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العددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022كلمة العدد

كلمة العدد

يوسف سالمة)1)

يسعدنا	في	هيئة	تحرير	مجلة	قلمون	)املجلة	السورية	للعلوم	اإلنسانية(	أن	نضع	بين	يدي	قرائنا	
السورية  )الجزيرة  لـِ	 فيه	مكرس	 الرئيس	 وامللف	 في	عدد	مزدوج،	 والعشرين	 التاسع	عشر	 العدَدين	
ومنطقة الفرات: الواقع واملستقبل(،	وقد	تعذر	علينا	إصداره	إال	في	سفر	واحد،	بسبب	ضخامة	
مادته،	وتشعبها	في	اتجاهات	متعددة،	ولكنها	متطابقة	مع	الحركة	الباطنية	للملف	وانقساماته	الذاتية.

	وبما	أن	مجلتنا	معنية	بارتياد	آفاق	بحثية	جديدة،	واستكشاف	حقول	لم	يسبق	لها	أن	خاضت	
في	غمارها،	فإن	هذا	العدد	املزدوج	قد	جاء	محقًقا	-ولو	جزئًيا-	لهذه	الرغبة	في	االنتقال	إلى	البحث	في	
منطقة	جغرافية	سورية	ودراستها	من	زواياها	املختلفة،	وهو	ما	لم	يسبق	للمجلة	أن	قامت	به	من	قبل،	

ما	يقربنا	أكثر	فأكثر	من	حقل	الدراسات	)األنثروبولوجية(	في	مستقبل	نتمنى	أن	يكون	قريًبا.

ِغل	به	هذا	العدد	-بحكم	موضوعه	طبًعا-	ونال	النصيب	األوفر	من	االهتمام	قد	
ُ
والواقع	إن	ما	ش

في	 نظام	سيا�سي	حكم	سورية	 الطولى	ألي	 التاريخية	 املدة	 الجزيرة	ضمن	 في	شؤون	 البحث	 في	 تركز	
1970	وحتى	قيام	 العصور	الحديثة.	ونعني	بذلك	الحقبة	التي	انفرد	آل	األسد	فيها	بالحكم	من	عام	
الثورة	السورية	عام	2011،	وبما	ترتب	على	ذلك	من	أحداث	وتطورات	كشفت	أن	مستقبل	سورية	–
أرًضا	وشعًبا–	قد	أصبح	في	خطر.	والجزيرة	واقعة	في	القلب	من	هذا	الخطر،	بعد	أن	أصبحت	خاضعة	
وأما	 قنديل.	 في	جبال	 معاقله	 من	 الكردستاني(	 العمال	 )حزب	 بقيادة	 لقسد	 الذاتية	 اإلدارة	 لهيمنة	
النظام	األسدي	في	دمشق	فيقف	متفرًجا،	ال	يعنيه	من	أمر	البالد	إال	ما	يسميه	اإليرانيون	)سورية	

املفيدة(	لهم	ولنظام	األسد	ليس	إال.	

األسد	 آل	 أقام	 التي	 املرتكزات	 استكشاف	 على	 ينصب	 العدد	 هذا	 في	 األساس	 الهم	 أن	 وبدهي	
هذه	 تفسير	 إلى	 البحوث	 من	 كثير	 العادة	 في	 وتميل	 الفرات.	 ومنطقة	 الجزيرة	 حيال	 عليها	 سياستهم	
السياسة	بالرغبة	في	السيطرة	على	ثرواتها	املادية	وتعطيل	قدراتها	البشرية،	ومن	ناحيتنا	نذهب	مذهًبا	
آخر	يتمثل	في	أن	آل	األسد	الذين	استبدوا	بالسلطة	السياسية	وهيمنوا	على	الثروة	االقتصادية،	ال	

)1(		رئيس	تحرير	مجلة	قلمون.
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ا	كبيًرا	ال	تفاضَل	بين	نقاطه،	واألسدية	هي	مركز	هذا	الهامش.	
ً
تزيد	سورية	في	نظرهم	على	كونها	هامش

ومن	ثم	ما	من	قيمة	إلقليم	جغرافي،	أو	طائفة	دينية	أو	حزب	سيا�سي	إال	بقدر	ما	يلعبه	هذا	العنصر	أو	
ذاك	من	دور	ميسر	وداعم	الستدامة	املركزية	األسدية،	بل	التصاعد	بها	إلى	مستوى	الساللة	الحاكمة	
حكًما	أبدًيا.	واألسدية	في	ذلك	كله	تعول	على	طائفتها	الخاصة	التي	اصطفتها	من	كبار	الفاسدين	من	
الطوائف	جميعها.	وأما	حزب	البعث،	فليس	سوى	دمية	يتم	التالعب	بها	بحسب	الحاجة.	وأما	الطائفة	
العلوية	-حتى	وإن	كانت	النواة	الصلبة	األمنية	والعسكرية	للنظام	منتسبة	إليها-	فهي	في	التحليل	األخير	

ليست	سوى	)كبش	املحرقة(	على	مذبح	االستبداد	والفساد.	

وعلى	الرغم	من	أن	آل	األسد	قد	نظروا	إلى	سورية	على	أنها	هامش	كبير	يفعلون	فيه	ما	يشاؤون،	فإن	
مصالحهم	-املتعلقة	ببقائهم	في	السلطة-	قد	نبهتهم	إلى	األهمية	االستراتيجية	واألمنية	ملنطقة	الجزيرة	
التركي.	ومن	هنا	أراد	النظام	لهذه	املنطقة	أن	 في	أي	مواجهة	محتملة	مع	الشقيق	العراقي	والصديق	
دفاعات	 اختراق	 خاللها	 من	 يستطيع	 هجومية	 ومنصة	 القويين،	 الجارين	 مع	 مواجهة	 ساحة	 تكون	
البعث	العراقي،	دفاًعا	عن	سلطته،	حتى	لو	تطلب	ذلك	منه	تقديم	الدعم	ملن	يهددون	وحدة	العراق.	

ولكي	يضمن	النظام	األسدي	السيطرة	على	هذه	املنصة	منفرًدا،	لم	يكن	له	بد	من	إبقاء	الجزراويين	
الحياة	 بهموم	 ومشغولين	 والبشرية،	 املادية	 التنمية	 أشكال	 كل	 ومن	 التعليم	 فرص	 من	 محرومين	
ومتاعبها،	بغية	صرفهم	عن	االشتغال	بالسياسة	وتحولهم	إلى	قوة	معارضة.	وقد	انتهت	هذه	السياسات	
بالجزراويين	إلى	أال	يكونوا	فقراء	فحسب،	بل	أفقر	من	فقراء	سورية	كلهم	أيًضا.	ومن	شأن	ذلك	كله	
الكشف	أن	سياسات	آل	األسد	تجاه	الجزيرة	ومنطقة	الفرات	قد	كانت	مبنية	على	اهتمام	استثنائي	
ووعي	بأهميتها	ومنزلتها	ومخاطرها	على	حكمهم.	لقد	كانت	الجزيرة	تقض	مضجعهم	على	امتداد	حوالى	

أربعين	عاًما	من	تاريخ	سورية.	

التناقض،	ولكنهما	 الجزيرة	سياستين	متناقضتين	كل	 في	منطقة	 النظام	 اتبع	 لقد	 القول:	 صفوة	
سياسة	 أخرى	 ناحية	 ومن	 ناحية،	 من	 حازمة	 أمنية	 سياسة	 والغاية.	 الهدف	 حيث	 من	 متكاملتان	
هيمنة	 األولى	 فضمنت	 سواء.	 حد	 على	 والبشرية	 املادية	 كلها؛	 التنمية	 أشكال	 من	 وحرمان	 إهمال	
مطلقة	على	التحركات	السياسية	كلها	ألهل	الجزيرة،	وضمنت	الثانية	تجريدهم	من	وسائل	الوعي	حتى	
يظل	الجزراويون	غير	قادرين	على	االنخراط	في	أي	عمل	سيا�سي	قد	ينتهي	بهم	إلى	أن	يكونوا	جزًءا	من	

املعارضة.	

ولكن	النظام	كان	واهًما	في	حساباته.	فعلى	الرغم	من	القبضتين	الفوالذيتين	اللتين	سلطهما	على	
فلطاملا	 تأكيد.	 بكل	 بها	 الفخر	 لهم	 يحق	 وثقافة	 وأدًبا	 فًنا	 أبدعوا	 قد	 الجزراويين	 فإن	 الجزيرة،	 أهل	
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شاهدنا	هناك	املهرجانات	املسرحية،	والندوات	األدبية،	وامللتقيات	السياسية	الوطنية.	بل	إن	نشاط	
	فيها.	ولكن	العقبة	التي	ظلت	قائمة	في	

ً
)لجان	إحياء	املجتمع	املدني(	قد	شهد	للجزراويين	حضوًرا	فاعال

وجه	ما	قدمه	الجزراويون	هي	الذيوع	واالنتشار	لكل	هذا	النشاط	الذي	لم	تكن	أجهزة	إعالم	النظام	
معنية	بإبرازه،	ألنها	لم	تكن	تأبه	بأصالة	وال	تقيم	وزًنا	لكرامة.		

وفي	ما	يتصل	بملف	العدد،	من	حيث	هو	مشكلة	بحثية،	فقد	انقسم	من	تلقاء	ذاته	إلى	خمسة	
كلت	محاور	امللف	ذاتها.	

ُ
أسئلة	رئيسة،	اضطلعت	بحوث	امللف	باإلجابة	عنها،	ومنها	ش

أما	السؤال	األول،	في	هذا	امللف،	فقد	انصب	على	)التكون	التاريخي	واالجتماعي	والسيا�سي	ملنطقة	
الجزيرة	في	مطلع	القرن	العشرين(.	وقد	أجيب	عن	األسئلة	املطروحة	هنا	من	خالل	ثالثة	بحوث.	دار	
أولها	حول	الهجرات	التي	شهدتها	منطقة	الجزيرة	في	املرحلة	املذكورة،	واهتم	الثاني	باملعاهدات	الدولية	
التي	كان	لها	أثر	في	رسم	الحدود	الجغرافية	والسياسية	ملنطقة	الجزيرة،	بينما	اضطلع	الثالث	بتحليل	

السياسات	اإلثنية	لالنتداب	الفرن�سي	في	املنطقة	أيًضا.	

هذا	 جاء	 وقد	 والشعبية.	 العاملة	 بفرعيها	 الثقافة	 إلى	 التاريخ	 من	 االنتقال	 تم	 الثاني	 السؤال	 وفي	
	عاًما	لصورة	الحركة	األدبية	الفراتية.	ومن	ثم	تم	

ً
	بعدد	من	البحوث	قدم	أولها	مدخال

ً
املحور	حافال

االنتقال	إلى	دراسة	األغنية	الفراتية	والشعر	الشعبي.	وبوسع	القارئ	أيًضا	أن	يطلع	فيه	على	بحثين	
في	 التشكيلية	فيها.	وثمة	بحث	دار	حول	اآلثار	 الفنون	 للمنطقة	وحول	 حول	رؤية	السينما	السورية	
املنطقة	وما	نالها	من	إهمال.	واختتم	املحور	بدراسة	عن	)القضاء	العشائري(	والحاجة	املستجدة	إليه	

بعد	الثورة.	

وقد	يكون	للمحور	الثالث	أهمية	خاصة	لكونه	متعلًقا	بـالسؤال	عن	)سياسات	آل	األسد	في	منطقة	
)السياسات	 عن	 ببحث	 املحور	 هذا	 في	 النقاش	 يفتتح	 أن	 الطبيعي	 من	 كان	 وقد	 والفرات(	 الجزيرة	
األمنية(	ملا	لها	من	أهمية	خاصة	في	رسم	سياسات	النظام	في	سورية	بأكملها.	وقد	أتبعنا	هذا	البحث	
بآخر	عن	)السياسات	اإلدارية(	ملا	بين	السياستين	من	ترابط	وتكامل.	فاملتخصصون	باألمن	يرسمون	
السياسات	الخفية	للنظام،	بينما	يحولها	اإلداريون	إلى	خطط	وقرارات	إدارية	وموازنات	مالية	يتعين	
في	 الثقافية	 )السياسات	 عن	 ببحثين	 املحور	 واسُتكمل	 بتنفيذها.	 تلتزم	 أن	 جميعها	 السلطات	 على	
عمًدا	 الجزيرة	 منطقة	 في	 النظام	 مارسها	 التي	 التمييزية(	 التعليمية	 )السياسات	 عن	 وآخر	 الجزيرة(	

وقصًدا.

وحول	السؤال	املتعلق	بطبيعة	)تفاعل	الجزيرة	مع	وقائع	الثورة	السورية	وتطوراتها(	-وهو	موضوع	
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بالشرح	 أولها	 تناول	 متكاملة.	 بحوث	 في	خمسة	 السؤال	 هذا	 اإلجابة	عن	 فقد	جاءت	 الرابع-	 املحور	
واالعتبارات	 املقتضيات	 جملة	 موضًحا	 الثورة(،	 من	 السورية	 والعشائر	 القبائل	 )موقف	 والتحليل	
التي	تحكمت	في	هذه	املواقف.	وجاء	البحث	الثاني	املكرس	)لدور	الفصائل	املسلحة(	تكملة	ضرورية	

للبحث	األول،	ومدعًما	للنتائج	التي	توصل	إليها	البحث	نفسه.	

فرد	بحثان	في	املحور	نفسه	)لسير	العمليات	العسكرية	في	املنطقة(.	تناول	أولهما	سير	هذه	
ُ
وقد	أ

املدينة	ولم	 التي	تعاقبت	على	غزو	 امتداد	زمني	طويل،	مبيًنا	األطراف	 الزور(	عبر	 )دير	 في	 العمليات	
تتردد	في	فرض	التهجير	القسري	على	مواطنيها،	بينما	تعمق	البحث	التالي	)سلوك	داعش	في	دير	الزور(،	

بدراسة	العالقة	السلبية	التي	جمعت	هذا	التنظيم	بعشائر	املنطقة،	ريًفا	ومدينة.	

النزاع	 أطراف	 لدى	 قسًرا(	 )املخفيين	 مشكلة	 على	 ركز	 فقد	 املحور،	 هذا	 في	 األخير	 البحث	 أما	
النظام.	وأما	 باملئة	من	املخفيين	قسًرا	هم	أسرى	لدى	 	85 أن	 البحث	 لنا	هذا	 جميعهم.	وقد	كشف	

النسبة	املتبقية،	فاألطراف	األخرى	مسؤولة	عن	أسرهم.	

رَحت،	وذلك	
ُ
أما	السؤال	الخامس	-وهو	املحور	األخير	في	امللف-	فقد	كان	أصعب	األسئلة	التي	ط

الكردية	وكيفية	حلها،	 باملسألة	 منها	 يتعلق	 أرًضا	وشعًبا،	وبخاصة	ما	 يتعلق	بمستقبل	سورية،	 ألنه	
من	 تتمكن	 لم	 الكردية	 األحزاب	 أن	 بالحسبان	 األخذ	 مع	 عليه.	 االتفاق	 يمكن	 الحلول	 من	 نوع	 وأي	
بينها	على	رؤية	موحدة.	مع	أن	والدة	تجربة	)اإلدارة	 في	ما	 إلى	إجماع	 تخطي	انقساماتها،	ولم	تتوصل	
الذاتية	في	شمال	شرق	سورية(،	خارج	مناطق	الكثافة	الكردية	قد	شجعت	على	تغليب	)الرؤية	القومية	
الكردية(	على	الرؤية	الوطنية	السورية.	والهدف	من	إثارة	هذه	القضية،	وكل	ما	يتعلق	باإلدارة	الذاتية	
هو	استكشاف	أسس	تسمح	باستنباط	سيناريوهات	محتملة	تتحدد	من	خاللها	مصائر	)تجربة	اإلدارة	

الذاتية(،	ملا	لذلك	من	أثر	ال	يخفى	في	املستقبل	السوري	بكل	تأكيد.

من	 جدد	 )فاعلين	 ثمة	 أن	 أولهما	 أظهر	 بحثين.	 عبر	 إليها	 الوصول	 تم	 املحتملة	 والسيناريوهات	
الفاعلين	 النوع	من	 أن	هذا	 مع	 الدولية،	 العالقات	 إلى	منظومة	 االنضمام	 في	 أخذوا	 الدول(	قد	 غير	
.	وتطور	هذا	النوع	من	الشركاء	الجدد	قد	يتخذ	شكل	حركات	تحرر	وطنية،	أو	حتى	شكل	

ً
ليس	دوال

)الفاعلين	 من	 املستحدث	 الشكل	 الحالتين	سيجد	هذ	 وفي	 الوطنية.	 للحدود	 عابرة	 إرهابية	 شبكات	
به،	مثلما	سيواجه	بخصوم	يرفضون	وجوده	ويعملون	 الدول(	قوى	يتحالف	معها	وتعترف	 من	غير	
على	محاربته	بالطرائق	املمكنة	كلها.	وبصرف	النظر	عن	املوقف	من	)اإلدارة	الذاتية(	في	شمال	شرق	
سورية،	فإن	هذه	)اإلدارة(	قد	أصبحت	قريبة	من	اكتساب	هذه	الصفة	بمعونة	من	الواليات	املتحدة	

والتحالف	الدولي	وأطراف	أخرى،	قد	ال	يكون	النظام	بعيًدا	عنها.	
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في	تحويل	مشروع	)اإلدارة	 الديمقراطي	قد	نجح	 ))بأن	حزب	االتحاد	 الثاني،	فيجادل	 البحث	 أما	
ثالثة	سيناريوهات	 البحث	 املقدمة	يطرح	 إلى	مشروع	قومي((.	وعلى	هذه	 الذاتية(	من	مشروع	حزبي	
في	الوقت	الحاضر	على	األقل.	السيناريو	األول:	تحول	 محتملة،	وال	ترجيح	لواحد	منها	على	اآلخرين	
اإلدارة	الذاتية	إلى	إقليم	كردي	على	الطريقة	العراقية،	ويبلغ	هذا	السيناريو	منتهى	خطورته	إذا	اتحد	
نقطة	 إلى	 الكردية	 القضية	 وعودة	 الذاتية	 لإلدارة	 العسكرية	 الهزيمة	 الثاني:	 السيناريو	 اإلقليمان.	

االبتداء	من	جديد.	السيناريو	الثالث:	القبول	بالالمركزية	اإلدارية	والحقوق	الثقافية.	

واجب	 حولها	 الرأي	 وتبادل	 طرحها	 أن	 وارتأينا	 تأكيد.	 بكل	 للنقاش	 مفتوحة	 املسألة	 هذه	 وتظل	
ر	السوريين	جميعهم	بأن	املساواة	القائمة	على	املواطنة	

ّ
ذك

ُ
وطني	سوري.	وفي	هذا	اإلطار	يجدر	بنا	أن	ن

الحقيقية،	واملؤسسة	دستورًيا	هي	الحل	األمثل	ملشكالت	السوريين	ألنها	تضمن	وحدة	األرض	والشعب.	
بكل	 يشاؤون	 ما	 الثقافية	 االنتماءات	 لهم	من	 ليكن	 ثم	 	،

ً
أوال بأنهم	سوريون	 السوريون	 فليسلم	 ا	

ً
وإذ

حرية.

ومن	واجبنا	أال	نختتم	هذه	االفتتاحية	قبل	األداء	ببعض	املالحظات	ذات	القيمة	املنهجية	التي	من	
شأنها	أن	تكشف	الجهد	الضخم	الذي	بذله	أعضاء	الفريق	املسؤول	عن	إصدار	هذا	العدد.

وهنا	من	املهم	اإلشارة	إلى	أن	-البحث	في	منطقة	جغرافية	مكونة	من	ثالث	محافظات	في	وقت	كانت	
فيه	سورية	ثائرة	على	الظلم	واالستبداد-	لم	يكن	باألمر	السهل	من	الناحية	املنهجية.	ويزداد	البحث	
صعوبة	في	هذه	املنطقة	بسبب	التنوع	اإلثني	واالجتماعي	وتباين	مصالح	الجماعات	البشرية	وما	يترتب	
على	ذلك	من	انقسامات	لم	تشمل	القبيلة	وحدها،	بل	امتد	هذا	االنقسام	ليشمل	العائلة	الواحدة	في	
كثير	من	األحيان.	واألهم	من	ذلك	كله	أن	)تاريخ	الثورة(	لم	يكتب	بعد،	ما	يجعل	هذا	امللف	في	املستقبل	
إسهاًما	-ولو	جزئًيا-	في	كتابة	التاريخ	الشفوي	لنضاالت	الشعب	السوري	أو	أرشيًفا	شفوًيا	من	شأنه	

املساعدة	في	تقديم	بعض	الحقائق	للمؤرخين	الذين	يلتمسون	الحقيقة.

وما	يسوغ	حديثنا	السابق	عن	)التاريخ	الشفوي(	هو	أنه	لم	يكن	بوسع	املناهج	التقليدية	أن	تكون	
أداة	كافية	لتقديم	صورة	عن	الوقائع	في	حركيتها	وتطوراتها	املعقدة.	ولهذه	األسباب	وغيرها	لم	يكن	بد	

	:
ً

من	استخدام	بعض	األدوات	املكملة	للوصف	والتحليل	أو	لكليهما.	ومن	ذلك	مثال

إجراء	مقابالت	معمقة	مع	بعض	الخبراء	والعارفين	بشؤون	هذه	القبيلة	وصراعها	مع	. 1
القبائل	األخرى.

من	. 2 عدد	 من	 حادثة	 أو	 مشكلة	 أو	 قضية	 حول	 مفصلة	 شهادات	 على	 الحصول	
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الشهود	تم	التثبت	من	صدق	روايتهم	لألحداث.	ولم	يكن	الصدق	في	هذه	الحالة	ليغني	عن	
إجراء	التقاطع	بين	الشهادات	للتوصل	إلى	أقرب	صورة	لألحداث	والوقائع	الحقيقية.

إقامة	ورشات	عمل	مصغرة،	اشترك	فيها	أشخاص	من	الذين	شاركوا	في	كتابة	هذا	. 3
امللف	وقد	كانت	مهمتهم	تقديم	املالحظات	على	بعض	البحوث	التي	استلزمت	بعض	جوانبها	
سبيل	 على	 املسلحة	 الفصائل	 املعلومات	حول	 بعض	 من	صحة	 والتثبت	 التأكد	 من	 مزيًدا	

املثال.	
بانضمام	 ترحب	 االجتماعية(	 للعلوم	 السورية	 املجلة	 )قلمون:	 تحرير	 أسرة	 فإن	 الختام	 وقبيل	
د.إليزابيث	سوزان	كساب	األكاديمية	املرموقة	إلى	هيئة	تحرير	املجلة،	ملا	في	حضورها	بيننا	من	قيمة	

مضافة،	نأمل	أن	يفيد	منها	البحث	العلمي	السوري.	

ختاًما	ال	يسعني	إال	أن	أتوجه	بالشكر	الجزيل	لكل	من	أسهم	بجهد	في	إنجاز	هذا	العدد،	وأخص	
وجهد	 وقت	 من	 بذله	 وما	 قيمة،	 معلومات	 من	 قدمه	 ملا	 الخلف(	 عبد	هللا	 )حسن	 الصديق	 بالذكر	

يستحقان	كل	التقدير	واالحترام.	




