 العزيز	ومدينة	 إلى	جبل	عبد	 املقاتلين	 اللواء،	وتوجه	

البقية	فيما	بعد	إلى	ريف	حلب	وإدلب	ثم	إلى	منطقة	غصن	الزيتون.	

بعد	عرضنا	الفصائل	املذكورة	أعاله	نشير	إلى	معاناة	ثوار	الحسكة	من	عرب	وكرد	حرَبين؛	واحدة	

 https://bit.ly/3Q5b9Oc

)18(		د.م،	لم	يعد	لنا	مكان	نذهب	إليه،	إمنستي	الدولية،	)2015(،
 https://www.amnesty.org/ar/latest/news/201510//syria-us-allys-razing-of-villages-amounts-to-war-crimes/

)19(	مجد	وهيبة،	مقابلة	عبر	واتساب	مع	صدام	العليوي،	أحد	قيادات	لواء	شهداء	غويران،	)01.06.2022(.

)20(		محمد	حسين،	»نزوح	10	آالف	من	حي	غويران	بالحسكة	والنظام	يهدد	بتدمير	الحي«،	أورينت	نت،	)2014(،
 https://bit.ly/3x1e6qt

https://bit.ly/3Q5b9Oc
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/10/syria-us-allys-razing-of-villages-amounts-to-war-crimes/
https://bit.ly/3x1e6qt
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العربي،	 الجانب	 في	 العشائرية	 املشيخات	 هي	 اجتماعًيا	 ومؤثرة	 مضمرة	 وأخرى	 النظام،	 مع	 ظاهرة	
بالشارع	 لإلمساك	 الكردية	 األحزاب	 نشاط	 في	 املضمرة	 الثانية	 حربهم	 تمثلت	 فقد	 الكرد	 الثوار	 أما	
في	الحراك	الكردي	الشبابي	املستقل	الذي	تجاوز	نخبه.	ولدت	املعاناة	الواحدة	حالة	من	التآخي	بين	
املتظاهرين	نجم	عنه	في	مرحلة	العسكرة	تشكيل	كتائب	جيش	حر	كردية	وعربية،	أو	كتائب	مختلطة	
العناصر،	عملت	جميعها	بتمويل	ذاتي.	قبالة	ذلك	كانت	رؤية	املجلس	الوطني	السوري	ثم	االئتالف	
الرؤية	 عن	 	

ً
تساؤال يثير	 ما	 وهو	 بالحسكة،	 الحر	 الجيش	 تمويل	 عدم	 على	 تنص	 املعارض	 السوري	

كلت	في	هذه	املؤسسة،	واملؤثرين	فيها	والراسمين	خططها،	ذلك	كله	ولد	حالة	من	الضعف	في	
ُ
التي	ش

التسليح	واإلمكانات،	وهو	ما	أثر	في	بنيتها	ومسيرة	عملها،	وجعل	قسًما	من	أبناء	الحسكة	على	اختالف	
مثل	 من	 سوري	 امتداد	 ذات	 عسكرية	 فصائل	 إلى	 االنتساب	 خيارين؛	 أحد	 إلى	 يضطرون	 مشاربهم	
كتائب	الفاروق،	وأحفاد	الرسول،	وغرباء	الشام	-التي	لم	يكن	لهم	دور	قيادي	فيها،	وال	مجال	لتوجيه	
رؤيتها	بخصوص	املنطقة-	أو	االنتساب	إلى	فصائل	إسالمية	سواء	كان	املنتسبون	إسالميي	التوجه	أو	
ثم	 الشام	 النصرة	وأحرار	 إلى	جبهة	 بًدا	من	االنتساب	 النظام،	فلم	يجدوا	 العمل	ضد	 إلى	 مضطرين	

تنظيم	الدولة	اإلسالمية	في	ما	بعد.	

الرقة. 2

هي	 واحدة	 أرومة	 إلى	 تعودان	 اللتان	 والعفادلة	 الولدة	 وأقدمها	 أهمها	 عدة،	 عشائر	 الرقة	 تضم	
البو	شعبان،	إضافة	إلى	مهاجرين	استقروا	فيها	منذ	عقود	من	)السخنة،	والسفيرة،	وإدلب،	وحلب،	
	حيويا	الستثمارات	مهاجرة	استقرت	فيها	مع	عدم	وجود	

ً
التنوع	في	سكانها	وعّدها	مجاال ومنغ(.	هذا	

	في	تطورات	تقدم	داعش	وقسد.	وبعد	
ً

ا	لسكانها،	شكل	عامال
ً
نواة	مدينية	أولى	ثابتة	تشكل	أفًقا	مشترك

سيطرة	حزب	البعث	على	السلطة	كرس	العشائرية	وربط	العشائر	به،	ما	زاد	من	الحالة	التنافسية	بين	
قاطنيها،	ذلك	كله	عزز	مشاعر	االنتماء	إلى	املكان،	وأنه	ليس	وطًنا	نهائًيا	يملك	قابلية	التذويب	املحلولي	

لسكانه	وأفراده	جميعهم)21(. 

وجود	 من	 وريفية	 قبلية	 بيئتهم	 بوصف	 الرقة	 أبناء	 بين	 املوقف	 كان	 السورية	 الثورة	 بداية	 ومع	
مهاجرين	حضر	من	مدن	أخرى	متنوًعا،	وحكمت	القبلية	املوقف	بصورة	واضحة،	وقد	كانت	قبيلة	
قبيلة	 موقف	 كان	 بينما	 للثورة،	 مناصرة	 القبائل	 وأقوى	 أولى	 خصوًصا	 الناصر	 عشيرة	 	– الولدة	
العفادلة	مؤيًدا	للنظام	باستثناء	نخبة	من	أفرادها	املثقفين،	في	حين	ذهبت	القبائل	املوالية	للنظام	

)21(		انظر:	معبد	الحسون،	»الرقة	من	العشيرة	إلى	املدينة«،	)د.م:	معهد	العالم	للدراسات،	2017(،	ص4.
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بعد	تحرير	الرقة	إلى	االنتماء	إلى	داعش	للفتك	بمن	ثار.

لت	فصائل	عدة	من	قبيلة	الولدة،	منها	)لواء	أحرار	الطبقة	بقيادة	محمود	الشيخ،	لواء	أويس	 ِ
ّ
ك
ُ
	ش

القرني	بقيادة	عبد	الفتاح	الشيخ	الحاج	عبد،	كتيبة	محمد	بن	عبد	هللا،	لواء	ثوار	الرقة(.	

	 لواء أويس القرنيأ.

ل	اللواء	بمدينة	مارع	في	أيار/	مايو	2012	من	قبل	)عبد	الفتاح	الشيخ	أبو	محمد(	ومجموعة	 ِ
ّ
ك
ُ
ش

من	ثوار	عشيرة	الناصر	بحوالى	300	مقاتل	بتمويل	ذاتي،	ثم	من	تبرعات	ممولين	مدنيين	في	الخارج	من	
املهاجرين	من	أبناء	القبيلة	وخارجها،	ما	أعطاه	فيما	بعد	رؤية	مستقلة	عن	املمولين	من	ائتالف	وغيره.
في	تموز/	يوليو	2012	اشترك	اللواء	في	تحرير	مسكنة،	ثم	خاض	معركة	تحرير	دب�سي	عفنان	التي	
تعد	بوابة	الرقة	من	جهة	حلب،	وأولى	معارك	بدء	تحرير	أراض	من	محافظة	الرقة	في	آب/	أغسطس	
2012،	قاتلت	كتائب	كثيرة	تحت	قيادة	اللواء،	ولكن	بعد	تحرير	الطبقة	في	كانون	الثاني/	يناير	2013 
إلى	أحرار	 اللواء،	وانضمتا	 استقلت	هذه	الكتائب،	فخرجت	كتيبتا	أحرار	الطبقة	وأحرار	الرقة	من	
الشام،	كان	السبب	املباشر	لهذا	الخروج	تعيين	مؤسس	اللواء	)عبد	الفتاح	الشيخ(	الرقيب	املنشق	
)أبو	قتادة(	قائًدا	عسكرًيا	للواء،	وهو	من	عشيرة	العجيل	التي	مارست	التشبيح	للنظام،	ما	ولد	ردة	فعل	
عند	املقاتلين	األوائل،	إضافة	إلى	النظرة	الفوقية	لدى	هؤالء	القادة	من	عشيرة	الناصر	التي	امتلكت	
ملنظور	 وفًقا	 أدنى	 قبلية	 مرتبة	 في	 تقع	 التي	 للولدة	 التابعة	 العشائر	 بعض	 تجاه	 الولدة	 قبيلة	 قيادة	
إقطاعي	بحسب	ذهنية	بعضهم	في	سيادة	عشيرة	الناصر)22(،	ما	دفع	باتجاه	االنشقاقات	املذكورة.	أما	
األسباب	العميقة	التي	برزت	بعد	تحرر	املناطق	هي	اختالف	املوقف	حول	الغنائم	والدعم،	فقد	كان	
موقف	عبد	الفتاح	الشيخ	يتمركز	حول	ضرورة	نظافة	الدعم،	وعدم	االستفادة	من	الغنائم	املدنية	
	عاًما،	بينما	لم	يهتم	قادة	الكتائب	املنفصلة	عنه	بمصدر	التمويل،	بينما	اغتنمت	كتيبة	

ً
التي	تعد	ماال

100	ألف	طن	من	القمح،	فوزعت	مخصصات	األفران،	 أحرار	الطبقة	صومعة	البوعاص	بمخزون	
وباعت	البقية	ألغراض	التسليح	والتمويل.

	لواء	التوحيد	املكون	من	أبناء	
ً
مع	تقدم	داعش	في	الرقة	ومحاولتها	السيطرة	عليها،	حاصرت	أوال

املحافظات	األخرى	خصوًصا	أبناء	مدينة	منغ	من	سكان	الرقة،	فصادرت	سالحه،	ونفت	عناصره	إلى	
ريف	حلب،	بعد	ذلك	دعي	عبد	الفتاح	الشيخ	–	قائد	لواء	أويس	القرني	إلى	مؤتمر	دولي	في	إسبانيا،	
فخرج	إلى	تركيا	للسفر،	عند	ذلك	قصف	النظام	مقر	لواء	أويس	القرني،	فقتل	القائد	العسكري	للواء	
)محمد	أحمد	الفرج	-أبو	حمود(،	وبقي	اللواء	بال	قيادة،	فعاد	عبد	الفتاح	الشيخ	قبل	إتمام	رحلته،	

)22(	مجد	وهيبة،	مقابلة	عير	واتساب	مع	محمود	علي	الناصر،	)11.06.2022(.
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واعتقلت	 سالحه،	 على	 وسيطرت	 فحاصرته،	 اللواء،	 داعش	 هاجمت	 الرقة	 إلى	 وصوله	 قبل	 ولكن	
النظام،	وطالبته	داعش	بتسليمهم	 مقاتليه،	وحلته،	حينئذ	كان	يحتفظ	بحوالى	خمسين	أسيًرا	من	
)23(،	وفي	أثناء	عملية	التبادل	تعرض	 لها،	فرفض،	إلى	أن	قرر	أن	يبادلهم	مع	النظام	مقابل	36	معتقالً
لكمين	من	النظام	وشبيحة	عشيرة	العجيل،	ليعتقله	النظام	على	حاجز	)أثريا(،	واستمر	اعتقاله	أربعة	
رين،	وسطوة	أحدهم	)املهندس	لؤي	سلهب(	املرجع	في	الطائفة	 أشهر،	ثم	خرج	بواسطة	األسرى	املحرَّ
العلوية،	وذهب	إلى	شمال	حلب،	وفي	2015	طلب	منه	األميركيون	تشكيل	قوة	عربية	من	الرقة	ومن	

كبار	ثوار	العشائر	لحرب	داعش،	ولكن	اشترطوا	أن	يكون	الجميع	تحت	إمرة	)قسد(،	ورفض.

      
	 لواء ثوار الرقةب.

من	 عي�سى(	 أبو	 علوش	 )أحمد	 بقيادة	 الرقة	 مدينه	 في	 سلوك	 بلدة	 في	 	2012 عام	 اللواء	 سس	
ُ
أ

قبيلة	الولدة)24(.	يضم	اللواء	في	صفوفه	أفراًدا	من	مختلف	العشائر	في	الرقة،	وقد	بلغ	عدد	مقاتليه	
في	 واشترك	 املعارض،	 لالئتالف	 التابع	 العسكري	 املجلس	 يتبع	 وهو	 داعش،	 قتال	 قبل	 1500مقاتل	
معارك	تحرير	مدينه	تل	أبيض،	وتحرير	مدينه	الرقة،	وله	نقاط	رباط	على	جبهات	مع	النظام	السوري	

في	الفرقة	)17(.	
في	آب/	أغسطس	2013	استقر	األمر	بالرقة	باستقرار	ثالث	قوى	عسكرية	كبيرة	هي	جبهة	النصرة	
وأحرار	الشام	وتنظيم	الدولة	اإلسالمية،	بقي	لواء	ثوار	الرقة	الوحيد	من	الجيش	الحر	في	الرقة	يعاني	
أزمة	ابتالع	أحد	القوى	الكبرى	إياه،	فوقف	أمام	خيار	االنتماء	إلى	أحد	املكونات	العسكرية	الثالثة،	
واختار	االنتماء	إلى	جبهة	النصرة	لضمان	عدم	ابتالعه،	كان	تعداد	جبهة	النصرة	300	مقاتل،	في	حين	
بلغ	عدد	مقاتلي	لواء	ثوار	الرقة	1200	مقاتل،	فصار	القوة	الضاربة	لها،	أصبح	مركز	القيادة	في	مقام	
أويس	القرني	-مختلف	عن	لواء	أويس	القرني	طبًعا-	فجرت	داعش	ببداية	معاركها	مع	جبهة	النصرة	
املقام	–	املقر،	وبدأت	املعارك	مع	داعش	التي	استمرت	/17/	يوما)25(،	ما	أدى	إلى	هزيمة	أحرار	الشام،	
وذهبت	باتجاه	دير	الزور،	وذهبت	الجبهة	مع	لواء	ثوار	الرقة	باتجاه	صرين	بريف	حلب،	يالحظ	أنه	مع	
دخول	تنظيم	الدولة	مدينة	الرقة	خاض	اللواء	معارك	مع	التنظيم	أدت	إلى	هزيمة	اللواء،	وانسحابه	

من	املدينة	باتجاه	صرين	في	ريف	حلب	الشرقي	في	2014.
ومع	إنشاء	قوات	التحالف	الدولي	ضد	تنظيم	الدولة	)قوات	سوريا	الديمقراطية(،	انضم	اللواء	

)23(	مجد	وهيبة،	مقابلة	عبر	واتساب	مع	محمد	حرشة،	)13.06.2022(.

)24(		مجد	وهيبة،	مقابلة	عبر	واتساب	مع	عبد	الرزاق	الشالش،	كاتب	وباحث	في	الشأن	السوري	واحد	قيادات	الثورة	في	الرقة،	بتاريخ	
.2022/5/29

)25(		معبد	الحسون،	الرقة	والثورة	من	التحرير	الى	التدمير،	)اسطنبول،	دار	موزاييك،	2020(،	ص124.
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الرقة،	ظهرت	 أبيض	وعين	عي�سى	ومدينه	 تل	 في	 الدولة	 تنظيم	 املعارك	ضد	 في	 القوات،	وشارك	 إلى	
)قسد(	 الرقة،	وقامت	 في	مدينة	 أي	دور	 إعطائها	 قياداته	وعدم	 تهميش	 نتيجة	 اللواء	 بين	 الخالفات	
في	محافظة	 الجبرية	 اإلقامة	 رهن	 عي�سى(،	ووضع	 )أبو	 واعُتقل	 اللواء،	 في	صفوف	 اعتقاالت	 بحملة	
أخرى	بمدينة	القامشلي	ملدة	3	سنوات.	ثم	أعيد	إلى	منزله	بإقامة	جبرية	بوساطة	أميركية	2021م	لئال	
بقتال	 بدأ	 وإنما	 الحر،	 الجيش	 في	معارك	ضد	فصائل	 اللواء	 لم	يدخل	 اغتياله	من	قبل	قسد،	 يتم	

النظام	السوري،	ومن	ثم	تنظيم	الدولة،	وانتهى	اللواء	بذلك.	

	 كتيبة القادسيةت.
أبناء	مدينة	 أغلبه	من	 الرقة،	شبابها	 بلدة	سلوك	شمال	 في	 الرقة	 في	محافظة	 لت	 ِ

ّ
ك
ُ
أول	كتيبة	ش

وعبر	 خارجيين،	 داعمين	 من	 تمويلها	 وكان	 مقاتل،	 	100 بحوالى	 القبائل	 مختلف	 من	 وقراها	 سلوك	
رياض	الحسن	عضو	املجلس	الوطني	واالئتالف	في	ما	بعد،	شاركت	في	تحرير	بلدتي	سلوك	وتل	أبيض،	
ويقودها	فيصل	البللو	من	قبيلة	)جيس(،	وينحدر	رياض	الحسن	عضو	املجلس	الوطني	عن	مدينة	
لفيصل	 يورو	 	200.000 الحسن	 رياض	 أعطى	 نفسها،	 القبيلة	 الكلبة،	وهو	من	 الزور	من	قرية	 دير	

البللو	مكافأة	تحرير	تل	أبيض)26(،	وهو	الذي	أصبح	في	ما	بعد	من	قيادات	داعش.
انضمت	الكتيبة	قبل	تحرير	الرقة	إلى	كتائب	أحرار	الشام،	بعد	تحرير	سلوك	ُحررت	تل	أبيض،	
واستقرت	الفصائل	في	تل	أبيض،	فبايع	)البللو(	جبهة	النصرة،	فرفض	مقاتلوه	البيعة،	وبقوا	مستقلين	
الشام	 أحرار	 كتائب	 إلى	 انضمت	 	2013 بداية	 وفي	 مستقلة،	 بصورة	 الكتيبة	 وعملت	 لشهرين،	 عنه	
وتشتتهم،	 داعش،	 أمام	 الزور	 دير	 معارك	 في	 الشام	 أحرار	 بعد	خسارة	 وذابت	ضمنهم،	 اإلسالمية،	
إلى	 في	شمال	حلب،	وانضموا	 2015،	وأعادوا	تشكيلها	 بداية	 في	 القادسية	من	جديد	 تجمع	أعضاء	

عملية	نبع	السالم.		

	 لواء املنتصر باهللث.
س	نهاية	2012	قبل	عملية	تحرير	مدينة	الرقة	من	قبل	وجاهات	اجتماعية	بهدف	حماية	خط	 ّسِ

ُ
أ

ا،	وهي	التي	يسكنها	غالبية	من	قبيلة	
ً
العفادلة،	أي	املنطقة	من	الرقة	غرًبا	انتهاء	بقرى	األحوس	شرق

لقبيلة	 التابعة	 الذياب	 عشيرة	 من	 الكريم	 كريم	 هم	 منشقين	 شرطة	 ضباط	 ثالثة	 قاده	 العفادلة،	
العفادلة،	وإبراهيم	العبد	هللا	من	عشيرة	املدلج	–	عفادلة،	وفايز	الكاطع	من	عشيرة	البريج-	عفادلة	
أيًضا.	ويروي	ناشطون	أنهم	في	مرحلة	تحرر	الريف	قبلوا	بالتفاوض	مع	النظام	عبر	وسيط	لحمايتهم	
من	القصف،	وتزويدهم	باملازوت	مقابل	أن	يحمي	اللواء	محطة	الجركة	النفطية	بريف	الرقة	الشرقي،	

)26(		-	مقابلة	شخصية	مع	عبد	الرزاق	شالش	عبر	الواتساب	بتاريخ	2022/6/13م	قال	فيها	أنه	حضر	تسليم	املبلغ	
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ويقدم	النظام	خمسة	ماليين	ليرة	سورية	شهرًيا	لقاء	ذلك،	واتفقوا	على	ذلك.	وبعد	تحرر	الرقة	انتهى	
إلى	 إلى	خارج	سورية،	واحد	 اللواء	 الرقة	خرج	قادة	 النصرة	على	مدينة	 االتفاق،	وبعد	سيطرة	جبهة	

اإلمارات،	والثاني	إلى	السويد،	والثالث	فايز	الكاطع	في	تركيا	بعد	تسليمه	سالح	اللواء.	

دير الزور. 3

تعد	منطقة	دير	الزور	من	املناطق	العشائرية	في	منطقة	الجزيرة،	كبرى	القبائل	املنتشرة	في	املنطقة	
ارة،	إضافة	إلى	عدد	من	القبائل	والعشائر	ذات	التعداد	الكبير	نسبًيا.	

ّ
وأهمها	قبيلتا	العكيدات	والبك

بتظاهرات	مثلت	قوة	 املدينة	 املدينة	بزخم،	فنزلت	 أبناء	 السلمي	شارك	 الثورة	والحراك	 اندالع	 عند	
وأغلبية	لها	وزنها،	ونظًرا	إلى	نشاط	شخصيات	معارضة	للنظام	في	تنظيم	الحراك،	وضبط	سلميته،	
دفع	النظام	نحو	استفزاز	أبناء	املدينة،	وضرب	بقسوة،	واستشهد	كثيرون،	ما	دفع	باتجاه	تسليحها،	
تميزت	بنضج	حراكها	املدني،	إذ	خرجت	العائالت	كاملة،	ونفذت	تظاهرات	مليونية	من	نساء	ورجال	
وشيوخ	وأطفال،	وهذا	ما	أخاف	النظام،	فأمعن	في	حرفها	عن	سلميتها،	قبالة	ذلك	نشطت	مجموعة	
وتنظيمها	 سلميتها	 على	 املحافظة	 حاولت	 املدينة،	 أبناء	 من	 التجربة	 ذوي	 من	 املثقف	 الشباب	 من	
جملة	 من	 كان	 املنظم	 العمل	 هذا	 ومعلمين،	 وقضاة	 ومحامين	 أطباء	 من	 ومدروسة	 واعية	 بطرائق	
توجيهات	املثقفين	وناشطين	إسالميين	وأئمة	مساجد	ومعارضين	قديمين	للنظام،	وتخطيطهم،	ولم	
خطة	 ووعيهم	 بطشه،	 درجة	 لوعيهم	 باملثل	 النظام	 عسكرة	 مع	 التعامل	 في	 الطعم	 املنظمون	 يبتلع	
النظام	لعسكرة	الثورة،	لكن	أبناء	الريف	من	العشائر	أمام	العنف	املفرط	اندفعوا	إلى	حمل	السالح	
ومحاربة	النظام	سواء	في	داخل	مدينة	دير	الّزور	أم	في	ريفها،	وقد	استطاعت	الفصائل	املسلحة	تحرير	

ريف	املحافظة	بصورة	شبه	كاملة	وفي	وقت	باكر	من	مرحلة	الحراك	املسلح.	

	 جيش القادسيةأ.

البصيرة	 في	مدينة	 ل	 ِ
ّ
ك
ُ
املسلحة،	وش املواجهة	 إلى	 الثورة	 انتقال	 بداية	 مع	 القادسية	 س	جيش	 ّسِ

ُ
أ

بـ	)نمر(،	 من	قبل	مجموعة	ثوار	من	مناطق	عدة	متجاورة،	قائده	املالزم	أول	فاضل	الخضر	امللقب	
تنقلت	القيادة	بين	قادة	عدة،	وفي	2013	بعد	إصابة	قائده	)نمر(	انُتخب	)إبراهيم	العطية	أبو	بكر(	من	
عشيرة	)البكير(،	ضم	اللواء	مقاتلين	من	انتماءات	قبلية	عدة	من	قرى	البصيرة،	والصبحة،	والدحلة،	

وجديد	بكارة،	وجديد	عكيدات،	وخشام،	والصالحية.
معارك	 في	 أسهم	 وقد	 أخرى،	 من	محافظات	 الجيش	 منشقي	 مع	 	250 مقاتليه	حوالي	 وبلغ	عدد	 	
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عدة	من	أهمها	معارك	تحرير	)بلدة	الصور،	ودوار	املعامل،	وحاجز	مراط،	وحاجز	البصيرة،	وحاجز	
وكانت	 املعاهد(.	 الصناعية،	وبعض	 والثانوية	 الزور)27(،	 بدير	 السيا�سي	 األمن	 الحلبية،	وتحرير	فرع	
منطقة	عمله	في	ثالثة	قطاعات	باملدينة،	وهي	)الجبيلة،	وحويجة	صكر،	والصناعة(.	عمل	عبر	منتسبيه	
من	مختلف	القبائل	على	ضبط	عدد	من	الخالفات	القبلية	وخالفات	السيطرة	على	اآلبار	بين	النصرة	
والقبائل	في	خشام	في	محيط	مدينة	دير	الزور	على	تقاسم	فوائد	آبار	النفط،	ولعب	دوًرا	في	فك	أزمات	
في	 العاملة	 كتيبة	حمزة	 للواء	 وتتبع	 السالم()28(،	 )قوات	حفظ	 بـ	 القرى	 بعض	 بين	 حتى	سمي	 قبلية	
ريف	دمشق.	كان	تمويل	اللواء	ذاتًيا	ومن	غنائم	حروبه	مع	النظام،	استطاعت	بعض	الكتائب	املنتمية	
على	 باالستحواذ	 تمويلها	 والصالحية(	ضمان	 بكارة،	 )الدحلة،	وجديد	 كتائب	 مثل	 البكارة	 قبيلة	 إلى	
حصة	من	النفط	الذي	استولت	عليه	قبيلتهم	)البكارة(	في	الريف	الشمالي	للكسرة،	وتنفعت	)كتيبة	
خشام(	من	عشيرة	)العنابزة(	التابعة	لقبيلة	البكير	أيًضا	من	أقاربها	في	قرية	خشام	من	دعم	أقاربهم	
لخدمة	اللواء	وتذخيره،	وقد	بلغت	مدة	التمويل	هذه	ستة	شهور.	وتنفعت	)كتيبة	البصيرة(	من	عشيرة	
الغذاء)29(،	 بتمويل	 )السياد(	ودعمتهم	 آبار	 يدها	على	 التي	وضعت	 البكير	 لقبيلة	 التابعة	 )الكبيصة(	
وبقيت	تلك	الكتائب	مرتبطة	ومتماسكة	مع	جسم	اللواء.	ضم	اللواء	كثيًرا	من	أبناء	مدينة	دير	الزور،	
وقاتل	في	صفوفه	شباب	من	درعا	وحماة	والالذقية	من	املنشقين،	استشهد	قسم،	وعاد	قسم	آخر	إلى	

.
ً

منطقته	لتشكيل	فصائل	ثورية	في	درعا	مثال
يونيو	 2012	حتى	حزيران/	 أغسطس	 آب/	 من	 النصرة	 وبين	 بينه	 	حصلت	مشكالت	وصدامات	
2014،	ومشكالت	مع	أحرار	الشام،	واعتقاالت	متبادلة،	ثم	عند	قدوم	داعش،	اعتزل	قتال	داعش،	

وحرص	على	مقاتلة	النظام،	وترك	قرار	مقاتلة	داعش	خياًرا	حًرا	للكتائب	التابعة	له.	
مع	بدء	حرب	تقدم	داعش	في	ريف	دير	الزور	والقرى	التي	ينتمي	إليها	جزء	من	مقاتلي	كتائب	اللواء،	
أهليهم	 عن	 دفاًعا	 للقتال	 املدينة	 في	 النظام	 جبهات	 على	 رباطها	 مواقع	 من	 الريف	 كتائب	 انسحبت	
املدينة،	 كتائب	 بعض	 منه	 وبقيت	 اللواء،	 فتشظى	 الحرب،	 في	 اللواء	 اسم	 توريط	 دون	 من	 وقراهم	
واستشهد	قسم	كبير	من	)كتائب	الصبحة	وجديد	بكارة(	في	حروب	الدفاع	عن	مناطقهم	ضد	داعش.	
اعتقل	تنظيم	الدولة	اإلسالمية	فاضل	الخضر	)نمر(	وُصِفي	مع	زياد	الجاموس،	وقسم	كبير	من	
مقاتليه	بعد	سيطرته	على	ريف	دير	الزور،	وبعد	أن	تبينت	قوة	التنظيم	وقدرته	على	اختراق	الفصائل	
ومعرفة	عناصرها	واعتقال	كثير	من	قادتها	وأفرادها	وتصفيتهم،	واعتقال	قائده	إبراهيم	العطية	)أبو	

)27(	مناف	الحمد،	القبيلة	والسياسة	في	سورية،	)إسطنبول:	مركز	حرمون	للدراسات،	2021(،	ص27.

)28(	مجد	وهيبة،	مقابلة	عبر	واتساب	مع	حسين	الحجي،	)16.06.2022(.

)29(	مجد	وهيبة،	مقابلة	عبر	واتساب	مع	حسين	بسيس،	)15.06.2022(.	



ملف العددالعددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022

454

2014	رفقة	خليل	الوحش	 أيلول/	سبتمبر	 في	 إلى	تركيا)30(	 بكر(	الذي	استطاع	الهرب	منهم	والخروج	
قائد	كتيبة	معاوية	بن	أبي	سفيان،	فانفرط	عقد	اللواء.	ثم	عاد	أبو	بكر	إلى	مدينته	البصيرة	بعد	هزيمة	
باغتياله	بسبب	 واتهمت	)قسد(	 ملثمين،	 الزور	من	قبل	 دير	 بريف	 البصيرة	 في	 اغتيل	 التنظيم	حتى	

مواقفه	الصريحة	الرافضة	استمراَر	سيطرة	)قسد(	على	مدينة	دير	الزور	بعد	طرد	تنظيم	الدولة.

	 لواء األحوازب.

سس	اللواء	في	نهاية	عام	2011	بقيادة	فهد	عايش	العبد	هللا	أبو	عبد	هللا	من	أبناء	عشيرة	البكير	
ُ
أ

في	مدينة	البصيرة	بريف	دير	الزور،	تشكل	اللواء	من	4	كتائب	تعمل	جميعها	في	دير	الزور،	وهي	)كتيبة	
جنود	بيت	املقدس،	كتيبة	ذو	الفقار،	كتيبة	بابا	عمرو،	كتيبة	أنصار	السنة(	من	أفراد	من	عشائر	

مختلفة.
وحاجز	 والبصيرة	 الصور	 في	 عدة،	 معارك	 في	 اللواء	 شارك	 وقد	 مقاتل،	 	800 مقاتليه	 عدد	 بلغ	 	
السياسية	وحاجز	املعامل.	قتل	قائده	فهد	عايش	في	معركة	دوار	الحلبية	في	دير	الزور	بداية	تشرين	

األول/	أكتوبر	2012،	وخلفه	شقيقه	إسماعيل	عايش	العبد	هللا	أبو	إسحق.
	وبعد	دخول	تنظيم	الدولة	إلى	املنطقة	وبدء	املعارك	معه،	انضم	اللواء	إلى	بقية	الفصائل	لقتال	
التنظيم	في	الريفين	الشمالي	والشرقي	ملدينة	دير	الزور،	وخصوًصا	قرية	جديد	عكيدات	معقل	تنظيم	
الدولة	ومسقط	رأس	واليها	في	دير	الزور	عامر	الرفدان،	أدت	هذه	املعارك	إلى	مقتل	58	عنصًرا	من	
إلى	 اللواء	 تفرق	 بريهه(	 )قرية	 معركة	 في	 الهزيمة	 بعد	 املنطقة	 من	 اللواء	 انسحاب	 ومع	 الطرفين)31(،	
وانضم	 الشرقية،	 أحرار	 الشمالي،	وشكلت	فصيل	 ريف	حلب	 إلى	 اتجهت	 إحداها	 مجموعات	عدة،	
ن	قائد	اللواء	ضمن	قيادات	 قسم	آخر	إلى	قوات	)قسد(،	واشترك	في	معارك	عدة	ضد	تنظيم	الدولة.	ُعّيِ

مجلس	دير	الزور	العسكري	التابع	لقسد.	
وفي	عام	2020	تعرض	قائد	اللواء	لالغتيال	في	قرية	التوامية	بريف	دير	الزور	الشرقي،	اُتهمت	قوات	

األسايش	باالغتيال.)32(

تلوا	في	دير	الزور«،	عنب	بلدي،	)2020(،
ُ
)30(		د.م،	»أبو	بكر	قادسية	ليس	أولهم..	قادة	سابقون	في	الجيش	الحر	ق

 https://bit.ly/3PY3QI3

 .https://bit.ly/3NJOTYg	،)2014(	،املدن	الزور«،	دير	في	نفسها	تحارب	»القاعدة	هللا،	العبد	عمر		)31(

)32(		مراسلون،	»مقتل	أبو	إسحاق	األحواز	أحد	أبرز	القيادات	العسكرية	في	دير	الزور«،	صحيفة	جسر	االلكترونية،	)2020(،
 https://bit.ly/3GF6K0e

https://bit.ly/3PY3QI3
https://bit.ly/3NJOTYg
https://bit.ly/3GF6K0e
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	 لواء ابن القيمت.

2012	بقيادة	أبو	رتاج	امللقب	بالسيد،	ومعه	املحامي	محمود	الحماش	امللقب	أبو	 كل	في	نهاية	
ُ
ش

سراج،	واعتمد	تشكيله	على	بناء	على	مقدرات	النفط	في	)بئر	امللح(	غزير	اإلنتاج	في	منطقة	الشعيطات،	
اشتهر	منه	قادة	قاتلوا	النظام	في	بعض	املواقع،	واشتهر	رافع	العكلة	)أبو	عكلة(	قائًدا	إلحدى	الكتائب	

التابعة	له	سميت	لواء	)أحمد	بن	حنبل(.
إلى	أي	هدف	 املقاتلين	 يأخذ	مجموعة	من	 بمتعهد،	 كان	أشبه	 أنه	 املنطقة	 ناشطون	من	 	ويروي	
عسكري	أو	مدني	محمي	من	قبل	عساكر	من	مثل	صوامع	الحبوب	وغيرها،	ليحتله،	ويستثمر	خيراته،	
حتى	إنه	انتقل	إلى	الحسكة،	وضرب	صوامع	حبوب	تل	براك	في	الحسكة،	ونهبها،	وحاول	االستفادة	من	
صوامع	حبوب	تل	حميس	بعد	تنفعه	من	خيرات	مصرف	تل	حميس	الزراعي،	لكن	الفصائل	الحسكاوية	
طردته	مع	عناصره	خارج	الحسكة)33(،	رابط	اللواء	بدير	الزور،	وقاتل	النظام	بالكتائب	التي	يقودها	
أبو	خالد	القيم،	ثم	ذهب	إلى	القلمون،	استغل	موضوع	الشعيطات،	وتكلم	باسمهم،	ويعمل	ضمن	

فصائل	الجيش	الحر	في	إدلب	اآلن.	

	 جيش التوحيد ث.

إن	الناشطين	من	مثقفين	ورموز	إسالمية	وشخصيات	مدينية	معارضة	في	دير	الزور	املدينة	الذين	
نظموا	الحراك	السلمي،	وعملوا	على	ضبطه	واملحافظة	على	سلميته،	كما	أسلفنا	أعاله	في	الحديث	
ناشطين	 التسليح،	وهم	ممن	عملوا	 باتجاه	 بالدفع	 النظام	 املدينة،	وهم	من	وعوا	خطة	 عن	حراك	
من	 وعملوا	 الثورة،	 قبل	 الزمن	 من	 لعقد	 وفلسطين(	 العراق	 لنصرة	 الشعبية	 )اللجنة	 في	 مؤسسين	
الشارع،	وكانت	خطتهم	 في	 لهم	رصيد	 للنظام،	صار	 في	هامش	معارض	 العمل	 خالل	تظاهراتهم	على	
في	الثورة	أن	يوصلوا	الناس	إلى	العصيان	املدني،	ومن	خالل	عملهم	في	اللجنة	التي	كانت	وعاء	متنوًعا	
جاك	 املسيحي	 الناشط	 وبينهم	 وإسالمية،	 ووطنية	 قومية	 عدة	 مرجعيات	 من	 شخصيات	 احتضن	
عبدهللا	الذي	نشط	برفقة	اإلسالميين،	استطاعوا	تنظيم	حراك	دير	الزور	–	املدينة،	وضبطه	حيًنا.	

	نهاًرا،	ومقاتلين	
ً
خارج	اإلطار	السابق	من	العمل	والعالقات	كان	شباب	من	دير	الزور	موظفين	وعماال

	في	رحلة	التسلح	قبل	التحرير،	بدأت	الكتائب	اإلسالمية	في	املدينة	بالعمل	
ً

لضرب	حواجز	النظام	ليال

)33(	مجد	وهيبة،	مقابلة	عبر	واتساب	مع	جواد	الحسن	من	مقاتلي	بلدة	تل	حميس،	)17.05.2022(.
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متأخرة	في	الدير	نتيجة	لهذه	الرؤية،	فشكل	اإلسالميون	من	ناشطي	اللجنة	الشعبية	لنصرة	العراق	
الزور	 دير	 في	 ومنظم	 مؤسساتي	 عمل	 ضمن	 	،2011)34( أواخر	 التوحيد	 جيش	 كتائب	 وفلسطين	
ولم	 املدينة	 في	 األمن	 لحفظ	 الشرعية	 الهيئة	 املذكور	 الجيش	 وشكل	 والرقة،	 وامليادين	 والحسكة	
ا	بالحسكة	واثنتين	

ً
يستثمر	نهائًيا	الغنائم	املدنية،	وقد	ضم	جيش	التوحيد	عشر	كتائب	باملدينة	وثالث

بالرقة	واثنتين	باملياذين	وواحدة	بالبوكمال،	وكان	القادة	أطباء	ومهندسين	وأساتذة	لم	يخرجوا	من	
الدير	بمواجهة	داعش	إال	بعد	خروجهم	ومغادرتهم	املدينة	بعد	معارك	ضارية	بقيادة	مؤسسه	)أبو	
التوحيد	 جيش	 الخارج،	خاض	 في	 مدنيين	 متبرعين	 من	 أو	 ذاتًيا	 التمويل	 كان	 وقد	 الفراتي(،	 دجانة	
معارك	التحرير،	وكان	له	دور	فاعل	في	تحرير	املدينة،	وخصوًصا	منطقة	)الحويقة(	الخاضعة	للنظام	

بمؤازرة	البعثيين،	وفيها	بيت	املحافظ،	واستطاعت	حفر	أنفاق،	وتلغيم	مبنى	الحزب	واملحافظة.

حرر	هذا	جيش	التوحيد	املعهد	الصناعي	بعد	محاصرة	الجيش	الحر	إياه	أشهًرا	عدة)35(،	نالحظ	أن	
مؤس�سي	جيش	التوحيد	هم	من	كانوا	ضد	التسلح،	فبدؤوا	متأخرين،	وقادته	هم	من	رفضوا	الدخول	
في	جبهة	النصرة	وداعش	في	بداية	نشاطهما	في	املنطقة،	وانتشر	في	محافظات	أخرى	وكان	جزًءا	من	
الجبهة	اإلسالمية	السورية	التي	قادها	)أبو	دجانة	الفراتي(	في	الداخل،	وقادها	في	الخارج	)حسان	عبود(	
الذي	قاد	كتائب	أحرار	الشام	في	ما	بعد،	نشأت	اختالفات	فكرية	بين	قيادة	جيش	التوحيد	وبقية	قادة	
الجبهة	اإلسالمية	السورية	بسبب	إدخال	األخيرة	)جيش	اإلسالم(	في	تشكيلها)36(،	وحذف	الجبهة	كلمة	
)السورية(	من	اسمها،	فخرجت	كتائب	جيش	التوحيد،	وشكلت	مع	كتائب	أخرى	في	دير	الزور	)حركة	
من	 القادمة	 داعش	 فكي	كماشة؛	 بين	 انحصرت	 املدينة	 من	 داعش	 اقتربت	 اإلسالم(،	وعندما	 أبناء	
الشمال،	والنظام	املوجود	في	الجنوب	والغرب،	فقاتلت	الطرفين.	وقد	كانت	آخر	نقاط	الرباط	داخل	
النهر	قبالة	داعش،	وبعد	تمكن	تنظيم	داعش	من	كسب	بعض	 املدينة	على	املطار	والجبل	وباتجاه	
املقاتلين	في	الحركة،	واختراقهم،	ومحاوالت	اغتيال	قادتها،	وتقدم	داعش	على	محاور	املدينة	األخرى،	

انسحبت	كتائب	جيش	التوحيد	من	الحركة	ومن	الدير،	ودخلت	داعش	املدينة	2014.

ما	يمكن	تمييزه	في	حراك	دير	الزور	أن	الحراك	املدني	املديني	رسم	في	جزء	منه	-عبر	منظميه-	شكل	
جزء	من	العمل	العسكري،	وسياسته،	وترك	أثره	في	قسم	من	أتباعه	في	الريف،	لكن	الشكل	الغالب	
الذي	يمكن	قراءته	في	الريف	أن	الفصائل	تكونت	من	أبناء	عشائر	عدة	في	بداية	الحراك،	إال	أن	البناء	
السكاني	القائم	على	العشيرة	ظل	بارًزا	ومؤثًرا	في	حركة	الفصائل	وتموضعها.	فغاب	التنظيم	واإلدارة	

)34(	مجد	وهيبة،	مقابلة	عبر	واتساب	مع	حمزة	اللطيف،	)30.05.2022(.	

)35(	مجد	وهيبة،	مقابلة	عبر	واتساب	مع	إسماعيل	الصياح،	)13.06.2022(.

)36(	مجد	وهيبة،	مقابلة	عبر	واتساب	مع	إسماعيل	الصياح.
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داخل	هذه	الفصائل،	إضافة	إلى	بقائها	ضمن	محيطها	املكاني	لحماية	ممتلكاتها،	ولم	تشارك	في	مناطق	
أخرى	إال	مشاركة	ضيقة	ومحدودة.	كان	للنفط	أهمية	كبيرة	في	التأثير	في	بنية	العشيرة	في	دير	الزور	
بعد	طرد	النظام	السوري،	ما	أدى	إلى	ظهور	أطماع	داخل	بعض	العشائر،	ومن	ثم	الصراع	في	ما	بينها،	

وفي	فصائل	أبنائها،	واستثمر	تنافسها	تنظيم	الدولة	بالسيطرة	على	املحافظة)37(. 

أبناء	العشائر	الذين	قاتلوا	في	العراق	ضد	القوات	 وقد	وجد	تنظيم	داعش	أرضية	له	من	خالل	
الشرقي،	 الزور	 دير	 بريف	 الشحيل	 بلدة	 في	 ست	 ّسِ

ُ
أ النصرة	 فجبهة	 سورية،	 إلى	 وعادوا	 األميركية،	

لكن	سياسة	التنظيم	املتشددة	التي	قامت	على	تهميش	دور	العشائر،	وحاولت	فرض	نفسها	بالقوة	
على	بنية	العشائر،	وتفكيكها	لفرض	سيطرتها	الكاملة	على	املنطقة.	دفعت	عدًدا	من	أبناء	العشائر	
املدعومة	من	قوات	 في	صفوف	)قسد(	 آنذاك	 املنضوي	 العسكري	 الزور	 دير	 بمجلس	 االلتحاق	 إلى	
التنظيم	في	ريف	دير	الزور.	 التي	خاضتها	قسد	ضد	 التحالف،	وليشكلوا	رأس	حربة	في	املعارك	كلها	
وبعد	القضاء	على	تنظيم	الدولة	لم	يستقر	األمر	للعشائر،	ألن	االنتهاكات	املتراكمة	التي	خلفتها	سياسة	
)قسد(	في	املنطقة،	أدت	إلى	إشعال	املنطقة	من	جديد،	ولعل	أهم	الخالفات	بين	)قسد(	وأبناء	املنطقة	
هي:	إطالق	)قسد(	سراح	أبرز	عناصر	تنظيم	الدولة	املحليين،	وإشراكهم	في	مجلس	دير	الّزور	العسكر،.	
وتصفية	شخصيات	قيادية	في	الجيش	الحر	حظيت	بتقدير	أهالي	املنطقة	من	مثل	إسماعيل	العبد	
تورط	 في	 الشكوك	 تثير	 بطريقة	 اغتيال	 اللذين	 الدحلة	 وياسر	 األحواز،	 لواء	 قائد	 إسحق(،	 )أبو	 هللا	
)قسد(،	وتبّني	شخصيات	قبلية	ذات	سمعة	سيئة،	ومنحهم	مناصب،	وفرض	مناهج	تعليمية	ال	تتسق	
وطبيعة	سكان	املنطقة	وإرثهم	الثقافي	واالجتماعي	والديني،	ومالحقة	الناشطين	املدنيين	في	دير	الزور،	
ولصق	تهمة	)داعش(	بكل	مناوئيها)38(.	وجاءت	محاولة	اغتيال	أبرز	شيوخ	العشائر	في	ريف	دير	الزور،	
في	هذا	 العربية	 العشائر	 كبرى	 العقيدات،	 الهفل،	شيخ	عشيرة	 الجدعان	 إبراهيم	خليل	عبود	 وهو	
الريف)39(،	والتي	أدت	إلى	مقتل	أحد	وجهائها،	لتحرك	مجمل	القبائل	والعشائر	في	منطقة	شرق	نهر	
الفرات،	ما	أدى	إلى	تدخل	مباشر	من	التحالف	الدولي	لتهدئة	األوضاع	ومنعها	من	الوصول	إلى	الصدام	

املسلح	بين	العشائر	و)قسد(.

https://bit.ly/3GxjmGJ	،)2017(	،»الجمهورية	الزور،	دير	في	العشائرية	على	»إضاءات	حسان،	محمد		)37(

https://bit.ly/3x2t4MM	،)2020(	،سوريا	تلفزيون	قسد«،	إلى	األسد	من	التهميش	رحلة	الزور	دير	»عشائر	الناصر،	طلب	أحمد	)38(

https://bit.ly/3NK547T	،)2020(	،الجديد	العربي	الفرات«،	شرقي	عشائر	على	حرب	»سورية:	العا�سي،	أمين	)39(

https://bit.ly/3GxjmGJ
https://bit.ly/3x2t4MM
https://bit.ly/3NK547T
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خامًسا: النتائج والتحليل 

في	محاولة	اإلجابة	عن	سؤال	البحث	الرئيس	نقترح	طرح	ثالثة	مفهومات	تداخلت	حيًنا،	وتساوقت	
حيًنا	في	تبادل	التأثير	في	بنية	تلك	الفصائل	ودورها	ومآالتها،	وهي:	

 الشرعية والشرعية الثورية. 1

إن	قيام	جماعات	الشباب	الثائر	بعمليات	عسكرية	ضد	نظام	غاصب	للسلطة،	ومنتهك	للحريات،	
أبناء	 إليها	 ينتسب	 التي	 الجيش	 مؤسسة	 النظام	 هذا	 حشر	 بعد	 خصوًصا	 أمنهم،	 في	 الناس	 ويهدد	
الشعب	عموًما	بكل	ما	يعنيه	من	وضع	مؤسسة	مكونة	من	أبناء	هذا	الشعب	لضربه	وقتله،	دفع	بعدد	
من	الثوار	إلى	التسلح،	وسحب	العسكريين	من	الجيش	عبر	عملية	االنشقاقات	التي	حصلت،	وتشكيل	

كتائب	الجيش	الحر	لحماية	التظاهرات	ثم	تحرير	بعض	املناطق.

	ذلك	كله	فتح	باب	التحرر	من	النظام	الذي	اختزل	الدولة	بالسلطة	عبر	عقود،	ما	جعل	مفهومات	
الدولة	واملواطنة	والحق	العام	مفهومات	وليدة	غير	متمايز	وغير	ناجزة	معرفًيا	لدى	كثير	من	الشعوب	
التي	خضعت	لتلك	الحالة،	لذا	عندما	تحررت	املناطق	الثائرة	على	يد	ثوارها	من	املقاتلين،	باتت	كل	
ا	من	عملها	ونضالها	العسكري	

ً
من	تلك	الفصائل	ترى	نفسها	سلطة	ثورية	تمتلك	شرعية	ثورية	انطالق

السلطة	 في	 وحقها	 بشرعيتها	 موقنة	 والجماعات	 األفراد	 جعل	 ما	 واألرواح،	 واملال	 الجهد	 وتقديمها	
واملقدرات	التي	اغُتِنمت،	ودفع	بجماعات	كثيرة	إلى	كثير	من	التجاوز	بحق	املدنيين	أيًضا،	بل	ذهب	قادة	
إلى	عد	نفسهم	محررين	وذوي	فضل	على	كل	من	ال	يحمل	سالًحا	بمقولة	))أين	كنت	عندما	كنا	نقاتل	
النظام((	التي	توجه	ألي	مدني،	ودفع	الفصائل	نحو	مزيد	من	الغطرسة،	واالعتداد	بالشرعية	الثورية	
إلى	عدها	كل	ما	كان	يديره	 للقيام	بأي	عمل	من	مصادرة	أموال	وأمالك	تحت	مبررات	عدة،	إضافة	
	
ً
	لالغتنام	من	دون	احترام	للمال	العام	وحرمته	وقدسيته	بوصفه	ماال

ً
ا	قابال

ً
النظام	من	مؤسسات	ملك

عاًما	للشعب،	وليس	لفصيل،	أدى	ذلك	التغول	على	الحقوق	والحريات	في	بيئة	ريفية	وقبلية	إلى	تزمت	
جماعات	كثيرة	في	موقفها	املؤيد	للنظام،	حتى	وإن	كان	في	مناطق	أبعد	من	هذه	األحداث،	عبر	تسويق	
في	 إلى	أن	يفكر	كثيرون	 في	أوساط	الحدث	 أيًضا	 الفو�سى	والخراب،	وأدى	 بديله	 النظام	سردية	أن	
االنضمام	إلى	فصائل	قوية	بغية	نيل	القوة	واملنعة	والحظوة	ثم	االنشقاق	عنها	في	ما	بعد،	ما	أدى	إلى	

تشكل	فصائل	ال	انتماء	ثوري	حقيقي	لها.	

استثمرت	كتائب	الرقة	التابعة	للواء	أويس	القرني	صوامع	الحبوب	للتسليح،	واستثمر	قسم	مهول	
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من	كتائب	دير	الزور	معظمها	آبار	النفط،	وذهبت	كتائب	)رافع	الرجو-أبو	عكلة(	إلى	الحسكة	لنهب	
مراكز	الحبوب،	قبالة	ذلك	ظهر	ضعف	كتائب	الجيش	الحر	التي	لم	تستثمر	تلك	املقدرات	مع	عدم	
ومنها	 أغلبها،	 الفصائل	 في	 الشام	كما	 أحرار	 إلى	 األركان،	فاضطرت	لالنضمام	 تمويلها	من	قبل	هيئة	
كتيبة	القادسية	في	تل	أبيض	بعد	رفضهم	موقف	قائدهم	في	مبايعة	النصرة،	فاستقلوا	زمًنا	ثم	بايعوا	
النضال	 من	 ناصًعا	 	

ً
مثلوا	شكال الجبهات	 على	 املقاتلين	 كون	 من	 الرغم	 وعلى	 الشام،	 أحرار	 كتائب	

العسكري	الصعب	ضد	نظام	مجرم	وعانوا	صعوبات	كثيرة	في	أوضاع	القتال	والصمود،	فإن	حاجتهم	
إلى	الذخيرة	والتمويل	وضعتهم	في	حال	ارتهان	ملن	يشرعن	عملهم،	ولعدم	وجود	وعي	سيا�سي	لدى	كثير	
من	قادتهم،	أدى	ذلك	انطالقا	من	إحساسهم	بشرعية	عملهم	إلى	إنشائهم	تحالفات	أوهن	من	خيط	
ثورية	حقيقية،	 لهم	شرعية	 األميركي	 التبني	 عّد	 إلى	 بعضهم	 بل	ذهب	 عملهم،	 العنكبوت	الستكمال	
فانخرطوا	في	حرب	)قسد(	التي	استخدمتهم،	ثم	ما	لبثت	أن	أقصتهم	واحًدا	تلو	اآلخر،	ومثال	ذلك	
.
ً

لواء	ثوار	الرقة	حيث	اعتقلت	)قسد(	قائد	اللواء	أبو	عي�سى	وابنه	لثالث	سنوات	ثم	فّتتت	لواءه	كامال

إن	مفهوم	الشرعية	الثورية	في	مرحلة	ما	بعد	التحرير	انحرف	إلى	أي	شكل	من	أشكال	حمل	السالح،	
وهو	ما	جعل	كثيًرا	من	الجماعات	تحمل	السالح،	وتحتل	آباًرا	نفطية	ملجرد	أن	تلك	اآلبار	تقع	في	مكان	
سكناها،	مثل	ما	حصل	في	عدد	من	الكتائب	بدير	الزور،	وكتائب	الطبقة	التي	يكفي	أن	نذكر	أن	ثالثة	
101	كتيبة	في	مدينة	صغيرة	مثل	 ألوية	حررتها،	وبعد	يوم	من	التحرير	بلغ	عدد	الكتائب	املعلن	عنها	

الطبقة	وريفها)40(،	وبلغ	األمر	أضعاف	ذلك	في	ريف	دير	الزور	النفطي.

 الفصائلية املناطقية واملال السيا�سي. 2

وبدايات	 السري	 العمل	 في	مرحلة	 كثيرة	 املناطق،	وتشاركوا	خدمات	 في	شتى	 ثوار	سورية	 تحالف	
ا	من	تسابقها	في	

ً
املعلن	في	املناطق	املحررة،	لكن	تلك	الفصائل	باتت	تتسابق	في	تقوية	نفسها	انطالق

غنائم	املعارك،	ما	أنشأ	عقلية	مصلحية	تصارعية	في	البحث	عن	أهداف	لتقوية	نفسها،	واالستئثار	
وضمن	 معيشتها	 ونطاق	 الحيوي	 وسطها	 لت	ضمن	 ِ

ّ
ك
ُ
ش معظمها	 الفصائل	 أن	 إلى	 إضافة	 بالغنائم،	

عالقات	أفرادها	وتشابكاتهم	وشبكات	الثقة	القريبة،	ولم	تخرج	منها.	

نجد	مفهوم	الفصائلية	-املناطقية	وما	نتج	منه	في	ممارسات	كثير	من	الفصائل	حاكًما	ملآالتها	عبر	
فسادها	الذي	استشرى،	إذ	ذهبت	الفصائل	الوافدة	من	حلب	)غرباء	الشام(	التي	حررت	رأس	العين	

)40(	مجد	وهيبة،	مقابلة	عبر	واتساب	مع	حسن	محمود	العلي،	)11.06.2022(.
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ا	من	كونها	حررت	املدينة،	
ً
	في	صومعة	حبوب	رأس	العين	إلى	حلب	انطالق

ً
إلى	شحن	مخزون	القمح	كامال

بينما	كان	املجلس	العسكري	في	الحسكة	عاجًزا	عن	التدخل،	وسعت	وجاهات	اجتماعية	للتخاطب	
313(	خاضا	 مع	النظام	لتزويد	األفران	بالخبز،	إضافة	إلى	أن	لواء	)أحفاد	الرسول(،	وقيادة	)اللواء	
معارك	في	الحسكة	وريف	القامشلي	ألجل	استجرار	تسليح	وتمويل	لدعم	محافظتهم	في	أحسن	تقدير،	
ا	
ً
إن	لم	نقل	لجيوب	قادتها،	أما	على	مستوى	الفصائلية	بين	فصائل	كل	منطقة،	فنجد	أنها	شكلت	رابط
عضوًيا	خاًصا	بين	منتسبي	كل	فصيل	حتى	وصلت	الفصائل	إلى	عّد	كل	فصيل	معبًرا	عن	بلدة	أو	قرية،	
وسكانها	من	عشيرة	أو	فخذ،	وعدم	قبولها	بقيادة	أحد	من	عشيرة	أخرى	ضمن	القبيلة	نفسها،	ومثال	
ذلك	الكتائب	التي	خرجت	من	لواء	أويس	القرني	بالرقة	رًدا	على	تعيين	قائد	اللواء	قائًدا	عسكرًيا	من	
عشيرة	ضعيفة	بحسب	رؤيتهم.	ولم	تفكر	الفصائل	في	التشارك	لبناء	كتلة	عسكرية	موحدة	تضمن	
لحرب	 ما	جعلها	عرضة	 األق�سى،	 املعارك	 في	 املتكامل	 املشترك	 والتنسيق	 للمؤازرات	 كبيرة	 تشاركات	

داعش	وعاجزة	أمامها.

ودورها	 وبنيتها	 تشكيلها	 حيث	 من	 العسكرية	 الفصائل	 في	 بارًزا	 دوًرا	 السيا�سي	 املال	 لعب	 وقد	
ومآالتها،	ولعل	مرحلة	املعارك	األولى	للفصائل	التي	اعتمدت	التمويل	الذاتي	كانت	أنصع	تلك	املراحل	
باعتمادها	على	مقدرات	ذاتية	وغير	مرتهنة	ألي	جهة،	لكن	ارتفاع	وتيرة	القتال	والحاجة	إلى	التذخير	
وضعا	الفصائل	العسكرية	في	وضع	الحاجة	إلى	درجة	قبولها	بالتمويل	الخارجي	سواء	من	أحد	محاور	
االئتالف	أم	أحد	املحاور	الدولية،	وهو	ما	رهن	معاركها	وجعلها	عرضة	للتحكم	والسيطرة،	وأوقعها	
التمويل	 بسبب	 قياداتها	 كتائب	عن	 انعزلت	 لها،	حيث	 استراتيجية	 قيمة	 معارك	ال	 مغبة	خوض	 في	
القبول	 ثم	 للغنائم	 سعًيا	 القرني	 أويس	 لواء	 كتائب	 وخرجت	 أبيض-	 بتل	 القادسية	 -كتيبة	 وشبهته	
بتمويل	االئتالف،	إضافة	إلى	أن	املعارك	والجبهات	كانت	تخاض	وفًقا	لقرار	املمول،	فكتائب	الفاروق	
بسالحها	 تتقدم	 لم	 الشدادي	 وريف	 والغربي	 الجنوبي	 الحسكة	 بريف	 النفطية	 )كبيبة(	 منطقة	 في	
النوعي	لتحرر	القامشلي	وال	الحسكة	لعدم	وجود	أوامر	من	الجهة	املمولة،	وخرج	جيش	التوحيد	من	
الجبهة	اإلسالمية	بسبب	رفضه	التمويل	الخارجي	وقبول	الجبهة	به،	لقد	رهنت	فصائل	نفسها	لـ	)قسد(	
ألجل	التمويل	مثل	قوات	الصناديد	ولواء	ثوار	الرقة	وبعض	كتائب	املجلس	العسكري	بدير	الزور،	
ل	)صدام	 مع	مالحظة	أن	تمويل	االئتالف	كان	خاضًعا	العتبارات	شخصية	وتحالفات	هشة،	فقد	ُمّوِ
الجمل(	من	قبل	رئيس	االئتالف	حينئذ-أحمد	الجربا،	وقد	رابط	صدام	الجمل	بدير	الزور،	ولم	يخص	
معارك	بعد	تحريرها	حتى	جاء	تنظيم	داعش،	وصار	أحد	قادتها،	وسلمها	السالح	الذي	اشتراه	بأموال	
ل	)فيصل	البللو(	من	رياض	الحسن	ثم	ما	لبث	أن	بايع	داعش	 الثورة	املخصصة	له	من	االئتالف،	وُمّوِ
بعد	مدة،	واضطر	مقاتلو	كتيبته	الكثر	إلى	البقاء	من	دون	ممول	حتى	انضموا	إلى	كتائب	أحرار	الشام.	
وتبرعات	من	 ذاتًيا	 	

ً
تمويال يعتمد	 الذي	كان	 التوحيد	 	حقيقًيا	لدى	جيش	

ً
مقابل	ذلك	نجد	استقالال
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مدنيين	في	الخارج،	وعمل	ضد	داعش	والنظام،	ورفض	مساعدات	االئتالف	وهيئة	األركان.

 القبلية. 3

تنطلق	الذهنية	القبلية	عموًما	من	مبدأ	مصلحة	القبيلة	واملحافظة	على	وجودها	بعيًدا	عن	املبادئ	
التدجين	 محاوالت	 في	 بالنظام	 املرتبطين	 مشايخها	 عبر	 ارتهنت	 القبائل	 أن	 وبما	 األخرى،	 والتغيرات	
املكرسة	خالل	سني	حكم	البعث،	فقد	كان	موقف	القبائل	موارًبا	وتوفيقًيا،	لوال	أن	تحررت	مناطقها،	
فاضطرت	إلى	القبول	باألمر	الواقع،	في	حين	إن	تلك	القبائل	التي	بقي	النظام	فيها	قوًيا	من	مثل	الحسكة	
بقيت	موالية	للنظام،	واشتركت	في	العسكرة	لصالحه،	ومارست	دوًرا	قبلًيا	داخلًيا	ضمن	القبيلة	لنبذ	
إلى	الثورة	والجيش	الحر،	ومحاصرته،	وشكلت	كتائب	)دفاع	وطني(	حاربت	الجيش	 كل	من	ينتسب	

الحر.	

لقد	كان	دور	القبائل	سلبًيا	سواء	تلك	التي	كانت	موالية	واشتغلت	ضد	ثوارها	كما	في	الحسكة	أم	
تلك	التي	دخلت	الثورة	من	منظور	قبلي	بحت،	ففرضت	ذهنيتها	بطرائق	شتى	على	سير	عمل	الفصائل	
عبر	تجاذباتها	وتحزباتها	وتنافساتها	غير	املحدودة	كما	في	الرقة	ودير	الزور	إذ	كانت	نسبة	القبائل	في	
الثورة	وازنة،	وأثرت	في	العمل	العسكري	بالثورة	تأثيًرا	سلبًيا،	ففي	غمرة	التحرير	ومع	ظهور	الغنائم	
والسطوة	للقبيلة	التي	منها	ثوار	وفصائل	جيش	حر،	ذهب	عموم	القبائل	إلى	تشكيل	كتائب	عسكرية	
إلظهار	سطوتها،	مع	وجود	النفط	في	دير	الزور،	ومقدرات	اقتصادية	أخرى	مثل	الحبوب،	ومؤسسات	
املال	 لنهب	 كتائب	عسكرية	 تشكيل	 إلى	 أيًضا	 الثائر	 غير	 الشباب	 مجاميع	 وذهبت	 الرقة،	 في	 الدولة	
العام،	بحجة	االنتساب	إلى	الثورة	مع	جملة	الكتائب	التي	تشكلت	بعد	التحرير،	وعندما	تكشف	ذلك	
قبلية،	 باتجاه	حرب	 والدفع	 القبلية	 إثارة	 عدم	 على	 بها	حرًصا	 االصطدام	 تجنبوا	 وفصائلهم	 للثوار	
حيث	احتمت	الكتائب	الجديدة	الصنيعة	بقبائلها	في	بيئة	قبلية	يمكن	ألي	تصادم	فيها	أن	يولد	حرًبا	

	.
ً
واقتتاال

وقبالة	تشكل	كتائب	جيش	حر	شاركت	في	التحرير	ومن	بيئة	قبلية	قد	تؤثر	في	بنيتها	ومسار	عملها،	
كلت	كتائب	بذريعة	الثورة	أيًضا	بدوافع	قبلية	للعب	توازنات	معينة	في	أطر	تنافس	القبائل	في	محيطها	

ُ
ش

وجوارها،	وعلى	الرغم	من	أن	كثيًرا	من	الفاعليات	الثورية	خرجت	من	رحم	قبلي	في	بيئة	تحترم	األصل	
القبلي	في	تقاليدها،	وبقعة	تقطنها	القبائل،	ووسمت	جزًءا	من	تاريخها،	لكن	النزعة	العشائرية	لدى	
	على	أن	القوى	التي	نشأت	تحت	مسمى	حماية	القبيلة	كانت	تنطلق	

ً
الفصائل	أثرت	في	سلوكها،	فضال
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للقبيلة	 النفعية	 املصلحية	 الذهنية	 ثم	حكمت	 ومن	 القبيلة،	 العشيرة/	 مصلحة	 مبدأ	 من	 رؤيتها	 في	
رؤية	تلك	الفصائل	وفعلها	وتحالفاتها،	وهو	ما	جعل	أي	فصيل	يحمل	هذه	الصفة	محكوًما	بسياسة	
تحالفاتها،	 في	 ذهبت	 أينما	 القبيلة	 مصلحة	 مبادئ	سوى	 أي	 عن	 بعيًدا	 ومصلحتها	 القبيلة	 مشيخة	
ومثال	ذلك	قوات	الصناديد	التي	أنشأها	شيخ	قبيلة	شمر	حميدي	الدهام،	ولواء	املعتصم	باهلل	الذي	

ن�سئ	لحماية	مجال	سكنى	قبيلة	العفادلة،	ولم	يجد	أي	منهما	حرجا	حتى	في	التفاوض	مع	النظام.
ُ
أ

سادًسا: الخاتمة

	منها	كان	رهين	أحوال	نشأته	ودوافعها،	
ً

بالنظر	إلى	أوضاع	تشكل	الفصائل	العسكرية	نجد	أن	كال
فمن	كان	قبلًيا	حكمت	القبيلة	مسيرة	عمله،	ومن	كان	ثورًيا	صار	رهين	التحوالت	التي	مرت	بها	الساحة	
السورية	املحررة	من	ممارسات	تلك	الفصائل	أو	داعش	أو	ظروف	التحكم	الدولية	التي	أدارت	امللف	
السوري،	وتحكمت	به.	على	الرغم	من	مآالت	الفصائل	العسكرية	بعمومها،	فإننا	نجد	أن	الفصائل	
العسكرية	الثورية	في	مستوى	املنظور	األيديولوجي	استمرت	بمواقفها	الرافضة	لأليديولوجيا	املتشددة	
كل	 من	 الرغم	 على	 الشعب-	 -وحدات	حماية	 االنفصالية	 لألفكار	 الرافضة	 وأيضا	 الدولة-	 تنظيم	 	-
الهزات	التي	لحقت	بها	حتى	اآلن،	أما	على	املستوى	الديناميكي	الذي	يرتبط	بالدعم	املادي	والعسكري	
واملشاركة	في	تخطيط	املعارك	نرى	هذه	الفصائل	لم	تتشبث	بطرف	دون	آخر،	وإنما	كانت	متماهية	مع	

القوى	املسيطرة	في	محاولة	لضمان	استمرارها،	وإن	كان	على	حساب	مكتسباتها	السابقة.

إن	الحالة	الفصائلية	التي	مرت	بها	الفصائل	العسكرية	أدت	إلى	تأخر	إنهاء	الصراع،	وإطالة	مدة	
الحسم	أو	أعطى	مبرًرا	للقوى	الدولية	في	إطالته،	حيث	كان	الدور	األكبر	في	ذلك	للجهات	الداعمة	التي	
كرست	الحالة	الفصائلية،	وشجعت	عليها،	ليمكنها	ذلك	من	إدارة	الصراع	بما	يتوافق	مع	مصالحها.	
بذلك	خسر	الثوار	القدرة	على	امتالك	القرار	الوطني،	وأصبح	بيد	الداعمين	الذين	تحكموا	بالقرار،	
وأبقى	الفصائل	مجرد	أداة	لتنفيذ	القرارات	الصادرة	عن	اجتماعات	الدول	املتحكمة	بالقرار	السوري	

من	دون	أن	يكون	لهم	أي	دور	في	هذه	القرارات.

	لقد	شهدنا	في	هذا	البحث	أن	الفصائل	العسكرية	تعرضت	إلى	تغيرات	كثيرة	في	فاعليتها	وتأثيرها	
وسيطرتها	على	مناطق	انتشارها،	إضافة	إلى	أن	التغيرات	طالت	بنيتها	التنظيمية	والبنيوية،	وفي	بعض	
األحيان	أيديولوجيتها،	ما	جعلها	فصائل	غير	مستقرة	على	مستوى	الواقع	واملجتمع	الذي	تنتشر	فيه.	إن	
فقدان	النظام	املركزي	للقيادة	والتوجيه	والتنظيم	في	صفوف	الجيش	الحر	جعل	منه	كتائب	متناثرة	
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غير	مندمجة،	حتى	لو	تعاونت،	ما	جعل	جهدها	مشتًتا	وغير	قابل	لخوض	حرب	مركزة	واستراتيجية	
ضد	النظام	أو	تنظيم	داعش،	وهو	ما	أكسب	داعش	قدرة	على	هزيمتها	واحدة	تلو	األخرى،	وبعيًدا	عن	
املبادئ	أو	توافق	املشروع	األميركي	في	تقوية	)قسد(،	وتكريس	نفوذها،	نجد	أن	التحالف	اعتمد	على	
إذ	لم	يستطع	االئتالف	أن	يوحد	 في	املجالين	السيا�سي	والعسكري،	 إدارتها	املركزية	 إلى	 )قسد(	نظًرا	
أكثر	 أو	 بين	محورين	 االئتالف	 تشتت	قوى	 إلى	 نظًرا	 وإدارتها	 األركان	 هيئة	 تحت	مظلة	 الحر	 الجيش	

بحسب	ارتباطاتهم	الدولية	بين	القوى	املؤثرة	في	امللف	السوري.

إنضاج	مشروع	وطني	يستقطب	مؤيدي	 في	 املنضوية	تحته	 الثورة	 االئتالف	ومؤسسات	 ينجح	 لم	
الثورة	من	املدنيين	والعسكريين،	األمر	الذي	دفع	كثيًرا	من	عناصر	الجيش	الحر	إلى	االنتماء	إلى	جبهة	
ا	لم	يشهده	منتسبو	كتائب	الجيش	

ً
النصرة	ثم	داعش؛	ألن	كليهما	يحمالن	مشروًعا	واضًحا	وتماسك

الحر	على	الرغم	من	أنهم	لم	يكونوا	سوى	أفراد	من	عموم	السوريين	من	ذوي	التدين	الشعبي.	

أو	 مشابًها	 	
ً

تمثل	شكال متسلسل	 وعسكري	 إداري	 بنظام	 وعسكرًيا	 سياسًيا	 املركزية	 القيادة	 إن	
موازًيا	للدولة	من	حيث	املأسسة	واملركزية	واملراقبة	والضبط،	مترافًقا	مع	برنامج	سيا�سي	وطني	للتعبئة	
الكتائب،	 مخالفات	 لضبط	 املحررة	 املناطق	 في	 وقانونية	 رقابية	 مؤسسات	 وإنشاء	 والتنوير	 الثورية	
الثورة	في	حياة	 في	املحافظة	على	ما	تبقى	من	 اللبنة	األولى	 وتغولها	على	مصالح	املواطنين،	ما	يشكل	
املواطنين	في	أي	منطقة	محررة،	وعلى	من	تبقى	من	ثوار	هاجروا	أو	هجروا	للمحافظة	على	قيم	الثورة	

في	نفوس	الجيل	الجديد	الذي	يكبر	اآلن	في	املخيمات	واملدن	املحررة	أو	في	بالد	اللجوء.	
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