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نبذة عن املؤلفين
نيكوالس أ.هيراس زميل في مركز األمن

بسام بارابندي مواطن من محافظة

األميركي الجديد ،يعمل في برنامج أمن

دير الزور في سورية .عمل في الخدمات

الشرق األوسط .وهو من كبار املحللين

املدنية الدبلوماسية للحكومة السورية
ملدة ً 14
عاما ،قبل أن يترك السفارة

للبحث والتحليل العامليين في واشنطن.

السورية في واشنطن في صيف عام

يتركز عمله على تحليل الصراعات

 2013وشارك في تأسيس مؤسسة

املعقدة وقضايا األمن في منطقة الشرق

الشعب يطلب التغيير .حصل بارابندي

األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة

على شهادة بكالوريوس في العلوم

الصحراء الكبرى ،مع التركيز على

السياسية واإلدارة العامة من الجامعة

التحليل العملي والوثيق والدقيق

األميركية في بيروت ،ويتحدث اللغتين

للتطورات الحاصلة في الحروب األهلية

العربية واإلنكليزية بطالقة.

في مؤسسة جيمس تاون ،وهو معهد

في كل من سورية والعراق وليبيا واليمن.
ً
منسقا لبرنامج دعم
 .نضال بيطار حصل على شهادة املاجستير في علم االجتماع السياس ي وعمل
الالجئين العراقيين في سورية في الهالل األحمر السوري والصليب األحمر الدنماركي .وعمل بيطار
ً
ً
ً
ً
ومترجما ملكارثي في لبنان ،وكتب ً
كثيرا من املقاالت في الصحف
أيضا مراسال مستقال لشبكة إن بي آر،
العربية ،بما فيها صحيفة السفير وصحيفة الحياة ،إضافة إلى املواقع اإللكترونية .وقد نشر تقريره
األخير عن الالجئين الفلسطينيين السوريين في صحيفة دراسات فلسطين .وعمل بيطار ً
أيضا منسق
برامج لشبكة املنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ،مع التركيز على بناء قدرة املجتمع املدني
السوري للدفاع عن حقوق اإلنسان .وقد حضر ً
كثيرا من االجتماعات حول محنة الشعب
الفلسطيني السوري ،بما في ذلك اجتماع البنك الدولي عام  ،2013وفي مقر األمم املتحدة في مدينة
نيويورك ،وفي مختلف وكاالت األمم املتحدة في طوكيو ،وفي مجموعة متنوعة من الجامعات في أنحاء
الواليات املتحدة.
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نبذة عن املشروع – املنظمات املنفذة
يقوم برنامج أمن الشرق األوسط في مركزاألمن األميركي الجديد بإجراء بحوث متطورة عن القضايا األكثر
ً
إلحاحا في هذه املنطقة املضطربة .ويركز البرنامج على مصادر زعزعة االستقرار في املنطقة ،مع املحافظة
على الشراكات األميركية االستراتيجية الرئيسة ،وإيجاد حلول تساعد صانعي السياسات في االستجابة
للحوادث املتسارعة والتوجهات طويلة األمد .ويعتمد برنامج أمن الشرق األوسط على فريق بخبرة حكومية
وغير حكومية عميقة في الدراسات اإلقليمية والسياسة الخارجية األميركية واألمن الدولي .ويحلل
ً
التوجهات ،ويجد حلوال سياسية عملية وقابلة للتنفيذ وتدافع عن مصالح الواليات املتحدة وتعززها.
تم إنشاء مؤسسة الشعب يطلب التغيير في أوائل عام  2013من قبل ساشا غوش سيمينوف وبسام بربندي
استجابة للتغيرات الكبيرة التي حدثت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتتمثل مهمة املؤسسة في
تطوير نموذج أفضل وأكثر بساطة لتقديم املعونات والدعم –على املدى الطويل -إلى الجهات الفاعلة في
املجتمع املدني في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتعمل املؤسسة على توسيع املجتمع املدني
وتعزيزه من خالل تقديم الدعم واملعونات ذات الطبيعة اإلنسانية واملوجهة الكتساب املهارات .وتسعى
جاهدة ملساعدة املجتمعات املحلية في تأمين املوارد والتدريب ورأس املال الالزم إلعادة بناء مسؤولة
ومستدامة لبلدان حرة وديمقراطية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

4

املشروع
ً
يتمثل الهدف من هذا املشروع في توفير الخرائط القبلية األكثر شموال واملتاحة للعامة ملحافظة دير الزور،
وهي محافظة شرقي سورية ،تقع على الحدود مع العراق ،حيث تشكل القبائل العربية األغلبية العظمى من
السكان املحليين .أصبحت محافظة دير الزور املركز اإلداري الجديد لدولة اإلسالم في العراق والشام
(داعش) ،منذ أن فقد التنظيم السلفي الجهادي السيطرة على عاصمته في العراق؛ مدينة املوصل ،وبدأ
يفقد سيطرته على عاصمته في سورية؛ مدينة الرقة.
وقد جرى تنفيذ هذا املشروع من برنامج أمن الشرق األوسط في مركز األمن األميركي الجديد ،بإشراف
نيكوالس أ.هيراس ومؤسسة الشعب يطلب التغيير ،بإشراف بسام برابندي ونضال بيطار.
وفي ّ
املدة ما بين تشرين الثاني /نوفمبر من عام  2016إلى أيلول /سبتمبر من عام  ،2017استفاد منفذو
املشروع من شبكة من السوريين من محافظة دير الزور ،سواء من املقيمين ً
حاليا في مناطق خاضعة
لتنظيم داعش ،أم من النازحين إلى مناطق أخرى ،لجمع البيانات من أجل رسم الخرائط.
ويتألف املشروع من قسمين )1 :سلسلة من الخرائط التي تصور الجماعات القبلية الرئيسة في محافظة
دير الزور )2 .تقرير يستند إلى مقابالت أجراها منفذو املشروع مع شبكتهم في دير الزور ّ
تقيم الوضع الحالي
للمناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش .ويقدم املشروع لصانعي السياسات واملنظمات الدولية واملهتمين
نقطة مرجعية للتضاريس االجتماعية االقتصادية في محافظة دير الزور ستواجهها أي قوة تسعى لهزيمة
تنظيم داعش واقتالعه منها.
قامت ساشا غوش سيمينوف ،املديرة التنفيذية ملؤسسة الشعب يطلب التغيير ،وميلودي كوك ،مديرة
قسم اإلبداع في مركز األمن األميركي الجديد ،برسم الخرائط القبلية .ويود منفذو املشروع تقديم الشكر
إلى حسان حسان ،وهو زميل قديم في معهد التحرير لسياسة الشرق األوسط ،ومواطن من مدينة البوكمال
في محافظة دير الزور.
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معلومات عن ديرالزور
تشمل محافظة دير الزور السورية واليتين من أهم "واليات الخالفة" لتنظيم داعش املتبقية ،والية الفرات/
والية البادية ووالية الخير ،في منطقة تمتد ً
جنوبا إلى العراق على وادي نهر الفرات األوسط شرق سورية.
ً
وهاتان الواليتان؛ والية الخير /والية البادية (تمتد من املنطقة غرب مدينة دير الزور نزوال على طول وادي
نهر الفرات األوسط حتى منطقة البوكمال) ووالية الفرات (تمتد من منطقة البوكمال في سورية إلى منطقة
القائم في العراق) ،ستكونان الهدف القادم لحملة التحالف بقيادة الواليات املتحدة .ثم إن هذه املنطقة
ً
من وادي نهر الفرات ُتعد ً
أيضا هدفا للقوات املوالية لحكومة بشار األسد ،التي تحافظ على وجود كبير في
املحافظة عبر السيطرة على مطار دير الزور وعلى قسم واسع من املدينة .إضافة إلى أن تحالف قوات سوريا
الديمقراطية املدعومة من الواليات األميركية يتقدم باتجاه مدينة دير الزور ،وذلك عبر املنظمة التأسيسية
ملجلس دير الزور العسكري بصورة رئيسة.
أدى الحصار الذي قام به تنظيم داعش للمناطق الخاضعة لسيطرة األسد في دير الزور التي يقطن فيها
حوالى  200ألف شخص ،بمن فيهم أناس نازحون من مناطق نائية من املحافظة ،إلى أزمة إنسانية كبيرة في
الحرب السورية (التي لم تجر تغطيتها بالصورة املالئمة) .وعالوة على ذلك ،فإن سكان دير الزور في وضع
ً
مأساوي ،بما أن حكومة األسد وحلفاءها ،فضال عن التحالف بقيادة الواليات املتحدة يتهيؤون لشن
حمالت منفصلة ضد تنظيم داعش في املحافظة .وإضافة إلى الحمالت العسكرية هذه ،يفيد ناشطون
محليون بأن عشرات آالف من السكان فروا من املحافظة ،وبعضهم يدفع آالف الدوالرات رشوة ملسؤولين
محليين من تنظيم داعش ،وهم باألصل من محافظة دير الزور ،لتجنب االعتقال والسجن والتعذيب،
واإلعدام في بعض الحاالت املتطرفة ،بهدف الفرار من املناطق الخاضعة لتنظيم داعش.
تقع محافظة دير الزور في املنطقة الشرقية اإلستراتيجية من البالد ،على الحدود مع العراق ،وتبعد
ً
تقريبا عن دمشق .وتحد محافظة دير الزور من الشمال الشرقي محافظة
املحافظة مسافة  500كم
الحسكة ،ومن الشمال الغربي محافظة الرقة ،ومن الغرب والجنوب محافظة حمص .وتبلغ مساحة
املحافظة حوالى  33060كم.2

وقبل اندالع التظاهرات ضد حكومة األسد في عام ّ ،2011
قدر التعداد السكاني ملحافظة دير الزور
بحوالى  1.7مليون نسمة .غير أن هذا الرقم انخفض ً
كثيرا على مدى الحرب األهلية السورية ،وفق ما أعلنه
مقيمون في املحافظة شهدوا نزوح أغلب الشعب في قرى ّ
عدة .وكان االقتصاد املحلي والشبكات االجتماعية
قد ضعفا في قرى محافظة دير الزور قبل عام  .2011وأصبح عدد من القرى غرفة للمبيت فقط لساكنيها
الذين سعوا وراء الفرصة االقتصادية في مدينة دير الزور ،أو أن االنخفاض الكبير للتعداد السكاني عائد
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ً
خصوصا إلى املدن الواقعة في غرب سورية ،من مثل دمشق وحلب وحمص ،أو إلى خارج
إلى انتقال الشبان
ً
وخصوصا إلى لبنان ودول الخليج العربي.
سورية،
إن السمات الرئيسة التي تميز تضاريس دير الزور هي نهر الفرات الذي يمر على طول املحافظة من الرقة
إلى العراق ،والبادية السورية التي تحد ضفتي نهر الفرات .ويشير سكان املحافظة إلى املنطقة التي تقع
شمال الضفة الشمالية لنهر الفرات باسم (الجزيرة) وإلى تلك التي تقع جنوب الضفة الجنوبية باسم
(الشامية) .ويتدفق نهر آخر ،يدعى بنهر الخابور ،من محافظة الحسكة حتى يصب في نهر الفرات في مدينة
ً
كبيرة في محافظة دير الزور تدعى البصيرة .غير أن مجرى نهر الخابور أصبح جافا اآلن بسبب الجفاف
الذي أصاب سورية على مدى عقد من الزمان ً
تقريبا ،بين عامي  2003و( 2010وضرب محافظتي دير
الزور والحسكة بشكل قوي) ،إضافة إلى تأثير إدارة املياه السيئة من حكومة األسد واالضطرابات الناجمة
عن الحرب األهلية.
من دون نهر الفرات ،وبدرجة أقل نهر الخابور ،ستكون أرض دير الزور صحراوية ،غير أن تربة الحزام
الضيق الذي يحد نهر الفرات خصبة ً
دعما ر ً
جدا ،وتدعم اقتصاد املحافظة الزراعي ً
ئيسا .ويشمل
االقتصاد الزراعي هذا زراعة مجموعة متنوعة من املحصوالت ،ال سيما القمح والقطن والشمندر
ً
وخصوصا البقر واألغنام .ويشكل نقل البضائع ،سواء
السكري والذرة ،وتربية الدواجن واملاشية،
عنصرا ر ً
ً
ئيسا آخر لالقتصاد املحلي
بطريقة مشروعة أو بطريقة غير مشروعة ،وخاصة من العراق وإليه،

في دير الزور.
تعد دير الزور مصدر معظم املوارد النفطية في سورية ،إذ يوجد ما ال يقل عن ثمانية آبار نفط كبيرة
ً
خصوصا شمال نهر الفرات في منطقة الجزيرة باتجاه الحدود السورية
متوزعة في أرجاء املحافظة ،وتتركز
العراقيةُ .
وع ّدت املوارد النفطية في دير الزور مهمة تجارًيا في أوائل ثمانينيات القرن العشرين ،لكن منذ
ّ
وظف السكان املحليون في العمل في استخراج
ذلك الوقت وحتى اندالع التظاهرات في عام  ،2011ناد ًرا ما ِّ
النفط .ولم تستثمر ً
أيضا حكومة األسد عائدات النفط املستخرجة من تلك الحقول في البنية التحتية أو
إنفاق املال من أجل بناء االقتصاد املحلي في املحافظة ،وهو مصدر آخر للتوتر بين السكان والحكومة في
دمشق.

ً
خصوصا من املليشيات العشائرية املحلية ،على أغلب
بعد سيطرة قوات املعارضة املسلحة ،التي ُع ِّّبئت
املناطق في محافظة دير الزور عام  ،2012كانت السيطرة على موارد النفط في املحافظة مصد ًرا ر ً
ئيسا
للنزاع بين املجموعات والعشائر املحلية املسلحة .وقامت بعض الجماعات املسلحة املحلية ،وال سيما لواء
جعفر الطيار ،الذي كان ً
فرعا من جماعة جيش اإلسالم التي كان مقرها في الغوطة الشرقية-دمشق،
بخدمة مصالح أطراف من خارج املحافظة وتزويدهم بإيرادات عززت من سلطتهم في مناطق خارج محافظة
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دير الزور .وتمكن تنظيم داعش ،منذ أن أصبح يتصرف بوصفه سلطة تشريعية مع احتكار شبه كامل
الستخدام القوة العسكرية في مناطق واسعة من املحافظة في صيف عام  ،2014من وقف النزاعات القبلية
على مصادر النفط .لكن منذ عام  2015استهدفت حملة التحالف الجوية ،بقيادة الواليات املتحدة ،البنية
ً
ً
ممنهجا ،ما أدى إلى نقص حاد في استخراج
التحتية آلبار النفط الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش استهدافا
إمدادات النفط املحلية وتصديرها ،ومن ثم تقليل األرباح من بيع نفط محافظة دير الزور.

طبيعة حكم تنظيم داعش على القبائل في ديرالزور
يختلف على التعداد الدقيق لعشيرة معينة في املحافظة ،بسبب تضخم العشائر وتضاؤل منافسيها.
ً
تعدادا ً
علنيا أو ر ً
قما لحجم مختلف العشائر في دير
وبسبب مخاوفها السياسية ،لم تنشر حكومة األسد

الزور ،إضافة إلى أنه ال يمكن االعتماد على إحصاء األعضاء أنفسهم لتعدادهم ً
عموما .وما تزال العشائرية
ً
شكال ً
مهما من الهوية ،وقد يكون لها شكل مؤثر من أشكال التعبئة االجتماعية (والعسكرية) في دير
تمثل
الزور ،باالعتماد على العشيرة .ومع ذلك ،ال تستطيع العشائر كافة في املحافظة العمل بهيكلية القيادة

والسيطرة ،مع شيخ كبير يوفر السلطة لتوجيه رجال العشائر.
ففي دير الزورُ ،ت ّ
عد قبيلة العقيدات القبيلة الرئيسة التي -باالعتماد على املصدر -إما نشأت من مدينة
العقيدة ،التي تقع في املنطقة الشمالية من اململكة العربية السعودية في الوقت الحالي ،وهاجرت إلى دير
ً
ُ
الزور بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ،أو بدال من ذلك ،شكلت في القرن التاسع عشر بوصفه
ً
تعاقدا بين العشائر التي استوطنت في هذه املنطقة على نهر الفرات في البادية السورية .ومن ضمن قبيلة
َ
وامل ْ
ّ
شاهدة
والشويط والشعيطات والباقر والبوكمال
العقيدات في دير الزور ،أهم العشائر هي البوكمال
وبو خابور والقرعان والبو حسن .وتنقسم بعض هذه العشائر من قبيلة العقيدات إلى عشائر فرعية مهمة،
التي تعمل بوصفها عشائر مستقلة لتحقيق مقاصدها وأغراضها وتسيطر في قراها داخل املحافظة.
تتضمن عشائر الحسون وبو مريح ودميم من البوكمال ،والبو عز الدين من البوكمال ،والخنفور من
الشعيطات ،واملشرف من الباقر .وهناك ً
أيضا سالالت قوية داخل قبيلة العقيدات إذ يجري اختيار أسر
الشيوخ التقليدية للحكم ،وال سيما الحفل من عشيرة البو كمال من قرية ظيبان ،والنجرس من عشيرة
البو حسان من قرية سويدان الشامية ،والدندل من عشيرة حسون من قرية الصويطُ .ويعد تاريخ قبيلة
العقيدات ً
مليئا باألمثلة على التزاوج ،بين أسر الشيوخ مع رجال العشائر العاديين ،والعشائر والعشائر
املتفرعة منها ،ما يزيد التمازج بين العشائر .وإضافة إلى قبيلة العقيدات ،توجد قبائل أخرى في دير الزور،
البقا ة وعبيد والقلعيين والبو سرايا .ومن هذه القبائل األخرى ،تعد قبيلة ّ
وأهمها قبائل ّ
البقارة األكثر
ر
تعدادا ،ومن أبرز العشائر املنبثقة من قبيلة ّ
ً
البقارة ،عشائر البو بدران وبو عرب وبو معياش .وهناك
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سالالت قوية من قبيلة ّ
البقارة في دير الزور ،أبرزها عشائر البشير والبو عرب .وهناك عشائر أخرى تابعة
ّ
للبقارة في املحافظة ،منها العبد الجادر والعبد الكريم.
ً
تعدادا في مناطق أخرى من سورية ،من مثل محافظة الحسكة ،أو في العراق
إن القبائل األخرى األكثر
وفي شبه الجزيرة العربية ،وال سيما الشمر وطيء وجبور والزبيد والرفاعي ودليم ،توجد ً
أيضا في دير الزور
وتسيطر على بعض القرى في املحافظة .إن العشيرة التابعة لقبيلة شمر في دير الزور هي البو ليال،
والعشيرة التابعة لقبيلة طيء في دير الزور هي البو عيس ى ،والعشيرة التابعة لقبيلة الجبور في دير الزور هي
الجغيفة ،والعشيرة التابعة لقبيلة الزبيد في دير الزور هي الجحيش ،والعشيرة التابعة لقبيلة الرفاعي في
دير الزور هي الشيخ عيس ى .والجدير بالذكر أن لدى عشيرة الجغيفة تاريخ في قتال تنظيمي القاعدة وداعش
في العراق ،وبدرجة أقل في سورية .وهناك ً
أيضا قبائل صغيرة أخرى موجودة في دير الزور ،مختلطة بالعموم
مع العشائر من القبائل األكبر ،لكنها تسيطر في بعض الحاالت على قراها .ومن هذه العشائر الصغيرة،
زبيري والبقعان والسياد واملراسمة واملراشدة .وتنحدر عشيرتا الزبيري والبقعان من قبيلتي العقيدات
والعبيد على الترتيب ،ولكنهما تحمالن هوية خاصة بهما تجعلهما مستقلتان بعشيرتيهما.
سعى حزب البعث السوري تقل ً
يديا لتقويض استقالل عشائر البالد من خالل تخويفها والتسلل إليها
واعتمادها عليه ،وكانت دير الزور محطة خاصة لهذا الجهد .واستمرت السياسات العدائية هذه تحت
حكم كل من حكومتي األسد األب واالبن ،وتفاقمت عبر عقود من الركود االقتصادي واالنهيار شبه الكامل
لالقتصاد الريفي في مناطق من محافظة دير الزور بين عامي  2003و ،2010بسبب الجفاف وسوء
استغالل املوارد املائية وسوء إدارة األراض ي الزراعية .وبسبب هذه املساعي ،وفي الوقت الذي اندلعت فيه
التظاهرات ضد حكومة األسد في املحافظة عام  ،2011فقد كثير من قادة العشائر مصادر نفوذهم ،وال
سيما املال ،وخسروها ملصلحة رجال عشائر تدعمهم الدولة .وظهرت آلية مهمة أخرى في املرحلة ما قبل
عام  2011بسماح حكومة األسد لرجال الدين الشيعة ،املمولين من إيران ،بالتبشير في قرى قرب مدينة
وخصوصا في قرى البصيرة وحتال وجديد ّبقا ةّ .
ً
وتعد إيران دير الزور منطقة إستراتيجية في
دير الزور،
ر
سورية ،والسيطرة عليها تسمح لها بإنشاء حزام نفوذ اجتماعي اقتصادي من دير الزور حتى الرقة ،وإلى
غرب سورية حتى لبنان.
ً
بدءا من ثمانينيات القرن املاض ي ،أنشأ جميل األسد ،شقيق الرئيس السوري السابق حافظ األسد،
وبشراكة مع اإليرانيين ،مؤسسة املرتض ى .سعت مؤسسة املرتض ى الفتتاح الحسينيات (مراكز دينية
ً
محدودا من قبل قوات
شيعية) في أنحاء سورية كافة ،على الرغم من أن نشاطها في دير الزور بالعموم كان
أمن حافظ األسد ،األمر الذي يعود إلى مقاومة الشيوخ السنة املحليين في املحافظة .وركز رجال الدين
اإليرانيون مساعيهم التبشيرية على العشائر التي ادعت أن نسبها يعود إلى الرسول محمد (ص) ،وكانت
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ً ً
بعض العشائر التابعة لقبيلة ّ
البقارة بالخصوص هدفا سهال لهذه املساعي ،وادعت أن نسبها يعود إلى اإلمام
محمد الباقر املنحدر من ساللة الرسول .وفي أوائل القرن الحادي والعشرين ،وبموافقة من بشار األسد،
ً
سعى اإليرانيون
مجددا لتشييع العشائر السنية املتمركزة حول مدينة دير الزور .وبعد اندالع التظاهرات
السورية عام  2011وسيطرة املعارضة املسلحة على ضواحي دير الزور ،غادر عدد كبير من املتشيعين من
قبيلة ّ
البقارة محافظة دير الزور إلى مناطق تحت سيطرة حكومة األسد في غرب سورية ،وبالتحديد دمشق.
ً
ً
ً
سياسيا قد تستفيد منه حكومة األسد إذا استعادت السيطرة على
اجتماعيا
خلق جهد التبشير هذا إرثا
تلك القرى بعد طرد تنظيم داعش منها .وكان نواف البشير ،أحد أبرز شيوخ قبيلة ّ
البقارة في سورية ،كان
من أبرز وجوه املعا ضة السورية ،الذي ّ
ً
مؤخرا للحصول على دعم العشائر لحكومة األسد
جند من إيران
ر
ّ
في دير الزور .وهو بصدد إنشاء قوة قائمة على العشائر من املتشيعين من قبيلة البقارة في دير الزور .وقد
تستقر بعض العشائر املتشيعة التابعة لقبيلة ّ
البقارة التي أنشأت عالقات وثيقة مع إيران وحزب هللا
اللبناني في هذه القرى .وقامت إيران بحشد الجماعات األجنبية الشيعية املسلحة في الغالب التي تقاتل إلى
جانب القوات املوالية لحكومة األسد .وستستند عملية إعادة التوطين هذه على حجة أن السكان املحليين
ً
كانوا تار ً
ً
طائفيا قد أجبر هؤالء السكان على الخروج من املنطقة ،على الرغم
تطهيرا
يخيا من الشيعة وأن
من وجود أفراد من السنة من العشائر الذين عاشوا هناك ً
حال ً
أيضا ،ما يخلق ً
مالئما لزرع صراع طائفي
في بعض القرى الرئيسة قرب مدينة دير الزور.
تسببت األوضاع االجتماعية السياسية هذه ،في مرحلة ما بعد  ،2011في صعوبات بفرض كثير من قادة
العشائر في دير الزور سلطتهم على الشبان من عشيرتهم .وزاد انشقاق ضباط في الجيش ليصبحوا قادة في
املعارضة املسلحة في املحافظة ،والتعبئة الالحقة لشبان العشائر املحلية في الجماعات املسلحة هذه ،من
زعزعة سلطة قادة العشائر .وفي مرحلة ما بعد  ،2011وفي حين إن الهوية العشائرية بقيت مهمة وأن سكان
املحافظة يعترفون بأن انتماءهم العشائري ما يزال مصد ًرا ً
مهما لهويتهم ،إال أن سلطة زعماء العشائر في
دير الزور زعزعت كثيرا .وقد استغلت املؤسسة العسكرية واالجتماعية لتنظيم داعش براغماتية العشائر
العربية الضعيفة هذه في دير الزور لضمها إلى شبكة العشائر املسلحة التابعة لها ،تلك الجماعات املسلحة
التي لم تنزح في القتال الذي دار بين تنظيم داعش وبين عناصر أخرى من املعارضة املسلحة في املحافظة
عام .2014
ً
إدراكا منه للضرر الذي يمكن أن تقوم به املليشيات العشائرية املنظمة واملوجهة في دير الزور ،كانت
ً
مرتبطا بضبط النظام والحياة االجتماعية بوصفها ً
جزءا من حكمه في
اهتمامات تنظيم داعش بأن يظهر
سورية ،إضافة إلى أن ُينظر إليه بوصفه قوة قاسية وانتقامية بحكمه .ومنذ عام  ،2014استقطب تنظيم
داعش السكان املحليين في دير الزور بتزايد إلى نظام اجتماعي سياس ي ،وانخرط مع الشعب املحلي ،ال سيما
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العشائر املختلفة في املحافظة .وعلى الرغم من أن بعض العشائر –مثل فروع قبيلة الشعيطات -مرتبطة
بالثورة ضد داعش ،غير أن العشائر معظمها في املحافظة اختارت أن تتكيف مع الواقع الذي يقض ي بكيان
دولة تنظيم داعش في مناطقها.
قبل صيف  ،2014شجع وجود القادة في داعش في دير الزور ،من عشيرتي الباقر والبو عز الدين من قبيلة
العقيدات ،املئات من الشبان من هذه القبائل على االنضمام إلى التنظيم .وكانت األسباب وراء انضمام
معظم املقاتلين من هذه العشائر إلى تنظيم داعش اقتصادية :ألن تنظيم داعش دفع لهم رواتب أعلى
للقتال ضد حكومة األسد في معارك في املناطق املحاذية لدير الزور .لكن وجود املئات من املقاتلين من هذه
العشائر في صفوف تنظيم داعش ال يعني أن العشائر ،بوصفها ً
كيانا ،تدعم التنظيم .وعلى مدار أكثر من
ثالث سنوات من حكم تنظيم داعش في دير الزورُ ،جند مئات من الشبان من معظم عشائر دير الزور في
التنظيم ،ويعد تسريح مقاتلي داعش الشبان هؤالء ً
تحديا تتشاطره معظم العشائر في دير الزور .ومنذ أن

سيطر تنظيم داعش سيطرة تامة ً
تقريبا على املحافظة في صيف عام  ،2014أنشأ نظام حكم شامل يسعى
الستقطاب السكان املحليين في املجتمع والسياسة واالقتصاد.

إن نتيجة حكم تنظيم داعش الواسع والشامل ،واالنخراط املحدد مع عشائر املحافظة عند الحاجة،
والطبيعة الضعيفة بالعموم لكل من قيادة العشائر وقدرتها على التعبئة ،هي أنه ال توجد عشيرة محددة
تستطيع مواجهة تنظيم داعش .غير أن الطبيعة املعزولة لجيوب املقاومة هذه ،مع عدم وجود خط
إمدادات سيجعل من الصعب على أي عشيرة مواجهة التنظيم من دون مساعدات عسكرية وإنسانية
متواصلة ومستدامة .واستغل تنظيم داعش عمليات التهجير القسري واملمنهج لقرى بأكملها ملدة محددة
من الزمن ً
عقابا لها على معارضة حكمه ،التي حدثت بشكل متكرر عندما عزز التنظيم السلفي الجهادي
سيطرته على دير الزور في القسم األخير من عام  2014وحتى أوائل عام  .2015وبعد أوائل  ،2015شرع
التنظيم بتهجير عوائل املقاتلين من السكان املحليين الذين اتضح أنهم يعارضونه .ويتزامن تهجير قرية مع
قائمة من اإلجراءات التي يجب أن تقوم بها القرية ،وإذا كانت القرية مرتبطة بعشيرة ما ،فينبغي على
العشيرة تلك أن تعود إلى قريتها وأن تصبح تحت نعمة تنظيم داعش.
شملت هذه اإلجراءات اإلدانة العلنية ألفراد من القرية أو من العشيرة حاربوا أو قاوموا تنظيم داعش،
واالتف اق على الوالء للتنظيم ،واالتفاق على السماح بوضع نقاط تفتيش تابعة للتنظيم خارج القرية،
والتبرع باألسلحة من كل عائلة في القرية للتنظيم .وقد أضعفت هذه الشروط ،وال سيما إدانة أفراد من
القرية والعشيرة وفرض التبرع باألسلحة ،معنويات السكان وساهمت بنشر رسالة من تنظيم داعش،
مفادها بأن ال سلطة تعلو فوق سلطة التنظيم في املحافظة .وحافظ التنظيم السلفي الجهادي ً
أيضا على
قوة أمن داخلية تألفت من مقاتلين أجانب أشداء لفرض حكمه في املحافظة .وكانت كوادر املقاتلين األجانب
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من تنظيم داعش في دير زور تتألف ،في العموم وليس على سبيل الحصر ،من دول بلدان عربية أخرى،
وتضم كاد ًرا ً
كبيرا من الجهاديين من بالد القوقاز ووسط آسيا ،بما في ذلك عرق اليوغور .وتوجد كتيبة
احتياطية من املقاتلين الشيشان في مدينة امليادين ،يقدر عددهم بـ  800مقاتل بحسب مصادر محلية،
يخدمون حر ً
اسا شخصيين لبعض كبار قادة تنظيم داعش الذين انسحبوا إلى املنطقة بين مدينة امليادين
ومدينة البوكمال.
ً
ً
خوفا من أن يصبحوا ّ
مهجرين أو
يخلق هذا مناخا يتردد فيه أهالي دير الزور من مواجهة تنظيم داعش
الجئين .إذ ترك التهجير داخل محافظة دير الزور من قرى صغيرة في املحافظة إلى مدن دير الزور وامليادين
انطباعا ً
ً
عميقا على السياسة االجتماعية للمحافظة .وكانت
والبوكمال ،إضافة إلى مدينة البصيرة الكبيرة،
مدينة دير الزور املالذ ملعظم النازحين في املحافظة ،األمر الذي أدى إلى فرق حاد بين املدينة وبقية أرجاء
املحافظة .وقد خلق هذا التهجيرً ،
مقترنا مع الفقر العام في املحافظة قبل عام  ،2011إضافة إلى التدمير
كبيرا ً
ً
والركود الناجمين عن النزاعً ،
ً
ً
ً
إنسانيا ً
واقتصاديا في أرجاء املحافظة
وسياسيا
اجتماعيا
وقلقا
تحديا
كافة .وسعى تنظيم داعش لبناء قاعدة قوته الخاصة عبر تقديم حوافز اقتصادية إلى القرى األفقر ،وتوفير
الخدمات البلدية في املدن ،وإنشاء نظام للقانون واألمن حل محل الصراعات بين العشائر واملليشيات التي
انتشرت قبل صيف عام .2014
إضافة إلى أن تنظيم داعش مبني على املشروع الراديكالي املوجه إلى فئة الشباب في دير الزور ،وال سيما في
األرياف والقرى األكثر ً
فقرا ،من جبهة النصرة .واستبدل تنظيم داعش برنامج جبهة النصرة بنظام تلقين
أوسع انتشا ًرا ،يتضمن املناهج في املدارس ،ومخيمات "أشبال الخالفة" في مرحلة ما بعد املدرسة التي تركز
على األطفال ،ودفع رواتب للمقاتلين الشباب من الجماعات املسلحة املستقطبة ،والتعهد بتحسين
ً
فقرا .وسعى تنظيم داعش ً
اقتصادات القرى األكثر ً
سعيا حثيثا إلعادة تشكيل االنتماءات العشائرية ،ليس
باستبدالها بشكل مفاجئ وتام ،لكن عن بعد العشائرية هوية تابعة للمذهب اإلسالمي لنظام حكمه .وسعى
تنظيم داعش ،كما سعى حزب البعث من قبله ،لتأسيس قيادة العشائر بناء على اندماجها في نظامه،
ولتمييز القادة األصغر ً
سنا الذين حاربوا إلى جانب التنظيم ،أو دعموه ،ضد أسر الشيوخ البارزة التي تمثل
قاعدة السلطة العشائرية .وفي ما يأتي سلسلة من الخرائط التي تصور القبائل العربية الكبرى املوجودة في
دير الزور ،بما في ذلك عشائرها وعشائرها الفرعية وأسر الشيوخ األبرز ،إذا كانت موجودة ،إضافة إلى
املناطق التي تسيطر عليها في املحافظة.
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موقع ديرالزورفي الشرق األوسط

القلعيين
العقيدات
البوسرايا

لبنان

جبور
عبيد
دليم
البقارة
قبائل صغيرة

تعد دير الزور محافظة شرقية إستراتيجية على الحدود مع العراق .أغلب السكان هناك من العشائر
العربية.

بحيرة األسد

القلعيين
العقيدات
شمر
البوسرايا
طيء
جبور
عبيد
دليم
زبيد
البقارة
الرفاعي
عشائر مختلطة
حقول النفط والغاز الطبيعي

تحتوي محافظة دير الزور على عدد من القبائل ،والقبيلتان األقوى هما العقيدات ّ
والبقارة
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منتصف نهرالفرات من امليادين حتى البوكمال

Jabbo
ur
Baggar
a

أصبح مركز ثقل تنظيم داعش في سورية والعراق اآلن وادي وسط نهر الفرات .وتقع هذه املنطقة
معظمها
بين مدينة امليادين واملدينة السورية الحدودية مع العراق؛ البوكمال
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قبيلة العقيدات
بوكامل

بو كامل

باقر وبوكامل
باقر

Bu Kamil

مشرف
بو معيط
مشاهدة
بو عمر
M
بو حليحل
البو عز الدين is
Mishrif
Mishrif
hr
باقرMish
بو كامل if
Mishri
Marif
بو محمود
Ma
f
sha
بو رحمةsha
الدين
عز
بو
M
hda M M
hda
البو عز الدين a
امليادين
is
aMa Mishrif
s
قرعان
ssha hr
h
if
hhd Mishrif
شويط a
قرعان
بو حسان
aa
h
Mas
h
الخنفور والعليان
d
hah
Mas
M
d
a
da
الشعيطات
hah
شويط a
a
شويط Bu Kamil das
الجدوع
h
دميم
شويط
a
h
رحمة
بو
d
العقيدات
a
بو كمال
بو مريح
بو مريح
ومشاهدة

دميم
حسون
مشاهدة

البوكمال

حسون

Bu Kamil

أسر الشيوخ
عشائر فرعية

بو كامل

مكيف

قرعان

بو رحمة

بو حسان

الشويط

مشاهدة

بو خابور

باقر

البو عز الدين

التركي

املعيد

بو عمار

مشرف

الخنفور

حسون

البو خلف

الحجي

الكليش

بو معيط

الحمادة

الحطيطة

الدندل

الحفل

املينادي

البرجس

بو حليحل

الجعيان

النرجس

العليان

دميم

الزعالن

الجراح

الجدوع

بو مريح

الجزاع

ُت ّ
عد قبيلة العقيدات أقوى القبائل في دير الزور .وتتألف من عشائر وعشائر فرعية
ْ
ومشاهدة وبوخابور وقرعان وبو كامل وبو
العشائر األقوى هي البو كمال وشويط والشعيطات وباقر
حسان
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ّ
قبيلة البقارة (البكارة)
العبيدات
البقارة
أبو سلطان واملشهور
الحالمية
بو عرب وبو مصعب
حمدان عبيد ّ
وعليان وبو معايش
ّ
وعلي ان
حمدان عبيد
بو بردان ،معرة وبو شلهوم
بو بردان
بو بردان
البقارة
البقارة
البقارة
البقارة

البقارة

العشيرة
العشيرة الفرعية
أسر الشيوخ

بو شلهوم

معرة

البو سلطان

عبيدات

املشهور

الحالمية

بو مصعب

بو معايش

عليان

حمد عبيد

بو عرب

البشير

تعد قبيلة ّ
ّ
البقارة (البكارة) ثاني أقوى القبائل في دير الزور .وتتألف من عشائر عدة ،بما فيها
بو بردان وبو عرب وبو معياش .وتعد القبيلة في معظمها من السنة ،لكن هناك أقلية كبيرة من
الشيعة.
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بو بردان

قبيلة عبيد
مدن

البو شعبان

العشيرة
العشيرة الفرعية
أسر الشيوخ

البو شعبان

بو حردان

املجاودة

السبيخان

العشبان

البقعان

الهويدي

تقع قبيلة عبيد في قلب مناطق تنظيم داعش بين مدينتي امليادين والبوكمال.
وتشمل عشائر البقعان واملجاودة وبو حردان والبو شعبان.
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قبيلة القلعيين

القلعيين

الويسات

دير الزور

القلعيين

امليادين

البو مصطفى
البو خليل

البوكمال

القبيلة
العشيرة

البو مصطفى

الويسات

البو خليل

تشمل قبيلة القلعيين عشائر البو خليل والويسات والبو مصطفى .وتسيطر على مناطق إستراتيجية
ّ
عدة
في دير الزور ،وبخاصة في مدينة امليادين وحولها ،إذ أسس تنظيم داعش مقره الجديد في سورية.
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حالة املعارضة املسلحة املعادية لتنظيم داعش في ديرالزور
لم تكن املعارضة املسلحة املواجهة لتنظيم داعش في املناطق التي يسيطر عليها داخل دير الزور ناجحة
حتى اليوم ،كذلك هي الحال بالنسبة إلى العشائر املحلية الثائرة داخل دير الزور ،من مثل فروع عشيرة
الشعيطات التابعة لقبيلة العقيدات حول مدينة امليادين ،ولم تنجح جماعات املعارضة املسلحة املوجودة
اآلن خارج املحافظة ،من مثل جماعة مغاوير الثورة ،املدربة من الواليات املتحدة ،حول مدينة البوكمال،
ضد تنظيم داعش ً
أيضا .وعلى الرغم من وقوع حوادث دورية للمعارضة املسلحة ضد تنظيم داعش داخل
دير الزور ،مثل حركة الكفن األبيض السرية ،غير أن شمول النظام األمني لتنظيم داعش وتجنيده الفاعل
لألطفال ،وهو مصدر مهم لجماعات املليشيات في املحافظة ،سمح لتنظيم داعش ً
عموما بمنع الثوار ضده
من االقتراب من العشائر املحلية .ولهذا السبب فشلت املحاوالت في تنظيم حملة معارضة مسلحة كبيرة
ضد تنظيم داعش تتألف من مليشيات محلية منفية ،أو إلشعال ثورة عشائرية عامة ضده .وتبقى قوة
الثورة ،أال وهي فئة الشباب ،أحد املصادر البشرية لتنظيم داعش في املنطقة ،من امليادين حتى البوكمال،
حيث نقل التنظيم قيادته التي كانت في السابق في محافظة الرقة.
قبل صيف  ،2014تشارك تنظيم داعش بالنفوذ والسلطة على أبرز عشائر دير الزور مع عدد من تنظيمات
املعارضة املسلحة األخرى .وكان أبرزها التنظيم التابع لتنظيم القاعدة في سورية ،جبهة النصرة ،في حين
تراوح عدد من املليشيات املنظمة من العشائر بين تنظيم إسالمي متشدد ،كحركة أحرار الشام اإلسالمية
(واملعروفة باسم أحرار الشام) ،إلى الجيش السوري الحر واملليشيات التابعة له .وكان تعاون تنظيم داعش
مع الفصائل هذه ،وال سيما في دير الزورً ،
ناتجا من دافع ملنع النزاعات العشائرية التي كانت قائمة من قبل
من أعضاء جماعته املحلية من اندالع صراع أوسع بين تنظيم داعش وفصائل املعارضة املسلحة في املنطقة.
في منتصف عام  ،2014وعندما اندلع صراع مفتوح بين تنظيم داعش واملعارضة املسلحة املعتدلة
وجبهة النصرة ،كانت هناك ّ
مدة وجيزة حينما بدا االستيالء الكامل لتنظيم داعش على املحافظة بأكملها

ً
واضحا .وفي هذه املرحلة ،قامت وحدات الجيش السوري الحر في دير الزور بالضغط على الحكومة
األميركية –وطالبت على وجه الخصوص سامانثا باور مباشرة -بإقناع الرئيس باراك أوباما آنذاك بتوفير
الدعم الالزم إلحباط السقوط املوشك للمحافظة في يد تنظيم داعش .وفي أواخر شهر حزيران /يونيو من
عام  ،2014كان تنظيم داعش ينقل األسلحة الثقيلة والدبابات والسيارات املصفحة واملدفعيات املضادة
للطائرات التي غنمها من الجيش العراقي في املوصل ومن مناطق أوسع سيطر عليها في العراق ،ليستخدمها
في معاركه ضد قوات املعارضة في دير الزور .وفي محاولة أخيرة لوقف تنظيم داعش وجبهة النصرة
والجيش السوري الحر وجبهة أحرار الشام وأي جماعات تابعة لها ،شكلت املليشيات العشائرية املحلية
املناهضة لتنظيم داعش "مجلس مجاهدين الشورى" ،وهو تنظيم عسكري شامل ملحاربة داعش .وفي
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متأخرا ً
ً
جدا ،ألن قوة السالح التي أحضرها تنظيم داعش من العراق كان
نهاية املطاف ،كان التعاون هذا
من الصعب التغلب عليها من دون دعم خا جي ،األمر الذي لم يتحقق ً
أبدا.
ر
املدة ما بين عامي  2012و ،2014كانت هناك محاوالت من قبيلتي العقيدات ّ
خالل ّ
والبقارة في املحافظة،
إضافة إلى عشائر قوية تنتمي إلى قبيلة العقيدات ،وال سيما عشائر َم ْ
شاهدة وباقر والشعيطات ،إلى إنشاء
تنظيمات معارضة مسلحة شاملة جرت تعبئتها على فكرة الهوية العشائرية .لكن هذه املحاوالت باءت
بالفشل ،وكانت املناطقية هي املحرك األساس لحركة املعارضة املسلحة في دير الزور في الغالب ،إذ انتشرت
الجماعات املسلحة الصغيرة في البلديات .واتبعت بعض املليشيات العشائرية القوية التابعة لقبيلة
العقيدات ،مثل تلك التي تنتمي إلى عشيرة الباقر ،تنظيم داعش وواصلت القتال مع التنظيم السلفي
ْ
ومشاهدة إلى
الجهادي في مواجهة حكومة األسد قرب مدينة دير الزور .وسعت عشائر أخرى كالشعيطات
التعبئة ضد تنظيم داعش.
ً
ْ
املشاهدة نشطا في مدينة البوكمال وحولها .وبعد هزيمة تنظيم داعش للمعارضة املسلحة
كان لواء أحرار
هناك ،انضم بعض أعضاء هذه القبيلة إلى (الجيش السوري الجديد) الذي يطلق عليه اآلن اسم مغاوير
الثورة ،ويعمل ً
جنبا إلى جنب مع التحالف بقيادة الواليات املتحدةُ .ويقدر أن  100مقاتل في جماعة مغاوير
الثورة ينتمون إلى عشيرة املشاهدة في املنطقة التي تحيط بمدينة البوكمال في محافظة دير الزور .وكانت
ً
نموذجا ُيحتذى به
جماعة "ثوار الشعيطات" املتمركزة في قرية أبو حمام القريبة من مدينة امليادين
كعشيرة ،وعشائر منقسمة عنها ،عندما قررت باإلجماع الدفاع عن منطقة كبيرة ومجاورة لدير الزور ضد
تنظيم داعش .وهذا ما ميز مقاومة عشيرة الشعيطات لتنظيم داعش في صيف  ،2014ألنها كانت ثورة
عشائرية كاملة ً
تقريبا في منطقة محددة ،وعلى قرى متعددة ،وكانت املثال األقرب لثورة قبلية كاملة واجهها
داعش منذ نشأته في دير الزور .ولذلك تصرف تنظيم داعش بسرعة ووحشية للقضاء عليها.
قد جرى تشكيل جماعة أخرىُ ،تدعى أسود الشرقية ،من قوات ّ
عدة تابعة للجيش السوري الحر في
محافظة دير الزور ،كانت قد ُهزمت على يد تنظيم داعش ُ
وه ّجرت من املحافظة إلى منطقة القلمون

الشرقية املعزولة ً
نسبيا في محافظة حمص ،في وسط غرب سورية .وفي إعالن تشكيل أسود الشرقية هذا،
ً
مدفوعا ً
جزئيا برغبته في الثأر من هجمات تنظيم داعش على عشيرة الشعيطات .ويبلغ عدد
صرح بأنه كان
ً
مقاتال من السكان األصليين في دير الزورُ ،ويرجح أن ً
جزءا ً
كبيرا من هذه القوة100 ،
املقاتلين نحو 250
مقاتل ،يسعون لالنضمام إلى قوات سورية الديمقراطية .وثمة مشكالت حالية بين صفوف أسود
الشرقية ،سببها هو الخليط الغريب للجماعات ذي األفكار املختلفة حول كيفية العودة إلى دير الزور.
غير أن التحديات األخيرة التي ظهرت داخل دير الزور ،والرد الذي اختاره تنظيم داعش ملعالجتها ،قد
يقوض النظام األمني الذي أسسه في املحافظة عند وصول القوة ّ
املهجرة إليها .ويجبر الضغط املفروض على
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تنظيم داعش من خالل حمالت منفصلها شنها نظام األسد والتحالف بقيادة الواليات املتحدة ،يجبر
ً
جسديا جميعهم بغض النظر عن العشيرة
التنظيم على تطبيق سياسة التجنيد اإللزامي للرجال املؤهلين
التي ينتمون إليها في محافظة دير الزور بأكملها .وعلى الرغم من أن هؤالء الرجال املجندين معظمهم لن
يكونوا في خطوط املواجهة على األرجح ،بل ُج ِّّندوا للقيام بمهمات معينة إلعداد الدفاعات ،غير أن عدم
اليقين في عواقب هذه السياسة يقود إلى تهجير الشعب إلى خارج املحافظة ،وال سيما فئة الشباب .وبناء
على مقابالت مع ناشطين محليين من سكان دير الزور ،وبخاصة في املناطق اإلدارية ملدن امليادين
والبوكمال ،فإن املسعى الجديد للتجنيد اإللزامي الذي يقوم به تنظيم داعش قد تيهئ األوضاع لسقوطه.
ألن الشبان املهجرين الذين كان معظمهم أعضاء في املليشيات املحلية قبل صيف  ،2014يتجهون إلى
املناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في سورية ،أو قد الذوا بالفرار بالفعل إلى تركيا ،حيث
ً
ً
يشكلون
إضافيا من الطاقة البشرية لحملة على دير الزور يشنها التحالف بقيادة الواليات املتحدة.
تجمعا
ّ
تقدر املصادر أن هناك  5آالف مقاتل من دير الزور ما يزالون فاعلين في الحرب األهلية السورية وال

ُي ّ
عدون ً
جزءا من القوات املوالية إما لتنظيم داعش أو لحكومة األسد .ويشكل كادر من هؤالء املقاتلين
ً
جزءا من قوات سورية الديمقراطية والتنظيمات املتحالفة معه ،أما البقية فإما منقسمون بين جماعات
عدة تقع في شمال غرب سورية ،أو أنهم مقاتلون مستقلون من دون جماعةّ .
معا ضة مسلحة ّ
وتقدر
ر
املصادر أن نحو  450مقاتل من الكادر الثاني هذا يشكلون ً
جزءا من تنظيم ُيدعى أجناد الشرقية،
وينتمون إلى هيئة تحرير الشام ،الذي يسيطر عليها تنظيم القاعدة في سورية (الذي كان ُيعرف ً
سابقا
سمي ً
بجبهة النصرة ،ولكنه ّ
الحقا بجبهة فتح الشام).

يشكل كادر املقاتلين األول من دير الزور ً
جزءا من قوات سوريا الديمقراطية والقوة الحليفة لها ،قوات
النخبة .وال يوجد تقدير ثابت ألعداد املقاتلين من دير الزور الذين يشكلون ً
جزءا من قوات النخبة .ومن
جزءا من قوات سورية الديمقراطية ً
املرجح أن يستقبل مجلس دير الزور العسكري ،الذي يعد ً
حاليا،
املقاتلين من دير الزور الذين انضموا إلى قوات سوريا الديمقراطية في حملتها ضد تنظيم داعش.

ينقسم الكادر الثاني من املقاتلين من دير الزور إلى جماعات معارضة مسلحة مختلفة ،أو أنهم مقاتلون
مستقلون ال ينتمون إلى أي جماعة ،ويوجدون بشكل أساس في محافظات إدلب وحلب والرقة .ويشكل
هؤالء املقاتلون معظمهم من دير الزور ً
جزءا من تنظيمات موجودة في املناطق الشمالية والشرقية من
ً
ُ
حديثا وتزداد فيه أعداد املقاتلين ً
يوما بعد يوم،
محافظة حلب .ومن هذه التنظيمات ،التنظيم الذي شكل
ً
لواء تحرير دير الزور ،وتقدر أعداد املقاتلين فيه ً
حاليا بـ  250مقاتال ،ممن حاربوا مع جماعات مختلفة
من الجيش السوري الحر من داخل مدينة دير الزور أو في محيطها .والتنظيمات األخرى هي أحرار
ً
ً
مقاتال ،ودرع الشرقيةّ ،
الشرقية ،التي ّ
ويقدر أعداد مقاتليها بـ  120مقاتال ،وفرقة
يقدر عدد مقاتليها بـ 350

21

سلطان مراد ولواء الحمزةّ ،
وتقدر أعداد مقاتليهما بـ  100مقاتل لكل منهما .وهناك تنظيم آخر ،أبناء
ً
حاليا في محافظة إدلبُ .وت ّ
الشرقيةّ ،
مقاتال ،ويوجد ً
قدر املصادر أن هناك 500
يقدر عدد مقاتليه بـ 150
مقاتل إضافي من دير الزور مستقلين ،ويوجد معظمهم في محافظة إدلب ،وتسعى قوات سوريا
ً
الديمقراطية ً
سعيا حثيثا لتجنيدهم.
أنشأ تنظيم داعش ً
نظاما مأل الفراغ اإلداري في دير الزور ،وتمكن إدارة دير الزور منذ منتصف عام
 2014بشكل فاعل ،وفي بعض األوقات بوحشية .وينبغي على القوة التي ستطيح بتنظيم داعش أن تقوم
باستبدال سريع ودقيق للنظام الذي أنشأه التنظيم .ويستعد التنظيم لتقويض أي محاوالت ترمي إلى
استبداله في دير الزور ،وستكون التحديات التي ستواجه خليفته في السيطرة على املحافظة وإعادة
االستقرار إليها كبيرة.
ينبغي أن تتألف القوة التي ستطيح بتنظيم داعش من املحافظة من مقاتلين من عشائر عدة ،وال يجب
أن تعتمد فقط على عدد قليل من الجماعات املسلحة التي ُهجرت من دير الزور بتصاميم إلنشاء نظام
استبدادي في مرحلة ما بعد تنظيم داعش .وتجدر اإلشارة إلى أنه بعد أكثر من  5سنوات على استقالل
معظم مناطق املحافظة عن حكومة األسد ،من املرجح أن يقوم السكان املحليين بمقاومتها .ثم إن الجماهير
تنظر بعين الشك إلى نيات الحرس الثوري اإلسالمي اإليراني وحزب هللا اللبناني ،الحليفين األساسيين
لحكومة األسد ،والجماعات املسلحة التي ُح ِّش َدت من الحرس الثوري اإليراني لدعم مساعي حكومة األسد
في الحرب .وتتألف الجماعات التي حشدها الحرس الثوري اإليراني في أغلبها من مقاتلين شيعة من العراق
وأفغانستان وباكستان .وتشكل الجماعات من العراق مشكلة خاصة ،ألن استخدامها في غرب العراق
أوصلها إلى السكان املحليين هناك ،فلهم روابط قربى قوية مع عدد من املجتمعات في دير الزور التي تعاني
انتهاكات لحقوق اإلنسان.
ينبغي أن تكون املجالس املحلية التي سيجري إنشاؤها إلدارة شؤون مناطق دير الزور التي سيجري االستيالء
ُ
عليها من تنظيم داعش مستقلة ،ومدعومة من قوات أمن وشرطة محلية توظف من الشعب املحلي وليس
من املجتمعات الغريبة عن املحافظة .وينبغي على املجالس املحلية أن تمتنع عن تطبيق أيديولوجية على
سكان دير الزور ،وينبغي عليها في املقابل التحرك بأسرع ما يمكن للسماح لسكان املحافظة بإدارة شؤونهم
بأنفسهم ً
وفقا لقوانين تسنها مجالسهم املحلية.
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ينبغي على القوة التي ستطيح بتنظيم داعش خارج محافظة دير الزور التي ستسعى إلعادة االستقرار إليها،
ومنع عودة ظهور تنظيمي داعش أو القاعدة أن تتبع اإلجراءات اآلتية:
ّ
ويفضل توظيف سكان املنطقة.
 .1تأسيس قوة أمن لكل بلدية يجري تحريرها من تنظيم داعش،
 .2تأسيس مجالس محلية تتناسب مع السكان في كل منطقة محررة من تنظيم داعش ،وضمان أن
ً
تمثيال ً
ائدا في أي من
يكونوا ممثلين للشعب ،من دون منح أفضلية ألي جماعة مسلحة أو عشيرة
ز
املجالس.
 .3تأسيس جهاز قضائي مستقل ،غير مرتبط بأي مليشيا أو عشيرة محلية ،لإلشراف على التحقيقات
في الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في املحافظة واملحاكمة في تلك الجرائم بموجب قانون
املقاطعات الذي ستسنه املجالس املحلية ،وليس بموجب قانون العشائر أو الشريعة.
 .4إنشاء برنامج إعادة تأهيل (معاد للتطرف) موجه إلى الشبان املحليين الذين استهدفهم تنظيم
داعش ملنعهم من أن يصبحوا خاليا نائمة قد تسعى في وقت من األوقات إلعادة تأسيس ذاتية في
دير الزور.
 .5إنشاء منظمات توظف السكان املحليين لتأمين خدمات تعطلت في نزاع استمر أكثر من  5أعوام،
وأهمها البنى التحتية للزراعة والنفط واملاء والنقل.
 .6تأسيس قوة أمن حدودية إلغالق الحدود مع العراق وتقليل تدفع املقاتلين من الصحراء الغربية
في العراق إلى دير الزور ،من أجل دعم الحكم الجديد وقوات األمن في سعيها لتحقيق االستقرار في
املحافظة.
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عن مركزاألمن األميركي الجديد
تتمثل مهمة مركز األمن األميركي الجديد في تطوير سياسات قوية ،وبراغماتية ،ومبدئية للدفاع واألمن
القومي .بناء على خبرات طاقمه ومستشاريه ،ويشرك املركز صانعي سياسات ،وخبراء ،وأشخاص يتميزون
باإلبداع ،والبحث القائم على الحقائق ،واألفكار والتحليالت البارزة لتشكيل مناقشة األمن القومي
وتعزيزها .ويكمن جزء رئيس من مهمتنا في إعالم وتحضير قيادات األمن القومي عن اليوم والغد.
ُ
يقع املركز في واشنطن ،وأسس في شباط /فبراير  2007على يد كورت م .كامبل وميشيل أ .فلورنوي.
مركز األمن األميركي الجديد هو منظمة غير ربحية .أبحاثه مستقلة وغير حزبية .وليس للمركز مواقف
تتعلق بقضايا سياسية في مستوى املؤسسة .وبذلك ،تعبر كل اآلراء واملواقف ،ووجهات النظر املفصح عنها
في هذا املنشور إلى الكتاب أنفسهم.
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