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ا  لعبت الجهات املسلحة غير الحكومية دوًرا مهمًّ
في تغيير مجرى الصراع في الحرب األهلية السورية، 
والسياسيين  الباحثين  باهتمام  تغطيتها  حظيت  لذا 
نت الجهات املعنّية، عن طريق 

ّ
والعسكريين. وقد تمك

اتباعها التكتيكات العسكرية، من تحقيق جزء كبير 
من أهدافها الدينية أو العرقية أو السياسية، وذلك 
من  كثير  في  واحتكارها  األم،  الدولة  سيادة  بتهديد 
كما  والعسكرية،  واالقتصادية  السياسية  الحاالت 
األدبيات  تنوعت  أيدينا.  بين  التي  الدراسة  حالة  في 
السيا�سي  ومكونها  الذاتية”،  “اإلدارة  تناولت  التي 
األسا�سي املسمى “حزب االتحاد الديمقراطي”، بدًءا 
إلى  الكردستاني والغرب،  العمال  من عالقته بحزب 

دراسة وتحليل خطابه النقدي. 

من خالل منطق التوسع املحلي واإلدارة، والهيكلة 
الدول،  بعض  مع  املعقدة  وعالقاته  التنظيمية، 
يؤرق  سؤال  عن  اإلجابة  على  الورقة  هذه  تعكف 
كثيًرا من الباحثين، وهو حيثيات بقاء )قوات سوريا 
سلطة  دور  البحث  يصف  )قسد(.  الديمقراطية/ 
)قسد( في ريف دير الزور، وذلك بالتركيز على دراسة 
بنية السلطة. وقد قّيم البحث نوعية هذه السلطة 
القبيلة  ملفهوم  مغايًرا  مفهوًما  واعتمد  بموضوعية، 
وقد  الدم.  رابطة  على   

ً
أصال القائم  عليه  املتعارف 

حاول البحث اإلجابة عن نوع عالقة )قسد( باملجتمع 
القبلي، وتأثيراتها فيه، وهو سؤال رئيس تتفرع عنه 

أسئلة متعددة في:

كيفية تعامل )قسد( مع القبيلة وشيوخها.	 

كيفية إدارتها لبعض القطاعات الحيوية.	 

نوع الخدمات التي تقدمها. 	 

وانعكاسات 	  املرأة  مع  )قسد(  تعامل  كيفية 
هذا على األسرة. 

كيفية تعاملها مع الثروة النفطية. 	 

وكيف 	  املنطقة؟  في  املخدرات  تنتشر  كيف 
تتعامل )قسد( مع هذه الظاهرة؟

هذه 	  ولدتها  التي  األمنية  الفو�سى  تجليات 
الظواهر، ووصفها ومحاولة تفسيرها.

غير 	  واملنظمات  )قسد(  بين  العالقة  شكل 
الحكومية في املنطقة املدروسة.

ملخص تنفيذي
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التأثيرات  من  مجموعة  )قسد(  سياسة  تحدث 
وهي  املدروسة،  املنطقة  في  القبلي  املجتمع  بنية  في 
الظروف  فيها  أعملت  قبلية  بنية  تحكم  سلطة 
سماتها؛  من  الكثير  وغيرت  مبضعها،  املختلفة 
مع  القبيلة  البينة  تفاعل  طريقة  يجعل  الذي  األمر 
هذه  ممارسات  طبيعة  في  أثر  ذات  السلطة  هذه 
أهمية  تكمن  وشدتها.  تخومها  تحديد  وفي  السلطة، 
البحث في محاولة سّد فجوة بحثية في مقاربة ظاهرة 
سلطة )قسد(، عبر تقديم تصور أكثر واقعية لبنية 
القبيلة، بحيث ال ينظر إليها ككيان يقتصر تعريفه 
القبيلة، وتقديم  على خاصية واحدة من خصائص 
هذه  طبيعة  فهم  عبر  الواقع  األمر  لسلطة  تصور 
السلطة، عبر تفاعل بنيتها وفعلها وعالقاتها بمحيطها 
وبمن تحكمه. وهو ما يمكن أن يمثل أرضية ألبحاث 
القرار  لصّناع  منه  االنطالق  يمكن  وأساًسا  الحقة، 
البحث  ويهدف  الظاهرة.  مع هذه  بالتعامل  املعنيين 
أيًضا إلى سبر تأثيرات سلطة )قسد( في البنية القبلية 
عبر تحليل عالقتها بالقبيلة، وتحليل سياساتها تجاه 
وعبر  الحيوية،  القطاعات  لبعض  وإدارتها  املرأة 
الذي  املجتمع  في  األساسية  الظواهر  بعض  دراسة 

تحكمه وعالقتها بهذه الظواهر. 

مشكلة البحث، وأهميته، وأهدافه
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شبه  املعمقة  املقابالت  على  البحث  اعتمد   
من  شخصية  ثالثين  مع  أجريت  التي  املنظمة، 
كان  وقد  السوري.  والخارج  الداخل  في  املوجودين 
سلطة  مع  مباشر  احتكاك  املستجيبين  معظم  لدى 
غادروها  الذين  املنطقة  أبناء  من  وبعضهم  )قسد(، 
سيا�سي،  انتماء  بال  شخصيات  وهم  فترة،  منذ 
من  الباحث  استفاد  مختلفة.  قبلية  انتماءات  وذوو 
تجمع  التي   (1 لبارسونز)  الوظيفية  البنائية  النظرية 
في وصفها لألنساق االجتماعية بين النظرية الفيبرية 
التي تنطلق في البحث عن املعاني من الفرد، والنظرية 
من  املعاني  عن  بحثها  في  تنطلق  التي  الدوركهايمية 
كنسق  السلطة  فعل  فْهم  بأن  ذلك   .(2 املجتمع) 
يتطلب  االجتماعي  النسق  أنساق  من  فرعي  سيا�سي 
فهم سلوك الفاعلين ضمن النسق االجتماعي الذي 
تحكمه. وهي نظرية وصفية أكثر منها تفسيرية، ولكن 
ضمن  الفعل  مفهوم  على  تركيزها  من  تتأتى  فائدتها 
سلوك  وصف  في  ينفع  ما  وهو  النسق،  محددات 
الفاعلين االجتماعيين، في سلطة اإلدارة وفي املجتمع 
بفاعليها  البيئة  الحسبان  في  يأخذ  وصًفا  املدروس، 

ومعاييرها وقيمها.

كما استفاد في توصيفه وتفسيره لسلطة اإلدارة 
وهي   ،(3 الصراع)  في  داهرندورف  نظرية  من  الذاتية 
ولكنها  السابقة،  بارسونز  نظرية  من  مشتقة  نظرية 
وهو  بالقسر«،  املترابط  »النسق  مفهوم  تستخدم 
بين  يفرق  ولكنه  السلطة،  نسق  إلى  يشير  مفهوم 
الشرعية،  على  قائمة  األولى  يعّد  والقوة؛  السلطة 
تخلقان  والقوة  والسلطة  القسر،  على  والثانية 

) 1)  ايان كريب، النظرية الجتماعية، من بارسونز إلى هابرماس، ترجمة محد حسين غلوم، الكويت، عالم املعرفة، العدد 244، 1999، ص. 61 وما بعدها.

) 2)  املرجع نفسه.

) 3)  املرجع نفسه، ص. 88-87. 

) 4)  فرانسوا جازيل، السلطة، بحث في كتاب »املطول في علم االجتماع« ملجموعة من املؤلفين، ترجمة وجيه أسعد، دمشق، وزارة الثقافة، الجزء األول، ص. 240-238.

يملكونهما  من  بين  املصالح  اختالف  محّركه  صراًعا 
اإلبقاء  على  األولون  يجنح  بينما  يملكونهما.  ال  ومن 
يتخذ  ملصالحهم،  تحقيًقا  القائم  الوضع  على 
تحقيق  أجل  من  تغييره  محاولة  موقف  األخيرون 
التفسيرية  النظرية  هذه  وفائدة  أيًضا.  مصالحهم 
كامنة في اشتراطها البحث عن الظروف التي تتحول 
بموجبها العالقات بين الجماعات إلى عالقات صراع.

أسباب  تفسير  في  الباحث  النظرية  هذه  وتفيد 
الطرفين  تحت  تندرج  مختلفة  أطراف  بين  الصراع 
والقبيلة،  الذاتية  اإلدارة  سلطة  وهما  األساسيين، 
يحاولون  سلطة  أصحاب  ثمة  األول  الطرف  ففي 
فرض االلتزام القائم على القسر، وثمة مستفيدون 
من الوضع الحالي للسلطة القائمة من أبناء املنطقة 
هو  الذي  الثاني  الطرف  وفي  املوقف.  هذا  يكّرسون 
املجتمع القبلي ثمة أصحاب مصالح في تغيير الوضع 
القائم، وهم يحاولون عبر أساليب مقاومة مختلفة 
نظرية  على  الباحث  واعتمد  الوضع.  هذا  تغيير 
السلطة العالئقية لـ فرانسوا جوزيل) 4) وهذا التصور 
ألن  للواقع؛  األقرب  التصور  هو  للسلطة  العالئقي 
لردة فعل املحكوم في املنطقة املدروسة شأًنا عبر ردة 
ممارساتها،  تغيير  في  السلطة  ممارسات  على  فعله 
فهو ليس خاضًعا بصورة مطلقة، هذا من جهة، ومن 
في  تحكمهم  بمن  السلطة  عالقة  فإن  أخرى،  جهة 
املنطقة املدروسة مرتبطة بفاعلين آخرين يمارسون 

تأثيًرا، بشكل أو بآخر، على ممارسات السلطة.

تشارلز  نظرية  على  للقبيلة  تناوله  في  اعتمد  كما 

منهجية البحث والنظريات واملفاهيم املستخدمة
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 ،(5 الثقة)  شبكات  ضمن  القبيلة  تصّنف  التي  تللي، 
صّنف تحته كل الكيانات الواقعة تحت 

ُ
وهو مفهوم ت

الدولة، وفائدة هذا املفهوم كامنة في قدرته التفسيرية 
أصنافها،  أحد  القبيلة  تمثل  التي  الثقة  لشبكات 
ولحاجة أي نظام ديمقراطي أو في طريق التحول إلى 
الديمقراطية إلى وسائل محددة للتعامل مع شبكات 
الثقة، من أجل منعها من اتخاذ موقف االنعزال عن 
النظام السيا�سي، هذا االنعزال الذي تضعف الثقة 
يؤدي  كما  وتعمقه.  ازدياده  بقدر  السيا�سي  بالنظام 
إلى   قمعًيا 

ً
التعامل مع أصحاب هذه الشبكة تعامال

الثقة  على  القائمة  عالقته  السيا�سي  النظام  إفقاد 
للنظام  يمكن  ال  ثقة  عالقة  وهي  محكوميه،  مع 

الديمقراطي أن يتصف بهذا الوصف من دونها.

) 5)  تشارلز تللي )الديمقراطية(، ترجمة محمد فاضل الطباخ )بيروت، املنظمة العربية للترجمة، 2007( ص. 132 وما بعدها.
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 ،1980(6  ( عام  تركيا،  في  إيفرين  انقالب  عقب 
يّممت معظم األحزاب الكردية وقادتها وجهها باتجاه 
العمال  حزب  قائد  القادة  ضمن  من  وكان  سورية، 
أق�سى  الواقعة  قريته  من  القادم  الكردستاني 
به  حط  وقد   ،(7 أوجالن)  هللا  عبد  التركي:  الجنوب 
له  العرب، عند صديق  لعين  في قرية مجاورة  املقام 
يعمل صيدالنًيا) 8). وفي قرية النشابية في ريف دمشق، 
تأسيس  جرى  باقية،  محمد  يدعى  شخص  منزل  في 
ثالث  بدمج  سورية،  في  الكردستاني  العمال  حزب 
والحزب  اليسار  وحزب  العمال  حزب  هي  منظمات 
الشيوعي التركي، وقد جرى ذلك برعاية جميل األسد 
شقيق حافظ األسد) 9). كان )آبو( أوجالن، كما يلّقبه 
أنصاره، قد أّسس حزبه الذي أسماه “حزب العمال 
الكردستاني” عام 1978، وكان قد حّدد خصمه على 
األسا�سي  هدفه  وحدد  التركي،  السيا�سي  النظام  أنه 
تمثل  الذين  األكراد  بحقوق  النظام  هذا  بمطالبة 

نسبتهم في تركيا أكبر نسبة لألكراد في املنطقة) 10).

سورية  على  الكرد  الوافدين  معظم  عّد  بينما 
ومغاربها،  األرض  مشارق  إلى  للعبور  محطة  األخيرة 
تفّرد حزب أوجالن بخاصيتين: أوالهما تكوين خاليا 
لحزب العمال الكردستاني في سورية، وثانيتهما نسج 

تحالف مع نظام األسد األب) 11).

) 6)  انقالب عسكري تزعمه الجنرال كنعان إيفرين مع مجموعة من الضباط، نشؤوا على فكرة حماية املبادئ األساسية للجمهورية التركية كما وضعها أتاتورك، وكان املبدأ 
الرئيس فيها الفكر الكمالي واعتقادهم بأن سبب تدهور اإلمبراطورية العثمانية واندحارها عسكرًيا كان الرتباطها باألقطار العربية واإلسالمية، وكان تخوفهم من الصعود 

امللحوظ للتيار اإلسالمي في االنتخابات التركية، كان االنقالب مدعوًما من الواليات املتحدة األميركية.

) 7(  Anne Sofie Schøtt, Teaching Associate Professor, PhD Student, THE KURDS OF SYRIA, Royal Danish Defence College, 2017, p. 11. 

) 8)  يدعى هذا الصيدالني عبدي نعسان، وهو من قرية علبلور، يقال إنه قتل بعدها في جريمة ثأر. مقابلة أجراها الباحث مع الناشط الكردي املستقل رديف مصطفى 
للتنمية  الّسورية، موقع مقاربات  ورة 

ّ
الث إلى   

ً
شأة والّتاريخ وصوال

ّ
الن  PYDو YPG وتفّرعاته وعالقته مع PKK أيًضا: رديف مصطفى، تنظيم 2022/06/13، وانظر  بتاريخ: 

 https://mukarbat.org/archives/1578 ،2022 /06/22 :السياسية، تاريخ الدخول

) 9)  فراس فحام، عالقة حزب االتحاد الديمقراطي بالنظام السوري وحلفائه، املحددات واملصير، مركز جسور للدراسات، 2022، ص. 5، تاريخ الدخول: 07/5/ 2022. 
pdf.(2(%20(1(20%file:///C:/Users/lenovo/Downloads/1881 وانظر أيًضا: رديف مصطفى مرجع سابق.

) 10(  https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/176-pkk-s-fateful-choice-northern-syria 

) 11)  املقابلة السابقة مع رديف مصطفى.

) 12(  Anne Sofie Schøtt, Teaching Associate Professor, PhD Student, THE KURDS OF SYRIA, Royal Danish Defence College, 2017, p.11.

) 13(  Ibıd.

لم يكن عسيًرا تحليل غاية األسد األب من عقد 
للضغط  ورقة  يصلح  جهة  من  فهو  التحالف؛  هذا 
بحل  االسد  لنظام  قبل  ال  الذي  الجار  تركيا،  على 
خالفاته معه عبر املواجهة الصريحة، وهي خالفات 
متعلقة بنفوذ تركيا على مياه نهر الفرات، وباقتطاع 
دعم  أن  واألهّم  السورية،  األرا�سي  من  لجزء  تركيا 
الحزب التركي يمكن أن يفرغ قضية الكرد السوريين 
من محتواها بجعل هؤالء الجئين من تركيا، وال صلة 
لهم بالوطن السوري، وعليه فإن إعادتهم إلى موطنهم 
األصلي هي انتصار لهم من جهة أخرى) 12). وقد أرخي 
العنان لفرع الحزب في سورية لكي ينشط كما يشاء 
في املناطق الكردية، األمر الذي جعله أكثر قدرة على 
الفعل من األحزاب الكردية القديمة التي ظلت تعاني 
في  الحزب  فشرع  وتقييداته،  السوري  النظام  رقابة 
محاوالت تسييس الثقافة الكردية عبر تحويل بعض 
النيروز، قدًحا  بعيد  الكردية، كاالحتفال  املناسبات 
ألوان  واستخدام  جماعية،  سياسية  صحوة  لزناد 
معينة في االحتفاالت من أجل إضفاء وحدة سياسية 
في  جهًدا  الحزب  يدخر  ولم  الكردي،  املجتمع  على 
تجنيد كثير من الكرد السوريين للقتال ضد تركيا) 13).

كبيًرا،  األسد  على  التركي  الضغط  أصبح  أن  بعد 
 

ً
الهاوية مع تركيا احتماال إلى حافة  وأصبح الوصول 

- نبذة تاريخية عن سيرورة تشكل سلطة “اإلدارة الذاتية”
ً

أواًل

https://mukarbat.org/archives/1578
file:///C:/Users/lenovo/Downloads/1881%20(1)%20(2).pdf
file:///C:/Users/lenovo/Downloads/1881%20(1)%20(2).pdf
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/176-pkk-s-fateful-choice-northern-syria
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على  عسكري  بهجوم  تركيا  هددت  أن  وبعد  قائًما، 
 ،1998 عام  أوجالن  عن  األسد  نظام  تخلى  سورية؛ 
ووقع مع األتراك اتفاقية أضنة، وهو ما سهل مهمة 
 .(14 التركية)  األمن  أجهزة  طرف  من  أوجالن  اعتقال 
تشكل  أوجالن،  عن  األسد  حافظ  نظام  تخلي  وبعد 
الديمقراطي”،  الوطني  “التجمع  يسمى  أصبح  ما 
محمد  يدعى  دمشق،  من  كردي  شخص  يد  على 
توجيهات  ألحد  اتباًعا  تشكيله  وكان  زركلي،  مروان 
أوجالن بضرورة تشكيل فروع لحزب العمال في إيران 
من  أنه  الزركلي  عن  ُيعرف  وكان  وسورية.  والعراق 
التجّمع  رجاالت رفعت األسد، وملا كان تأسيس هذا 
برعاية أمنية من أجهزة النظام السوري، لم ُيقّيض 
الثقة وتراجع مستوى  له االستمرار، بسبب فقدان 
النظام السوري  أتباع أوجالن، وأجهزة  بين  العالقة 

التي ُحّملت مسؤولية القبض عليه) 15).

تشكيل  أعقبه  الوطني”  “التجّمع  عقد  انفراط 
األشخاص  يد  على  الديمقراطي”،  االتحاد  “حزب 
نفسهم تقريًبا عام 2003، في مؤتمٍر دعا إليه عثمان 
يكن  ولم   ،(16 أوجالن)  هللا  عبد  شقيق  أوجالن، 
هذا  إلى  بالنسبة  غريًبا  السوري  بالنظام  االرتباط 
األخير  ألن  العمال؛  لحزب  الفرعي  السيا�سي  املنتج 
الكردية  السياسية  الكيانات  من  غيره  عن  اختلف 
أنظمة  ضّد  الحرية  إلى  دعوته  تناقض  واقع  بقبوله 
مع  تحالفه  وبين  لكردستان،  مغتصبة  إنها  يقول 
النظام السوري الذي يفترض أنه أحد هذه األنظمة 

املغتصبة.

ساحة  إلى  النظر  زاوية  غّيرا  متعاقبان  حدثان 
سقوط  أولهما:  الكردستاني،  العمال  لحزب  الفعل 
بغداد على أيدي قوات االحتالل األميركية، وثانيهما: 
 إلعادة تشكيله 

ً
 قابال

ً
استحالة الواقع في العراق سائال

بعد زوال القبضة الحديدية للنظام البعثي السابق.

 https://2u.pw/0s3dE ،2022 /06 /23 :تاريخ الدخول ،RT online 14)  انظر: على ماذا تنّص اتفاقية أضنة األمنية بين سورية وتركيا، موقع (

) 15)  انظر رديف مصطفى، مرجع سابق.

) 16)  املرجع نفسه.

) 17(  The PKK’s Fateful Choice in Northern Syria, international crisis group, REPORT 176 / MIDDLE EAST & NORTH AFRICA 4 MAY 2017. 

بعد  العراق  أكراد  حققها  التي  اإلنجازات  كانت   
لت محّرًضا لتوسيع ساحة الفعل، 

ّ
االحتالل قد شك

فقد تمكنوا من تحصيل استقالل في شمال العراق، 
سورية  في  له  فروع  تشكيل  العّمال  حزب  فأعلن 
روافد  سوى  الفروع  هذه  تكن  لم  وإيران.  والعراق 
شكل  الذي  تركيا  في  الناشط  الحزب  وهو  لألصل، 
كان  التي  الكردية”  املجتمعات  “اتحاد  أسماه:  ما 
مجلسها التنفيذي مكوًنا من كوادر من حزب العمال 
الكردستاني، ولم يكن أي فرع ذا استقاللية عن قادة 

حزب العمال املتدربين في جبال قنديل) 17).

أعقب  قد  مهًما  ا 
ً
حدث فإن  سورية،  في  أما 

في  جديدة  نقلة  عن  عّبر  للعراق  األميركي  االحتالل 
املواجهات  وهو  الكرد،  للناشطين  الجمعي  الوعي 
بين قسم من األكراد وبين قوات األمن السورية، في 
2004. حدثت املواجهة عقب  مدينة القامشلي عام 
الزور  دير  من  مشجعون  مارسه  متبادل  استفزاز 
الراحل  العراقي  للرئيس  مؤيدة  شعارات  بترديدهم 
بحياة جورج  صدام حسين، ومشجعون كرد هتفوا 
بوش الرئيس األميركي. وتحّول االستفزاز إلى مشاجرة 
تدخلها  وكان  لفّضها،  السورية  األمن  قوات  لت 

ّ
تدخ

الدم  وكان  أكراد،  سبعة  قتل  عن  أسفر  إذ  عنيًفا 
من  استمرت  كردية  انتفاضة  في  سبًبا  ُسفح  الذي 
25 آذار في ذلك العام، شارك فيها أكراد من  12 إلى 
اتبع  وقد  دمشق،  العاصمة  منها  مختلفة  مناطق 
بشراسة،  فقمعها  املعتاد،  أسلوبه  السوري  النظام 
األمر الذي أسفر عن مقتل ثالثة وأربعين شخًصا، 
شخص،   2500 واعتقال  العرب،  من  سبعة  منهم 
كانت  الجامعة.  من  كردًيا  طالًبا  أربعين  نحو  وطرد 
العرب  مع  العالقة  في  نوعي  بتحول  إيذاًنا  املواجهة 
قمعها  من  الرغم  على  السوري،  البعث  نظام  ومع 
بقوة على يد أجهزة األمن السورية. ولعل هذا الحدث 
هو الذي يصلح ألن يوصف دون غيره بأنه »سقوط 

https://2u.pw/0s3dE
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في  العراق  احتالل  لعملية  سياسية  الجيو  اآلثار 
الفضاء االجتماعي السوري«) 18).

بعد  ااًلتحاد  حزب  سيرورة  في  منعطف  أ- 
انطالقة الثورة السورية

النظام  -حليف  إيران  في  السيا�سي  النظام  كان 
العمال  حزب  مع  صفقة  عقد  قد  السوري- 
النظام  انسحاب  2011، فحواها  الكردستاني، عام 
تموز  في  تحقق ذلك  أكراد، وقد  مناطق يسكنها  من 
 ال يمكن 

ً
الساحة فرصة 2012. وملا كان إخالء  عام 

مقاتليه  من  قسًما  الحزب  أرسل  فقد  بها،  التفريط 
من معقلهم في شمال قنديل إلى شمال سورية، وهو 
واحد:  آن  في  هدفين  تحقيق  تلك  بمبادرته  يتوخى 
موقعه  لتحسين  أنقرة  على  الضغط  محاولة  األول 
االستراتيجي على حدودها عبر فرعه السوري، حزب 
“وحدات  العسكري  وجناحه  الديمقراطي،  االتحاد 
حماية الشعب”؛ واآلخر السعي لتحقيق حلم قديم، 
 ،2013 عام  في  وعفرين.  وكوباني  الجزيرة  ربط  هو 
على  وتركيا  الكردستاني  العمال  حزب  وافق  عندما 
أقامت  وبدء محادثات سياسية،  النار  إطالق  وقف 
وحدات حماية الشعب وحزب االتحاد الديمقراطي 

»إدارة ذاتية ديمقراطية«، أسمتها “روج آفا”) 19).

معارضيه  بقتال  السوري  النظام  انشغال  كان 
الديمقراطي  املسلحين قد منح قوات حزب االتحاد 
 كان واضًحا أنها خلقت بالتنسيق مع النظام، 

ً
فرصة

املناطق  ربط  في  املذكور  هدفه  تحقيق  في  للشروع 
الثالثة التي يقطنها نسبة كبيرة من الكرد عبر مناطق 

) 18)  جمال باروت، العقد األخير في تاريخ سورية، جدلية الجمود واإلصالح، )الدوحة، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 2012(، ص. 24.

) 19(  op.cit.

) 20(  Ibıd

) 21)  ومظلوم عبدي هو الذي يعرفه املراقبون بأسماء مختلفة: مظلوم عبدي، مظلوم كوباني، شاهين جيلو، أما اسمه الحقيقي، فهو مصطفى عبدي، وهو يتحدر من 
قرية من قرى عين العرب ألٍب قومي النزعة كان من أقدم األطباء في مدينته، وقد التحق مصطفى بقوات حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل في سن مبكرة، مضحًيا 
بمستقبله الدرا�سي إبان دراسته الهندسة في جامعة حلب، ويقول بعض أصدقائه إنه كان مقرًبا ألوجالن الذي كان يقول إن مظلوم )مصطفى( بمثابة ابنه. مقابلة مع رديف 

مصطفى بتاريخ: 2022-6-13.

إلهام طالبة تخلت عن دراستها لاللتحاق بقوات حزب العمال في قنديل، وهي اليوم من قيادات الصف األول في اإلدارة الذاتية. املقابلة السابقة مع رديف  22)  كانت   (
مصطفى.

يقطنها العرب. وبحلول منتصف عام 2015، تمكنت 
وحدات حماية الشعب من ربط الجزيرة بكوباني عبر 
وبعد  أميركي.  جوي  بدعم  وذلك  العربية،  أبيض  تل 
التغلغل في مناطق عربية، أعلن تشكيل مظلة باسم 
)قسد(، االسم املختصر لقوات سوريا الديمقراطية، 
يقودها  2015، وهي مظلة  أكتوبر  األول/  في تشرين 
قادة أكراد، ويجند فيها أفراد من أبناء هذه املناطق، 
حزب  أعالم  رفرفت   ،2016 أغسطس  آب/  وبحلول 
االتحاد الديمقراطي على طول الحدود الشمالية مع 
تركيا، ما عدا املنطقة الواقعة من جرابلس إلى جبال 
تحت  بقيت  التي  سورية،  غرب  شمال  في  التركمان 
استطاعت  املسلحة.  السورية  املعارضة  سيطرة 
قوات )قسد(، بدعم من قوات التحالف التحالف، 
دحر تنظيم )داعش(، الخصم الذي ألجله أصبحت 
األميركية  اإلدارة  لدى   

ً
مفضال حليًفا  القوات  هذه 

وحلفائها) 20). وُعّين قائًدا في اإلدارة الكردية الناشئة 
)قسد( عدٌد من أعضاء حزب العمال الكردستاني، 
ومنهم مظلوم عبدي) 21) ، كما ُعّينت في موقع قيادي 
في اإلدارة الجديدة إلهام أحمد، التي تتحدر من قرية 

من قرى عفرين) 22).

الرواية الرسمية عن تشكيل )قسد( يرسل  هذه 
ظاهرها إشارات عن تحّول بريء في سيرورة التحوالت 
سبر  ولكن  الديمقراطي،  االتحاد  حزب  عاناها  التي 
حيث  آخر،  مضمون  عن  ُيفصح  التحول  هذا  غور 
مناطق  في  واقع،  أمر  سلطة  باتت  التي  )قسد(  إّن 
الجزيرة والرقة وجزء من دير الزور، كانت تجلًيا من 
يات براغماتية بلغت مداها األق�سى في التعامل 

ّ
تجل

مع املتغيرات التي حّفت بسيرورة تطور سلوك حزب 
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االتحاد الديمقراطي.

على  حليف  عن  تبحث  األميركية  اإلدارة  كانت 
يكن  ولم  )داعش(،  قتال  بمهمة  يضطلع  األرض 
وهو  الديمقراطي،  االتحاد  حزب  لدى  فرصة  ثمة 
أثمن  الكردستاني،  العمال  لحزب  السوري  الفرع 
تحقيق  في  يساعد  قوي  بحليف  أزره  لشّد  هذه  من 
شقيق  )ابن  الطالباني  الهور  التقط  وقد  أهدافه. 
جالل الطالباني ومسؤول االستخبارات لديه( حاجة 
األمني  املستوى  على  وخاصة  لبعضيهما،  الطرفين 
حزب  بأن  األميركية  اإلدارة  إقناع  من  االستراتيجي، 
بنسج  الجدير  الحليف  هو  الديمقراطي  االتحاد 
مشكلة  ثمة  وكان  )داعش(،  لهزيمة  معه  تحالف 
هذا  أن  فحواها  األميركي،  الحليف  ذهن  بها  يهجس 
الحزب -على الرغم من نفيه املتكرر لعالقته بحزب 
قياداته  منه، ومعظم  الكردستاني- هو فرع  العمال 
العمال  حزب  -معقل  قنديل  جبال  من  قادمون 
قائمة  على  املوضوع  الحزب  وهو  الكردستاني- 
يمارس  لكي  االسم،  تغيير  من  بد  ال  فكان  اإلرهاب، 
بأن )قسد(  ا أخرى 

ً
تغييره رقصة داللية تقنع أطراف

متحّول عن أصله، ومسكون بغايات جديدة مغايرة 
لغايات ذلك األصل) 23).

االتحاد  حزب  بين  التنسيق  محاوالت  فشل  بعد 
وهي   ،(24 الكردي)  الوطني  واملجلس  الديمقراطي 
عن  وأثمرت  البارزاني،  مسعود  قادها  التي  الجهود 
 

ً
تمثيال تضّم  حاكمة  كهيئة  أعلى  مجلس  تشكيل 

الطرفين -وهو كيان هيمن عليه حزب  متساوًيا من 
آخرها  ليس  عديدة  ألسباب  الديمقراطي،  االتحاد 
التي  الشديدة  ومركزيته  السوري  بالنظام  عالقته 
تتطلب  القرارات فيه عملية سلسة ال  اتخاذ  تجعل 
موافقة ذلك الجمع من الكيانات التي تنضوي تحت 
املجلس  في  شريكه  الكردي  الوطني  املجلس  مظلة 

) 23)  املقابلة نفسها مع رديف مصطفى.

) 24)  وهو كيان تشكل برعاية مسعود بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق في أربيل، بتاريخ 26 تشرين األول/ أكتوبر 2011، من أجل تمثيل السوريين الكرد على 
 عن السوريين الكرد.

ً
نحو مستقّل ضمن املعارضة السورية، وشارك في املجلس الوطني السوري، ومن ثم في االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة، ممثال

) 25(  John Caves, Syrian Kurds and the Democratic Union Party, Institute for the study of war,P.9, 2016.

الديقراطي  االتحاد  احتكار  عن   
ً

فضال هذا  األعلى- 
وحدات  العسكري  بذراعه  املمثلة  املسلحة  للقوة 
في  املسيطرة  الكردية  القوة  أصبح  الشعب؛  حماية 

املناطق الكردية أو التي يشكل الكرد جزًءا منها) 25).
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تقع محافظة دير الزور على حدود شرق سورية، 
مربع.  كيلومتر  ألف   33 تقارب  مساحة  على  وتمتد 
إلى  املحافظة،  عبر  يمّر  الذي  الفرات  نهر  يقسمها 
قسم في الجنوب يمتد إلى الصحراء السورية، بادية 
الشام، ويصطلح على تسميته بالعامية “الشامية”، 
الجزيرة  بشبه  مرتبط  الشمال  في  اآلخر  والقسم 
السكان  غالبية  يعيش  »الجزيرة«.  يسمى  السورية، 
توجد  حيث  والخابور،  الفرات  نهري  ضفاف  على 
شخص  مليون   1.69 نحو  خصبة.  زراعية  أراض 
ثالث  إلى  تنقسم  التي  الزور  دير  محافظة  في  يعيش 
البوكمال،  امليادين،  الزور،  دير  إدارية:  مناطق 
14 ناحية، و25 بلدة، و40 بلدية، و76  مقسمة إلى 

قرية) 26).

أكبر القبائل في محافظة دير الزور هي العكيدات 
تتبع قبائل  والبكارة والبوسرايا، وثمة عشائر أخرى 
في مناطق سورية أخرى، أو تتبع قبائل خارج سورية. 
قبيلة  إلى  نفسها  تنسب  التي  “البوليل”  عشيرة  مثل 
إلى  تنتسب  التي  الدليم  وعشيرة  الجزيرة،  في  شّمر 
في  موجودة  عشائر  وثمة  العراق.  في  الدليم  قبيلة 
واملعامرة  والجويشنة  الخرشان  عشيرة  مثل  املدن، 
والعانيين  والراويين  الزور،  دير  مدينة  في  والظفير 
أن  في  شك  وال  امليادين.  في  والقلعيين  البوكمال،  في 
تخف  فهي  متساوية،  ليست  القبلي  االنتماء  حدة 
عند االنتقال من الريف إلى املدن) 27). بدأت القبائل 
باالستقرار على ضفاف النهر خالل فترة التنظيمات 

) 26(  Rudayna Al-Baalbaky, Ahmad Mhidi, TRIBES AND THE RULE OF THE ”ISLAMIC STATE“: THE CASE OF THE 
SYRIAN CITY OF DEIR EZ-ZOR, Beirut, Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs, 2018, p.28. See also: Samer Bakkour, THE 
BATTLE FOR DEIR EZ- ZOR2017 –2011( ( in Actors and Dynamics in ”the Syrian Conflict’s Middle Phase Between Contentious Politics, Militarization 
and Regime Resilience“, Edited By Jasmine K. Gani, Raymond Hinnebusch, p. 184-185. https://www.routledge.com/Actors-and-Dynamics-in-the-Syr-
ian-Conflicts-Middle-Phase-Between-Contentious/Gani-Hinnebusch/p/book/9781032185125 

) 27(  Ibid., p.24.

) 28(  Ibid., p. 22.

) 29(  Eickelman, D.F., THE Middle East and central Asia: An Anthropological Approach, )n4(: 124-28.

العثمانية الثانية عام 1856، حيث سعت السلطنة 
تستقر  املتصارعة  والعشائر  القبائل  جعل  إلى 
وتتحول إلى مجتمعات زراعية مستقرة. بدأت القبائل 
في االستقرار تدريجًيا حتى بداية االنتداب الفرن�سي، 

بعد نهاية الحرب العاملية األولى) 28)،

إن الصورة النمطية لفكر صانعي القرار في )قسد( 
كانت  القبائل  مجتمع  عن  كثيرين  لدى  واملأخوذة 
حاكمة في البدايات، فالقبيلة -حسب هذه الصورة- 
وينهى  الشيخ  فيها  يأمر  الصرامة  شديدة  بنية  هي 
الواقع  لكن  معارضته.  على  أحد  يجرؤ  أن  دون  من 
أن واقع القبيلة، من حيث تراتب شيوخها ووجهائها 
وأفرادها، ال يختزل بهذه الصورة التي كّرستها الدراما 
تعوزهم  باحثون  تكريسها  على  واشتغل  املوجهة 
أدوات ومنهجيات البحث األنثروبولوجي امليدانية) 29)، 
فعالقات العناصر داخل البنية القبلية ليست ذات 
 مختلفة 

ً
ماهية ثابتة، وإنما هي اتخذت وتتخذ أشكاال

باختالف السياقات، وإن كان املقام ال يتسع لشرح 
يمثل إشارة تسهم  أن  ما يمكن  التغيرات، فإن  هذه 
قبائل  أنها  سورية  شرق  في  القبيلة  واقع  فهم  في 
في قرى ونواح ومدن، وليست قبائل  ريفية مستقرة 
طريق  عن  واقعها  مقاربة  يجعل  ما  وهو  رحل،  بدو 
 مجافية 

ً
التصور الشائع عن القبائل البدوية مقاربة

بعد  ما  منذ  بأطوار  القبائل  هذه  مّرت  وقد  للواقع. 
االستقالل، تغيرت فيها عالقاتها بالسلطات املتعاقبة 
القبيلة  شيخ  رمزية  اهتزت  وقد  آخر.  إلى  شكل  من 

اقع القبيلة في ريف دير الزور  ثانًيا- توصيف و

https://www.routledge.com/Actors-and-Dynamics-in-the-Syrian-Conflicts-Middle-Phase-Between-Contentious/Gani-Hinnebusch/p/book/9781032185125
https://www.routledge.com/Actors-and-Dynamics-in-the-Syrian-Conflicts-Middle-Phase-Between-Contentious/Gani-Hinnebusch/p/book/9781032185125
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بعد أن تحّول شكل االقتصاد القائم على الغزو إلى 
ا- مع 

ً
-الذي أصبح مالك الشيَخ  اقتصاد سوق، ربط 

الدولة ومع تجار املدن، وهو ما جعله ينظر إلى أبناء 
قبيلته نظرة نفعية، وانعكس ذلك في ردة فعل لدى 
أفراد القبيلة، تمثلت في هجرة إلى أطراف املدن وفي 

اهتزاز الصورة القديمة للشيخ) 30).

ال شك أن البعثيين منذ استيالئهم على السلطة 
قد  آذار-  من  الثامن  ثورة  أسموه  ما  انقالب  -بعد 
صورة  بعّدها  استعالئًيا،   

ً
تعامال القبيلة  مع  تعاملوا 

من صور التخلف التي جاءت الثورة لتجاوزها، وقد 
تكرس هذا التعامل االستعالئي أكثر مع نظام البعث 
ومارس  العقال،  رؤية  من  يأنف  كان  الذي  الثاني، 
القبائل؛ األمر  عملية سلب متعسفة ألمالك شيوخ 
ا بتعامله 

ً
الذي جعل حافظ األسد -في نظرهم- منقذ

في  الذي خفف وطأة سابقيه. كما جرت  البراغماتي 
مجتمع  لتفريغ  محاوالت  -تحديًدا-  األب  األسد  عهد 
منظمات  باختراق  القيمية  منظومته  من  القبائل 
وهو  القبلي،  للمجتمع  واألمنية  الحزبية  النظام 
الصورة  في  جديدة  فئات  بظهور   

ً
كفيال كان  اختراق 

أصبح  أن  بعد  وخصوًصا  الشيخ،  سلطة  وإرخاء 
التقرب  عن  يبحثان  عموًما  القبيلة  وفرد  الشيخ 
النفوذ  ذا  الالعب  التي أصبحت  األمنية  من األجهزة 

األكبر) 31).

املنطقة،  قبائل  شهدتها  التي  التغيرات  ومن 
إلى  متعلمين  وغير  متعلمين  من  القبائل  أبناء  سَفُر 
دول الخليج، وتزايد نسبة العمالة التي يشكلونها في 
السعودية وقطر والكويت، بحيث أصبحت تحويالت 
العاملين في الخارج جزًءا من البنية االقتصادية. وثمة 
شركات  وهو  الثمانينيات،  عقد  به  جاء  آخر  متغير 
الريف  شباب  لبعض  لت 

ّ
شك التي  األجنبية  البترول 

 Haian :30)  للمزيد حول هذا املوضوع انظر: حنا بطاطو، الشيخ والفالح في العراق، ترجمة صادق عبد علي طريخم، )بغداد، دار سطور، 2018(، ص. 28 وانظر أيًضا (
 pdf.30319586/Dukhan, Tribes and Tribalism in the Syrian Uprising, file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/Rar$DIa9180.29631

) 31)  مناف الحمد، القبيلة والسياسة في سورية، تحوالت البنية وتنوع الدور، قبائل دير الزور أنموذًجا، تركيا، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 2021، ص. 10 وما 
بعدها.

) 32)  املرجع نفسه، ص. 10 وما بعدها.

مورد رزق أسا�سي، كما شكلت لبعضهم أفًقا جديًدا؛ 
إذ أصبحوا خبراء تدفع لهم الشركات في الخليج ودول 
للعمل  الستقدامهم  كبيرة،  أجوًرا  العالم  في  أخرى 
الزور  دير  في ريف  القرى  أن بعض  إلى درجة  لديها، 
تحويالت  من  املاليين  عشرات  شهرًيا  يدخلها  صار 
العالم. ولم  النفط حول  العاملين في شركات  أبنائها 
التيارات  اختراق  على  عصية  املنطقة  قبائل  تكن 
إلى  القومية  إلى  الشيوعية  من  املختلفة  السياسية 
البعث  إن  قلنا  إذا  الصواب  نجانب  وال  اإلسالمية. 
يدجن  أن  األب-  األسد  عهد  في  -خصوًصا  استطاع 
أفكار  غزو  يمنع  لم  هذا  ولكن  القبائل،  هذه  أبناء 
وهو  الريف،  في  معينة  ملناطق  الجهادية  السلفية 
غزو تضافر في تمكينه عوامل عدة، ليس آخرها تأثر 
بالفكر  الخليج  دول  في  العاملين  املتعلمين  الشباب 
في  للعراق  الغزو األميركي  السلفي هناك، وقد أسهم 

منح هذا الفكر صوًتا أعلى) 32).

أسهما،  االقتصاد  نوع  وتغّير  السيا�سي  االختراق 
في  الجامعات،  وخريجي  املتعلمين  نسبة  ازدياد  مع 
في عالقة  الوعي من جهة، وفي تغيير ملحوظ  تفتيق 
أخرى،  جهة  من  املشيخة  ببيوت  القبائل  أبناء 
فال  ثالثة.  جهة  من  السيا�سي  بالنظام  وعالقتهم 
العلم  أبوابها  يفتح  اكتشاف عوالم جديدة  أن  شك 
والعمل يسهم في االرتقاء بدرجة الوعي، ولكنه ليس 
وعًيا بالفردية، ما دامت البنية التسلطية السياسية 
فردية  وهي  كبيرة،  بصورة  متجذرة  واالجتماعية 
-تحتاج لكي تتبرعم قبل أن تزهر- إلى اقتصاد إنتاجي 
أمّس  بنى  إلى  القديمة  البنى  تنقل  سياسية  وظروف 
رحًما باملدنّية، عبر تجاوز جدلّي لها ال عبر محاوالت 
بائسة الجتثاثها. ومما ال شك فيه أن الالعب الثالث، 
هّزت  قد  واألمنية،  الحزبية  النظام  مؤسسات  وهو 
صورة الشيخ في نظر أبناء قبيلته؛ بسبب تحول أكثر 

file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/Rar$DIa9180.29631/30319586.pdf
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/Rar$DIa9180.29631/30319586.pdf
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األجهزة،  لهذه  متفاوتة  بدرجات  تابعين  إلى  الشيوخ 
الحياة،  مشاكل  بعض  لحل  ا 

ً
وسيط أصبح  حيث 

الدولة،  في  متنفذين  لدى  الحاجيات  بعض  وتلبية 
وهو ال يضمن نجاح وساطته دائًما. 

ولكن هذا لم يغير -من جهة أخرى- تمسك أبناء 
السهل  من  تمسك  وهو  القبلية،  برموزهم  القبائل 
فهم دافعه، ففي ظل أنظمة بوليسية إرهابية ال تمثل 
ألّي كان غطاء يحميه؛ ألن العالقة بها عالقة استلزام 
يمكن ان تنتهي في أي لحظة أو عالقة نقمة صامتة 
لدى من يعارضها؛ فقد أصبح الركون إلى ركن شديد، 
هو القبيلة ورموزها، محاولة ضرورية لتسكين القلق 
الدائم من املستقبل، وهو أيًضا تشبث بالرمز الذي 
كان يظهر بصورة جلية في انتخابات البرملان السوري 
الذي احتوى مقاعد ثابتة لبعض القبائل، في سياسة 
االستزالم.  عبر  الوالء  لكسب  األسد  حافظ  انتهجها 
فاقعة  بصورة  يبدو  كان  االنتخابية،  الجوالت  ففي 
وأمييها  مثقفيها  بين  تمييز  وبال  قبيلة  كل  التفاف 
خلف الشيخ الذي قد يكون أحياًنا شخًصا مكروًها، 
ما  مع  سبق  ما  كل  منهم.  كثيرين  باحترام  يحظى  وال 
نظام  طبقها  التي  ليبرالية،  النيو  بالسياسات  سمي 
لم  كثيرة  قرى  أفقرت  سياسات  وهي  األسد،  بشار 
يتمتع أبناؤها بنفس فرص العمل، وال بنفس فرص 
وجوههم  على  هائمين  إلى  تحولهم  درجة  إلى  التعليم 
في مدن سورية أخرى للبحث عّما يسد رمقهم ورمق 
بصدد  ونحن  الحسبان،  في  أخذه  ينبغي  أبنائهم، 

املجتمع الذي تريد أي سلطة أن تحكمه) 33).

أن  النظام  حاول  السورية،  الثورة  اندالع  عند 
يستميل بعض الشيوخ والوجهاء ملنع أي تمّرد ضده 
باءت  أكثرهم  محاوالت  ولكن  الزور،  دير  ريف  في 
بالفشل) 34)، فقد انتفضت القبائل في معظمها ضد 
قبائل  على  القبائل  احتجاج  يقتصر  ولم  النظام، 

) 33)  مناف الحمد، القبيلة والسياسة في سورية، مرجع سابق، ص. 21.

) 34(  Rudayna Al-Baalbaky, Ahmad Mhidi, TRIBES AND THE RULE OF THE ”ISLAMIC STATE“: THE CASE OF THE SYRIAN CITY OF DEIR EZ-ZOR, op.cit, 
p. 31

) 35)  مقابلة مع الصحفي عبد هللا الغضوي من أبناء ريف البوكمال، بتاريخ: 2022-5-17. 

الزور،  )دير  الزور  دير  محافظة  في  الثالثة  املدن 
قبائل  ليشمل  امتد  وإنما  والبوكمال(،  وامليادين، 
معظم  من  النظام  تطرد  أن  استطاعت  التي  الريف 
التي  املفصلية  التقلبات  في  الخوض  أراضيها. وبدون 
لجهات  رهين  مسلح  عمل  إلى  الريف  ثورة  حولت 
النفطية  الثروة  أجل  من  نزاع  إلى  ثم  ومن  خارجية، 
في  أثر  لها  كان  تقلبات  وهي  )داعش(،  سيطرة  قبل 
تغير املزاج العام ألبناء املنطقة، فإن املهم أن الفهم 
القاصر للقبيلة يبدو أنه كان حاكًما للسادة الجدد: 
)قسد(، حيث تخبطوا بين منح دور لشيوخ القبائل، 
وزن  ذوي  ليسوا  أشخاًصا  بهم  االستبدال  وبين 
صُنعوا على أعين قادة )قسد(. وهم في تخبطهم كانوا 
سلوكهم،  يفصح  كما  نمطية،  صورة  عن  يصدرون 
املشيخة،  بيت  إلى  االنتماء  رمزية  يفقهون  ال  فهم 
الشيخ  هذا  عالقة  املختلفة  السياقات  غيرت  مهما 
بأفراد القبيلة من جهة، وال يدركون من جهة أخرى 

أن الشيخ لم يعد ذلك الحاكم املطلق لقبيلته) 35).
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إلى عمل  السلمي ضّده  النظام الحراك  بعد دفع 
في  الحر  الجيش  وفصائل  ألوية  تشكلت  ح، 

ّ
مسل

2011، وقد تمكنت من  أواخر عام  الزور  ريف دير 
توجيه ضربات قاسية لقوات النظام، الذي اضطر 
 .2012(36  ( عام  نهاية  في  املنطقة  من  االنسحاب  إلى 
“جبهة  ظهور  بقليل  ذلك  بعد  املنطقة  وشهدت 
لها  مركًزا  الشحيل  مدينة  اتخذت  التي  النصرة” 
اختيارها  وكان  الشرقي،  الريف  في  الجزيرة  خط  في 
للشحيل بسبب رمزية هذه املدينة العشائرية؛ حيث 
عشائر  كبرى  البوكامل،  عشيرة  أبناء  فيها  يقطن 
العكيدات، وثمة سبب آخر هو ظهور الفكر السلفي 
الذي  السورية،  الثورة  اندالع  قبل  املدينة،  هذه  في 
كان من أسباب ظهوره االحتكاك بالفكر السلفي في 
الخليج، والغزو األميركي للعراق. كان وجود الغرباء في 
مدنًيا  ا 

ً
خط صنع  الذي  األمر  معدوم؛  شبه  النصرة 

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

فرعها السوري) 37).

على  مقتصًرا  البداية  في  )داعش(  وجود  كان 
خاليا نائمة، إلى أن انشق أحد عناصرها، وهو عامر 
انضمامه  وأعلن  البكير،  عشيرة  أبناء  من  الرفدان، 
التبعية  النصرة  رفض  وكان  الدولة،  تنظيم  إلى 
معظم  وكان  معارك،  اندالع  في  سبًبا  )داعش(  لـ 
الرافضين لهذه التبعية قادة محليين للنصرة؛ ألن في 
هذه التبعية خسارة للنفوذ واملكتسبات. بعد معركة 

) 36(  Rudayna Al-Baalbaky, Ahmad Mhidi, TRIBES AND THE RULE OF THE ”ISLAMIC STATE“: THE CASE OF THE 
SYRIAN CITY OF DEIR EZ-ZOR, op.cit, p.31.

) 37)  انظر مناف الحمد، القبيلة والسياسة، مرجع سابق، ص. 22 وما بعدها.

) 38)  املرجع نفسه، ص. 40 وما بعدها.

) 39)  املرجع نفسه، ص. 44.

تنظيم  فيها  قاتل  التي   ،2014 عام  ربيع  في  مركدة 
بـ “مجلس شورى املجاهدين”، وهو  الدولة ما سمي 
تمكنت  معها؛  متحالفة  النصرة وقوات  بين  تحالف 
على  السيطرة  وبعد  خصومها،  هزيمة  من  داعش 
كلها  املنطقة  تداعت  املستعصية،  املناطق  بعض 

وأصبحت تحت سيطرة )داعش() 38).

 مع سيطرة تنظيم )داعش( على املوصل، وإعالنه 
عمليات  بازدياد  مصحوًبا  الخالفة  عاصمة  الرقة 
الخطر  ناقوس  دق  األطراف،  املترامية  تفجيراته 
والغرب،  املتحدة  الواليات  »الراديكالي«  االسالمي 
دولة  أربعين  من  أكثر  إعالن  استدعى  الذي  األمر 
في  )داعش(  لكبح  األقل  على  أو  الستئصال  تحالًفا 
سورية والعراق. أدت قيادة التحالف الدولي للمعارك 
إلى  القبائل  مناطق  تقسيم  إلى  ودحرها  داعش  ضد 
منطقتي نفوذ) 39): األولى إلى الشمال من نهر الفرات، 
الكردية  الشعب«  حماية  »وحدات  عليها  وتسيطر 
من  الجنوب  إلى  واألخرى  التحالف؛  من  املدعومة 
النهر، ويسيطر عليها بشكل أسا�سي النظام وحلفاؤه 
أبعاًدا  الصراع  اتخاذ  إلى  ذلك  أدى  وقد  اإليرانيون. 
القبائل  فيها  اسُتخدمت  واقتصادية،  سياسية 
قصف  وطأة  تحت  )داعش(  انهيار  عقب  كأدوات. 
في  والنظام  روسيا  قوات  وتقدم  الدولي،  التحالف 
من  املتقدمة  )قسد(  قوات  وتقدم  الشامية،  خط 
املنطقة  على  )قسد(  سيطرت  الجزيرة،  منطقة 
وهي  الفرات،  لنهر  الثانية  الضفة  على  الواقعة 
منطقة تضم عشرات القرى والنواحي واملدن، وتمثل 
القبيلتان الكبريان في محافظة دير الزور، وهما قبيلة 

 إلى )قسد(
ً

ا- السلطات املتعاقبة على املنطقة وصواًل
ً
ثالث
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العقيدات وقبيلة البكارة معظم سكانها) 40). باستثناء 
قرى حطلة ومراط والحسينية وخشام، وهي قرى في 
خط الجزيرة، تمكن النظام من السيطرة عليها، قبل 

أن تسيطر عليها )قسد() 41).

) 40)  املرجع نفسه. 

) 41)  املرجع نفسه.
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بين  للعالقة  البحث  مقاربة  من  القلب  في  يقع 
البنيتين مفهوم السلطة كمفهوم مركزي، وهي سلطة 
تفاعالتها  في  تفهم  أنها  بمعنى  عالئقي؛  طابع  ذات 
سمة  ذات  وليست  تحكمه،  من  ومع  محيطها  مع 
النظريات  بعض  تصورها  أن  تحاول  كما  جوهرية، 
الفهم  هذا  البحث  اختار  وإنما   .(42 الكالسيكية) 
العالئقي للسلطة؛ ألن املحكوم يبادر بردة فعل على 
ممارسات السلطة ُيحدث تغييًرا في ممارساتها، فهو 
ومن  جهة،  من  هذا  مطلقة،  بصورة  خاضًعا  ليس 
في  تحكمهم  بمن  السلطة  عالقة  فإن  أخرى،  جهة 
املنطقة املدروسة مرتبطة بفاعلين آخرين يمارسون 

تأثيًرا -بشكل أو بآخر- على ممارسات السلطة. 

) 42)  انظر فرانسوا جازيل، السلطة، مرجع سابق، ص. 241-240.

) 43)  مقابلة مع املحامي ع. م من املقيمين في املنطقة بتاريخ: 10-4 -2022..

) 44)  املصدر: موظف في املجلس املدني التابع لإلدارة الذاتية في دير الزور.

هذا  عالقة  فهم  يتطلب  )قسد(  سلطة  ففهم 
وهي  املدروسة،  املنطقة  في  القبلي  بالواقع  الكيان 
عالقة تتخذ  -حسب األدلة التي توفرت لدى الباحث- 
أسلوبين) 43): األول هو أسلوب القسر بوسائل أمنية 
بوليسية؛ والثاني هو أسلوب الحض الذي يقوم على 
إلى  النهاية  في  يؤول  حض  ولكنه  باملكافآت،  اإلغراء 
القسر، ألنه يستغل حاجة املحكوم أو يهّدده بقطع 

ما يقّدم له.

أ- هيكلية اإلدارة الذاتية املدنية الديمقراطية

اإلدارة  هيكلية  التالي   )1( رقم  الشكل  يوضح 
املدنية الديمقراطية لدير الزور) 44):

رابًعا- )قسد( في دير الزور
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أما كانتونات اإلقليم فهي:

ناحية  قرى  ويضم  الشمالية:  املنطقة  كانتون 
في  الشمالية  املنطقة  كانتون  مجلس  ومقر  الصور 

مدينة الصور. انظر امللحق رقم )-1أ(.

كانتون املنطقة الغربية »الكسرة« 

شكل  الكسرة،  ناحية  قرى  الكانتون  هذا  يضم 
مجلس إلدارة هذا الكانتون برئاسة جاسم الرياش، 
ومقر مجلس الكانتون الغربي هو بلدة الكسرة. انظر 

امللحق رقم )-1ب(. 

كانتون املنطقة الوسطى »البصيرة وذيبان”

شكل  البصيرة،  ناحية  قرى  الكانتون  لهذا  يتبع 
النوفل،  برئاسة حمود  الكانتون  مجلس إلدارة هذا 
مدينة  هو  الوسطى  املنطقة  كانتون  مجلس  ومقر 

البصيرة. انظر امللحق رقم )-1ج(.

كانتون املنطقة الشرقية »هجين، السوسة«

إلدارة  مجلس  شكل  هجين،  حوامة/  املركز: 
انظر  العميري.  حسين  محمد  برئاسة  الكانتون  هذا 

امللحق رقم )-1د(.

يسمى  ما  عبر  سيطرته  العسكري  املجلس  ويوزع 
بالساحات، وهي تقسم إلى:

ساحة هجين، وهي سيطرة تبدأ من ذيبان باتجاه 
الشرق، ويشغلها متطوعون من أبناء املنطقة مع كادر 

كردي، وهي بقيادة املدعو “أبو حارث الشعيطي”.

إلى  والبصيرة  الشحيل  من  تبدأ  الوسط:  ساحة 
منطقة جديد عكيدات.

) 45)  مقابلة مع الدكتور )ر. ح( من أبناء قبيلة البكارة، بتاريخ: 2022-9-31.

) 46)  في حادثة يرويها أحد املستجيبين للبحث، اعترض رئيس هيئة االقتصاد، وهو عربي من أبناء املنطقة، على حصة الطحين املقدمة لدير الزور، وكان االعتراض بسبب 
أن هذه الحصة أقل من الحصة املقدمة للرقة بستة اضعاف، فاتصل به املسؤول عن التطوير الزراعي وأجبره على التوقيع باستالم الحصة بدون اعتراض.

 عسكرًيا، عمل في النهب وقطع الطريق، وُيجمع من يعرفونه على أنه 
ً

47)  وهو فرد من البكير من فرع الخضير، كان في بداية الثورة قد شكل مع شقيقه األكبر فصيال  (
وشقيقه شخصان سيئا الذكر قبل الثورة وأثناءها. هرب من داعش بعد فتحها مللفات فساده، ثم عاد مع )قسد( وهو اآلن رئيس املجلس العسكري في )قسد(.

) 48)  من قبيلة البكارة، كان عنصًرا بارًزا في لواء القادسية أحد ألوية الجيش الحر، وهو من قرية الصالحية، هرب من )داعش( وعاد مع )قسد(، وهو اآلن موجود في جديد 

وساحتا  الصور.  مركزها  الشمالية:  الساحة 
الوسط والساحة الشمالية يسيطر عليهما أبو خولة 

أحمد الخبيل.

التي  البكارة  خط  قرى  وتشمل  الغربية:  الساحة 
قيادة  تحت  وهي  البادية،  وتشمل  الكسرة،  مركزها 

خليل الوحش.

يشكل القيادات األربعة املجلس العسكري الذي 
يرأسه أبو خولة، أحمد الخبيل.

على الرغم من أن معظم املوظفين في اإلدارة هم 
من العرب، ونسبتهم نحو %90، فإن هؤالء مقصون 
هم  فالقنديليون  القرار،  صنع  في  املشاركة  عن 
أصحاب القرار، وكل العاملين في اإلدارة من العرب، 
القرارات  في  يشاركون  ال  مهمة،  مواقع  موا 

ّ
ُسل وإن 

أما  الفصل،  القول  أصحاب  هم  “األكراد  املهمة. 
تنفيذ  دورهم  يتعدى  فال  العرب  من  املوظفون 
إجراءات ثانوية، من قبيل توقيع ورقة لشخص يريد 
تجاوز بعض الحواجز بين منطقة وأخرى، أو إجراء 
مسابقات لتعيين املعلمين وتوزيعهم على املدارس أو 
فإنه  دورهم،  كبر  وإذا  للمدارس،  األثاث  تخصيص 
إلى أبعد من منح الرخص الزراعية، وتوزيع  ال يصل 
املخصصة  امليزانيات  وتوزيع  والبذار،  األسمدة 
للمشاريع، من خالل مناقصات يحصل فيها أصحاب 
حصة  على  )قسد(  لقيادة  املقربين  من  النفوذ 
األسد«) 45). أما الكوادر الكردية، فإنها هي التي تحدد 
امليزانيات للمشاريع، وهي تفرض بالقسر قرارات على 
قيادات  وجود  من  الرغم  وعلى   .(46 العرب)  موظفيها 
وخليل   (47 الخبيل)  أحمد  مثل  )قسد(،  في  عسكرية 
الوحش) 48)، فإن أمثال هذين من القيادات العربية 
ليسوا إال واجهات تأتمر في القرارات املفصلية بأمر 
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القيادات الكردية) 49).

حقيقية  حوكمة  هناك  أن  وهلة  ألول  يبدو 
تتبناها )قسد(، كما توحي هيكلية مظلتها السياسية 
)اإلدارة الذاتية(، ولكن التمّعن في الواقع الذي يؤكد 
تحكمهم،  من  وبين  الذاتية  اإلدارة  بين  االنفصال 
املحكومين  مشاركة  قصور  آخرها  ليس  ألسباب 
العينة-  أفراد  معظم  أكد  -كما  القرار  اتخاذ  في 
هذه  في  املحتوى  على  الشكل  غلبة  باستنتاج  كفيٌل 
مؤشرات  أيًضا  تؤكده  ما  وهو  املزعومة،  الحوكمة 
مقوًما  تمثل  التي  الشفافية  انعدام  منها  كثيرة، 
أساسًيا من مقومات الحوكمة الرشيدة. فعلى الرغم 
العمال  حزب  أيديولوجيا  من  باالنتقال  الزعم  من 
الكردستاني باتجاه األيكولوجيا االجتماعية) 50)، فإن 
سمة  السلطوية  استمرار  إلى  تشير  املؤشرات  كل 
الكرد  يزال  فال   ،(51 الذاتية)  اإلدارة  لنظام  أساسية 
وما  ومكاتبها،  اإلدارة  هيئات  في  القرار  على  مهيمنين 
الناظم  األسا�سي  املحور  هو  األمني  الهاجس  زال 
التي  املخاطر  ظل  في  ذلك  ضرورة  بذريعة  لعملها، 
التجربة  حماية  ضرورة  وبذريعة  بالتجربة،  تحدق 

الديمقراطية الوليدة وهي في طور نموها.

أحد  يمثل  الذي  األمني  الهاجس  تجليات  ومن 
على  التضييق  البنية،  هذه  في  الفعل  ميكانيزمات 
سيطرة  مناطق  ضمن  وأخرى  منطقة  بين  الحركة 
من  املنطقة  أبناء  من  الفرد  يحتاجه  فما  )قسد(، 
 

ً
أجل االنتقال إلى غيرها يكاد يكون تعجيزًيا، ففضال

على  )قسد(  تفرض  التي  الوافد  بطاقة  يسمى  عما 
ما  إذا  عليها،  الحصول  مناطقها  خارج  املقيدين 
رغبوا في زيارة مناطق اإلدارة أو العبور من خاللها إلى 
أمكنة أخرى، فإن إجراءات عسيرة أخرى تضيق على 

بكارة، ويشغل منصب نائب رئيس املجلس العسكري.

) 49)  مقابلة مع الصحفي عمر خطاب بتاريخ: 9-11-2022.، ومقابلة مع املحامي )ط. م( من أبناء املنطقة يقيم في مناطق سيطرة )قسد( بتاريخ: 

) 50)  يتحدث أوجالن عن األيكولوجيا االجتماعية بحسبانها مع النسوية والحركات الفامينية والحركات اإلثنية الثقافية كنوافذ نحو عوالم جديدة، وفتح ملرحلة جديدة 
نحو تعددية الحقيقة وبناء مجتمع على مستوى املجموعات. انظر: عبد هللا أوجالن، املدنية، ترجمة زاخو شيار، مطبعة آزادي، ط.3، 2018، ص. 39.

) 51)  سنان حتاحت، االقتصاد السيا�سي لإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، )فلورنسا، معهد الجامعة األوروبية، مركز روبرت شومان للدراسات العليا، 2020(، ص. 5.

) 52)  مقابلة مع الصحفي االستقصائي عمر خطاب من أبناء املنطقة بتاريخ: 2022-9-11.

األمر،  في  السلطة  تتهاون  وال  حركتهم.  مجال  الناس 
فحواجزها املنتشرة في كل مكان تستوقف العابرين 
منها من أجل التحقق من امتالكه البطاقة. وقد بدأت 
إلجرائها  وكان   ،2019 عام  منذ  اإلجراء  بهذا  )قسد( 
األمنية  الحوادث  كانت  فقد  نسبًيا،  يبرره  ما  هذا 
وتدفق أعداد كبيرة من القاطنين في مناطق النظام 
إلى مناطق )قسد( هرًبا من سوء األوضاع املعيشية، 

سببين لدفع )قسد( إلى اتخاذ هذه السياسة) 52).

ألّن  ذكرت-  -كما  نسبّية  التبرير  هذا  وصالحية 
استخراج بطاقة الوافد يحتاج إلى إجراءات معّقدة، 
تبدأ بضرورة تأمين كفيل في املنطقة التي يريد الوافد 
االنتقال إليها، فإذا أراد فرد أن ينتقل مع عائلته، من 
فعليه   ،

ً
مثال الحسكة،  إلى  الزور  دير  ريف  منطقة 

أن  الكفيل  هذا  وعلى  الحسكة،  في   
ً

كفيال ُيؤمن  أن 
ثبت أن 

ُ
ُيبرز بطاقة شخصية، وبياًنا عقارًيا، ووثائق ت

إلثبات  باسمه،  مسجلة  مياه  أو  كهرباء  ساعة  لديه 
صادرة  وثيقة  على  يحصل  أن  الوافد  وعلى  إقامته، 
عن قوى األمن الداخلي )األسايش(، لكي يسجل فيها 
بيانات شاهَدين  إلى  عائلته، إضافة  وبيانات  بياناته 
حضور  يشترط  حيث  الكفيل،  ضمنهم  من  اثنين، 
الداخلي،  األمن  قوى  أمام  الكفيل  برفقة  الوافد 
الخاص  اإليجار  عقد  الوافد  يحِضر  أن  ويجب 
ببيته، لكي يثبت أن الوافد استأجر في املنطقة، وأن 
يحِضر شهادة تعريف من “كومين” الحّي، الذي هو 
عن  وصورة  بالوافد،  معرفته  تؤكد  املختار،  بمنزلة 
وصوًرا  عائلته،  وأفراد  للوافد  الشخصية  البطاقة 
استكمال  وبعد  للشهود.  الشخصية  البطاقات  عن 
ملدة  صالحة  بطاقة  على  الوافد  يحصل  هذا،  كل 
انقضاء  بعد  يجددها  أن  وعليه  فقط،  أشهر  ستة 
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هذه املدة، بحضور الكفيل) 53).

في  تصل  التي  الصورة  بهذه  الحركة  تقييد  إّن 
كثيرين  عجز  بسبب  التعجيز،  إلى  الحاالت  بعض 
قدت بسبب ظروف 

ُ
عن إبراز األوراق املطلوبة التي ف

الحرب والنزوح، يفاقم املعاناة، وقد يتسبب أحياًنا 
النجاة  لفرص  واملر�سى  العجزة  بعض  فقدان  في 
طول  بسبب  أنسب،  صحية  ظروف  على  والحصول 
مدة تنفيذ هذه اإلجراءات، إذا كان تنفيذها ممكًنا 

.
ً

أصال

صعوبة  استنتاج  السهل  من  يجعل  سبق  وما 
تجسد حوكمة رشيدة، في ظل سلطوية أمنية تدفع 
عن  بانفصال  يشعروا  أن  إلى  املنطقة  في  املحكومين 
ويرفعون  املشاركة،  عن  ُيقصونهم  الذين  حاكميهم 
أمامهم حواجز تجعلهم غير قادرين على رؤية كيفية 
في  كبيًرا  تقييًدا  عليهم  تفرض  كما  القرارات،  صنع 
ويؤكد  حقوقهم.  أبسط  من  حًقا  يفقدهم  الحركة، 
الهيكلية  في  املتمثلة  البنية  أيًضا أن دراسة  ما سبق 
املعروضة سابًقا، بمعزل عن الفعل، ستكون دراسة 
بارسونز-  نظرية  تؤكد  -كما  للفعل  ألن  قاصرة؛ 
فعلى  البنية،  ديناميات  تجسيد  كيفية  فهم  في  أثًرا 
الرغم من أن العرب يمثلون أكبر نسبة موظفين في 
اإلدارة، فإنهم بال فعل حقيقي، ما خال بعض األمور 
التنفيذية، في حين يهيمن على القرارات املهمة كوادر 

كردية.

ب- إدارة )قسد( لبعض القطاعات الحيوية

قطاع التعليم في ظل اإلدارة الذاتية   -

إن واقع التعليم في ريف دير الزور الذي تسيطر 
عليه )قسد( ليس منبّت الصلة بما عاصرته املنطقة 

) 53)  املقابلة السابقة.

 https://www.youtube.com/watch?v=VKoqHScF7Qw&t=147s :54)  انظر تقرير تلفزيون سوريا على الرابط (

) 55)  مقابلة مع الصحفي االستقصائي عمر خطاب من أبناء املنطقة بتاريخ: 2022-10-11.

من أحداث تسببت في دمار كبير للقطاع التعليمي، 
من  كبيرة  أعداًدا  التحالف  قوات  قصف  دّمر  فقد 
على  املدارس  هذه  من  قسم  تحول  كما  املدارس، 
إلى  املنطقة  في  تمركزت  التي  املختلفة  القوات  أيدي 
نقاط عسكرية) 54)، ولعل أهم الصعوبات التي يعانيها 

قطاع التعليم تتمثل في اآلتي:

أن أغلب القرى في املنطقة ليس فيها سوى . 1
هذه  وحتى  االبتدائي،  التعليم  مدارس 
منهاج  فيها  يوجد  ال  االبتدائية  املدارس 

تعليمي محدد.

ضعف رواتب املعلمين، ومغادرة عدد كبير . 2
عن  ا 

ً
بحث متسربين  املدارس  الطالب  من 

الرزق؛ بسبب الوضع االقتصادي املتردي.

الراهن . 3 الوقت  في  املناسبة  البيئة  غياب 
ما  استدراك  يضمن  بشكل  التعليم  لسير 
محلي  اهتمام  عدم  ظل  في  األجيال،  فات 
ودولي بمدى خطورة هذا الوضع الذي يهدد 

املجتمع بأسره.

فمعظم . 4 مختص،  تدريس  كادر  يوجد  ال 
الثانوية،  الشهادة  حملة  من  هم  املدرسين 
أو من طالب الجامعات، وقلة من املدرسين 
في  التدريس  مهنة  يزاولون  االختصاصيين 
االختصاصيين  هؤالء  معظم  ألن  املنطقة، 
في  موجودون  أو  املنطقة  غادروا  أنهم  إما 

مناطق سيطرة النظام غرب الفرات. 

فيها، . 5 يقيمون  ال  مناطق  في  مين 
ّ
املعل تعيين 

الذي  األمر  نقل؛  ببدل  تعويضهم  دون  من 
إلى  أو  التعليم  عن  االستنكاف  إلى  يدفعهم 
تثبيط هممهم لتقديم ما لديهم بشكل جيد 

.(55 (

https://www.youtube.com/watch?v=VKoqHScF7Qw&t=147s
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بعض  الذاتية”  “اإلدارة  في  التربية  لجنة  رّممت 
املدارس املتضررة من القصف، ولكن الفضل األكبر 
في دعم قطاع التعليم عموًما إنما ُيعزى إلى املنظمات 
املحلية والدولية العاملة في املنطقة، إذ إنها خففت 
كير  فمنظمتا  العبء،  هذا  الذاتية  اإلدارة  عن 
وصيانة  ترميم  في  جهًدا  تّدخرا  لم   ،

ً
مثال واكسيرت، 

حّل بترميم 
ُ
املدارس، ولكن مشكلة قطاع التعليم ال ت

وصيانة املدارس، فهذا القطاع يعاني نقًصا في أهم 
عنصر من عناصره، وهو الكادر التدري�سي املختص، 
قّدم 

ُ
ت الثانوية  امتحانات املرحلة   عن أن 

ً
هذا فضال

توفير  من  اإلدارة  تمكن  لعدم  النظام،  مدارس  في 
الالفت  56). ولعل من  الثانوية)  للمرحلة  منهاج صالح 
أن اإلدارة الذاتية تبتعد عن الحاجة امللحة إلى دعم 
ملشاريع  اهتماًما  وتولي  األساسية،  الدراسة  املراحل 
كلّية  أسست  فقد  بقائها،  مشروع  تدعم  تعليمية 
وهي  املا�سي،  العام  الحسكة،  في  الضباط  لتخريج 
فقط  أشهر  ستة  بعد  إليها  املنتسب  يتخرج  كلّية 
برتبة “نقيب” وما فوق، وهي رتب حكر على العنصر 
 

ً
الكردي، وال ُيمنح املنتسب العربي رتبة عالية، فضال

عن أن أغلب املنتسبين الكرد إليها هم من العناصر 
ال  أّميون  هؤالء  وبعض  )قسد(،  لدى  العسكرية 
الذاتية  57). حاولت اإلدارة  ابتدائية)  يحملون شهادة 
فلح، 

ُ
ت لم  ولكنها  الزور،  دير  في  تعليمي  منهاج  فرض 

أبناء  من  املعلمون  قادها  كبيرة  احتجاجات  بسبب 
املنطقة، ولم يكن األمر يسيًرا، كما كان في الحسكة 
رأسهم  وعلى  املنطقة،  أبناء  أظهر  فقد  والقامشلي، 
منهاًجا  )قسد(  لفرض  صلبة  معارضة  املعلمون، 

تعليمًيا) 58).

) 56)  مقابلة أجراها الباحث مع املحامي: )ع. م(، املقيم في منطقة سيطرة )قسد( بتاريخ: 2022-10-4.

) 57)  املقابلة السابقة.

) 58)  مقابلة تلفزيون سوريا مع األستاذ محمود ما�سي، بتاريخ: https://www.youtube.com/watch?v=VKoqHScF7Qw&t=147s ،2022-9-18 ، تاريخ الدخول: 10-
.2022-10

) 59)  مقابلة مع الباحث: )د. ع( من أبناء العكيدات، بتاريخ: 2022-9-3.

قطاع الصحة في ظل اإلدارة الذاتية  -

قطاع  كحال  فحاله  الصحي،  القطاع  عن  أّما 
وقد  الرعاية،  وعدم  اإلهمال  حيث  من  التعليم، 
العدد،  حيث  من  حالها،  على  املستشفيات  بقيت 
املستشفيات  عن  أما  تدريجًيا.  عددها  انخفض  ثم 
فقد  )قسد(،  سيطرة  مناطق  في  واملستوصفات 
والبصيرة  والكسرة  حمام(  و)أبو  هجين  بين  توزعت 
حيث  كيلو؛  السبعة  ومنطقة  وجديد  والصور 
الصعوة  وفي  متعددة،  باختصاصات  مشاف  توجد 
والحوايج واملحيميدة وشقرا والعزبة وجديد عكيدات 
ذكر  اإلنصاف  ومن  مستوصفات،  ثمة  والصبحة 
دور التحالف الدولي، الذي عمل على ترميم مشفيي 

هجين و)أبو حمام(، وكان قد دّمرهما من قبل.

املشافي  طلبات  تسلكه  الذي  والخط 
املشافي  مديري  بتقديم  يبدأ  واملستوصفات 
واملستوصفات للطلبات الخاصة باألدوية وغيرها من 
رفع إلى لجنة الصحة، التي 

ُ
املستلزمات، وهي طلبات ت

ترفع الطلبات بدورها إلى رئاسة املجلس املدني، وبعد 
امليزانية  حدود  في  التقديرية  الكلفة  ترسل  املوافقة 
حّدد لكّل ربع سنة، وتشكل لجان شراء لشراء 

ُ
التي ت

املستلزمات وتخزينها في املستودعات، ومن ثم يكون 
توزيعها حسب الطلب) 59).

الطلبات،  تسلكه  الذي  الرسمي  الخط  “هذا 
حاجات  مع  متوافق  نظام  بوجود  يوحي  وظاهره 
املؤسسات الصحية، ال ُينبئ عن الحقيقة املتمثلة في 
الدعم الضعيف الذي تقدمه اإلدارة الذاتية للقطاع 
الصحي، فما يقدم في الواقع من مستلزمات يكاد ال 
 عن أن االعتماد 

ً
يكفي ملدة أسبوع واحد، هذا فضال

https://www.youtube.com/watch?v=VKoqHScF7Qw&t=147s
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الكردية  الكوادر  لدى  ذريعة  يتخذ  املنظمات  على 
املقدم  الدعم  إليقاف  الصحة،  قطاع  على  املشرفة 
يتلقيان  املستوصف  او  املشفى  دام  ما  طرفها،  من 

دعًما من املنظمات«) 60).

من  املتضررة  الحيوية  القطاعات  من  كغيره 
حدث  وكما  كبيًرا،  دماًرا  القطاع  هذا  عانى  الحرب، 
الصحة  لجنة  تعتمد  التعليم،  قطاع  في  ويحدث 
على  الذاتية  اإلدارة  في  املدني  للمجلس  التابعة 
التي  إنترناشيونال  ريليف  مثل  دولية،  منظمات 
أخرى  منظمة  أسسته  الذي  الكورونا  مشفى  تدعم 
املدينة  مشفى  اآلن  يسمى  وهو  ريليف(،  )سيريا  هي 
ومنظمة  محيميدة،  ومشفى  الجديد  ومشفى 
في  الصحي  القطاع  تدعم  التي  ريليف(  )ميديكال 
وكذلك  الثورة،  بداية  منذ  مستمر  وعملها  املنطقة 
ملراكز  دعًما  قدمت  التي  حدود(  بال  )أطباء  منظمة 
صحية في الجرذي والطيانة والحريجية والحجنة) 61).

ليست املعضلة الكبرى في هذا القطاع هي اعتماد 
أجل دعمه،  الدولية من  املنظمات  فيه على  اإلدارة 
املشروعة،  غير  االستفادة  ألجل  استغالله  في  وإنما 
على  رست   ،

ً
مثال الكسرة،  مشفى  ترميم  فمناقصة 

الذاتية،  اإلدارة  من  املقرب  البقارة  شيوخ  أحد  ابن 
45 ألف دوالر، واألمر نفسه  املناقصة  وكانت قيمة 
لجنة  مبنى  في  وكذلك  الجديد،  مشفى  في  حدث 
الذي  متر،  كيلو  السبعة  منطقة  في  الواقع  الصحة 
 90 بقيمة  وترميمه  لصيانته  مناقصة  فيه  وقعت 
عرض  الذي  الشخص  على  رست  وقد  دوالر،  ألف 
دوالر،  ألف   15 مقابل  املناقصة  عن  ي 

ّ
التخل عليه 

فلم يقبل إال برفع املبلغ إلى 40 ألف دوالر) 62). إن دور 
اإلدارة الذاتية في قطاع الصحة دور حاضر، ولكنه 

) 60)  املقابلة السابقة.

) 61)  مقابلة مع املحامي )ع. م( املقيم في املنطقة، بتاريخ: 2022-10-4.

) 62)  املقابلة السابقة.

) 63)  مقابلة مع أحد مسؤولي القطاع الزراعي في اإلدارة الذاتية، بتاريخ: 2022-10-12.

) 64)  املقابلة السابقة.

دور ملطخ بالسرقات التي تتيحها املحسوبيات، حيث 
املنطقة  من  الوجهاء  لبعض  تعطى  املناقصات  إن 

املوالين لإلدارة الذاتية.

قطاع الزراعة في ظل اإلدارة الذاتية  -

في  الرئيس  الحياة  شريان  الزراعي  القطاع  يمثل 
ريف دير الزور، فمعظم الناس يعتمدون في تحصيل 
رزقهم على الزراعة، وقد كانت سيطرة )داعش( سبًبا 
رئيًسا في تراجع هذا القطاع بشكل كبير جًدا؛ األمر 
العديد  خرجت  حيث  الفالحين،  معاناة  فاقم  الذي 
قربها  بسبب  الخدمة،  عن  الزراعية  املناطق  من 
لقصف  وتعرضها  واالشتباكات  املعارك  أماكن  من 
املدفعية، كما تعرضت محاصيل  الطيران وقذائف 
اقتراب محصول  أكثر من مرة لقصف، عند  القمح 
الحصاد، فتكّبد الفالحون خسائر باهظة، وتعاظمت 
املعاناة بسبب غياب دور الجمعيات الزراعية وفرض 
عدد  وهجرة  التصريف،  أسواق  وغياب  اإلتاوات، 

كبير من املزارعين إلى املناطق األكثر أمًنا) 63).

قّدم دعًما جيًدا لهذا 
ُ
تحاول “اإلدارة الذاتية” أن ت

للزراعة  لجنة  وجود  االهتمام  مالمح  ومن  القطاع، 
مستقلة  لجنة  وهي  الذاتية،  اإلدارة  بنية  في  والرّي 
أحدثت بعد فصل لجنة الزراعة عن لجنة االقتصاد 
اللجنة  لهذه  تتبع  سابًقا،  لها  تابعة  كانت  التي 
مديريات الزراعة في املناطق األربعة )شرقي، شمالي، 
حالًيا  إرشادية  وحدات  واستحدثت  وسط(،  غربي، 
تباشر عملها حتى اآلن ألسباب  لها، ولكنها لم  تابعة 
إدارية) 64). تقّدم لجنة الزراعة البذار للمناطق املروية 
القمح،  محصول  من  للدونم  كغ   30 بمعدل  فقط، 
كما تقّدم أيًضا محروقات بمعدل 20 لتًرا من املازوت 
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للدونم، و10 لترات للدونم لآلبار االرتوازية) 65). وعلى 
للمزارعين،  اإلدارة  تقدمه  الذي  الدعم  من  الرغم 
الثمن،  باهظة  الزراعية  العملية  مدخالت  فإن 
القدرة  من  يحرمهم  ما  وهو  املزارعين،  إلى  بالنسبة 
تكاد  ال  ذلك  من  يتمكن  ومن  أراضيهم،  فالحة  على 
اإلنتاج،  تكاليف  لتغطية  تكفي  محصوله  أسعار 
بسبب ضآلة اإلنتاج في وحدة املساحة. وُيعزى تراجع 

القطاع الزراعي إلى أسباب خارجة عن اإلرادة.

ومن جملة األسباب الجفاف، إذ لعب دوًرا كبيًرا 
في تراجع هذا القطاع، وكذلك انخفاض منسوب نهر 
الفرات في بعض األحيان، في أوقات ذروة املحصول، 
ونقصان الطاقة الالزمة لتشغيل املحركات الزراعية. 
ومنها أيًضا تدهور التربة واتباع أسلوب الري بالغمر 
الفرات بشكل  نهر  الري املعتمد على مياه  )وهو نوع 
التقليدية،  بالزراعات  التربة  واستنزاف  مباشر(، 
االعتماد  يتم  حيث  زراعية،  دورات  تطبيق  وعدم 
والقطن.  القمح  هما  محصولين،  على  رئيس  بشكل 
وعاملًيا،  ًيا 

ّ
محل الزراعي،  التسويق  ضعف  عن  أما 

الزراعي،  للقطاع  الناظمة  التشريعات  وضعف 
وعدم وجود الخبرات املطلوبة لدى املزارعين، وعدم 
استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، فقد كانت 
 عن هذه األسباب، 

ً
سبًبا مهًما في هذا التراجع. فضال

كانت املنطقة بؤرة كبيرة بسبب الصراعات والحروب 
املحروقات،  أسعار  في  كبير  ارتفاع  في  أسهمت  التي 
وهي العصب الرئيس لعملية الزراعة، على الرغم من 
مقارنة  منخفض،  بسعر  تقّدمها  الذاتية  اإلدارة  أّن 
بالسوق السوداء، وعلى الرغم من أن اإلدارة تقدم 
دعًما لكل مزارع لديه رخصة زراعية بكميات مناسبة 

من املازوت طوال دورة حياة املحصول) 66).

يمثل رأي هذا املسؤول العربي من أبناء املنطقة 
وجهة نظر ترسم جزًءا من املشهد للقطاع الزراعي، 

) 65)  املقابلة نفسها.

) 66)  املقابلة نفسها.

) 67)  مقابلة مع الدكتور املهندس الزراعي )ك. م( من أبناء املنطقة، بتاريخ: 2022-10-1.

) 68)  مقابلة مع الدكتور )ر. م( من أبناء املنطقة بتاريخ: -2022-9، ومع )س. س( أحد النازحين من املدينة إلى منطقة سيطرة )قسد( بتاريخ: 2022-1-12.

آخرون  أفراد  عنها  عّبر  أخرى،  أجزاء  تغفل  ولكنها 
الذاتية  اإلدارة  املنطقة ممن ال يمحضون  أبناء  من 
في  ، قال مختّص 

ً
الدعم، مثال الوالء؛ ففي ما خص 

حًقا،  موجود  الدعم  إن  املنطقة:  أبناء  من  الزراعة 
تقدمه  الذي  فالديزل  رديئة،  بنوعية  ُيقّدم  ولكنه 
 85000 يزيد عن  نسبًيا ال  اإلدارة، بسعر منخفض 
ويضطر  الجودة،  منخفضة  نوعية  ذو  للبرميل، 
بيعه، وشراء ديزل ذي نوعية أفضل،  إلى  الفالحون 

بسعر يبلغ 250000 للبرميل.

تدهور القطاع الزراعي هو من مسؤؤلية السلطة 
الحاكمة في أي منطقة، وفي ريف دير الزور، ال يمكن 
أن تببرأ منه ساحة اإلدارة الذاتية، فمن مسؤولياتها 
إلى  اإلدارة  تبادر  ال  مهمة  وهي  التربة،  تحليل   

ً
مثال

املدى  على  كبير  بخطر  ينذر  مما  بها،  االضطالع 
استخدام  من  الفجوة  هذه  إليه  تؤدي  ملا  الطويل، 
عشوائي لألسمدة) 67). وما ذكر عن وحدات إرشادية 
مباشرتها  عدم  من  والري،  الزراعة  للجنة  تابعة 
أنه محاولة من  إال  يفهم  إدارية، ال  أعمالها ألسباب 
للتمويه على اإلهمال،  الباحث  قابله  الذي  املوظف 
من طرف اإلدارة ومن طرف املنظمات كذلك، بعبارة 

عامة مبهمة هي األسباب اإلدارية.

إن الفساد املستشري في لجنة الزراعة والرّي كان 
والقوانين  الضوابط  غياب  بسبب  وذلك  واضًحا، 
من  كثير  إلى  تصل  كانت  التي  الرشوة  واستشراء 
من  املتضررين  وأكبر  اإلدارة،  على  القائمين  جيوب 
الفساد  يمثل   .(68 الديري)  الفالح  كان  الفساد  هذا 
-حسب ما سبق- ميكانيزًما أساسًيا من ميكانيزمات 
والفعل  البنية  جدل  فإن  ولهذا  اإلدارة؛  عمل 
الباحث،  على  أخرى  مرة  نفسه  يفرض  البارسونزي 
فال  الذاتية،  اإلدارة  سلطة  لبنية  أعمق  فهم  عن 
يكاد قطاع من القطاعات املذكورة يخلو من تأثيرات 
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لفاعلين اجتماعيين من كوادر كردية ومن متعاونين 
استتباع  يؤكد  الذي  األمر  املنطقة،  أبناء  من  معها 
ًما 

ّ
البنية لفاعلين يتحكمون بمفاصلها، وإن كان تحك

يغّير  وال  فيجتثها  قواعدها،  من  البنية  على  يأتي  ال 
شكلها فيحيلها إلى شكل آخر) 69). 

) 69)  املقابلة السابقة مع الدكتور )ر. م(، ومقابلة مع الناشط )ف. ط( من أبناء دير الزور بتاريخ: 2022-11-12.
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أيديولوجية )قسد( في مواجهة القبيلة

قومي  نزوع  على  العربية  القبيلة  بنية  تنطوي 
يمثل جزًءا من ماهيتها، وهو نزوع إلى االنتماء العربي 
ثانوًيا،  يكن  لم  إن  ثانًيا،  آخر  انتماء  كل  يجعل 
يمثل  ال  أنه  بمعنى  عروبي؛  إسالم  القبيلة  فإسالم 
كاضطرارية  عميق،  نف�سي  اضطراري  بدافع  انتماًء 

وعمق االنتماء إلى العروبة) 70).

وإذا كان هدف الخالص من )داعش( قد دفع أبناء 
املنطقة إلى الترحيب بـ )قسد( املدعومة من تحالف 
دولي، وإلى القتال في صفوفها أيًضا؛ األمر الذي دفع 
القوة  مواجهة  في  التواري  إلى  العروبي  النزوع  هذا 
الفعل  إلى  القوة  من  خروجه  فإن  الوافدة،  الكردية 
-وهو محتمل في كل الظروف- قد جعلته ممارسات 
)قسد( أكثر إمكاًنا؛ فقد ذكر كثيٌر من أبناء املنطقة 
نصبهم  عند  يقولون،  كانوا  )قسد(  من  عناصر  أّن 
للحواجز في املنطقة، إنهم يستحيل أن ينسوا إساءة 

ثلة من أبناء دير الزور لهم، في أحداث 2004 ) 71).

باملجتمع  )قسد(  عالقة  غور  سبر  محاولة  قبل   
أن  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  الزور،  دير  ريف  في  القبلي 
)قسد(،  يسم  الذي  الكردي  القوميين:  النزوعين 
شرح  في  ناجعان  القبيلة،  يصبغ  الذي  والعربي 
غوره.  سبر  الدراسة  تتوخى  الذي  املشهد  من  جزء 
عنصرية،  نزعة  على  بالضرورة  تنطوي  ال  فالقومية 

) 70)  جالل السيد، حقيقة األمة العربية وعوامل حفظها وتمزيقها، )بيروت، دار اليقظة العربية، 1960( ص. 222.

) 71)  مقابلة مع أحد وجهاء عشيرة البكير بتاريخ: 2022/06/23.

) 72)  للمزيد عن عالقة القومية بالعنصرية، انظر: بندكت أندرسون، الجماعات املتخيلة، ترجمة ثائر ديب، بيروت، قدمس للنشر والتوزيع، 2009، ص. 143 وما بعدها.

) 73)  املرجع نفسه.

74)  كانت األحزاب السياسية الكردية التي سيطرت على املشهد السيا�سي الكردي منذ خمسينيات القرن املا�سي قد تشكلت من أغوات )مالك األرا�سي( ومن مهنيين   (
حضريين، كانوا يمثلون وسطاء بين األنظمة السياسية وبين الطبقة الوسطى الحضرية في املجتمعات الكردية، وقد لقيت ماركسية أوجالن ترحيًبا لدى أبناء املدن الصغيرة 
والقرى املستائين من هيمنة النخب الحضرية على املشهد السيا�سي، ولكنهم لم يكونوا يمتلكون القوة الكافية لتحديها، وهو ما جعل حزب أوجالن جاذًبا للطالب الفقراء 
من األرياف. انظر: The PKK’s Fateful Choice in Northern Syria، مرجع سابق. وبناء على هذا فإن ما يسمى بأيديولوجيا الطبقة ال تعبر عن طبقة لذاتها في حالة حزب 

العمال، وإنما عن طبقة بذاتها في أحسن األحوال حسب التصنيف املارك�سي الشهير، فهي ال تعي ذاتها كطبقة متبلورة.

تحمل  ولكنها  الكوزموبوليتانيين،  بعض  أشاع  كما 
قومية  إلى  استحالت  إذا  عليها،  االنطواء  قابلية 
أيديولوجيون،  صّناع  ترسيمها  على  يشتغل  رسمية 
العفوي  دافعها  األيديولوجية  بقوالبهم  فيمسخون 
ارتباطه  من  األولى  الدرجة  في  عفويته  يستمد  الذي 
باللغة) 72). وقابلية تحّول القومية إلى عنصرية تصبح 
ممكنة أكثر، إذا قامت على أيديولوجيا الطبقة وليس 
في  متحققان  والشرطان   .(73 األمة)  أيديولوجيا  على 
حالة )قسد(، فارتباطها -بحزب االتحاد الديمقراطي 
األدلجة  يجعل  الكردستاني-  العمال  حزب  وبأصله 
 بجعل الرسمية محمول قوميتها، كما أن 

ً
واقًعا كفيال

الجذر املارك�سي اللينيني الذي يمثل املنطلق النظري 
للحزب األّم يحتوي -بطبيعة الحال- على أيديولوجيا 
الطبقة، وإن كانت تهويًما أيديولوجًيا فاقًدا لشروط 

تحققه املوضوعية) 74).

حزب  تجليات  من  تجلًيا  الذاتية  اإلدارة  كون  إن 
ما  يجعل  قبل-  من  ذكرنا  -كما  الكردستاني  العمال 
نقوله عن أيديولوجيتها املستمدة من فكر عبد هللا 
املؤسس،  كتابات  وهو  مصدره،  من  مثبًتا  أوجالن 
فعلى الرغم من أن أوجالن يحاول تقديم منتج فكري 
مختلف عن األيديولوجيا املاركسية التقليدية، فإن 
لدى  واضح  الطبقي  الصراع  مفهوم  داخل  انغالقه 

من يتمّعن في بعض كتاباته من قبيل:

الشعب  هذا  من  الساحقة  الغالبية  “تتشكل 

خامًسا- )قسد( والقبيلة
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املذهبَين  علمانيي  من  الكردي(  الشعب  )ويقصد 
العلوي واليزيدي واملذاهب األخرى التي فقدت معانيها 
صفوف  بين  غابر،  دهر  منذ  الزمن  عليها  وعفى 
القليلة  الحفنة  أما  والبائسة.  الفقيرة  الشرائح 
املجموعات  وزعماء  العليا  الطبقة  أصحاب  من 
والطرائق اإلسالمية التقليدية والعصرية، فيتخلون 
والفرس  العرب  مع  التواطؤ  في  دورهم  عن  بسرعة 
والترك، ويبحثون ألنفسهم عن أسياد جدد في مدن 
مجموعات  يشكلون  وهم  اإلمبريالية،  ومتروبوالت 

صغيرة وشخصيات يمكن إفناؤها بكل سهولة«) 75).

ليس  وهو  طبقتين،  بين  يتضح-  -كما  صراع  إنه 
صراًعا سلمًيا، بل إنه صراع تفني فيه طبقة أخرى، 
مع تنبؤ جازم غير مشفوع باألدلة بفناء الطبقة العليا 
كما  الطبقي.  الصراع  أشكال  أق�سى  عن  تعبير  في 
ديمقراطية  بقشرة  تغطيتها  يحاول  التي  قوميته  أن 
“اكتسبت  قبيل:  من  عبارات  في  واضحة  تسترها 
النقاشات بشأن تحديد املجموعة اللغوية والثقافية 
فبرزت  كبرى،  أهمية  الخصيب  الهالل  في  األصلية 
املسماة  البدائية  الكردية  املجموعات  أولوية 
األولى  اآلرية  فاملجموعة   ،  ӿ  (76 اآلرية”)  باملجموعات 
إنما هي مجموعة كردية، وعلى الرغم من أن أوجالن 
ثبت أولوية الكرد، من دون 

ُ
يسوق ما يعّده حقائق ت

مراجع علمية تؤيدها، فإنه يذهب إلى أبعد من هذا 
أول  الكرد  يشكل  )التي  اآلرية  الثقافية  تفضيل  في 
حملتها( على كل الشعوب، في عنصرية صريحة يدعي 
الثقافية الصينية  أنه يحاربها، فيقول: “فاملجموعة 
أيًضا مثلما هي حال الثقافة السامية تماًما، عجزت 
شهدتها  التي  بالكونية  تتميز  أن  في  قدرتها  إبداء  عن 

) 75)  أوجالن، املدنية، مرجع سابق، ص.22.

) 76)  املرجع نفسه، ص. 83.
ӿ ومن الجدير بالذكر إلى أن فكرة اآلرية قد ظهرت في إيران في بداية القرن العشرين، على يد بعض املفكرين اإليرانيين، مثل فتح علي أخوند زادة وميرزا رضا كرماني، وكانت 

فكرة أمثال هذين املفكرين تقوم على أن القومية الفارسية موجودة وممتدة في عمق التاريخ، وأن العرب الحفاة الجياع الذين غزوهم باسم اإلسالم هم سبب تخلفهم عن 
اللحاق بركب الحضارة الغربية، ولذلك ال بد من العودة إلى إيران ما قبل اإلسالم، وتعد مرحلة رضا خان من أهم املراحل التي انتشرت فيها هذه األفكار، بسبب سياساته 
الفقيه، الحوار املتمدن، العدد5332،  الفارسية. انظر جابر أحمد، إحياء األفكار -اآلرية- من قبل القوميين العنصريين الفرس في نظام والية  العنصرية للقوميات غير 

 https://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=536800 ،2021-11-51 :2016، تاريخ الدخول

) 77)  أوجالن، املدنية، مرجع سابق، ص. 82.

) 78)  أوجالن، املدنية، مرجع سابق، ص. 82.

) 79)  مقابلة أجراها الباحث مع أستاذ جامعي من قرية الصبحة الواقعة تحت سيطرة )قسد(، عاصر سيطرة )قسد( على املنطقة، بتاريخ: /5/ 28/ 2022.

الناجع  الحال، فسيكون من  في هذه  اآلرية.  الثقافة 
يليهم  األولى،  املرتبة  في  اآلريون  ليكون  الأمر  ترتيب 
الساميون ومن ثم الصينيون«) 77). وال يحتاج القارئ 
ال  فما  الفكرة؛  عنصرية  يدرك  لكي  تأمل  مزيد  إلى 
تفاضلي  م 

ّ
سل وفق  الشعوب  تصنيف  أن  فيه  شك 

مؤشٌر صريٌح على العنصرية) 78).

تعامل )قسد( مع القبائل العربية

دير  ريف  على  الحّر  الجيش  قوات  سيطرت 
سيطرت  وعندما  بطابعها،  املنطقة  فطبعت  الزور، 
ت 

ّ
خط قد  كانت  )داعش(،  بعدها  ومن  “النصرة”، 

األيديولوجي.  املستوى  على  ولكن  السياق،  نفس 
األمر  حدث  املنطقة،  على  )قسد(  سيطرت  وعندما 
نفسه، وقد برز نزوع )قسد( القومي املعادي النتماء 
إجابات  مضمون  تحليل  وكان  العربي.  املنطقة 
القول  ظاهر  عند  يتوقف  ال   

ً
تحليال املستجيبين 

ينطوي  رفًضا  )قسد(  لظاهرة  رفضهم  عن  يكشف 
على رفض كرديتها قبل أّي رفض آخر لطريقة إدارتها 
-في   

ً
مثال املستجوبين،  أحد  يؤكد  إذ  لفسادها؛  أو 

لغة عنيفة تكثر فيها الءات النفي- أن )قسد( جسم 
غريب، ال ينتمي إلى املنطقة على أي صعيد:

عن  غريبة  قيًما  يحمل  ببديل  )قسد(  “جاءت 
العرف القبلي، كالدفاع عن املحتل الغريب، والذي 
قبائل  أبناء  على  الغالبة  الصبغة  مع  يتوافق  ال 
املنطقة، فالقسدّيون ال هم مسلمون، وال عرب، وال 

سوريون«) 79).

https://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=536800
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ُيفصح  الجواب  هذا  في  املستخدم  والتعميم 
الغريب  هذا  على  نقمٍة  عن  فيها-  لبس  ال  -بصورة 
وبسبب  قوميته  بسبب  الصفة،  بهذه  يتصف  الذي 
بصيغة  آخر  يعبر  بينما  بالغريب.  يصفه  من  قومية 
الذي  القومي  )قسد(  طموح  من  غضب  عن  معبرة 
يستخدم بعض العرب وقوًدا، ال كمقاتلين فحسب، 

وإنما بعد موتهم أيًضا:

فعلية  مشاركة  وال  القرار،  في  للعرب  دور  “ال 
وقوًدا  تجعلهم  الذين  الجنود  سوى  املؤسسات  في 
العنصر  إن  حتى  آفا(  )روج  مجد  أجل  من  لحروبها 
في  ويدفن  حركي،  باسم  ُيشّيع  يقتل  عندما  العربي 

مقابر خاصة بها«) 80).

إلى  الذاتية  اإلدراة  سياسة  أفضت  فقد 
السيا�سي  القرار  صنع  عن  العربي  املكون  إقصاء 
واالقتصادي، وجعله حكًرا على املكون الكردي«) 81).

تحكمه  الذي  باملجتمع  )قسد(  عالقة  بدت  وقد 
متوترة  عالقة  فهي  لها،  مستقبلًيا،  أفق  ال   

ً
عالقة

تستغني  قاسًيا،  أمنًيا  أسلوًبا  )قسد(  فيها  تستخدم 
فيه عن محاوالت اإلقناع بأدوات القسر، شأنها شأن 
املحكومين  على  ومفروض  للقوة،  محتكر  كيان  كل 

بغير إرادتهم.

 “تحكم )قسد( مجتمعنا وفق نهج حزب االتحاد 
ملحاربة  قدومها  أن  من  الرغم  وعلى  الديمقراطي، 
دفع  قد  الديمقراطية  بشعار  مشفوعة  داعش 
لالنضمام  املنطقة  شباب  من  بها  يستهان  ال  نسبة 
إلى صفوفها بغية التخلص من كابوس داعش، فإن 
تطاول الزمن قد أظهرها على حقيقتها، فهي ال تقّدم 
تصريحاتها  وتتناقض  أسوأها،  إال  الخدمات  من  لنا 
مفاصل  في  تتحكم  كما  ممارساتها،  مع  اإلعالمية 

) 80)  مقابلة أجراها الباحث مع ناشط من مدينة الحسكة الواقعة تحت سيطرة )قسد( بتاريخ: 06/7/ 2022.

) 81)  مقابلة مع مدرس من مدينة دير الزور نازح في مناطق سيطرة )قسد( بتاريخ: 9/ 06/ 2022.

) 82)  مقابلة مع املهندس جميل الحمد العامل في اإلدارة سيطرة )قسد(، بتاريخ: 06/11/ 2022

) 83)  مقابلة مع )ع. س(، أحد أبناء ريف دير الزور ويعمل في إحدى املنظمات في املنطقة، بتاريخ: 2022-11-12.

) 84)  املقابلة نفسها.

حياتنا وفق قبضة أمنية حديدية إلى درجة أنها تنهج 
نهج تصفية من يعارضها، إذا كان ذا وزن وتأثير«) 82).

وثمة وجه آخر لتعامل )قسد( مع القبائل، فهي 
أبناء قبائل معينة، من كنز  ن املوالين لها، من 

ّ
“تمك

املخدرات،  تجارة مشبوهة كتجارة  ثروات كبيرة من 
أخرى ال  الثراء، وطبقة  ما خلق طبقة فاحشة  وهو 
في  سبًبا  الثروة  هذه  وكانت  رمقها.  به  تسد  ما  تجد 
عدد من املشاكل العشائرية التي حدثت في املنطقة، 
فقد كانت سبًبا في التنافس على املعابر النهرية، مما 
 .(83 املنطقة«)  في  األمنية  الحالة  على  سلًبا  انعكس 
وتعزز االعتبارات القبلية النظر إلى السلطة كسلطة 
القبلية،  باالعتبارات  تتأثر  -بدورها-  فهي  عالئقية؛ 
حيث إن هذه االعتبارات “تتحكم في املنطقة بشكل 
املنظمات  في  الوظائف  من  كثيًرا  تمنح  إذ  كبير، 
توالي  معينة  وقبائل  عشائر  من  معينين  ألشخاص 
والتجارة  الحرب  تجارة  في  يتحكم  وكذلك  )قسد(، 

غير املشروعة أشخاٌص من هذا النوع«) 84).

عالقة )قسد( بشيوخ القبائل

عندما رفع أبناء الهفل -وهم بيت املشيخة لقبيلة 
العكيدات- صوتهم بنداء الفزعة املعروف لدى أبناء 
القبيلة قائلين: “عيال األبرز”؛ تدفق اآلالف من أبناء 
القبيلة على ديوان الهفل في قرية ذيبان ملبايعة ابن 
شيخهم املتوفى خليل الجدعان، ويعزو بعض وجهاء 
من  يحاك  ما  مواجهة  على  إصرار  إلى  ذلك  القبيلة 
ابن  عنه  عّبر  ما  وهو  القبيلة.  رمز  لتغيير  محاوالت 
شيخ عشيرة البكير من فروع العكيدات الكبرى )التي 
ال تضمر الود لعشيرة البوكامل التي يتفرع منها بيت 
السنين(  عشرات  عمرها  خالفات  بسبب  املشيخة؛ 
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في حوار مع الباحث بقوله: »ال يوجد عكيدي يحترم 
نفسه يمكن أن ينكر أن آل الهفل هم شيوخنا«) 85).

ومن جهة أخرى، يكشف رفع )قسد( موالين لها 
إلى سدة املشيخة، كبدالء، عن قصور في فهم رمزية 
ا 

ً
محرك الرمزية  تمثل  بسيطة  مجتمعات  في  الشيخ 

بينما  التاريخية،  االنعطاف  في محطات  لها  أساسًيا 
الحياة  مجرى  في  واملؤثر  الفاعل  دورها  تمارس  ال 
العادية، خصوًصا بعد ما ذكرناه من تغيرات أصابت 

بنية القبيلة والعالقة بين أفرادها وشيوخها.

وتمنحهم  الشيوخ،  بعض  ذمم  )قسد(  “تشتري 
وترفع  آخرين  تصدر  كما  والئهم،  لكسب  امتيازات 
وفي  لها،  مطلقين  تابعين  لجعلهم  االجتماعي  وزنهم 
على  تحرص  فهي  ا، 

ً
نفوذ الشيوخ  لبعض  منحها 

ا ال يتجاوز دوره السابق أيام النظام، فهو 
ً
جعله نفوذ

يتوسط إلطالق سراح معتقل أو لتأمين فرصة عمل 
أو إذن سفر«) 86).

وعلى الرغم مما يكشفه هذا االقتباس الذي عّبر 
في  القبائل  أبناء  من  مجموعة  املشترك  معناه  عن 
مناطق )قسد( عن دور سطحي للشيوخ في السابق، 
على  الشيخ،  رمزية  عن  ُيفصح  آخر  اقتباًسا  فإن 

الرغم من اختزال النظام له:

املا�سي  في  نعدهم  كنا  ملن   
ً

باال )قسد(  تلقي  “ال 
نقاط االرتكاز، فيحدث كثيًرا أن تداهم قواتها بيوًتا 
آمنة وتروع أهلها، ألسباب مفتعلة أو حقيقية، كما 
حدث عندما داهم عناصر من )قسد( كل البيوت في 
ا عن مهربي مازوت، 

ً
قرية زغير جزيرة، وفتشوها بحث

أبناء  من  كثيرة  أسلحة  صادروا  تفتيشهم  أثناء  وفي 
أن  بعد  إال  والوجهاء  الشيوخ  دور  يأت  ولم  القرية، 
نفذت )قسد( ما تريده، فقبلت بما رشح عن اجتماع 

) 85)  مقابلة مع أحد أبناء شيوخ عشيرة البكير، بتاريخ: 06/25/ 2022.

) 86)  مقابالت مع عدة ناشطين من مناطق مختلفة تحت سيطرة )قسد(: املحامي: زياد املحمد، املهندس: )أ. ك(، األستاذ: )ث. خ(، بين 05/31 و 2022/06/26.

) 87)  مقابلة مع الدكتور )ر. ح( من قبيلة البكارة، بتاريخ: 2022/05/31.

) 88)  مقابلة مع األستاذ )د.ع( من قرية الصبحة بتاريخ: 2022/05/26.

) 89)  مقابلة مع املدرس: )د. ع( من أبناء املنطقة بتاريخ: 05/26/ 2022.

بتفتيش  االكتفاء  ضرورة  من  البكارة  قبيلة  وجهاء 
بيوت املطلوبين فقط«) 87).

 
ً

ولعّل قصور الفهم والعزوف عن ترقيته كان فعال
ينطوي  الذي  الفهم  هذا  لوازم  من  ألن  مقصوًدا؛ 
وبمحورية  االجتماعي،  التكافل  بمفهوم  معرفة  على 
مفهوم األرض والشرف في املنظومة القبلية، مشاركة 
سياسية واقتصادية حقيقية تحفظ قدًرا من هذه 
القيم، وهو ما ال تسعى )قسد( إليه، كما يؤكد أفراد 
في  املستشرية  الفو�سى  حال  تؤكده  وما  العينة، 

مناطق وجود الثروة النفطية) 88).

“سعت )قسد( لزعزعة ثقة أبناء القبيلة في بيوت 
الثاني  أو  )الشيوخ(  األول  الصف  من  مشيختهم، 
بتهميشهم  ابتدأت  إجراءات،  عدة  عبر  )الوجهاء(، 
تركهم  ثم  سيطرتها،  وبسط  للمنطقة  دخولها  أثناء 
أي  بدون  قبائلهم  أبناء  أمام  مسؤولياتهم  يواجهون 
بتهديد  وانتهاء  كان سابًقا،  أو موارد، كما  صالحيات 
تسليط  خالل  من  باالعتقال،  أبنائهم  أو  الوجهاء 
الوجهاء  رقاب  على  )قسد(  مع  باالنخراط  ر�سي  من 
الزور  أن قيادات من مجلس دير  والشيوخ، لدرجة 
أبناء  أتاوات على  )قسد( فرضت  لـ  التابع  العسكري 
في  مشيختهم،  أنظار  وأمام  مناطقهم،  في  القبائل 
وثقة  هيبتهم  أضعف  مما  لحماهم،  صارخ  انتهاك 

الناس بهم«) 89).

إن التأثير في القبيلة عن طريق االستبدال برموزها 
الوالَء، واقٌع يؤكده  آخرين، مّمن يمحضون )قسد( 
سطوع نجم شخص، كأحمد الخبيل، قائد املجلس 
شخص،  حالة  تؤكده  كما  )قسد(،  لدى  العسكري 
ذا  أصبح  الذي  البكارة،  قبيلة  من  الوحش،  كخليل 
منصب مرموق في قوات )قسد(، بعد أن قّدم آيات 
كان  وإذا  عديدة.  أمثلة  وغيرهما  لها  والطاعة  الوالء 
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بمنح  الوالء  مقايضة  يؤكدان  األنموذجان  هذان 
ص ممن ينظر إليهم باحترام 

ّ
وجاهة زائفة، فإن التخل

النهج  تؤكد  تصفيتهم،  طريق  عن  مجتمعاتهم،  في 
البولي�سي الذي تنتهجه )قسد(، فأبو بكر القادسية، 
الذي كان من قيادات أحد ألوية الجيش الحر، وهو 
قبيلة  في  املشيخة  بيت  منه  يتحدر  الذي  الفرع  من 
 

ً
مقتوال وَُجد  العكيدات-  فروع  أكبر  -إحدى  البكير 

ح أكثر  في قرية السكر، من قرى خط الجزيرة، وُيرّجِ
قتلته؛  )قسد(  ميليشيا  أن   

ُ
الباحث بهم  التقى  من 

ألنها داهمت بيته مراًرا، قبل أن يختفي، ويعثر على 
جثته بعد يومين من اختفائه، وقد كان واضًحا أن 
بأسه،  شدة  عن  مسبًبا  كان  له  )قسد(  استهداف 
ومعارضته  احترامه،  على  املنطقة  عموم  وإجماع 

الصريحة لـ )قسد( ولسيطرتها على املنطقة) 90).

من  على  يقتصر  لم  البولي�سي  النهج  هذا  إن  بل 
عبوة  زُرعت  داللة،  ذات  حادثة  ففي  يعارضهم، 
وهو  )قسد(،  والى  مّمن  املنطقة  أبناء  ألحد  ناسفة 
أبو إسحق األحوازي، الذي كان من قيادات الجيش 
شخصيته  أّن  العيان  شهود  ح  وُيرّجِ كذلك،  الحر 
للنظام  بعدائه  وتصريحه  الخانعة،  غير  القوية 
التخلص  قرار  التخاذ  كافيين  سببين  كانا  السوري، 

منه وتنفيذه) 91).

سياسات  من  سبق  ما  على  األمر  يقتصر  وال 
تتبعها )قسد(، وإنما يصل األمر إلى تصدير وجاهات 
خالد  مواجهة  ففي  العشيرة؛  شيخ  تنافس  جديدة 
البكارة،  قبيلة  فروع  إحدى  املناصرة،  شيخ  املوزر، 
أظهرت )قسد( منافًسا له من أبناء عشيرته، يُدعى 
بصورة  املتعاملين  من  املوزر  أن  مع  املشعل،  ممتاز 
هو  آخر  وجيًها  صدّرت  كما  )قسد(.  مع  إيجابية 
وقد  نفسها.  العشيرة  من  السلطان،  حمد  حسين 
طريق  عن  الوجهاء،  بعض  شأن  من  )قسد(  رفعت 

) 90)  مقابلة مع أحد أبناء قبيلة البكير بتاريخ: 200-8-30.

) 91)  مقابلة مع املهندس: عبد الغفور الحسين من أبناء قبيلة البكارة، يقيم في مدينة الشحيل بتاريخ: 06/14/ 2022.

) 92)  مقابلة مع الدكتور )ر.ح( من قبيلة البكارة بتاريخ: 2022-9-1.

) 93)  تشارلز تللي، الديمقراطية، مرجع سابق، ص. 141 وما بعدها.

ففي  التقليديين،  الشيوخ  منافسة  على  تحريضهم 
قرية  في  البومصعة-  -شيوخ  السلمان  بيت  مواجهة 
حوايج البومصعة، من فروع البقارة، صّدرت )قسد( 
آلل  ا  ِندًّ ليكون  الرياش،  جاسم  يُدعى  شخًصا 
إرادة  إلى  املستجيبين  أحد  يعزوه  ما  وهو  السلمان، 

)قسد( تمزيق النسيج التكافلي للقبائل) 92).

إن القبيلة كشبكة ثقة، بحسب تشارلز تللي، ال 
ا أمام االنتقال الديمقراطي، إذا 

ً
يمكن أال تكون معوق

لم تحّل أو تدمج في السلطة، ألن بقاءها كشبكة ثقة 
النظام  إلى  باالنتماء  سيستبدلون  أفرادها  أن  يعني 
كان  وملا  قبائلهم.  إلى  االنتماَء  ومؤسساته  السيا�سي 
أمًرا  الديمقراطي  التحول  إّبان  في  البنية  هذه  حّل 
انطواء  وإمكان  تجذرها  بسبب  عملًيا،   

ً
مستحيال

في  دمجها  فإن  خطيرة،  نتائج  على  ها 
ّ
حل محاوالت 

دمج  وهو  األنسب،  البديل  هو  السيا�سي  النظام 
زعماؤها،  وهم  بينها،  الوسطاء  بقبول  مشروط 
فيه  قّدم 

ُ
ت تعاوًنا  السيا�سي  النظام  مع  التعاون 

مصالح شبكاتهم على املصالح الشخصية) 93).

وبشيوخها؛  بالقبائل  )قسد(  عالقة  في  بالتبصر 
ال نجد سلوك سلطة تّدعي تمثيلها الديمقراطية أو 
شيوخ  والءات  شراء  فليس  إليها،  االنتقال  محاولة 
القبائل أو قسرهم على التعاون سبيلين من أساليب 
الدمج املذكور، وال هو أسلوب للحّل، إذا كان الحل 

هو مقصود هذه السلطة.

نظرية  بمنظار  )قسد(  سلطة  إلى  نظرنا  ما  وإذا 
شرعية  ال  سلطة  على  سنعثر  فإننا  دوهرندورف، 
به وجودها من محاربة  بررت  ما  إال  املنطقة،  في  لها 
التطّرف، وهو تبرير لم يعد صالًحا، ألسباب عديدة 
املنطقة،  في  )داعش(  وجود  استمرار  آخرها  ليس 

وتحولها إلى شبح يصعب استهدافه.
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إن منظور دوهرندورف يساعد هنا في فهم دينامية 
قسرها  ُيف�سي  حيث  القسر،  على  القائمة  السلطة 
إلى وجود طرفين، لكل منهما مصلحة مغايرة ملصلحة 
في )قسد( من  املتنفذون  الطرف األول  يمثل  اآلخر؛ 
من  منهم  املستفيدون  صّفهم  وفي  الكردية،  الكوادر 
أبناء املنطقة، وفي الطرف الثاني عموم أبناء املنطقة 
ّيض 

ُ
ق ما  والنفوذ  املكانة  من  لهم  ُيقّيض  لم  الذين 

لغيرهم.
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التحالف،  قوات  يد  على  داعش  هزيمة  بعد 
آذار/  في  الباغوز،  قرية  في  معاقلها  آخر  وخسارتها 
مارس 2019؛ انتشر التنظيم انتشاًرا ُيرّجح أنه كان 
وكانت  الصحراء،  في  طويلة  فترة  قبل  له  خطط  قد 

مناطق انتشاره الرئيسة هي:) 94)

جبل البشري جنوب شرق الرقة.	 

منطقة الدفينة جنوب غرب دير الزور.	 

والسخنة 	  تدمر  بني  الصحراوية  املنطقة 
الجنوب،  من   55 الـ  ومنطقة  الغرب،  من 

ومنطقة التي تو من الشرق

منطقة فيضة ابن موينع في الشمال.	 

معظم  إلى  الولوج  يمكن  املناطق،  هذه  ومن 
املناطق السورية، كما يمكن التسلل منها إلى مناطق 

في العراق.

مناطق  في  االنتشار  اختياره  أن  يخفى  وال 
وديانها  في  التخفي  من  بتمكينه  كفيٌل  صحراوية 
وكهوفها الجيرية العميقة، واستفادته من عواصفها 
الرملية إلخفاء آثار تحركاته، كما أن اتساع املنطقة 
ال  خاطفة  عمليات  تنفيذ  من  يمكنه  الصحراوية 
تحتاج إلى عدد وعدة كبيريين) 95). ومما يؤكد ذلك أن 
عملياته التي يستهدف بها خصومه من الصحراء لم 
نفذ  فقد  ذلك،  قبل  بدأت  إنما  سقوطه،  بعد  تبدأ 
عمليات اغتيال وتفجيرات قبل سقوط آخر معاقله، 

) 94)  انظر أبو رمان وآخرون، ما بعد دولة الخالفة، األيديولوجيا، الدعاية، التنظيم والجهاد العالمي، هل سيعود تنظيم داعش من جديد؟ عمان، فريدريش ايبرت، 2021، 
ص. 34-30.

) 95)  املرجع نفسه، ص. 81.

) 96)  املرجع نفسه، ص 79

) 97)  مقابلة مع الباحث املختص في التيارات الجهادية سعد الشارع، بتاريخ: 2022-2-8.

) 98)  أبو رمان وآخرون، ما بعد دولة الخالفة، األيديولوجيا، الدعاية، التنظيم والجهاد العالمي، هل سيعود تنظيم داعش من جديد، مرجع سابق، ص. 105.

وال يزال ينفذ عمليات تجاوز عددها املئات، بحسب 
ما تؤكد إحصائيات رسمية) 96).

في  مناطق  في  أيًضا  موجود  )داعش(  وتنظيم 
بما  تصله  التي  الحسكة  جنوب  السورية  الجزيرة 
تلعفر،  في منطقة  الحضر،  ببادية  العراق  في  يسمى 
وهي مساحة كبيرة غرب املوصل يشّن منها عملياته 
على كردستان العراق وعلى املوصل) 97). وقد وصف 
)داعش(  ضد  التحالف  في  مشارك  بريطاني  جنرال 
دولتها  انهيار  بعد  العسكرية  )داعش(   

َ
استراتيجية

بقوله:

على  صفوفها  تنظيم  إعادة  على  داعش  “تعمل 
استهداف  على  مصممة  الخاليا  من  شبكات  هيئة 
بهدف  والعسكريين،  القرى  ومشايخ  القيادات  كبار 
زال  ما  وسورية.  العراق  في  واالستقرار  األمن  ضرب 
األمنية،  للدوريات  الكمائن  ينصبون  داعش  مقاتلو 
الصنع  اليدوية  الناسفة  العبوات  ويفجرون 
بها  ُمني  التي  االنتكاسات  من  وبالرغم  ويخطفون. 
يزال  ال  األرا�سي،  على  سيطرته  حيث  من  التنظيم 
يحقق االنتصارات، وال تزال عقيدته تلهم الناس من 

مختلف أنحاء العالم”) 98).

في  الناس  عنه  يتحدث  أصبح  داهم  خطر  وثمة 
املنطقة، وهو أن سياسات )قسد( العنصرية تمثل 
مبرًرا لعودة البعض إلى التنظيم املتطرف، للخالص 
أن  وهو  للنظر،  لفًتا  أكثر  هو  ما  وثمة  )قسد(،  من 
صاروا  املنطقة،  أبناء  من  )داعش(  عناصر  بعض 

سادًسا- داعش في مناطق سيطرة )قسد(
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ال  )قسد(،  على  للناقمين  تحريضًيا  خطاًبا  يقّدمون 
وإنما  فحسب،  واإليمان  الكفر  ثنائية  على  يحتوي 

على ثنائية العربي-الكردي) 99).

 كانت )قسد( قد أحدثت أّول أثر كبير في املنطقة، 
باعتقال أعداد كبيرة من النازحين في الباغوز، ومن 
بقايا عوائل )داعش(، ونقلهم إلى مخيمات، أشهرها 
مخيم الهول في الحسكة، وهو إجراء تصّرفت )قسد( 
انتقامية، ال تقيم وزًنا للتفريق بين  فيه وفق عقلية 

خصمها املعلن وبين خصمها املستتر) 100).

فعقب سقوط الباغوز في آذار عام 2019، جرى 
اعتقال من ألقي القبض عليه من عناصر )داعش(، 
وألقي بالرجال في السجون، أما النساء واألطفال دون 
ومخيم  الهول  مخيم  في  أودعوا  فقد  العاشرة،  سن 
الحسكة  مدينة  شرق  واقعة  منطقة  والهول  روج. 
على بعد 40 كيلومتًرا منها. وقّدر عدد الذين يعيشون 
نحو  بينهم  شخص،  ألف   60 بنحو  الهول  مخيم  في 
40 ألف طفل من ستين جنسية. وبحسب البيانات 
املخيم  فإّن  الكردية،  الذاتية  اإلدارة  عن  الصادرة 
يضّم نحو 11 ألف رجل من عناصر تنظيم داعش، 
السوريين  من  والبقية  األجانب،  من   2,000 بينهم 

والعراقيين) 101).

قوات  قبل  من  أمنية  لحراسة  املخّيم  يخضع 
الداخلي  األمن  وقوى  قسد،  الديمقراطية/  سوريا 
لإلدارة  التابعة  االستخبارات  إلى  إضافة  )األسايش( 
ُيمنع  املتبعة،  األمنية  لإلجراءات  ووفقًا  الذاتية، 
إال  املخيم  من  املحليات  النساء  ودخول  خروج 
من  عناصر  وبرفقة  املخّيم،  إدارة  من  ٍي 

ّ
خط بإذن 

)األسايش(، فيما يمنع خروج األجانب من املخّيم إال 
في حاالت الطوارئ أو بهدف تسليمهم إلى دولهم) 102).

) 99)  مقابلة مع )ع. خ( من أبناء املنطقة بتاريخ: 2022-11-9.

) 100)  مقابلة مع الصحفي حسام الحمود، الذي غطى ميدانًيا معركة الباغوز، بتاريخ: 2022/2/21.

) 101)  عرابي عرا بي، مخيم الهول بين سوء اإلدارة ومخاطر التطرف، موقع مصير، )https://maseer.net/archives/19093 (2020، تاريخ الدخول إلى املوقع: 2022-2-8.

) 102)  املرجع نفسه.

) 103)  مقابلة سابقة مع سعد الشارع.

) 104)  مقابلة مع املحامي )ص. م( املقيم في املنطقة بتاريخ: 2022-10-4.

إعداد  من  فيه  يجري  بما  الهول،  مخيم  يمثل 
لجيل متطرف، قنبلة موقوتة يمكن انفجارها في أي 
لحظة، فهو إلى جانب املعتقلين في سجون )داعش( 
ورقة تستخدمها )قسد( لترويع الناس في املنطقة، من 
حياتهم.  على  وتضييقه  جرائمه  شهدوا  الذي  بديلها 
مخيم  في  واملوجودين  )داعش(  من  املعتقلين  ولكن 
الهول ال يشكلون كل الظاهرة، فثمة نحو عشرة آالف 
عنصر من )داعش(، ألفان منهم من املقاتلين، هم ال 
يزالون  وال  املدروسة،  املنطقة  في  موجودين  يزالون 
القرى، ويقسرون  في بعض  النهار  في وضح  يظهرون 
إتاوات يجري شرعنتها على  دفع  املهن على  أصحاب 

أنها زكاة مفروضة) 103).

لم  التي  )داعش(،  )قسد( بتنظيم  ولكن عالقة 
يتمكن أحد من املبحوثين من إثباتها بأدلة ملموسة، 
 آخر، فقد وظفت )قسد( عناصر سابقين 

ً
تتخذ شكال

في )داعش( في بعض مؤسساتها، فأمير الطبية لدى 
حالًيا  يشغل  صيدلة،  فّني  وهو  سابًقا،  )داعش( 
الصحة  في لجنة  مسؤول لجنة مستودعات األدوية 
وهي  )أعماق(،  وكالة  مؤس�سي  وأحد  )قسد(،  لدى 
عشيرة  من  وهو  )داعش(،  لـ  اإلعالمية  الوكالة 
حالًيا  يشغل  البوخابور،  عشيرة  فروع  من  البوعمر 
موقع مسؤول املكتب اإلعالمي في املجلس التشريعي 
السابقين  )داعش(  عناصر  وأحد  )قسد(،  لدى 
يشغل حالًيا منصب نائب رئيس لجنة الداخلية، أي 
بما يعادل منصب نائب وزير. ومن مؤشرات العالقة 
االنتماء  بتهمة  يعتقل  من  أن  و)داعش(  )قسد(  بين 
بضعة  من  أكثر  املعتقل  في  يمكث  ال  )داعش(  إلى 
أو  تركيا  مع  العالقة  بتهمة  يعتقل  من  أما  أشهر، 
بتهمة االنتماء إلى الجيش الحر سابًقا، فيبقى حبيس 

املعتقل لسنوات) 104).

https://maseer.net/archives/19093
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لجان  أو  مكاتب  من  لجنة  أو  مكتب  يخلو  ال 
للرجل،  شريك  نسائي  عنصر  من  الذاتية  اإلدارة 
“دار  تسمى  الذاتية  لإلدارة  تابعة  مؤسسة  وثمة 
وتمكينها  املرأة  نصرة  الدار  هذه  ومهّمة  املرأة”، 
وتكريس دورها الذي تؤكده أدبيات اإلدارة الذاتية، 
فاملرأة حسب هذه األدبيات هي »الجزء العاطفي في 
الطبيعة الذي يعمل أكثر، وإن الطاقة املوجودة في 
في  املوجودة  الطاقة  عن  مختلفة  املرأة  ومادة  شكل 

مادة الرجل«) 105).

املسمى  الذاتية  اإلدارة  منهاج  ويستند 
ألوصافها،  وتحليله  للمرأة  تعريفه  في  “جينولوجيا”، 
إلى مقوالٍت من قبيل أن الوجود مركزه املرأة، فاملرأة 
جسد  يحوي  ال  بينما  جسدها،  في  الرجل  تحوي 
الرجل املرأة، فالرجل وجود مولود من املرأة، وهو ال 

يستطيع قطع روابطه بها طوال حياته) 106).

في  ذلك  من  أبعد  “الجينولوجيا”  هذه  وتذهب 
وأن  إلهة،  األم  املرأة  أن  فتؤكد  للمرأة،  تمجيدها 
مرة  املكانة  هذه  تمليكها  إلى  تسعى  “جينولوجيا” 
أخرى، بعد أن نزعتها منها العقلية الذكورية املستبدة:

اآللهة  علم  إحياء  إلى  الجينولوجيا  “تسعى 
األم.................. لقد نشأت الثقافة اإللهية ألول مرة 
التي  األولى  املنطقة  أيًضا  وهي  األوسط،  الشرق  في 
أساس  على  وذلك  ذاتها،  الثقافة  هذه  فيها  هدمت 
ظهور  في  السبب  وهو  املرأة،  واستعباد  وقتل  إنكار 

قضية املرأة كمشكلة اجتماعية أولى«) 107).

) 105)  جينالوجيا، منهاج األول الثانوي لإلدارة الذاتية، إعداد لجنة الجينولوجيا، 2019، ص. 31.

) 106)  املرجع نفسه، ص. 32.

) 107)  املرجع نفسه، ص. 70.

) 108)  أوجالن، مرجع سابق، ص. 89.

) 109)  أوجالن، مرجع سابق، ص. 90.

األفكار  هذه  اشتقاق  تبّين  بمكان  السهولة  ومن 
الهيمنة  بإنكار  يكتِف  لم  الذي  أوجالن  فكر  من 
القرية  في  نشأته  عن  يتحدث  عندما  الذكورية، 

التركية:

“لم أستسغ أو أبِد أي تسامح البتة تجاه الثقافة 
آبه  ولم  املنزل،  في  وحجبها  املرأة  بستر  املهيمنة 
أبرح  وال  )الناموس(.  الشرف  سموه  الذي  بالقانون 
بالرد بـ )نعم( بشأن الحوار الحر الالمحدود مع املرأة، 
في  األخرى  املقدسات  كل  ومشاطرتها  معها،  واللعب 
الحياة، باملقابل، فإن جوابي هو )ال وألف ال(، بشأن 
عالقات العبودية والتبعية املتبادلة الفائحة برائحة 
امللكية، واملرتكزة إلى القوة، أًيا كان اسمها، وأًيا كانت 

ذريعتها«) 108).

يقدس  عندما  ق�سي،  طرف  إلى  يذهب  ولكنه 
األنثى تقديًسا تستحقه ألنها إلهة:

على  الحرات  النساء  مجموعة  دوًما  حييت  “لقد 
ذرى تلك الجبال بإلهام اإللهة األنثى، إلضفاء املعاني 
املرأة  تكون  أن  إّما  لي  بالنسبة  النفيسة عليها........... 

بقدسية اإللهة أو ال تكون أبًدا«) 109).

ما  تجسيد  في  جهًدا  الذاتية  اإلدارة  تدخر  وال 
تّدعيه من ضرورة تمكين املرأة، فكل لجنة أو مكتب 
أو إدارة فيها ال بد أن تحوي امرأة، كرئيسة مشتركة 
مع الرجل، وهي تشّجع النساء على تقديم شكاواهّن 
إلى دار املرأة، إذا ما تعرضن لعنف أو ظلم من أي نوع، 

 سابًعا- املرأة في ظل سلطة اإلدارة الذاتية
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شّجعهن على الخروج إلى ميادين العمل) 110).
ُ
كما ت

ثمة إجماع بين أفراد العينة على أن )قسد( تلعب 
دورا سلبًيا في تفكيكها لبنية األسرة، عبر تعاطيها مع 
عاملين:  إلى  الدور  هذا  املستجوبون  ويعزو  املرأة، 
األول هو رفع وتطبيق شعار حرية املرأة الذي يجعلها 
والزوج؛  واألخ  األب  سلطة  على  التمرد  على  قادرة 
إباحة  قبيل  من  راسخة،  ثوابت  تغيير  هو  واآلخر 
تعدد الزوجات التي تمنعها )قسد(، مع أن التشريع 
اإلسالمي يبيحها، ومنع زواج القاصرات، وصمتها إن 
لم يكن مساهمتها في نشر املخدرات؛ األمر الذي يهدد 

بتجرؤ املدمنين على شق عصا الطاعة على آبائهم.

لتعدد  )قسد(  منع  أن  املستجيبون  يؤكد 
تقوى  ال  ألنها  مباشر؛  منع  في  يتجسد  ال  الزوجات 
من  خشيتها  بسبب  املدروسة،  املنطقة  في  ذلك  على 
غير  بطريقة  املنع  تمارس  ولكنها  عنيفة،  فعل  ردات 
مباشرة، ففي واقعة زواج طبيبة بيطرية أرملة ولديها 
مشتركة  رئيسة  موقع  تشغل  كانت  أطفال،  ثالثة 
الطبيبة  أجبرت  متزوج،  رجل  من  الغربي،  للكانتون 
مشتركة  رئيسة  فصلت  كما  استقالتها.  تقديم  على 
من  زواجها  بعد  املدني،  املجتمع  مؤسسات  إلدارة 
كانت  ألنها  العسكري؛  الزور  دير  مجلس  قادة  أحد 

زوجة ثانية) 111).

فرض  “تحاول  )قسد(  أن  يؤكد  من  تجد  وبينما 
قيم غريبة على عاداتنا وتقاليدنا، كموضوع الرئاسة 
املشتركة، وتشجيع املرأة على العمل في أجهزة األمن 
ينفي  نفسه  الشخص  تجد   ،(112 )قسد(”)  لـ  التابعة 
هذه  في  تطوعن  النساء  من  ملحوظة  نسبة  وجود 
األثر  تأكيد  بين  املفارقة  هذه  كانت  وقد  األجهزة، 
أجوبة  عموم  في  واضحة  تحققه  نفي  وبين  السلبي، 
العينة. وإن كانت هذه النسبة القليلة تسمح بجعل 

) 110)  مقابلة مع )ع. م( بتاريخ: 2022-10-4.

) 111)  املقابلة نفسها.

) 112)  مقابلة مع األستاذ تحسين العثمان، من قرية الشحيل، بتاريخ: 2022/06/9.

) 113)  مقابلة مع املحامي )ط. م( املقيم في إحدى قرى البكارة الواقعة تحت سيطرة )قسد(، بتاريخ: 2022/06/11.

القلق من اإلمكان مشفوًعا بما يبرره؛ بسبب ارتفاع 
الحال  عليه  كان  بما  مقارنة  الشرف،  جرائم  نسبة 
وإن  غرابتها،  في  نافرة  حاالت  ظهور  وبسبب  سابًقا، 
شاهد  رواها  التي  كالحادثة  وضيقة،  محدودة  كانت 
إلجراء  وزوجته  الرضيع  بابنه  جاء  رجل  عن  عيان، 
تحليل DNA البنه لكي يطمئن أنه من صلبه، وليس 
من سفاح، وقد فعل ذلك علًنا وبحضور زوجته التي 
يقول الشاهد إنها كانت تتلقى األمر بدون انفعال، بل 

إنها كانت ترسم ابتسامة ال مبالية على شفتيها) 113).
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تتنوع طرق مقاومة املجتمع في املنطقة املدروسة 
حدة  أن  أكدوا  قد  املستجيبون  كان  وإن  )قسد(،  لـ 
قوات  استيالء  منذ  تدريجًيا  تخف  بدأت  املقاومة 
)قسد( على املنطقة، وأنها تتجلى في نوعين أساسيين: 
النوع األول امتناع معظم العوائل عن إرسال بناتهن 
واألمنية،  العسكرية  )قسد(  مؤسسات  في  للتطوع 
فكما أشرنا سابًقا، يشكو املستجيبون من تحريض 
وآبائهن،  أزواجهن  على  التمّرد  على  للنساء  )قسد( 
ظاهرة  إلى  بعد  يتحول  لم  ممكن  من  خشية  ولكنها 

موجودة بالفعل، وال يزال في طور املمكن.

في  املقيمين  أحد  يرويه  ما  االمتناع  هذا  ويؤيد 
املنطقة:

من  مدعوم  أمني  برنامج  في  مستشاًرا  “عملت 
)قسد(  مع  بالشراكة  واألميركية،  األملانية  الخارجية 
عن طريق لجنة الداخلية، وهو مشروع بدأ في الشهر 
 ،2019 منذ  الرقة  وفي  الزور،  دير  في   2020 السابع 
وهو قائم في الحسكة، وكنت منّسَق التدريب األمني، 
)قسد(،  لـ  التابعة  الداخلية  بلجنة  عالقتي  وكانت 
وعند  واملدربات،  املدربين  تدريب  البرنامج  ونفذ 
لم  النسائية،  الشرطة  تدريب  مرحلة  إلى  الوصول 

يتبق إال عشرون متدربة من أصل خمسين«) 114).

مقاومة  في  تجسد  فقد  الثاني،  املقاومة  نوع  أما 
في  فرضه  )قسد(  حاولت  الذي  التعليم  منهاج 
املنطقة، فقد واجهت محاولتها ممانعة عنيفة تمثلت 
في  خصوًصا  للمعلمين،  وإضرابات  تظاهرات  في 
الخط الشرقي الذي تقطنه عشائر العكيدات، حيث 

) 114)  مقابلة مع املحامي ع. م بتاريخ: 2022-10-4.

) 115)  مقابلة تلفزيون سورية مع املدرس محمود ما�سي بتاريخ: https://www.youtube.com/watch?v=snGI6U98uyw .2022-09-21 : تاريخ الدخول: 2022-10-12.

تاريخ   https://www.youtube.com/watch?v=snGI6U98uyw  .2021-9-20 بتاريخ:  الزور،  دير  أبناء  من  الناشطين  من  مجموعة  مع  سورية  تلفزيون  مقابلة    (116  (
الدخول: 2022-10-12.

) 117)  مقابلة سابقة مع الصحفي حسام الحمود. 

أضرب املعلمون في ذلك الخط، وخرجوا بتظاهرات 
على  مبنًيا  االحتجاج  وكان  التعليمي،  املنهاج  لرفض 
وهو  الطبيعة،  تقدس  مواد  )قسد(  مناهج  تضمن 
تتضمن  ومواد  الخالق،  عن   

ً
بديال بجعلها  يوحي  ما 

وصنع  اإلسالمية،  الدول  تواريخ  منه  حذفت  ا 
ً

تاريخ
خريطة  رسم  احتجاجهم  وقّوى  جديد،  تاريخ 
حدود  تصنع  إذ  املنطقة،  أبناء  يعرفها  ال  لسورية 
الخريطة منطقة كردستان التي تعبر حدودها سورية 
املعروفة، لكي تضم الجنوب التركي والشمال العراقي 

مروًرا بشمال شرق سورية) 115).

على  منصًبا  األسا�سي  االعتراض  موطن  وكان 
أخرى،  مادة  اإلسالمية  التربية  بمادة  االستبدال 
ا عن 

ً
سُّميت مادة الثقافة واألخالق التي ضمت أبحاث

االعتراضات  في  وجاء  واليزيدية.  الزرادشتية  الديانة 
التي وثقت ببيان أن من ضمن أسباب الرفض عدم 
أنه  يعني  الذي  األمر  املنهاج،  بهذا  جهة  أي  اعتراف 
يتلقاه  الذي  للطالب  عملي  نفع  أي  يقّدم  ال  منهاج 

ويمتحن به) 116).

التعليمي  )قسد(  منهاج  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
قد طّبق في الحسكة، ولكنه لم ُيطّبق في الرقة، ولكن 
مقتصًرا  كان  الرقة  في  تطبيقه  منع  الذي  االعتراض 

على كونه منهاًجا غير معترف به) 117).

الباحث؛  رأي  في  ثانوي،  مقاومة  أسلوب  وثمة 
 عن 

ً
ألنه لم يلحظ إال في حوادث قليلة جًدا، فضال

غياب  وهو  الحالي،  الوقت  في  معدوًما  بات  كونه 
خوف  إلى  املستجيبين  بعض  يعزوه  األسلوب،  لهذا 

ا- مقاومة املجتمع لسلطة )قسد(
ً
ثامن

https://www.youtube.com/watch?v=snGI6U98uyw
https://www.youtube.com/watch?v=snGI6U98uyw
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إال  يكون  لن  الذي  البديل  من  املنطقة  في  الناس 
النظام أو )داعش(، وكالهما أسوأ في نظر من التقى 
املقاومة  أسلوب  وهو   .(118 )قسد()  من  الباحث  بهم 
قبيلة  أبناء  من  نفر  مهاجمة  ذلك  ومثال  املسلحة، 
مجلس  قوات   ،2022 مايو  أيار/   14 في  البكير، 
أبناء  من  عدًدا  اعتقل  الذي  العسكري  الزور  دير 
تغذي  كهرباء  ألعمدة  تكسيرهم  بسبب  عمومتهم، 
قناة ري مدينة الصبحة التي يقطنها قسم من أبناء 
القبيلة، وتمكن املهاجمون من إيقاع قتلى في القوات 
املعتقلين،  تحرير  على  وأجبروها  )قسد(،  لـ  التابعة 
البكير.  لقبيلة  تابعة  مناطق  عدة  من  واالنسحاب 
قائد  تركيب  عن  مسبًبا  بدايته  في  االحتجاج  كان 
مجلس دير الزور العسكري محركات مياه ضخمة، 
الستجرار املياه من قناة الري مباشرة لسقاية أراض 
ر في قدرة القناة على سقاية 

ّ
يملكها في البادية، مما أث

تلك  أن  واملهم  سقايتها.  ألجل  أنشئت  التي  األرا�سي 
تؤكده  لم  رضوٍخ  عن  أسفرت  قد  املسلحة  املقاومة 
املباشرة من قتلى وجرحى وانسحاب لقوات  نتائجها 
املجلس العسكري فحسب، وإنما عن رضوخ أحمد 
الكف  بضرورة  القبيلة،  وجهاء  لمطالبات  الخبيل 
حياتهم،  أساسيات  تهديد  عبر  الناس  استفزاز  عن 
خصوًصا أن لالستفزاز والنقمة عليه وعلى رؤسائه 

ما يكفي من األسباب) 119).

) 118)  مقابلة مع )ن. ص( الصحفي من أبناء املنطقة مهتم بشؤون )قسد( بتاريخ: 5-9-2022، ومع الناشط )ك. م( من أبناء املنطقة، بتاريخ: 2022-10-28.

) 119)  مقابلة مع ابن شيخ قبيلة البكير بتاريخ: 2022-7-20.
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)قسد(،  لسياسات  قياسه  املطلوب  األثر  إن 
كبنية ماكروسوسيولوجية في بنية املجتمع القبلي، 
ال يّتضح باالكتفاء بهاتين البنيتين -كما أشرنا سابًقا؛ 
من  جمعناها  ة 

ّ
أدل تؤكدها  أخرى  ظواهر  ثمة  ألن 

وهذه  املنطقة،  على  )قسد(  سيطرة  لواقع  متابعين 
هم 

َ
 بإحداث ف

ٌ
الظواهر بين البنيتين الكليتين كفيلة

مباشر،  مؤثر  أنها  على  ال  )قسد(،  لسياسات  أعمق 
بدون  فهمه  يمكن  ال  الذي  وجودها،  أن  على  ولكن 
يُحدث  املنطقة،  في  األخرى  بالقوى  عالقاتها  فهم 
أن  يمكن  أثر  الراهنة، وهو  اللحظة  في  أثًرا ملموًسا 
أمر  كسلطة  وجودها  فترة  طالت  إذا  مدّمًرا،  يكون 
املخدرات؛  انتشار  ظاهرة  هي:  الظواهر  وهذه  واقع. 
ظاهرة االغتياالت؛ ظاهرة تهريب النفط؛ واقع عمل 

املنظمات.

1. ظاهرة املخدرات 

فقد  املنطقة؛  في  األكبر  الخطر  املخدرات  تمثل 
بات انتشارها كبيًرا جًدا، ويؤكد من التقاهم الباحث 
ثميًنا،  كنًزا  باتت  قد  املخدرات  تهريب  معابر  أن 
ويفّسر  السيطرة،  لفرض  امليليشيات  تتحارب عليه 
تجري  التي  واالقتتاالت  االشتباكات  عشرات  ذلك 
كتلك  وجرحى،  قتلى  فيها  ويسقط  وآخر،  وقت  بين 
في  الزور-  دير  -شرق  امليادين  مدينة  في  وقعت  التي 
ميليشيا  بين   ،2020 عام  مارس  آذار/  من  الثامن 
تابعة للحرس الثوري اإليراني ومجموعة من الحرس 
تل فيها اثنان من أبناء املدينة، هم من 

ُ
الجمهوري، وق

الثوري  للحرس  التابعة  الشيخ  ملجموعة  املنضمين 
اإليراني، والتي يرأسها املدعو »أكرم الخضر«، وكان 

) 120)  املقابلة السابقة.

) 121)  مقابلة مع أحد موظفي منظمة دولية من أبناء املنطقة، بتاريخ: 2022-9-11.

املقام  الكورنيش  حاجز  إدارة  على  خالفهما  السبب 
ُيَعّد نقطة  املدينة، والذي  في  الفرات  نهر  على ضّفة 
إلى  باإلضافة  والبضائع،  النفط  املخدرات  لتهريب 
أن ظاهرة  الضفتين، وال شّك  بين  تنقل األشخاص 
األكبر  التدميري  األثر  ذات  الظاهرة  هي  املخدرات 
من  باملئة  ثمانين  من  أكثر  اتهم  وقد  األسرة.  بينة  في 
في ترويج املخدرات،  بالضلوع  الذاتية   

َ
العّينة اإلدارة

عن  بالصمت  منهم  باملئة  عشرون  اتهمها  حين  في 
الظاهرة، في تعبير عن الرضا.

حول  امليليشيات  تلك  بين  الخالفات  عن  وأما 
تجارة املخدرات، فهي متكررة أيًضا، ولعل أبرزها ما 
بين ميليشيا »فاطميون«  البوكمال،  في مدينة  جرى 
تشرين   14 في  الباكستانية،  و«زينبيون”  األفغانية 
من  جرحى  فيها  سقط  وقد   ،2021 نوفمبر  الثاني/ 

الطرفين) 120).

يؤكد أحد العاملين في جهة دولية مهتمة باملنطقة 
 خطوة جدية واحدة في معالجتها، 

ُ
أن )قسد( لم تخط

ولم تنفذ وعودها املتكررة بفتح مركز واحد ملعالجة 
اإلدمان، وأن محاربة )قسد( املزعومة لها إنما تكون 
السجن،  في  وإلقائهم  لها  صغار  مروجين  باعتقال 
وهم غالًبا من العرب، لإليهام بأن موظفي اإلدارة من 
العرب هم املسؤولون عن انتشار هذه الظاهرة) 121). 

وثمة مصادر أربعة للمخدرات التي توزع في املنطقة.

مصادر  عن  عبارة  هو  للمخدرات  األول  املصدر 
محلية، واألصناف التي تأتي من هذا املصدر مصنعة 
محلًيا في مناطق سيطرة النظام، مثل املصنع اإليراني 
في حمص. واملصدر الثاني قادم من لبنان، ويأتي من 
املصدر،  هذا  أصناف  انتشار  ويندر  البقاع،  سهل 

تاسًعا- ظواهر أساسية في مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية وآثارها
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بسبب غالء أسعاره، ومن ضمنها الهيرويين. واملصدر 
مناطق  من  أصنافه  يهرب  إيراني  مصدر  هو  الثالث 
كردستان العراق إلى مناطق )قسد(. وأخيًرا املصدر 
طريق  عن  غالًبا  أصنافه  تأتي  الذي  اإليراني  العراقي 
معبر البوكمال الذي تديره امليليشيات اإليرانية) 122).

عبر  املخدرات  لتهريب  عديدة  نقاط  وتوجد 
بمسؤوليته  تضطلع  ما  وهو  الحدودية،  املعابر 
لبنان  من  املخدرات  تنقل  التي  اإليرانية  امليليشيات 
مصدر  الزور.  دير  إلى  السورية  املحافظات  عبر 
املعابر  عبر  العراق،  هو  األسا�سي  املخدرات  هذه 
نقلها  ويجري  امليليشيات،  هذه  عليها  تسيطر  التي 
خدمة  قبيل  من  مختلفة  بذرائع  مدنية  بسيارات 
الحجاج الشيعة أو نقل املواد اإلغاثية، ويشارك في 

العملية تّجار من أبناء املحافظة أو تجار عراقيون. 

إن عدم جدية )قسد( في محاربة تجارة املخدرات 
عديدة،  مؤشرات  تُرجحه  املدروسة  املنطقة  في 
عليه  يجمع  الذي  للمخدرات  الكبير  االنتشار  منها 
مع  صغار  ملروجين  واعتقالها  الباحث،  التقاهم  من 
الكبار معروفون لدى )قسد( وحتى لدى  التجار  أن 

عموم الناس:

“أنا نازح في منطقة من مناطق )قسد( من قريتي، 
وأرى بعيني تجار مخدرات من قريتي يأتون باملخدرات 
)قسد(،  سيطرة  تحت  فيها  أقيم  التي  املنطقة  إلى 
ويبيعونها ويعودون من حيث أتوا من دون أن يعترض 

طريقهم أحد«) 123).

ويقول آخر:

للمخدرات  الكبير  االنتشار  عن  الصمت  “إن 
السلطة،  من   

ً
تساهال يَُعد  أال  يمكن  ال  املنطقة  في 

) 122)  املصدر مقابلة سابقة مع الصحفي االستقصائي عمر خطاب.

) 123)  مقابلة مع )ع. س( من املقيمين في مناطق )قسد( بتاريخ: 2022-11-8. 

) 124)  مقابلة مع الناشط )م. ص( من أبناء املنطقة، بتاريخ: 2022-10-24.

) 125)  مقابلة مع الصحفي عمر خطاب، بتاريخ: 2022-11-24.

يحّملها جزًءا كبيًرا من املسؤولية، فأنا وغيري نعرف 
أن  ونعرف  النهرية،  املعابر  عبر  ُتهّرب  املخدرات  أّن 
بعض  من  حصص  له  العسكري  املجلس  رئيس 
املعابر التي يستطيع تعطيلها مع قياداته الكردية لو 
شاء، وإن أحد فروع قبيلة البكارة معروف لدى كل 
املنطقة بأن أفراًدا منه ضالعون في تهريب املخدرات 
من  أنفسنا  على  نفرض  فهل  املنطقة،  في  وترويجها 
من  أنهم  خصوًصا  عنهم،  غافلة  )قسد(  أن  الغفلة 

املوالين لـ )قسد(”) 124). 

الباحث  التقاهم  من  لدى  إجماع  ثمة  كان  وقد 
على أن انتشار املخدرات قد أصبح املشكلة الكبرى في 
 تباع 

ً
املنطقة، فبعض أنواعها تباع بثمن بخس فمثال

حبة الكبتاغون بسعر يراوح بين الـ 4000 إلى 8000 
يقارب  بما  الحشيش  قرص  يباع  بينما  سورية،  ليرة 
125)؛ األمر الذي يؤكد قصد  25 ألف ليرة سورية)  الـ 
ر إحصائيات 

ّ
تتوف انتشارها، ولم  يبيعها تسهيل  من 

تتجاوز  نسبة  ولكنها  عليها،  املدمنين  لنسبة  دقيقة 
عتبة االنتباه بالتأكيد. وفي ضوء ما ذكرناه، فإن نشر 
هذه السموم جريمة باملعنى القانوني للكلمة، ترتكبها 
مادي  بدافع  ذلك،  في  ويساعدها  عديدة،  أطراف 
بأسمائهم  معروفون  املنطقة  أبناء  من  أفراٌد  بحت، 

وبانتمائهم الجغرافي.

وفي عظم أثر هذه الظاهرة في األسرة، ذكر أحد 
كان  املنطقة  قرى  إحدى  من  شاًبا  أن  العّينة  أفراد 
في  نفسه  فيتخيل  املخدرات،  بسبب  عقله  يفقد 
بتهديد  ويبدأ  متاريس،  املتخيلة  لحربه  فُيعّد  حرب، 
عن  يكّفه  أن  أبوه  حاول  وملا  النار،  بإطالق  جيرانه 
وفي  البنه.  األب  بقتل  انتهت  مشاجرة  حدثت  ذلك، 
حادثة يؤكدها شهود عيان طلب شابٌّ من أبيه بعض 
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إلى  املشادة  تحولت  أبى  فلما  مخدرات،  لشراء  املال 
شجاٍر قَتل فيه االبن املدمن أباه) 126). 

املنطقة  أهالي  من  رجل  أقدم  أخرى،  حادثة  وفي 
على قتل شاب من قرية من قرى البكارة، وفتاة تعمل 
جعال  أن  بعد  ذبًحا  الذاتية،  اإلدارة  مؤسسات  في 
زوجته تتعاطى املخدرات، ثم صّوراها في وضع مخّل 
وعمال على ابتزازها، وكان اعتداؤهما على شرفه سبًبا 
نفسه  وتسليم  الجريمة  ارتكاب  إلى  لدفعه   

ً
كفيال

وزوجته لسلطات اإلدارة الذاتية) 127).

ال يمكن أن يفرض املتابع على نفسه من الغفلة 
جانب  إلى  تقصد،  ال  )قسد(  أن  يفترض  يجعله  ما 
تخريب  املال،  من  ممكن  قدر  أكبر  جمع  هدف 
املجتمع، عبر إفساد عقول الشباب وتدمير صحتهم، 
في  الفقيرة  )قسد(  لدى  يقع  الثاني  الهدف  كان  وإذا 
هدف  شك  بال  فإنه  ثانًيا،  االستراتيجية  تصوراتها 
صاحبة  وميليشياتها  إيران  لدى  أول،  استراتيجي 
املشروع االستراتيجي الصريح في املنطقة، والضالعة 
عبر ميليشياتها في تهريب املخدرات إلى املنطقة، كما 

ذكر سابًقا.

انتشار املخدرات ليس حكًرا على ريف دير الزور، 
حيث يؤكد من التقاهم الباحث من مدينة الرقة أن 
انتشارها في الرقة ظاهرة ال تخطئها العين، »فحيثما 
فاقدي  شباًبا  تجد  الرقة،  مدينة  في  وجهك  وليت 
التركيز بسبب تعاطيهم املخدرات«) 128). ولكن املفارقة 
نفسها  بالدرجة  املخدرات  انتشار  عدم  في  تكمن 
منتشرة  أنها  من  الرغم  على  الحسكة،  محافظة  في 
فيها) 129). وهو ما يبعث على الشّك في أن املقصودين 
بهذه السموم هم أبناء دير الزور والرقة. وإن كان هذا 
أن  يعدو  ال  ألنه  تفسيرًيا؛   

ً
عامال يكون  أن  يصلح  ال 

) 126)  مقابلة مع املهندس: )ع. س( املقيم في ريف دير الزور الشرقي الواقع تحت سيطرة )قسد(، بتاريخ: 2022/06/14.

) 127)  مقابلة مع املحامي )ع. م( بتاريخ: 2022-10-4.

) 128)  مقابلة أجراها الباحث مع املهندس )ع. ح( من أبناء مدينة الرقة، بتاريخ: 2022-9-29.

) 129)  مقالبة مع القا�سي )ع. ع( من أبناء مدينة الحسكة، بتاريخ: 2022-10-15.

) 130)  مقابلة مع الباحث )د. ع( من أبناء قبيلة البكير، بتاريخ: 2022-10-15.

) 131)  مقابلة مع باحث كردي بتاريخ: 2022-10-23.

 أكيًدا؛ 
ً

 مفتقًرا إلى أدلة تجعله احتماال
ً

يكون احتماال
درجة  في  الفرق  املنطقة  أبناء  بعض  يفّسر  ولهذا 
انتشار املخدرات، بين دير الزور والحسكة، بالثروة 
النفطية  الثروة  أبناء ريف دير الزور من  ن 

ّ
التي تمك

هيمنة  وقبل  النظام،  من  مناطقهم  تحرر  إبان  في 
وبيع  وتوزيع  استخراج  لكيفية  وضبطها  )داعش( 
أن  في  املفارقة  تلك  آخرون  ويفّسر   .(130 الثروة)  هذه 
ريف دير الزور والرقة ال ُيعّدان منطقتين حيويتين، 
منطقة  عكس  على  الذاتية،  اإلدارة  إلى  بالنسبة 
األساسية  منطقتها  هي  األخيرة  أن  بمعنى  الجزيرة؛ 
التي تشكل موطن أغلبية أنصارها من أبناء قوميتها، 
أما ريف دير الزور والرقة، فقد يكون وجودها فيهما 

وجوًدا مؤقًتا) 131).
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يوضح الشكل التالي املعابر املستخدمة لتهريب املخدرات بين مناطق النظام وحلفائه ومناطق )قسد(:) 132)

الشكل 2: معابر تهريب املخدرات)   1)

 

) 132)  املصدر في ما يتعلق باملخدرات مجموعة صحفيين استقصائيين عاملين في مناطق )قسد(، يتعذر ذكر أسمائهم لنواح تتعلق بأمنهم.

) 133)  املصدر صحفي استقصائي مقيم في املنطقة.
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جديد عكيدات.. 1

جديد بكارة.. 2

الشحيل.. 3

ذيبان.. 4

أبو حمام.. 5

املراشدة.. 6

حويجة الباغوز.. 7

2. )قسد( والثروة النفطية

على  قسد  الديمقراطية/  سوريا  قوات  تسيطر 
التي  الزور،  ودير  الحسكة  في  كافة  النفط  حقول 
تزال  وال  سورية.  في  املتوافر  النفط  مجموع  ل 

ّ
تمث

د مبالغ مالية كبيرة لقوات 
ّ
عائدات هذه الحقول تول

سوريا الديمقراطية واإلدارة الذاتية، وإن كانت تعمل 
يٍة من جّراء حاجتها إلى إصالحات كبيرة.

ّ
بقدرٍة متدن

الزور  دير  في  العمر  حقل  على  )قسد(  تسيطر   
اإلنتاج  هذا  أن  ر  وُيقدَّ الخفيف،  الخام  ينتج  الذي 
الدولي  التحالف  قصف  بسبب  مس؛ 

ُ
الخ إلى  تراجع 

حقل  إلى  إضافة  للحقل؛  التحتية  البنية  وروسيا 
ثاني  ُيَعّد  والذي  الخفيف،  الخام  ينتج  الذي  التنك 
أهّم حقل نفطي في دير الزور، وحقل الجفرة، وحقل 
كونوكو، وتتبادل )قسد( مع النظام، عن طريق رجل 
األعمال التابع للنظام القاطرجي، النفط الخام الذي 

تنتجه مع النفط املكرر الخفيف) 134).

تنتشر حراقات النفط في املنطقة انتشاًرا كبيًرا، 

) 134)  مقابلة مع الصحفي االستقصائي عمر خطاب، بتاريخ: 2022-9-22.

) 135)  املقابلة السابقة.

) 136)  مقابلة مع الباحث )د. ع( املختص بشؤون املنطقة، بتاريخ: 2022-9-3.

) 137)  املقابلة السابقة مع الصحفي االستقصائي عمر خطاب.

) 138)  املصدر في ما يتعلق بتعامل )قسد( مع الثروة النفطية مجموعة الصحفيين االستقصائيين املتعاونين مع الباحث، يعملون في مناطق سيطرة )قسد(.

حيث يقدر عددها بـ 1400 حراقة، يعمل منها 170، 
الدحلة  بلدات  في  متوزعة  بدائية  حراقات  وهي 
لدير  الغربي  والريف  الخابور  ومناطق  بقارة  وجديد 
الزور. و3 حراقات كهربائية فقط، تستهلك شهرًيا ما 
ا لكل حراقة. أما الحراقات  يقارب 1200 برميل شهريًّ
البدائية فكل حّراقة بدائية تستهلك يومًيا معدل 50 
- 100 برميل تقريًبا، وهي ال تسّد احتياجات املنطقة. 
متعهدي  -بحسب  النفطي  الزور  دير  إنتاج  ويبلغ 
يقارب  بما  النفط  برميل  ويباع  ألًفا،   30 النفط- 
كردستان  إلقليم  يباع  ما  أما  دوالًرا،   40  -  20 بين 
في  ويتحكم  معروفة،  غير  فتسعيرته  القاطرجي،  أو 
الحراقات موالون لـ )قسد( من أبناء املنطقة) 135). 

يقدر أحد املستجيبين ما تجنيه )قسد( من تهريب 
تهريب  136)، يجري  النفط بنحو مليوني دوالر شهرًيا) 
منطقَتين  في  والنظام  الذاتية  اإلدارة  بين  النفط 
من  وتمتّد  الزور،  دير  في  األولى  املنطقة  رئيسَتين. 
الجنوبية،  الفرات  ضّفة  على  بقرص  إلى  الشحيل 
 إما على متن 

ً
ل عادة

َ
مع العلم أن نفط دير الزور ُينق

ات وأنابيب ما بين 
ّ

، وإما عبر مضخ
ً

عّبارات تعمل ليال
الطبقة، إال  في  الثانية  العبور  النهر. ومنطقة  ضّفَتي 
أن عدد الناقالت التي تنقل النفط عبر سّد الفرات 
تراجع إلى بضع عشرات في اليوم، منذ نيسان/ أبريل 
ذلك  قبل  األقّل  على  ناقلة   200 بـ   

ً
مقارنة  ،2019

 400 معدل  تسجيل  جرى   ،2020 عام  وفي  التاريخ. 
ناقلة يومًيا، وتراجعت إلى 150 في 2021، وقد تزامن 
جهوده  الدولي  التحالف  تكثيف  مع  التراجع  هذا 
للحّد من تهريب النفط ومشتّقاته من املنطقة، ومع 
في  ودمشق،  الذاتية  اإلدارة  بين  املفاوضات  ف 

ّ
توق

وقٍت سابٍق من العام نفسه) 137).

الطريقة   :(138 النفط)  لتهريب  طرق  ثالث  هناك 
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عّدها  ويمكن  املهّربين،  صغار  إليها  يلجأ  األولى: 
في  النفط  نقل  فيها  يجري  فردية،  تهريب  عمليات 
قارب  على  بحبال  ربط 

ُ
ت لتًرا،   70-50 سعة  عبوات 

مائي في مياه النهر، وبآلية في الضفة األخرى لسحبها. 
والطريقة الثانية: وهي األكثر شيوًعا، تتمثل في نقل 
النفط عبر خزانات مثبتة على عّبارات مائية مزّودة 
عبر  تجري  الثالثة:  والطريقة  قوية.  دفع  بمحركات 
في الري،  ستخدم عادة 

ُ
ت النهر  أنابيب تحت مياه  مّد 

وتسمى “خطوط الضغط”. وتَعّد الطريقتان الثانية 
والثالثة أكثر إنتاجية بالنسبة إلى املهربين،

) 139)  املصدر السابق.

القاطرجي،  شركة  استخدامهما  في  وتتورط   
ومسؤولون في مجلس دير الزور العسكري. 

التهريب  أنابيب  الدولي  التحالف  استهدف  وقد 
املمتدة تحت مياه الفرات عدة مرات، لكن سرعان 
ما عاد املهربون إلى مّد خطوط جديدة، إذ ال تتجاوز 

تكلفة مّد الخط الواحد مبلغ 900 دوالر أميركي.

املستخدمة  النهرية  املعابر  التالي  الشكل  وضح 
لتهريب النفط:

الشكل 3: معابر تهريب النفط) 1 1)
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مع . 1 الفرات  شرق  في  عكيدات:  جديد  معبر 
لنهر  الغربية  الضفة  في  موحسن  مدينة 

الفرات. 

لنهر . 2 الشرقية  الضفة  في  بكارة:  جديد  معبر 
الغربية  الضفة  في  الطوب  قرية  مع  الفرات 

للنهر. 

بلدة . 3 مع  الفرات  شرق  في  الصبحة:  معبر 
البوليل في غرب الفرات. 

معبر البصيرة: في شرق الفرات مع قرية سعلو . 4
في غرب الفرات.

عّد هذه املعابر ذات أهمية كبيرة، كونها 
ُ
 وال ت

الصغيرة،  والبضائع  األفراد  بتهريب  مختصة 
وقد أغلق أغلبها في اآلونة األخيرة. 

معبر الشحيل: معبر يصل بين بلدة الشحيل . 5
قوات  عليها  تسيطر  الذي  الفرات  شرق  في 
غربه  في  بقرص  وبلدة  الديمقراطية،  سوريا 
هذا  وينقل  النظام،  قوات  عليها  تسيطر  التي 
القمح  بتهريب  ويقوم  والبضائع  الركاب  املعبر 

والنفط. 

بلدة . 6 بين  يصل  الشحيل:  في  الشبكة  معبر 
فقط  ويستخدم  بقرص،  وبلدة  الشحيل 
وأموال  خاصة  وبضائع  أفراد  من  للتهريب 
عليه  يسيطر  املعبر  وهذا  املالية،  الحواالت 
طرف  من  الطرف  ويغض  األهالي،  بعض 

العناصر في الضفتين. 

عبور . 7 يتم  وفيه  امليادين:   – الحوايج  معبر 
األفراد والبضائع.

ذيبان . 8 معبر  ويعتبر  )اللطوة(:  ذيبان-  معبر 
الشخصية  هو  عنه  املسؤول  ألن  األخطر؛ 
األخطر في املنطقة، واملتهم بافتعال الحوادث 

) 140)  مقابلة مع محامي نازح في منطقة سيطرة )قسد(، بتاريخ: 2022-10-5.

يجري  حيث  الفرات،  شرق  في  واالغتياالت 
تهريب األفراد واألسلحة واملخدرات. 

معبر الطيانة – القورية. . 9

معبر درنج – العشارة.. 10

يقع . 11 وهو  املعابر،  أهم  من  ويعد  وريدة،  معبر 
معبر  ويقابله  وسويدان،  الجرذي  قريتي  بين 

دبالن في الضفة الغربية لنهر الفرات.

معبر الجرذي – اصبيخان. . 12

معبر الاليذ – غرانيج. . 13

9 + 10+12+13 توقفت نتيجة الحظر والتدقيق 
األمني من طرف قوات سوريا الديمقراطية. 

هو  امليكروي  املستوى  على  املالحظ  األثر  إن 
أسعار  ارتفاع  نتيجة  كبير،  لعبء  الناس  تحّمل 
املحروقات الناتجة بدورها عن تهريب النفط، وبيان 
بسبب  إليها،  تصل  ال  املنطقة  مخصصات  أن  ذلك 
ُيوزع  التي  املخصصات  هذه  من  كبير  قسم  تهريب 
الباقي  ويوزع  املنطقة،  أهالي  على  منها  ضئيل  قسم 
أبناء  أحد  وُيعّبر  النفط،  تهريب  عن  املسؤولين  على 

املنطقة عن معاناته هذه:

بيت  قرية  وهي  محيميدة،  منطقة  في  أقطن  “أنا 
من  مستحقاتي  على  وال أحصل  البكارة،  مشيخة 
الحر  السوق  من  شرائها  إلى  فأضطر  املحروقات 
بثمن باهظ، وعندما حاولُت االستفسار، تبّين لي أن 
موظفي املجلس املحلي قد استولوا على مستحقاتي، 

ولم أستطع االحتجاج خشية من العقاب«) 140).

من  منبثًقا  هذا  في  )قسد(  سلطة  تمادي  وليس 
قدرتها كسلطة فحسب، وإنما من تواطؤ بعض من 
يسمون “وجهاء” معها، ممن استمالتهم أو صنعتهم، 
ادعت  البكارة،  خط  قرى  بعض  على  حملة  ففي 
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)قسد( أنها تريد من خاللها القبض على مهّربي نفط 
لها،  معارًضا  ستين  نحو  اعتقلت  لكنها  ومخدرات، 
ت الحملة 

ّ
ولم تتعرض للمهّربين الذين زعمت أنها شن

العتقالهم) 141).

يسببها  التي  املحروقات  أسعار  ارتفاع  وينعكس 
الذين  النقل،  وسائل  أصحاب  على  سلًبا  التهريب 
تناسب  بأسعار  هذه  لوسائلهم  وقوًدا  يجدون  ال 
إلى  أيًضا  بالضرورة  يؤدي  ارتفاع  وهو  إمكاناتهم، 
املواد  يجدون  ال  الذين  املزارعين  على  سلبية  آثار 

الرخيصة الالزمة لتشغيل محركاتهم وآلياتهم) 142).

تفسيرًيا   
ً

عامال يكون  أن  النفط  تهريب  يصلح 
الشرقية  املنطقة  في  الغارب،  على  الحبل  إللقاء 
الغنية  املنطقة  وهي  )قسد(،  سيطرة  مناطق  من 
مصلحة  من  أّن  االستنتاج  السهل  فمن  بالنفط، 
تظل  أن  الثروة  هذه  نهب  من  واملستفيدين  )قسد( 
السرقة  بين  فالعالقة  يضبطها؛  كابح  بال  املنطقة 
وبين خوف املسروق عالقة طردية، وعلى الرغم من 
يمكن  ال  الظاهرة  هذه  جراء  من  الحاصل  األثر  أن 
في دفع  تبّين مالمحه  املمكن  فإن من  بدقة،  قياسه 
أبناء املنطقة للهرب منها، بسبب ارتباط نهب الثروة 
وبتلويث  املنطقة،  ثروة  وبتجفيف  األمن  بانعدام 
في  يصّب  الذي  األمر  الزراعية؛  واألرا�سي  البيئة 
األمر  وسلطات  اإليراني  وحليفه  النظام  مصلحة 
الواقع، وبتأجيل إعادة تأهيل املنطقة عبر إفقارها، 
وهو ما يمكن أن يسهل إلى جانب عوامل أخرى هدف 

تغيير هوية أهلها في املدى البعيد) 143).

) 141)  املقابلة السابقة.

) 142)  مقابلة سابقة مع الدكتور )ر. ح( من أبناء املنطقة.

) 143)  املرجع السابق ومقابلة أجراها الباحث مع أحد العاملين في منظمة دولية معنية بوضع املنطقة املدروسة، بتاريخ: 2022/06/23.

) 144)  املقابلة السابقة مع أحد وجهاء عشيرة البكير.

 . ااًلغتيااًلت

العكيدات  منطقة  ولي 
ُ
ت ال  )قسد(  أن  يالحظ 

حيث  من  نفسه،  االهتماَم  سيطرتها  تحت  الواقعة 
تكون  أن  البعض  يستبعد  وال  النظام،  ضبط 
تعّمد  على  مؤشرات  وثمة  مقصودة،  سياسة  هذه 
قتل  فقد  للفو�سى،  نهًبا  املنطقة  هذه  ترك  )قسد( 
مطشر  العكيدات:  شيوخ  أحد  متقاربة  فترات  في 
النهار وفي  في وضح  في قرية ذيبان، كما قتل  الهفل، 
عقر داره أحد وجهاء العكيدات: حاج طليوش، مع 
داره  صحن  مسلحون  اقتحم  عندما  وضيفه،  ابنه 
هذه  القتل  حوادث  مرت  وقد  عليه،  النار  وأطلقوا 
التي ال ُيعَرف الجناة فيها بال تحقيق وال مالحقة. وكما 
من  مطلوب  عن  يبحثون  أنهم  ادعوا  عندما  حدث 
منه  يتحدر  الذي  الكبيصات،  فرع  إلى  تنتمي  عائلة 
ونادوا  املنزل  فداهموا  البكير،  قبيلة  مشيخة  بيت 
من طائرة مرافقة للقوة املداهمة على اسم املطلوب 
وهم  املنزل،  في  من  خروج  من  الرغم  وعلى  املزعوم، 
يرفعون أيديهم مستسلمين، فقد أردتهم القوة قتلى 

بدون منحهم أي فرصة لفهم السبب) 144).

حوادث  بكل  تهم 
ُ
ت ال  )قسد(  أن  من  الرغم  وعلى 

نهًبا  املنطقة  ترك  عن  مسؤولة  فإنها  االغتيال، 
ا عن األمان، وخصوًصا 

ً
للفو�سى الطاردة لألهالي بحث

بعض  تؤكده  )قسد(  مناطق  إلى  النظام  ل 
ّ
تسل أن 

بكر  أبي  واغتيال  خطف  حادثة  ففي  الحوادث، 
شهود  يقول  سابًقا(،  إليها  أشرنا  )التي  القادسية 
العشاء  صالة  إلى  ذهب  قد  كان  بكر  أبا  إن  عيان: 
ثًما وقادًما من مناطق 

ّ
برفقة رجلين، أحدهما كان مل

ى الثالثة العشاء ذهبوا بسيارة 
ّ

النظام، وبعد أن صل
الرجل املجهول )الذي اكتفى أبو بكر بتعريفه للناس 
يومين،  وبعد  مجاورة،  قرية  إلى  أقاربه(  من  أنه  على 
وُجد أبو بكر والرجل الثاني غير امللثم مقتولين، وقد 
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أما  جسديهما،  على  وح�سي  تعذيب  آثار  شوهدت 
امللثم فقد اختفى، وال يعرف من هو، وال أي مكان 

قصد) 145).

في  العامة  العالقات  مسؤول  قتل  حادثة  وتشير 
في  الحميش،  نوري  الزور:  بدير  الذاتية«  »اإلدارة 
منزله في رمضان الفائت، مع ستة أشخاص آخرين، 
وجرح آخرين، إلى خطر حقيقي ال تزال تمثله خاليا 
في  الرسمي  معرفها  عبر  العملية  تبنت  التي  )داعش( 

تلغرام) 146).

) 145)  املصدر نفسه.

) 146)  عنب بلدي، مقتل سبعة مدنيين بهجوم لتنظيم الدولة شرقي دير الزور، https://www.enabbaladi.net/archives/569784 تاريخ الدخول: 07/6/ 2022.

) 147)  املصدر: صحفي استقصائي من أبناء املنطقة يعمل في ريف دير الزور.

) 148)  صحفي استقصائي من أبناء املنطقة، مصدر سابق.

-إذا  ُينذر  ما  وهو  مستمّرة،  القتل  حوادث  إن 
والذي  املبرر،  غير  العنف  ظاهرة  بتكريس  استمّر- 
خارج  تداعياته  معالجة  أو  كبحه  يصبح  أن  يمكن 
أو  ل مراكز كبح 

ّ
تمث كانت  التي  القبلية  الرموز  قدرة 

معالجة لحوادث الثأر وغيرها. وقد قارب عدد القتلى 
القتلى،  أعداد   )2( رقم  امللحق  ويوضح   .

ً
قتيال  325

 (3( رقم  امللحق  يوضح  كما  التنفيذ،  مكان  حسب 
أعداد القتلى حسب موطن القتيل) 147).

أما الرسم البياني التالي، فهو يوّضح نسبة القتلى 
في ريف دير الزور، حسب مكان تنفيذ عملية القتل. 

الشكل 4: نسبة القتلى حسب مكان تنفيذ القتل) 1 1)

https://www.enabbaladi.net/archives/569784
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ويوضح الشكل التالي نسبة القتلى في ريف دير الزور، حسب موطن القتيل:

الشكل 5: نسبة القتلى حسب موطن القتيل) 1 1).

ويوضح الرسم البياني سلسلة جرائم القتل في املنطقة منذ عام 2018 إلى ما قبل شهرين تقريًبا.

الشكل 6: املخطط الزمني لعمليات االغتيال) 0 1)

) 149)  املرجع نفسه.

) 150)  املصدر نفسه.
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بحسب صحفي استقصائي مقيم في منطقة من 
عمليات  تصنيف  يمكن  )قسد(،  سيطرة  مناطق 

االغتيال إلى:) 151)

)داعش(، . 1 بها  تضطلع  اغتيال  عمليات 
 ،2018 وهي عمليات مستمرة منذ عام 
من  مالحقة  العمليات  هذه  تكن  ولم 
ولكنها  الدولي،  التحالف  قوات  طرف 
الجادة  التحالف  محاوالت  بعد  خّفت 

لضبطها.

النظام . 2 بها  يضطلع  اغتيال  عمليات 
إيصال  عبرها  يحاول  وهو  السوري، 
في  التأثير  على  قدرته  فحواها  رسالة 
ومن  فيها.  الفو�سى  وتكريس  املنطقة 
محمد  عبد  النظام:  ميليشيات  قادة 
الباش، هاشم مسعود السطام، طارق 
وهم  املشهداني،  عي�سى  أبو  املعيوف، 
حيدت  وقد  أمنية،  ا 

ً
غرف لون 

ّ
يشك

املالحقات األمنية لقوات التحالف كثيًرا 
من قيادات هذه الغرف.

ال تزال خاليا النظام موجودة في مناطق الجزيرة، 
أبناء  من  للنظام  تابعة  عناصر  من  مؤلفة  وهي 
مهم 

ّ
املنطقة، ممن عقدوا معه صفقات تسوية وسل

ثمة  والبصيرة،  بريهة  منطقتي  ففي  سالًحا،  النظام 
150 عنصًرا منتسًبا للنظام، وفي الشحيل ثمة 175 
700 عنصر تابع  عنصًرا، وفي ذيبان يوجد أكثر من 

للنظام، وفي الحوايج نحو 200 عنصر) 152).

وذيبان(  )كالبصيرة  الوسط  منطقة  أن  ويالحظ   
أخطر  من  هي  للمناطق-  )قسد(  تقسيم  -حسب 
فهي  االغتيال،  لعمليات  حضوًرا  وأكثرها  املناطق 
منطقة كانت حاضنة لـ »النصرة” و)داعش(، والنزعة 
املنطقة  وهي  أكبر،  بشكل  فيها  متجذرة  العشائرية 

) 151)  مقابلة مع الصحفي عمر خطاب املقيم في مناطق سيطرة )قسد( بتاريخ: 07/15/ 2022.

) 152)  املقابلة السابقة.

الغنية بحقول وآبار النفط. 

)قسد( . 	 قوات  بها  تتهم  اغتيال  عمليات 
كالتي ذكرنا بعضها سابًقا.

مجهولون، . 4 منفذوها  اغتيال  عمليات 
خلفية  على  تجري  معظمها  أن  يرجح 
أبناء  بين  قديمة،  حسابات  تصفية 
مذاهبهم  تعددت  الذين  املنطقة 
)قسد(،  سيطرة  قبل  وانتماءاتهم 
بعضهم  قلوب  في  الحقد  واستحكم 
التوجهات، وما جره  في  بسبب االفتراق 

هذا من تباين في املصالح.

لالستنتاج  كبيرة  مؤونة  نفَسه  املرء  ف 
ّ
يكل ال 

الثروة  مناطق  في  أطنابها  تضرب  الفو�سى  جعل  أن 
القوى  كل  طرف  من  مقصودة  سياسة  النفطية 
بهذه  للطامعين  أفضل  خيار  ثمة  فليس  الفاعلة، 
تنذر  سياسة  وهي  ألهلها،  طاردة  جعلها  من  الثروة 
القبلي  التماسك  تفكيك  في  املبرم  نجاحها  حال  في 
إليها  املنتمي  يجد  ال  التي  املنطقة  تلك  في  واألسري، 
مستباحة  أرًضا  ُيحيلها  ما  وهو  عنها،  للدفاع  سبًبا 
التشكيل  وإعادة  للتشكيل  قابلة  فيها،  طامع  لكل 

وفق إرادته.

االغتياالت،  نسبة  انخفاض  من  الرغم  وعلى 
ال  خطرها  فإن  األخير،  البياني  الرسم  يوضح  كما 
، وهو سيظل كذلك ما دام املتورطون في 

ً
يزال ماثال

عمليات االغتياالت متنوعين، ومنهم مجهولون، وما 
دام الحل السيا�سي الذي ينطوي على اجتثاث جذور 

الفو�سى في املنطقة بعيًدا.

)قسد(،  مناطق  في  املقيم  )ط.ع(  املحامي  ويؤكد 
والعودة،  النزوح  حركة  لتوثيق  منظمة  في  والعامل 
أّن حركة النزوح هي السائدة، ولم يعد إلى ريف دير 
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الزور ممن غادره إال عدد قليل جًدا) 153).

 . املنظمات

في  والدولية  املحلية  املنظمات  عشرات  تعمل 
مناطق سيطرة )قسد(، وقد ذكرنا بعضها في معرض 
املنطقة  مثلت  وقد  والتعليم.  الصحة  عن  الحديث 
املدروسة أرًضا بكًرا للمنظمات الباحثة عن مصدر 
فعلية  خدمات  تقديم  عن  الباحثة  أو  وفير،  رزق 
ملنطقة منكوبة، تعاقبت عليها أنواع شتى من التدمير 
يكشف  املنظمات  واقع  في  التبّصر  ولكن  والخراب. 
الذي  اإلغراء  ففي  تعقيد،  من  يخلو  ال  مشهٍد  عن 
لته املنطقة، تجاور الدافع املادي مع اإلنساني مع 

ّ
مث

السيا�سي الذي ال يخفي املسكوُن به طمعه املادي، 
ويحرص على ارتداء قناع الدافع اإلنساني.

وبناء على ذلك، فإن تصنيف املنظمات تصنيًفا 
يُدرجها  ودولية،  محلية  إلى  املعتاد،  التصنيف  غير 

في خانتين) 154):

منظمات تبحث عن سوق جديدة للكسب، . 1
حقيقة  حاجات  تلّبي  خدمات  تقّدم  وهي 
أحياًنا، وخدمات ال صلة لها بحاجات الناس 
امللّحة أحياًنا أخرى، وبعض هذه املنظمات 
)قسد(  مشروع  تسويق  برامجها  تستبطن 

ن من االستمرار في العمل.
ّ

لكي تتمك

إلى تقديم خدمات متنوعة . 2 منظمات تسعى 
واالحتالالت،  الحرب  بها  عبثت  ملنطقٍة 
وتجاورت في إنهاكها مصالح وأيديولوجيات، 
مّولت من  التي  الباغوز(  )أمل  ومنها منظمة 
التي مّولت من  كرييتف األميركية، و)ساما( 
وبرنامج  كرييتف  منها  دولية،  جهات  عدة 

) 153)  مقابلة مع املحامي )ع. س( العامل في توثيق حركة النزوح والعودة، بتاريخ: 2022-11-9.

) 154)  مقابلة أجراها الباحث مع مؤسس منظمة محلية تعمل في مناطق )قسد(، بتاريخ: 2022/06/24.

) 155)  مقابلة مع املهندس )أ. ك( العامل في اإلدارة املدنية، بتاريخ: 2022/06/24.

) 156)  مقابلة سابقة مع موظف في منظمة دولية.

وئام املنبثق عنها، و)خطوات( التي مّولت من 
صندوق إعادة اإلعمار.

املنظمات  هذه  بعض  إن  القوُل  اإلنصاف  ومن 
قد قّدمت خدمات حقيقية، من قبيل إعادة تأهيل 
محطات مياه الشرب وتأهيل املستوصفات واملشافي 

وإعادة تأهيل املدارس والجمعيات الزراعية.

قد  الخدمات  هذه  أمثال  أن  أجزم  أن  “أستطيع 
بنسبة  املدني  املجتمع  منظمات  بتقديمها  اضطلعت 

.(155 (»98%

في  العاملون  يواجهه  الذي  األكبر  التحّدي  إن 
الوضع  ترّدي  هو  املدروسة  املنطقة  في  املنظمات 
املنطقة  تلك  في  أطنابها  ضاربة  فالفو�سى  األمني، 
تكون غير  أال  يمكن  في سياسٍة ال  لها  نهًبا  تترك  التي 
مقصودة، فحوادث القتل التي تجري في وضح النهار 
إلى قصد لجعل  والتي تزداد وتيرتها، مع الزمن تشير 
تلك املنطقة منطقة طاردة ألهلها وملن يريد أن يعمل 

فيها) 156).

شؤون  في  )قسد(  وكوادر  قيادات  وتتدخل 
بإعطاء  يتعلق  ما  في  خصوًصا  دوًما،  املنظمات 
التراخيص لهذه املنظمات للعمل في مناطق سيطرة 
على  الحصول  املنظمة  على  يتعّين  إذ  )قسد(، 
الطلب  يستغرق  وقد  الذاتية،  اإلدارة  من  ترخيص 

شهوًرا للموافقة عليه، خصوًصا في دير الزور.

الدولية،  املنظمات  في  العاملين  أحد  كالم  ووفق 
فإنه »يجري تقديم طلب الترخيص ملجلس دير الزور 
املدني التابع لإلدارة الذاتية إلى لجنة املنظمات، ثم 
يخضع لدراسة أمنية تستغرق شهرين، ثم يحّول إلى 
لجنة أمنية في القامشلي تتكون غالبيتها من أشخاص 
لــ PYD، والباقي من جهاز املخابرات التابع  منتسبين 
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طرف  من  للمساومة  املنظمة  تخضع  وهنا  للحزب، 
جميع املذكورين سابًقا، إذ يجري فرض عدة شروط 
فرض  إلى  إضافة  مالية،  مبالغ  بدفع  تتعلق  عليها 
املنظمة،  هذه  في  عليهم  محسوبين  أشخاص  تعيين 
املنظمة  تكون  وهنا  فيها،  كبيرة  مناصب  وإعطائهم 
أمام خيارين، إما القبول ُمرغمة أو االنسحاب«) 157).

وفي حادثٍة حديثة العهد، تسامع الناس بما أسموه 
من  نوفمبر  الثاني/  تشرين   4 تاريخ  ففي  فضيحة، 
للمدعو”عبود  صوتية  مقاطع  سربت  املا�سي،  العام 
الشرقية،  املنطقة  في  املنظمات  مسؤول  الجبري«، 
يقول فيها إنه ينوي إيقاف عمل منظمة في دير الزور، 
الجبري  ويشغل  معارفه،  من  سيدة  تعيين  لرفضها 
هذا املنصب مع أنه غير حاصل على شهادة إعدادية، 
العينة، ومنصبه جاء  أفراد  قال عدٌد من  ما  حسب 
يسمى  ما  قائد  الخبيل،  أحمد  املدعو  من  لقرابته 
موظفو  ويتعّرض  العسكري”.  الزور  دير  “مجلس 
املنظمات في دير الزور لكثير من االعتداءات، آخرها 
الثاني/  تشرين   17 في  )قسد(  من  عناصر  اعتداء 
نوفمبر من العام املا�سي، في بلدة السوسة شرق دير 
الزور، بالضرب على املهندس )نضال عدنان الحسن(، 
وهو مسؤول في منظمة )أمل الباغوز(، وهو على رأس 
على  قل 

ُ
ن متفاوتة  بجروح  إصابته  إلى  أدى  ما  عمله، 

إثرها إلى املستشفى) 158).

وفي بداية العام الجاري، أصدر املجلس التنفيذي 
تراخيص  بإيقاف  يق�سي  قراًرا  الذاتية  اإلدارة  في 
عمل املنظمات اإلنسانية الفاعلة في مناطق سيطرة 
جاء  القرار  فإن  الباحث،  مصادر  وحسب  )قسد(، 
في  الفاعلة  املنظمات املحلية  الحد من عمل  بغرض 
مناطق )قسد(، خاصة تلك التي ال تتما�سى مع مطالب 

كوادر PYD وما تفرضه على باقي املنظمات األخرى.

) 157)  مقابلة أجراها الباحث مع الصحفي عمر خطاب من أبناء املنطقة العاملين في مناطق )قسد( بتاريخ: 2022/06/25.

) 158)  املقابلة السابقة.

) 159)  املقابلة السابقة.

) 160)  مقابلة مع الناشطة )إ. ر( والدكتور )ط. م( من أبناء الحسكة، بتاريخ: 2022-11-10.

الباحثين  أحد  عنه  نقل  الذي  املصدر  وأشار 
املنظمات  وجه  في  العوائق  أكثر  أّن  إلى  امليدانيين 
بحصص  لألخيرة  )قسد(  ميليشيا  بمطالبات  تتمثل 
مالية، من املشاريع اإلنسانية التي تنفذها املنظمات 
تعيين  فرض  وكذلك  فيها،  الناشطة  املناطق  في 

أشخاص محسوبين عليها) 159).

ومن أسباب قصورها عن تلبية الحاجات بالشكل 
األمثل، ما يعّبر عنه اثنان من املبحوثين في الحسكة 
من فرض اإلدارة الذاتية موظفين على هذه املنظمات 

في الحسكة وغيرها:

“إن معظم موظفي هذه املنظمات هم من مرشحي 
املجتمع  باستفادة  يكترثون  ال  وهم  الذاتية،  اإلدارة 
والحرص  بالتمويل  اهتمامهم  بقدر  املشاريع  من 
يحملون  أغلبهم  أن  عن   

ً
فضال هذا  استمراره،  على 

شهادات مزورة”) 160).

هذه  إمكانات  بين  الفجوة  أيًضا  العوائق  ومن 
والذي  املنطقة،  تعيشه  الذي  والواقع  املنظمات 
هذه  تلبيته  على  تقوى  ال  االحتياج  من  حًدا  بلغ 
، وهي من قرى 

ً
املنظمات، ففي منطقة الصور، مثال

طويل،  زمن  منذ  الجفاف  ضربها  التي  الجزيرة  خط 
يقول أحد أبنائها:

منطقة  في  املدني  املجتمع  منظمات  تقدّم  “لم 
الصور، وهي إحدى قرى الخابور، ما يمكن أن يكون 
الفجوة  بسبب  وذلك  لألهالي،  حقيقية  مساعدة 
الكبيرة بين الواقع البالغ السوء للمنطقة التي ضربها 
الجفاف منذ عقود وبين إمكانيات املنظمات، وبسبب 
املنظمات مساعدات ال يمكن  الفجوة، قدمت  هذه 
ضيق،  نطاق  على  إال  املستفيدين  حاجات  تلّبي  أن 
ويحدث أحياًنا، نتيجة الستفادة البعض دون البعض 
في  للعاملين  األهالي  فيها  يتعرض  مواجهات  اآلخر، 
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لهم  حًقا  يرونه  ما  بعض  ألخذ  بالضرب،  املنظمات 
ُحرموا منه، وقد حدث ذلك في مناطق عديدة”) 161).

ا لقياس تأثير  ل الحوادث املذكورة مؤشًرا مهمًّ
ّ
 تمث

)قسد( في املنطقة، فاملنظمات التي يعّول على جهودها 
ُيفرض  اإلعمار  وإعادة  الخدمات  تقديم  أجل  من 
عليها أن تكون تحت جناح )قسد( لكي يمكنها مباشرة 
ما قد  تتمكن من االستمرار فيه، وهو  عملها، ولكي 
يعانون  الذين  املنطقة  أبناء  خنوع  إلى  حتًما  يف�سي 
ذل الحاجة للعمل في منظمات تابعة، وهي منظمات 
ال يكتفى بتبعيتها لبرامج )قسد( التفضيلية في تعاملها 
مع املناطق، وإنما تجبر على الدوران في حلقة الفساد 
التي تفرضها )قسد(، فهي ال تستطيع أن تعمل بدون 

تقديم ر�سى لإلدارة) 162).

املعي�سي  املنطقة  واقع  على  الضوء  إلقاء  إّن 
والخدمي، الذي عّبر عنه بعض من التقاهم الباحثون 
أبناء  من  البعض  نظرة  تفسير  في  مفيٌد  امليدانيون، 
املنطقة إلى عدم جدوى بعض برامج املنظمات، فما 
والناس  الحريات،  وعن  الحوار  عن  الحديث  معنى 
بالقليل منهم ما  في ظالم وال يجد قسم ليس  تعيش 

يقيم أوده:

مًعا  آن  في  الدخل  العمل ومصادر  “غياب فرص 
شكّل واقًعا سيًئا، أجبرنا على إرسال أبنائنا للعمل 
مكبات  من  والحديد  والكرتون  البالستيك  جمع  في 
النفايات، وفي آخر اليوم نبيع ما جنيناه من النفايات 

بمبلغ زهيد جًدا ال يسّد رمق العائلة«) 163).

ففي  العمل،  فرص  شّح  على  األمر  يقتصر  ولم 
)قسد( تحت رحمة  تحكمها  التي  املنطقة  ظل وقوع 
جغرافيا محاطة بمن يتربصون بأهلها، فإن وصول ما 
ا يضاف  يقيم أود الناس من طعام وشراب أصبح همًّ

) 161)  مقابلة مع )م. خ( أحد أبناء خط الخابور في دير الزور، بتاريخ: 2022-11-10.

https://2u.pw/ .2022/07/4 :162)  انظر خالد العبد هللا، عراقيل وعقبات أمام عمل املنظمات املحلية في دير الزور، مجلة عين املدينة، 2019/12/31، تاريخ الدخول (
 N4fEB

) 163)  مقابلة أجراها الباحثون امليدانيون مع أحد أهالي ريف دير الزور بتاريخ: 2022/05/22.

) 164)  املصدر نفسه.

إلى هموم الناس، حيث تقول إحدى السيدات:

متعلق  الغذائية  واملواد  الخضراوات  “توافر 
تمنع  وعندما  األسد،  ونظام  )قسد(  بين  باملعابر 
)قسد( مرور املحروقات، تتعرض املنطقة للحرمان 
وتضيف:  والخضار«،  الغذائية  املواد  من  املباشر 
»معظم املواد الغذائية التي تسّوق في املنطقة صناعة 

إيرانية، تأتي من العراق بأسعار مرتفعة أيًضا«) 164).

املنظمات  تلك  تريد  الذين  الناس  من  كثيًرا  وإّن 
الظالم،  في  العيش  يعانون  معّينة  مبادئ  تلّقنهم  أن 

بسبب عجزهم عن شراء أمبيرات الكهرباء:

ال  واملنطقة  جديدة،  ليست  الكهرباء  “مشكلة 
فيها كهرباء منذ سنوات، واألمبيرات ال تغطي  يوجد 
يقوله  ما  هذا  أسعارها”.  ارتفاع  مع  األحياء  معظم 
أنه  يضيف  وهو  الزور،  دير  ريف  في  القاطنين  أحد 
لعجزه  كهرباء،  بدون  طويلة  ليالي  أسرته  مع  يعيش 
التي  األمبيرات  في  الشهرية  االشتراك  أجرة  دفع  عن 

تتجاوز العشرة دوالرات.

ويزيد الطين بلة انعداُم الشعور باألمن في مناطق 
كما  فيها،  القتل  جرائم  نسبة  وارتفاع  العكيدات، 
أشرنا، ويفاقم وجود )داعش( التي يظهر أفراد منها في 
 انعدام األمن. ومما 

َ
وضح النهار في بعض القرى حالة

يفاقم حالة انعدام األمن أيًضا وجود آالف املعتقلين 
وهم  )قسد(،  سجون  في  )داعش(  تنظيم  أفراد  من 
تخويف  أرادت  كلما  بخطرهم،  )قسد(  تلّوح  ممن 
الناس في املنطقة من بديلها املحتمل، وهو ما يجعل 
عمل املنظمات بالغ الصعوبة من جهة، ويجعل عدم 
اكتراث بعضها بالحاجات األساسية لحساب مشاريع 
فوق  تقفز  ظاهرة  أخرى  جهة  من  الدعم  تجلب 

الواقع لحسابات نفعية ضيقة.

https://2u.pw/N4fEB
https://2u.pw/N4fEB
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القبلي، . 1 املجتمع  عن  غريب  جسم  )قسد( 
وليست غرابتها بسبب اختالف قوميتها ولغتها 
فحسب، وإنما بسبب أهدافها التي ال تنسجم 
بالتغيير،  الذين طالبوا  السوريين  أهداف  مع 
ظهرت  التي  وأيديولوجيتها  عنصريتها  وبسبب 
أفكاًرا  تضّمنه  الذي  التعليمي  منهجها  في 
مناقضة ملعتقدات الناس، وكان ذلك سبًبا في 
أبناء املنطقة،  رفضه رفًضا قاطًعا من طرف 
ودفعها إلى التراجع عن محاولة فرضه، ولهذا 
أن  ينبغي  سياساتها  في  نظرها  إعادة  فإن 
يكون أولوية لدى كل األطراف الحريصة على 

استعادة املنطقة عافيتها.

معالجة اآلثار السلبية لسلطة )قسد( أولوّية . 2
أصبحوا  الذين  املدمنين  فمعالجة  راهنة، 
ظاهرة بالغة الخطورة، تُنذر بأخطر النتائج 
في املنطقة املدروسة وعلى عموم  على األسرة 
الضرب  ينبغي  ال  ضرورة  أصبحت  املجتمع، 

صفًحا عنها وإهمالها.

مطالبة منظمات املجتمع املدني والعاملين في . 3
الدولية،  للقّوات  اإلنسان  حقوق  منظمات 
بإعادة األمان إلى املنطقة )التي أصبحت ساحة 
ا، بل هي واجب 

ً
للفو�سى العارمة(، ليست ترف

من أجل الحفاظ على منطقة بالغة األهمية، 
بالنسبة إلى مستقبل سورية، وقد بات جعلها 
طاردة ألهلها خطًرا ليس على قاطنيها فحسب، 

وإنما على جوارها وعلى مستقبلها.

إن الدعوة إلى الحّد من سرقة الثروة النفطية . 4
هي  إنما  البالد  لثروة  كبيًرا  خزاًنا  ل 

ّ
تمث التي 

الذي  السوري  االقتصاد  للحفاظ على  دعوة 
أصبح نهًبا لعصابات النظام وحليفه اإليراني 

وألفراد من )قسد( يحاولون كنز ما استطاعوا 
يتوقعونه  الذي  رحيلهم  قبل  الثروة،  من 

بمجرد رفع حليفهم األميركي يده عنهم.

5 . 
ّ

مطالبة بعض العاملين في املنظمات، بالكف
موعودة  كأرض  املنطقة  مع  التعامل  عن 
 
ً
رومانسية  

ً
مطالبة ليست  الرزق،  لتحصيل 

 ألسبابها، ويجب النظر إلى تلك املنطقة 
ً
فاقدة

كجزء من سورية املوعودة التي ثار أبناؤها من 
أجل وضعها على سكة االنتقال الديمقراطي.

)قسد( . 6 لدعم  الدولي  التحالف  ذريعة  إن 
 ملحتواها، بعد أن أثبتت األدلة 

ً
أصبحت فاقدة

القاطعة أن )داعش( قد ازداد خطرها في ظّل 
وجود )قسد(، وأنها قد أصبحت شبًحا يصعب 
استهدافه، وأن محاربتها إنما تكون ِبعزم أبناء 
املنطقة الذين أجهدتهم االحتالالت، وأنهكتهم 

الفو�سى والفساد وانعدام األمن.

مرتبط . 7 )داعش(  وجود  أن  واضًحا  أصبح 
)داعش(  فمعتقلو  الذاتية،  اإلدارة  بوجود 
ينفجر  قد  بارود  برميل  بمنزلة  سجونها  في 
الفاقد  التنبؤ  قبيل  من  وليس  لحظة،  أي  في 
تستخدم  )قسد(  أن  املوضوعية  ملعطياته 
بديلها  من  الناس  لتخويف  املعتقلين  هؤالء 
وليس  جبروته،  املنطقة  في  الناس  عهد  الذي 
قمع  من  أكثر  )داعش(  لعودة  تمهيد  ثمة 
نهجها  ومن  لها،  املعارضة  لألصوات  )قسد( 

البولي�سي في التعامل معهم.

املنطقة، . 8 في  ميليشياتها  عبر  إيران  تغلغل  إن 
وأهدافها االستراتيجية لتغيير هويتها، يفرض 
التحالف  طرف  من  منها  جدي  موقف  اتخاذ 

استنتاجات
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ليس  غريًبا  جسًما  إال  إيران  فليست  الدولي، 
مشروع  أي  على  وإنما  فحسب،  املنطقة  على 
حداثوي، بأيديولوجيتها الطائفية وطموحاتها 

القومية الشوفينية.

القبلي . 9 املكّون  مع  التعامل  عن   
ّ

الكف ينبغي 
في  دمجه  بأن  واالقتناع  ساكن،  ككيان 
البالد  لنقل  يسعى  جديد  سيا�سي  نظام 
إلى  نقله  إلى  السبيل  هو  الديمقراطية  إلى 
 

ً
تعامال معه  التعامل  من   

ً
بدال جديدة،  حالة 

استعالئًيا.

خاتمة:

ظاهرة . 1 ملقاربة  وسعه  الباحث  بذل  مهما 
فإّن  قيمة،  أحكام  من  تخلو   

ً
مقاربة )قسد( 

حكم الواقع يدفع في ضوء ما سبق إلى حكم 
أن  فحواه  واقع،  حكم  من  مستمّد  قيمة 
املدروسة،  املنطقة  في  غريب  جسم  )قسد( 
بتلبية  ُيعنى  وال  العنصرية،  التفرقة  يمارس 
لهم  ر 

ّ
يوف وال  األساسية،  الناس  حاجات 

األمان الذي برر وجوده في املنطقة بالسعي إلى 
تحقيقه. ومن حكم الواقع، ال يمكن اشتقاق 
بكل  )قسد(  اتصاف  سوى  آخر  قيمة  حكم 
يعنيها  ال  التي  الغاصبة  السلطة  مواصفات 
من أمر من تحكمهم سوى نهبهم وترويعهم في 
ودفعهم  مجتمعهم،  بنى  وتفكيك  الحاضر، 

نحو املجهول في املستقبل.

الوجود، . 2 مقومات  إلى  تفتقر  )قسد(  إن 
الذي  اإلرهاب  دحر  وهو  وجودها،  فمسوغ 
واهًيا،  تبريًرا  أصبح  الدولة،  تنظيم  يمثله 
دت كّل األدلة أن تنظيم الدولة ما 

ّ
بعد أن أك

بعد  أكبر  زال موجوًدا، وأن خطره قد أصبح 
إن  بل  استهدافه،  يصعب  شبح  إلى  تحوله 
في بعض  النهار،  في وضح  بعض خالياه تظهر 
تملك  وال  املدروسة،  املنطقة  ومدن  قرى 
)قسد( من أجل تبرير وجودها سوى تخويف 
في  )داعش(  معتقلي  سراح  إطالق  من  الناس 
سجونها، وهم يتراؤون للناس -لطول ما عانوه 

منهم- كأنهم الجّن.

إن أثر )قسد( في بنية القبيلة وفي بنية األسرة . 3
ما  قبيلٍة  لرموز  إقصائها  في  حقيقي، فهي  أثٌر 
حِدث أثًرا يمكن 

ُ
أو في صنعها لرموز جديدة ت

أن يؤخذ في الحسبان، في عالقة الشيخ بأفراد 
قبيلته، وإن كان أثًرا ال يبلغ مبلغ اجتثاث رمزية 
والوجدان  العقل  في  املتجذرة  الرموز  بعض 
منظومة  تغيير  محاوالتها  وفي  الجمعيين. 
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مناهجها  عبر  ودورها،  باملرأة  املتعلقة  القيم 
التعليمية التي ُرفضت في دير الزور ولم تفلح 
منها،  الناس  تنفير  في  تمعن  إنما  تطبيقها،  في 

وانتظارهم زوالها.

القبلي . 4 الفرد  القول أن للوطن لدى  نافل  من 
مفهوًما مغايًرا للمفهوم الذي تطّور في الغرب، 
نظيره  محتوى  من  خلو  القبلي  عند  فهو 
قدسية  من  ومشتّق  والفلسفي،  السيا�سي 
الشرف الرتباطها  توازي قدسية  التي  األرض، 
م�سى  األرض،  هذه  فعلى  األصل.  بقيمة 
األسالف الذين جعلوا منها مصدًرا من مصادر 
تمنح  التي  األصالة  هذه  األصالة،  صناعة 
القبلي شعوره بالتفّوق على غيره، ممن يعدون 
لألصول  مثله  ممتلكين  غير  القبلي  نظر  في 
بما  الثروة،  لسرقة  البعيد  األثر  إن  النقية. 
وإفقار  للبيئة  تدمير  من  السرقة  هذه  تمثله 
لها وفو�سى الزمة عنها، يمكن أن يكون ارتخاء 
عرى ارتباط القبلي بأرضه، وهو تدمير لعالقٍة 
الشخصية  في  تغيير  إلى  تدميرها  ُيف�سي  قد 
أصولها  عن  اغتراًبا  تعاني  شخصية  باتجاه 
املرتبطة بأرضها، ودفعها نحو أي بديل يغطي 

سوءتها بعد أن نزع عنها ثوبها.

إن انتشار املخدرات التي تذهب بعقول عدد . 5
البدنية  صحتهم  وتدّمر  الشباب،  من  كبير 
تتحّمل  أال  يمكن  ال  ظاهرة  بات  والنفسية، 
السلطة،  ألنها  مسؤوليتها،  من  جزًءا  )قسد( 
ولهذا فإن على كل املعنيين بمستقبل املنطقة 
أن يضغطوا على )قسد( لكي تولي محاربة هذه 

الظاهرة اهتماًما أكبر.

النفطية . 6 الثروة  نهب  في  )قسد(  ضلوع  إن 
وحلفائه،  النظام  تقوية  إلى  حتًما  ُيف�سي 
التي  أرضهم  ثاروا عليه، وجعل  وإضعاف من 
بأصولهم  مرتبطة  لديهم  مقدسة  قيمة  تمثل 
يؤدي  قد  الذي  األمر  طاردة،  أرًضا  وشرفهم 

-إذا اكتمل تحقيقه- إلى إفقاد القبلي عالقته 
بديل  أي  عن  يبحث  عارًيا  وتركه  بمقدسه، 
يستر به سوءته. وهو تغيير للشخصية بالقهر 
واإلكراه ال يدفع نحو تجاوزها بإرادتها تجاوًزا 
شخصية  نحو  يدفع  وإنما  لذاتها،  جدلًيا 
مغتربة  قسرًيا،   

ً
فصال جذورها  عن  مفصولة 

فصل  وهما  بأرضها،  املرتبط  تاريخها  عن 
على  ناقم  إرهابي  إلى  ُيفضيا  لم  إن  واغتراب، 
كل �سيء، فسوف يفضيان إلى ال منتم ساخر 

من كل �سيء.

من . 7 آخر  سبًبا  إال  االغتياالت  ظاهرة  ليست 
فليس  املشهد،  سيدة  الفو�سى  جعل  أسباب 
املقتول  دُم  فيه  يذهب  الذي  القتل  انتشار 
هدًرا، واستمراء مشاهدة هذا من طرف أبناء 
الحياة  جعل  على  خطيًرا  مؤشًرا  إال  املنطقة، 
ترك  عن   

ً
فضال هذا  للعبث،   

ً
مادة اإلنسانية 

تزايد  بحكم  للغرباء،  صفصًفا  قاًعا  األرض 
هجر أهلها املرّوعين الباحثين عن األمن لها.

تحريك شهوة الباحثين عن رزٍق في أرض بكر . 8
للمنظمات، أو الباحثين مع الرزق عن تقديم 
فهو  حدين،  ذو   

ٌ
سيف حقيقية،  خدمات 

كفيٌل بسّد حاجات يؤكد َمن التقاهم الباحث 
عموًما أن املنظمات هي صاحبة الفضل فيه، 
وكفيٌل من جهة أخرى باستخدام )قسد( لهذه 
من  فيه  تزيد  انتهازًيا،  استخداًما  املنظمات 
الحاجة،  غائلة  لدفع  توّسلها  إلى  الناس  دفع 
وتكنز فيه )قسد( ثرواٍت من فرض إتاوات على 
هذه املنظمات، مستغلة الفساد املتوطن فيها 

.
ً

أصال
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امللحق رقم )1): كانتونات منطقة سيطرة )قسد(

أ- كانتون املنطقة الشمالية:

غريبة  البسيتين،  النيتل،  أبو  الصور،  وهي: 
الجاسمي،  الحصين،  الحريجية،  الحريجي،  شرقية، 
الربيضة،  النملية،  املويلح،  معيجل،  الجرية، 
رويشد، غريبة غربية، ويضاف إليها تجمعات العزبة، 
وهي العزبة، معيزيلة، عظمان، مرار، كشة ..... كذلك 
وجديد  عكيدات،  جديد  قريتا  الكانتون  لهذا  تتبع 

بكارة.

ب- كانتون املنطقة الغربية:

الشاطي،  جزرة  امليالج،  جزرة  حميد،  البو  جزرة 
الكبر، الهرموشية، الكسرة، حمار العلي، الصعوة، 
بومصعة،  حوايج  ذياب،  حوايج  جزيرة،  زغير 
محيميدة، سفيرة، يضاف إليها قرى البادية التابعة 
اإلدارية  الحدود  على   

ً
وصوال الكسرة  لناحية 

أبو  جروان،  عظمان،  قرى  تجمعات  وهي  للحسكة، 
خشب معيزيلة البو بدران، كذلك تتبع لهذا الكانتون 
شقرا،  الجنينة،  الحصان،  وهي  املدينة،  ريف  قرى 

الجيعة، الشهابات.

ج- كانتون املنطقة الوسطى

وهي الصبحة، بريهة، البصيرة، التوامية، حريزة، 
برشم، الحجنة، العتال، الكسار، الطكيحي، ماشخ، 
ضمان، السجر، طيب الفال، الشحيل، كذلك تتبع 
لهذا الكانتون قرى ناحية ذيبان، وهي حوايج ذيبان، 
أبو  الجرذي،  سويدان،  درنج،  الطيانة،  ذيبان، 

حردوب.

د- كانتون املنطقة الشرقية

أبوحمام، الكشكية، غرانيج، البحرة، هجين، أبو 
السوسة،  البوبدران،  الشعفة،  البقعان،  الحسن، 

املراشدة، الباغوز.

مالحق
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الزور  دير  ريف  في  القتلى  عدد   :)2( رقم  امللحق 
حسب موطن القتيل

املوقع
عدد 
القتلى

املوقع
عدد 
القتلى

ذيبان 28 الهرى 2

البصيرة 27 الباغوز 2

هجين 19 السوسة 2

درنج 17 بقرص تحتاني 2

الجرذى 14 صبيخان 2

الحوايج 14 الشنان 2

الشحيل 13 برشم 2

الصبحة 11 ماشخ 2

أبو حردوب 10 الحصان 2

الزر 10 الكسرة 2

غرانيج 9 موحسن 2

دير الزور 9 الجاسمي 2

أبو حمام 8 الحريجي 2

امليادين 8 الحريجية 2

العشارة 7 البحرة 1

البوليل 7 الصالحية 1

الحجنة 6 الطيبة 1

جديدة بكارة 6 محكان 1

بريهة 5 التوامية 1

الدحلة 5 الحلوة 1

غريبة شرقية 5 طيب الفال 1

القورية 4 الجيعة 1

الطيانة 4 كونيكو 1

سويدان جزيرة 4 ابو خشب 1

الكسار 4 الصعوة 1

الكشكية 3 جزرة البوحميد 1

ضمان 3 محيميدة 1

خشام 3 املريعية 1

الكبر 3 أبو عمر 1

الحصين 3 طابية شامية 1

جزرة البوشمس 3 بسيتين 1

حطلة 3 حريزة 1

البوكمال 2 - -

الزور  دير  ريف  في  القتلى  عدد   :)3( رقم  امللحق 
حسب مكان تنفيذ عملية القتل

املوقع
عدد 
القتلى

املوقع
عدد 
القتلى

ذيبان 39 سويدان 2

الشحيل 36 الصور 2

البصيرة 35 الحصان 2

الصبحة 16 الصعوة 2

الحوايج 14 حاوي ذيبان 2

الطيانة 14 الهرموشية 2

درنج 11 الباغوز 2

الجرذى الشرقي 11 الدحلة 2

الزر 9 أبو خشب 2

هجين 9 الحلوة 2
مخيم الهول 9 الحريجية 2

سويدان جزيرة 8 الحريجي 1

غرانيج 7 عضمان 1

الكسار 6 حوايج بومصعة 1

غريبة شرقية 5 الرقة 1

كونيكو 5 جزرة البوحميد 1

الحجنة 5 الجنينة 1

أبو حردوب 4 بسيتين 1

جديدة بكارة 4 ماشخ 1

العشارة 4
طريق بلدة أبو 

خشب
1

ضمان 4 حريزة 1

بريهة 4 الحصين 1

بادية الجزيرة 4 السكر 1

طريق الحسكة - دير 
الزور

4 البحرة 1

الجاسمي 3 طريق حقل العمر 1

جزرة البوشمس 3 رويشد 1

الكبر 3 برشم 1

محيميدة 2 جديد عكيدات 1

أبو حمام 2 الكشكية 1

الجيعة 2 خشام 1



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

57

- بالعربية
ً

أواًل

دولة . 1 بعد  ما  وآخرون.  محمد  رمان،  أبو 
التنظيم  الدعاية،  األيديولوجيا،  الخالفة، 
والجهاد العالمي، هل سيعود تنظيم داعش 
من جديد؟ عمان، فريدريش ايبرت، 2021.

املتخيلة، . 2 الجماعات  بندكت.  أندرسون، 
للنشر  قدمس  بيروت،  ديب،  ثائر  ترجمة 

والتوزيع، 2009.

زاخو . 3 ترجمة  املدنية،  هللا.  عبد  أوجالن، 
شيار، مطبعة آزادي، ط.3، 2018.

باروت، جمال. العقد األخير في تاريخ سورية، . 4
املركز  الدوحة،  واإلصالح،  الجمود  جدلية 
العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 2012.

العراق، . 5 في  والفالح  الشيخ  حنا.  بطاطو، 
ترجمة صادق عبد علي طريخم، بغداد، دار 

سطور، 2018.

محمد . 6 ترجمة  الديمقراطية،  تشارلز.  تللي، 
العربية  املنظمة  بيروت،  طباخ،  فاضل 

للترجمة، 2010.

علم . 7 في  املطول  السلطة،  فرانسوا.  جازيل، 
ترجمة:  املؤلفين،  من  مجموعة  االجتماع، 
وجيه أسعد، دمشق، الهيئة العامة السورية 

للكتاب، 2007.

حتاحت، سنان. االقتصاد السيا�سي لإلدارة . 8
فلورنسا،  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية 
روبرت  مركز  األوروبية،  الجامعة  معهد 

شومان للدراسات العليا، 2020.

الحمد، مناف. القبيلة والسياسة في سورية، . 9
تحوالت البنية وتنوع الدور، قبائل دير الزور 
للدراسات  حرمون  مركز  تركيا،  أنموذًجا، 

املعاصرة، 2021.

السيد، جالل. حقيقة األمة العربية وعوامل . 10
اليقظة  دار  بيروت،  وتمزيقها،  حفظها 

العربية، 1960.

من . 11 االجتماعية،  النظرية  ايان.  كريب، 
بارسونز إلى هابرماس، ترجمة محد حسين 
غلوم، الكويت، عالم املعرفة، العدد 244، 

.1999

املراجع
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ثانًيا- مراجع باإلنكليزية

1. Anne Sofie Schott, Teaching Associ-
ate Professor, PhD Student, THE KURDS OF 
SYRIA, Royal Danish Defense College, 2017.
https://www.academia.edu/34107190/THE_
KURDS_OF_SYRIA 

2. Ghadi Sary, Kurdish Self-governance in 
Syria: Survival and Ambition, EMBARGOED 
UNTIL 15 SEPTEMBER, 2016. https://2u.pw/
Vn5jbD ,

3. Rudayna Al-Baalbaky, Ahmad Mhidi, 
TRIBES AND THE RULE OF THE “ISLAMIC 
STATE”: THE CASE OF THE SYRIAN CITY OF 
DEIR EZ-ZOR, Beirut, Issam Fares Institute 
for Public Policy and International Affairs, 
2018. https://2u.pw/ZDJtJr 

4. Samer Bakkour, THE BATTLE FOR 
DEIR EZ- ZOR (2011– 2017) in Actors and Dy-
namics in “the Syrian Conflict’s Middle Phase 
Between Contentious Politics, Militarization 
and Regime Resilience”, Edited By Jasmine K. 
Gani, Raymond Hinnebusch. https://2u.pw/
pMLcnx5

5. John Caves, yrian Kurds and the Dem-
ocratic Union Party (PYD), Institute for the 
study of war, 2012. https://2u.pw/dy6GXO 

6. The PKK’s Fateful Choice in North-
ern Syria, crisis group, REPORT 176 / MID-
DLE EAST & NORTH AFRICA 4 MAY 2017. 
https://2u.pw/VdalZ2 
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