
  

 

 

 مقال وكاتب كتب عدة له صدرت وروائي قاص ، 1998عام العسكرية العلوم في ليسانس على حاصل العايد الناصر عبد * 

 .الجديد العربي الدولية، العرب الحياة،: منها العربية الصحف من عدد في الرأي

 

 
 بدائل سياسات

 

 إنذاار أوضح اإلقليم أطلق السورية، الثورة وقبيل األسدي، النظام حقبتي طوال متعّمد، تهميش من سوريا شرق شمال منطقة عانت

 المذدن تخذوم علذى بائسذة مخيّمذات في ليقطنوا وقراهم، ديارهم عن شخص مليون نحو نزح إذ الكبير، االنفجار لحظة اقتراب حول

 . ملحوظة سكانية زيادة مع والمترافق التنمية، انعدام عن األولى بالدرجة الناجم العيش، أساسيات إلى االفتقار بسبب الداخلية،

 

 ثرواتهذا مذن هذالال  يسذتفد لذم حيذ  الذبدد، فذي األسذوأ الوضذع مذن المنطقذة سذكان عذانى فقذد عديذدة  اقتصذادية دراسذات وبموجب

 وعيشذهم حياتهم في معتمدون  أنهم وبدا نصيب، أي النفطية ثرواتها من ينلها ولم ،"الدولة رأسمالية" آلية عبر نُِهبت التي الزراعية

 مذن األول العقذد فذي الجفذا  موجذةُ  المنطقذة   اكتسذحت إن مذا للنذزوح اضذطروا أنهذم بحيذ  معنذى، مذن للكلمة ما بكل الطبيعة على

 .الثالثة األلفية

 

 النذواحي مذن تُعتبذر لكنهذا والحسذكة، والرقذة الذزور ديذر محافظذات اإلداريذة الناحيذة مذن سذوريا في الشرقية الشمالية المنطقة تضمّ 

 السذوري للجذز  إضذافة يشذمل الذاي آقذور، إقلذيم أو الفراتيذة بذالجزيرة تاريخيذا   يُعذر  مما جز ا   واالقتصادية والثقافية االجتماعية

 هذاا حذدود مذع تتطذابق تكذاد اليذوم والعذراق سذوريا فذي داعذش تنظذيم سذيطرة حذدود أن للنظذر والملفذت. وتركيذا العراق من أجزا   

 وحلذب إدلذب مثذل األخرى، المناطق في الثبات في فشل فيما التاريخي، آقور بإقليم المتعين والثقافي والديمغرافي الجغرافي المجال

 .2014 سنة مطلع في منهما طرده تم اللتين

 

 العناصر وتحديد االجتماعية، لبنيتها ومتخصصة معّمقة دراسة عبر تتم أن يجب المنطقة هاه في التطّر  توطّن مشكلة معالجة إن

. المتشذّددة لإليذديولوجيات والمناهضذة المنافسذة العشذائرية النزعذة وهذي السائدة، االجتماعية الثقافة خاصة فيها، المالثرة والجوانب

 حيذ  المجذاور العذراق تجربذة خاصذة منهذا، اسذتقاهها يمكذن التذي والذدرو  المشذابهة المنذاطق تجذارب مذن االستفادة من البد كما

 وجودهذا تقنذين أو المتطرفذة الجماعذات علذى القضذا  أن الذدرو  تلك رأ  وعلى. المماثلة والظرو  المطابق االجتماعي النسيج

 السذوريين قذدرة باسذتعادة المعالجذة تمذرّ  كمذا. المحليذة المجتمعذات مع ومستمر حقيقي تحالف دون النجاح له يُكتب لن ومحاصرته 

 بذالحرب القائلذة الدعايذة وإبطذال بأنفسذهم، مصذيرهم وتقريذر السياسذية، حقذوقهم ممارسذة علذى خصوصذا ، المنطقذة وأبنذا  عموما ،

 العذيش فذرص فانعذدام األهميذة، أقصذى التنميذة عمليذة تُذولى أن يجذب كمذا. وحقيقيذة ملموسذة بإجرا ات السنة، العرب على الكونية

 مذا وسذرعان شذرارة، أول مع لدنفجار قابد   سيبقى الاي المزيج هو االجتماعية، العدالة وغياب والجهل، األمية انتشار مع الكريم،

 تطذّورت كمذا داعذش، علذى الفعالذة غيذر الحذرب خذدل مذن الذديني، اإليذديولوجي العنذف مذن وتطذّورا   تشددا   األكثر الموجة ستنبثق

 يظهذر أن قبذل الشذاملة، العسذكرية بالضربات عليه القضا  تم أنه الكثيرون ظنّ  الاي العراق، في القاعدة تنظيم من األخيرة

 .المدمرة والبلدات المدن وأنقاض المنكوبة، االجتماعية البنى تضاعيف من وتماسكا ، قوة أشد مجددا  

 

  2016 مارس/آذار
  بعد؟ ماذا.. التطرف إلى التهميش من: سوريا شرق شمال

 *العايد عبدالناصر
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 مقدمة

قلذيم أطلق اإل قبيل انفجار الثورة السوريةو ،النظام األسدي تيطوال حقب، دمتعمّ عانت منطقة شمال شرق سوريا من تهميش 

فذي محافظذات ديذر الذزور  ديذارهم وقذراهمح نحو مليون شخص عن نزعندما  ،االنفجار الكبيرلحظة قتراب أوضح إناار ال

االفتقذار إلذى أساسذيات  بسذببليقطنوا في مخيمات بائسة على تخذوم المذدن الداخليذة، والحسكة والرقة وريف حلب الشرقي، 

 .1في ظل موجة جفا  قاسية المترافق مع زيادة سكانية ملحوظةوالعيش، الناجم بالدرجة األولى عن انعدام التنمية 

 

وكان مذن المنطقذي أيضذا  أن تكذون وتيذرة التعبيذر الثورة المختلفة،  في فعاليات أبنا  المنطقةينخرط أن منطقي من الكان لقد 

ظهذر الكفذاح المسذلح وتذم  مذاوسذرعان  ،إلذى العنذفمعروفذة بنزعتهذا ال ،العشذائرية طبيعذة المجتمذععنفا ، بسذبب هناك أكثر 

صذبحت أول محافظذة تخذر  أالتذي الرقة رت معظم مناطق محافظة دير الزور، ثم تحرير أجزا  واسعة من المنطقة. وتحرّ 

 راز قيذاداتعذن إفذالمحلذي ة االهتمام بما كان يحصل هناك، وعجذز المجتمذع لكن قلّ . 2013سنة  سيطرة النظام عنبالكامل 

النفطيذذة  لغنيذذة بذذالمواردا ،المنطقذذة الشاسذذعةتلذذك مذذن جعذذل  لتنظيمذذات المتطرفذذة،ن امّكذذ  قذذادرة علذذى مذذل  فذذرا  السذذلطة

للسيطرة علذى  قبل أن ينطلقالمخاطر، بعيدا  عن بهدو   هكيانداعش  تنظيم فيه الاي أقاممن، اآلالمدذ نوعا  من والزراعية، 

، 2014عليها في السيطرة على مساحات شاسعة من العراق فذي حزيرانييونيذو  مرتكزا  مجمل المنطقة الشرقية في سوريا، 

 .العالميينللسلم واألمن  التهديد األخطرتلك التنظيمات لتصبح 

 منطقة متمايزة حضاريا  الجزيرة الفراتية 

عتبذر مذذن تُ محافظذات ديذر الذزور والرقذة والحسذكة، لكنهذا داريذة الشذرقية فذي سذوريا مذن الناحيذة اإل المنطقذة الشذمالية تضذمّ 

الواقعذة قذور، وهذي المنطقذة تاريخيا  بالجزيرة الفراتية أو إقلذيم آ عر مما يُ  ا  النواحي االجتماعية والثقافية واالقتصادية جز 

، وصذذدح المحافظذذات العراقيذذة نينوىيالموصذذلمذذن  ضذذافة للجذذز  السذذوري كذذدّ  يشذذمل إالذذاي بذذين نهذذري دجلذذة والفذذرات، 

التركيذة، فذي األراضذي وديذار بكذر وبطمذان الرهذا التاريخيذة وأورفذا ومذاردين منذاطق و نبذار،الدينيتكريت، وكركذوك واأل

وتعتبذذر منطقذذة الوصذذل الحضذذاري بذذين المنطقذذة ات البذذاكرة، وهذذي مذذن منذذاطق الحضذذار .ريفذذي حلذذب الشذذرقي والجنذذوبيو

متشذابهة يها السوري والعراقي، وإلى حد ما التركذي، وحذدة اجتماعيذة أبجزاليوم ل المنطقة وتشكّ  الرافدية الدنيا وبدد الشام.

 .القيم والثقافات المتماثلةواألصول ذات  وعة من القبائل العربيةومترابطة، إذ تسكنها مجم

 قور"داعش في "إقليم آ

المجذذال الجغرافذذي تكذذاد تتطذذابق مذذع حذذدود هذذاا اليذذوم سذذيطرة تنظذذيم داعذذش فذذي سذذوريا والعذذراق  أن حذذدود للنظذذر الملفذذت

تذم  دلذب وحلذب اللتذينإفشل في الثبات فذي المنذاطق األخذرى، مثذل فيما ، قور التاريخيالمتعين بإقليم آ والديمغرافي والثقافي

شذابه تويكمذن السذر فذي طذدق. علذى اإلمذرة أخذرى ولم يتمكن من معاودة الوجود فيهما ، 2014طرده منهما في مطلع سنة 

والتنظذيم الذاي  .األولسذدم لجزيذرة العربيذة التذي نشذأ فيهذا اإل، مع بيئذة مجتمذع اللمنطقة وواقعها السياسيالبنية االجتماعية 

علذى صذعيد لذيس فقذ  المناسذب، سدم األصلي، يجد في المنطقة مثاله "الماضوي" استعادة اإلالسلفية الجهادية بيرفع شعار 

سذكان المنطقذة مذن تذدني القيمذة السياسذية، يعذاني  إذ .رمزيا   المطابقة الظرو  السياسيةعلى مستوى أيضا  بل  البنية القبلية،

خضذو  لنفذوذ والتهديذد بالوعدم وجود ممثل قذوي لهذم، خاصذة بعذد سذقوط نظذام صذدام حسذين السذني العربذي فذي العذراق، 

وهمذا شذعارا الحذرب بيزنطذة المسذيحية، إلذى ، الذاي يرمذز والعذالم الغربذي، أو فار  التاريخية، من الشرق يرانوسيطرة إ

مذع اتفذاق الغذرب خاصذة مذع ، ووجدانهم بنا  تلك المنطقةقيان أبعد األثر في عقل أ، ويدعبرهماباعه التنظيم أتيحشد  ناللاا

أن استهدا  التنظيم عالميا  سببه أن هاه الجماعة تريد  علىكافة حي  يتم التأكيد في المناسبات  .ران للقضا  على حركتهميإ

ة، على رغم أن الدعاية الرسذمية كناية عن العرب السنّ  واألمة هنا في داللتها السياسية .عيد لألمة مجدها وهيبتها السالفةأن ت

 ه لكل البشر.، وتحافظ على عالمية الدين اإلسدمي وشمولالمباشر للتنظيم تحاذر الوقو  في التخصيص
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 ن فقرا  في أغنى منطقة!يالسوري أشد  

 والرقذذة ²كذذم23.334 والحسذذكة ²كذذم33.060 الذذزور ديذذر) ²كذذم76010 مسذذاحة علذذى اسذذوري شذذرق شذذمال محافظذذات تتربذذع

 سذكان عذدد بلذ  2011 عذام سذوريا فذي حصذا لإل المركذزي المكتذب ووفق البدد، مساحة ثل  يتجاوز ما أي( ²كم19.616

 الشذرقي حلذب ريذف فذي ويسذكن .مليذون 1.604 والحسكة ،مليون  1.008الرقةو نسمة، مليون 1.692 الزور دير محافظة

 البذذال  سذذوريا سذذكان مذذن% 21.5 نسذذبته ومذذا ،مليونذذا   5.304 مجموعذذه مذذا أي شذذخص، مليذذون نحذذو الفذذرات لنهذذر المحذذاذي

 .2نسمة مليون 24.504 عددهم

 

احة القابلة للزراعذة % من المس42من دون ريف حلب( )يأتي من تلك المنطقة نحو نصف موارد البدد االقتصادية، ففيها و

نتذا  مذن إ %78، و% من إجمالي محصول القمذح58وتنتج  .دالفرات والخابور األغزر في البد انهرخترقها وي .في سوريا

غنذام % مذن عذدد رهو  األ41وعلذى أراضذيها نحذو  .% من محصول الذارة الصذفرا 72محصول القطن االستراتيجي، و

نتذذا  إلاكامذذل % مذذن 95أي نحذذو  برميذذل يوميذذا ،ألذذف  360وينذذتج مذذن آبذذار الذذنف  فيهذذا  .نسذذبة إلذذى كامذذل القطيذذع السذذوري

 البدد(.األرقام والنسب جميعها قبيل تفجر الثورة في ) 3"السوري

 

، حي  لم يستفد كافة صعدةضع األسوأ في البدد على األعانى سكان المنطقة من الو كلّها  ةمقابل تلك المالشرات المهمّ في و

بمذا فيهذا  ،"رأسذمالية الدولذة"، ولذم ينلهذا مذن ثرواتهذا النفطيذة أي نصذيبهبذت عبذر آليذة من ثرواتها الزراعية التذي نُ  هالال 

لكلمذة مذن معنذى، لن فذي حيذاتهم وعيشذهم علذى الطبيعذة بكذل مذا يمعتمذد السذكان وبذدا أن .التوظيف والعمل في حقذول الذنف 

 .في العقد األول من األلفية الثالثة ن اكتسحت المنطقة موجة الجفا إاضطروا للنزوح ما ف

 

المنذاطق "، إن 2005من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سنة  دّ عِ الاي أُ  "،2004–1996يقول تقرير "الفقر في سوريا و

سذوا  مذن حيذ  انتشذاره أو مذن )فذي سذوريا( أعلذى معذدالت الفقذر  رقية سوا  كانت ريفية أو حضذرية، شذهدتالشمالية الش

إلذى أعلذى درجاتهذا فذي المنذاطق الريفيذة "وباستخدام الخ  األدنى للفقر تصل معدالت الفقر  ويضيف ،حي  شدته أو عمقه"

 "الفقذر المذدقع ويشذير التقريذر إلذى أن%(". 11.2%( تليها المناطق الحضرية في الشذمال الشذرقي )17.9للشمال الشرقي )

شذمال تفع معدالت الفقر في المناطق الريفية فذي ال"تر و "،قليم الساحليربع مرات عن اإلقليم الشمالي الشرقي أيزداد في اإل

 .4"%35.8ذ تبل  نسبة الفقرا  الشرقي ويزداد عمقه وشدته، إ

 

 .ثذر مذن نصذف قذرن عذن المنذاطق األخذرى، متذأخرة أك2006أما من ناحية التعليم فقد افتتحت أول جامعة في المنطقة سنة 

ن هيئذذة تخطذذي  الدولذذة ويقذذول التقريذذر الذذوطني الثذذاني ألهذذدا  التنميذذة لأللفيذذة فذذي الجمهوريذذة العربيذذة السذذورية الصذذادر عذذ

محذافظتي ديذر الذزور فذي ( 24و 15 فذي عمذر بذينإن "نسبة الملمذين بذالقرا ة والكتابذة ): 2005 يسبتمبريلولالسورية في أ

في الرقة" بينما المعدل الوطني العام  78.1في دير الزور و 78.3غت فق  دنى في سوريا حي  بلهي األ 2004والرقة سنة 

المحافظذذات الشذذمالية والشذذمالية الشذذرقية تتصذذدر الئحذذة "إن  :حصذذا ول أحذذد تقذذارير المكتذذب المركذذزي لإل. ويقذذ"92.5 بلذذ 

ا المعذدل الذوطني العذام هذو % بينمذ38األمية، وبل  أعلى معدل لها في محافظة الرقة حي  وصلت النسبة فيها إلى أكثر من 

19"%5. 

 

ولذدى مقارنذة  .فذي تلذك المنطقذةكافذة لقد انعكس الوضع السذابق، أي الفقذر ونقذص التعلذيم، علذى مالشذرات التنميذة البشذرية 

سياسذات القصذدية وضعها االقتصادي بواقعها االجتماعي، يجد المر  نفسه إزا  مفارقذة حقيقيذة، ال يمكذن تفسذيرها سذوى بال

التوجهذات الطائفيذة  هذام إلذىتشير أبنا  المنطقة وباحثون حيذاديون بأصذابع االوي .نظام المتعاقبةمن قبل حكومات الهة الموجّ 

، الاي كان يخشذى تلذك الكتلذة السذنية الكبيذرة والمتجانسذة والبعيذدة عذن منذاطق سذيطرته، والقريبذة مذن حذدود غريمذه للنظام

 بنا  المنطقة الشرقية بمواالته.أعموم حي  يوصم  نظام صدام حسين في العراق، أي، الطائفي

 

الوظائف في قطا  % من 90نحو  من أنال حصر لها، فعلى سبيل المثال يشكو أهالي المنطقة ات التمييز والتهميش شرالوم

للعمل فذي رون من منطقة الساحل البعيدة، فيما يهاجر أبنا  المنطقة يتحدّ تمنح ألشخاص كانت  ،ذات الرواتب المجزيةالنف  

ن عذدد العمذال السذوريين القذادمين إ :لعين فذي لبنذاناستقيناها من مطّ وتقول تقديراتنا التي  .أو بلدان الجوار المناطق الداخلية

ويبذدو ذلذذك منطقيذا  فذي ظذذل الزيذادة العاليذة فذذي السذكان، مذع تضذذاهل  .ألذذف عامذل 800مذن شذمال شذرق سذذوريا يزيذد علذى 
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 .تسذتوعب طاقذة العمذل الشذابةنتاجيذة أو خدميذة إالسسذة نشذا  أي موعدم إ ،المناطق الصالحة للزراعة بسبب موجة الجفا 

مي ووظائفذه متدنيذة ن فرصذتهم فذي التوظيذف فذي قطاعذات العمذل الحكذوإوتشمل حالة التمييز والبطالة المتعلمين أيضذا ، إذ 

تتذذدنى نسذذبة و. الحذذاكمتين الفعليتذذين للذذبدد، رمزيذذا  أو معذذدوما   ويكذذاد يكذذون وجذذودهم فذذي مالسسذذتي األمذذن والجذذيش،جذذدا ، 

مقارنة ببقيذة المنذاطق، خاصذة المنطقذة السذاحلية حيذ  القاعذدة هم في القطا  الحكومي الخاص بمناطقهم بشكل كبير عاباستي

داريذون ي قطذا  "إعذدد العذاملين فذ بلذ صذا  فذي سذوريا، وعلى سبيل المثال، ووفق المكتب المركذزي لإلح .فية للنظامالطائ

 13.434 فذذي محافظذذة الحسذذكة 2010عذذام رون معذذامدت المذذواطنين، الدولذذة الذذاين يسذذيّ  ي، أي مذذوظف6وأعمذذال مكتبيذذة"

في ، أي أكثذر مذذن ضذذعموظفذذا   30.611طرطذو  موظفذا ، بينمذذا بلذ  عذذدد العذاملين فذذي هذذاا القطذا  للعذذام ذاتذه فذذي محافظذذة 

كان طرطذو ، فقذد بلذ  لألولذى ضذعفي عذدد سذيقتذرب مذن فذي كذون عذدد سذكان محافظذة الحسذكة  وتكمن المفارقذة .األولى

 . ذاته في العام لطرطو ألفا   768و مليونا   1.425

 

، فمثد  تشير التقديرات إلى أن نسبة وقراراتها عدوة على ذلك، كان على المنطقة أن تدفع ثمن سياسات الحكومات المتعاقبة

، 2008مذذن عذذام  يمذذايوالفقذر اإلجمذذالي فذذي هذذاه المنطقذة ارتفعذذت سذذريعا  بعذذد أول قذرار لرفذذع سذذعر مذذادة المذازوت فذذي أيار

  .7"2008من عام  ييونيو% في حزيران45.7إلى  2007عام  يأكتوبر% في تشرين األول39كت النسبة من تحرّ "و

 تعميق األزمةالثورة: 

لجأ مع تصاعد المواجهات العسكرية في المنطقة، وسيطرة الثوار على معظم حقول النف  في دير الزور على وجه التحديد، 

ت إلذى نتذائج وخيمذة دّ ل أوهي نقطذة تحذوّ مويل عملياتهم العسكرية من خدل استخرا  النف  وتكريره وبيعه، المقاتلون إلى ت

لثذروات جمذع ابون هدا  الثورة بقدر مذا يهتّمذألل بعض قادة الفصائل إلى أمرا  حرب ال يكترثون إذ تحوّ  .وعكس المتوخاة

فذي بدايذة الثذورة، التي كانوا يعتمدون عليهذا لحاضنتهم الشعبية  وزنا  كبيرا  رت بين أيديهم فجأة، وال يقيمون التي تفجّ  الطائلة

التذي وبدأت التجاوزات  .صحاب السلطات فيهاين لتلك المجتمعات، وأفطية المعيلصبحوا بسيطرتهم على الموارد النبعد أن أ

حاد، إذ تنافست عليه القبائل سياسي اجتماعي صرا  وانقسام التنافس على آبار النف  منحى أخا وتدفعها النزعة االنتهازية، 

االنضذوا  تحذت جنذاح داعذش التذي اسذتعان بعضذها بتنظذيم جبهذة النصذرة لحمايذة مكتسذباته، فقامذت قبائذل أخذرى بالكبيرة، 

، وهيمنذة داعذش كافذة طذرا كافة تلك اآلبار من أيدي األليالول األمر في النهاية إلى انتزا   .هاالستعادة ما تعتقد أنه من حق

تحطذيم فذي  ي نتاجه وتوزيعه وبيعه، مغاية بالك آلة حربها الضخمة، التذي اسذتثمرت قبذل كذل شذولتحتكر إعليها بالمطلق، 

 ها بها اقتصاديا .لحاقها بها عبر ربطوإقبلية خضا  المجتمعات الإالفصائل العسكرية المحلية، و جميع

 

رفذذدهم إنشذذا  إدارة مدنيذذة فاعلذذة، وعجذذزت كيانذذات المعارضذذة عذذن  فذذيمكانيذذات فشذذلت نخذذب المنطقذذة المتواضذذعة اإل لقذذد

لذذم يذذتم التفكيذذر جذذديا  باسذذتغدل المذذوارد كمذذا  .للثذذورةبقذذا  األحذذدا  فذذي السذذياق العذذام إلداري العذذون اإلبالمشذذورة السياسذذية و

د ممذا مهّذ، بذين الثذوار االنتهازيةت النزعة تفشّ و .ودعم استقدله العمل الثوري الوطنيوالثروات الضخمة في المنطقة لدعم 

ين الناقمين من كافذة المتضررينية لترسخ كيانها، ولتستقطب الطريق لتغلغل التنظيمات المتطرفة، التي استغلت النزاعات الب

ليقضذي علذى مذا تبقذى المحليذين، الاي ال يميز بطبيعة الحال بين الفرقذا   ،الهجوم الدولي الجوي جا ثم  .هموتجند األطرا 

جنذاح خاصة الشبان منهم، بين خيارين ال ثال  لهما، إما االنضوا  تحذت و، كافة وليصبح السكان، مكانياتمن بنية تحتية وإ

رهذابي مسذتهد  ومحذارب نيه ذلك من خطر وشيك باعتبذارهم أعضذا  فذي تنظذيم إيعداعش لتأمين ضروريات حياتهم، بما 

مذن ضذيا  علذى صذعيد المصذائر الفرديذة وعلذى صذعيد المنطقذة التذي  بما يعنيذه ذلذك أيضذا  سبيل الهجرة،  سلوكأو عالميا ، 

 على ندرتهم.صحاب المهارات تبقى من الفئة الشابة، وأ ادرها ماغ

 ضائعة فرص

بدل ذلك مدذا   لتصبحلتخلص من النظام، لفرصة اتخاذ منطقة الشمال الشرقي قاعدة لعملها  المعارضة السوريةقوى تت فوّ 

، بسذبب المنطقذةتلذك رهذاب فرصذا  مهمذة تنطذوي عليهذا المحاربذة لإلالجهات الدوليذة  اليوم تتفوّ كما  .ألخطر أعدا  الثورة

ئل سياسذذية أو معطيذذات أو بذذدا ةالعمذذل العسذذكري غيذذر المذذدعوم بأيذذ يالمعتمذذد علذذى السذذير بقذذدم واحذذدة، هذذ نهجهذذا القاصذذر

حضذذورها الفكذذري  ويرّسذذخ ،مكاسذذب التنظيمذذات المتطرفذذة فذذي المجتمذذع يعذذزز علذذى نحذذو مباشذذرممذذا ، اجتماعيذذة أو ثقافيذذة

  والعقائدي. 
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بكافذذة السذذبل،  السذذتقطابهم المتشذذددونجهذذد المحليذذين الذذاين يلعمذذوم فذذي السذذكان رهذذاب علذذى اوتتمثذذل فرصذذة محذذاربي اإل

جتماعيذة العشذائرية البيئة االلرفض األصلي في بسبب ا، بقبول كا   هم لم يحظوا الدعاية، لكنو التعليمو التخويفو غرا اإلك

تقذف  القربذى والذدم التذيقصذوى لذرواب  ولويذة نة، وتعتذر  بذاآلخر، وتعطذي أر متديّ بطبيعتها غي فهاه البيئة، الديني تشددلل

سوا  أكانت دينية أو دنيويةلوجية مجردة تريد إلغا  شبكة العدقات والمصالح القبلية يويدإسدا  في وجه أي 
8
. 

 

نسذانية فذي المنطقذة، ر مختلذف جوانذب الحيذاة اإلدمّ ، وتذرهذابها القوى العظمى علذى اإلالتي تشنّ  إن الحرب غير المدروسة

بنذا  المنطقذة بالتذدريج إلذى قذد بذدأت بذدفع أ  للتنظيمات المتشددة في مجاالت التربية والتعليم والدعايذة مفرط   نشاط   وفي ظلّ 

تتجلذى و، بيئذةفذي تلذك ال ل عميذقتحذوّ وبعد نحو سنتين مذن الصذرا  الذداخلي والخذارجي العنيذف، ظهذر  .حضن المتطرفين

تزايذد أعذداد القتلذى مذن ي كان يحذد  سذابقا ، إذ كما المصلحيين ازدياد عدد منسوبي التنظيم العقائديين ال فيمالشراته األولية 

بعمليذات انتحاريذة لصذالحه، وهذو أمذر لذم يكذن يقذوم مذنهم عذدد مذن ويتعذاظم داعش بشكل واضح،  بنا  المنطقة في معاركأ

ففذي العزلذة الشذاملة التذي فرضذها التنظذيم والعذالم علذى ، هتفسذيرفهم ذلك وليس من الصعب وملحوظا  في السنوات السابقة. 

ومع تزايد الحرمان والفقر، وتحذت قنابذل الذدمار األكثذر فتكذا  فذي العذالم التذي السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش، 

لذيس مذن   هادا  المذدنيين، وتحذت الدعايذة الكثيفذة للخذدص المتمثذل فذي المذوت استشذعدادا  متزايدة مذن هناك، وتحصد أتلقى 

ي أمذذل، العتنذذاق الفكذذر الجهذذادي، الفاقذذدين ألن والمعذذدميعذذداد كبيذذرة مذذن الشذذبان حذذديثي السذذن، أالصذذعب أن نتخيذذل انذذدفا  

 أفضل. ةبحياة سماويلفوز ما دام لديهم احتمال ل، لحياتهم البائسة وضع حدّ و

 

سذذيطرة داعذذش خصوصذذا ،  ومنذذاطقعمومذذا ،  سذذ السياسذذات المذذدمرة للقذذوى الكبذذرى فذذي تعاملهذذا مذذع قضذذايا الشذذرق األوإن 

شذباهه بالتغايذة الراجعذة لهذاا التنظذيم وأيمكذن وصذفه  ر مذاوفّ تحادية الحالية، رهاب بصيغتها األالمتمثلة في الحرب على اإل

موضذذوعية بنذذى علذذى رهيذذة سياسذذية واجتماعيذذة مادامذذت ال تُ  مر فذذي تعزيذذز قوتذذهتبالذذاات. وستسذذ عذذن طريذذق هذذاه الحذذرب

لوجيا الجهاديذة، لكذن يويذداإلتذل عذددا  كبيذرا  مذن حملذة تتوازى أو تسبق المعالجتين العسكرية واألمنيذة، التذي قذد تق وواقعية،

 الفكرة بحد ذاتها تنتصر، وتحصد المزيد من التأييد، خاصة عندما يكون القتل مجانيا  وغير مبرر.

 

فذي المنطقذة الشذرقية، للطائرات الروسذية العشوائية الجوية ت الغارات أدّ : تيولعل من المفيد أن نسوق هنا المثال المعبر اآل

نسذان لشبكة السذورية لحقذوق اإلقتهم ا، وثّ مدنيا   390إلى استشهاد  ،المنصرمين يفبرايروشباط يينايرفي شهري كانون الثاني

وفي تلذك الفتذرة ذاتهذا  .امرأة 51، ود  طف 64بينهم وفي الحسكة،  46وفي الرقة،  97في دير الزور، و 247سما ، منهم باأل

عتقذذد أن نسذذبة كبيذذرة مذذنهم قتلذذوا يُ و، داعذذش تنظذذيمبنائهذذا فذذي معذذارك ل العشذذرات مذذن أمقتذذوقراهذذا المنطقذذة بلذذدات شذذهدت 

سلفنا، وتكذاد تكذون حكذرا  علذى متشذددين أجانذب يهذاجرون إلذى منذاطق هي ظاهرة كانت نادرة الحدو  كما أوكانتحاريين، 

 بهد  القيام بهاه العمليات.سيطرة التنظيم 

 

تاح تهميش تلك المنطقة في حقبة النظام األسدي للتنظيمات المتطرفة سهولة في التغلغل والسيطرة على السكان األميذين ألقد 

رهذذاب، لكذن طريقذذة تعذذاطي المجتمذذع الذذدولي مذذع قضذذية اإل .والفقذرا ، وجعلهذذم نوعذذا  مذذن الجذذيش الرديذذف لغايذذات مصذذلحية

 يمذذان عميقذذين، وهذذو غايذذة مذذا يطمذذح إليذذه قذذادة الجماعذذات المتطرفذذةيذذديولوجيا التنظذذيم بقناعذذة وإإنذذاق تذذدريجيا  العتتذذدفعهم 

خطذار الخارجيذة، مذع الضذغ  والتضذييق الذداخلي، حتذى األ لن يتورعوا عن تعذريض السذكان لمزيذد مذن ن، الايومنظروها

فرصذة للخذدص مذن وضذعهم المأسذاوي،  ة، الاين ال يجذدون أيذي تفرز المنطقة أكبر قدر من الناقمين الحاقدين على كل ش

تقدمه لهم عقيدة الجهاد والمذوت استشذهادا ، للفذوز بفرصذة حيذاة سذماوية أفضذل، فيتحولذون إليهذا مذرة واحذدة وإلذى  سوى ما

 فرصة أو أمل باستعادتهم. ةاألبد، دون أي

 لحل؟ا ما

 وتحديذد االجتماعيذة، لبنيتهذا ومتخصصذة معّمقذة دراسذة عبر تتم أن يجب المنطقة هاه في التطّر  توطّن مشكلة معالجة إن

االجتماعيذذذة السذذذائدة، وهذذذي النزعذذذة العشذذذائرية المنافسذذذة والمناهضذذذة ، خاصذذذة الثقافذذذة فيهذذذا المذذذالثرة والجوانذذذب العناصذذذر

 البذد كمذا .على الرواب  والثقافة التقليدية المستقرة والراسذخة منذا مئذات السذنين خطر  ه من تشكلبما  يديولوجيات المتشددةلإل

العراق المجاور حي  النسذيج  خاصة تجربة، هاوالدرو  التي يمكن استقاهها من المشابهة المناطق تجارب من االستفادة من

فغانسذتان وباكسذتان، التذي أاطق القبائذل باالجتماعي المطابق والظرو  المشابهة، وتجربة الجهاديين والحرب عليهم فذي منذ

لبذارزة لدراسذة تلذك ونعتقذد أن مذن النتذائج ا .ل عن الظاهرة التي نحن بصددها في سذوريايال تختلف سوى في بعض التفاص

كتذذب لذذه النجذذاح دون تحذذالف حقيقذذي لذذن يُ   أن القضذذا  علذذى الجماعذذات المتطرفذذة أو تقنذذين وجودهذذا ومحاصذذرتهالحذذاالت 
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فعاليذة  لكذن .تلذك التنظيمذات، ونزعتهذا التسذلطية الشذموليةل حيذوينطوي على عذدا  لمجتمعات المحلية، التي تومستمر مع ا

ومذن األمثلذة الصذارخة علذى السياسذات  .بعذةالسطحية وغير المدروسذة المتّ مع السياسات  -أو تنعكس- هاه العوامل تتدشى

شذاب مذذن  1700 داعذش بشراسذذة منقطعذة النظيذر، وفقذذدت نحذو حليذة واجهذذت تنظذيمالم قبائذلالحذذدى إأن الخاطئذة المتبعذة، 

نذا  القبيلذة إلذى منذاطق متعذددة فذي سذوريا، وشذكلوا وخر  بعد ذلك اآلال  مذن أبه، اجهات معوفي الم 2014نائها صيف أب

 الكرديذةالفصذائل أي دعذم إال تحذت غطذا   هم ودحر التنظيم، لكنهم لم يحصلوا علىقفصائل عسكرية بغاية العودة إلى مناط

مذن مكذانتهم وشذعبيتهم بذين السذكان المحليذين العذرب،  أضذعفهذو مذا وسمح لهم بتشكيل فصائل خاصة بهم، ، ولم يُ تهاوقياد

ل التعذاطف معهذم إلذذى يريذد الهيمنذة علذى منذاطقهم، وتحذوّ مذع أي طذر   نيتحذالفومرين آكمتذالذاين صذاروا ينظذرون إلذيهم 

الذاي يريذد السذيطرة علذى أراضذيهم  مطذامع حذزب العمذال الكردسذتانيالتعاطف مذع داعذش التذي ترفذع شذعار حمذايتهم مذن 

 .وإقامة دولة كردية عليها

 

علذى ممارسذة حقذوقهم السياسذية، وتقريذر بنذا  المنطقذة خصوصذا ، وأ ،لسذوريين عمومذا  قدرة ايمّر الحل بكل تأكيد باستعادة 

ملموسذة وحقيقيذة، وإال سذيبقى ذلذك  بخطذواتطال الدعاية القائلة بالحرب الكونية على العرب السذنة، وإب يرهم بأنفسهم،مص

الك البذد مذن كذ فهذا الجهذاديون ويحولونهذا بمهذارة وخبذرة إلذى تذدمير مذنظم.يتلقّ لمشاعر الغبن واالضطهاد، التذي  ثريا  منبعا  

دارة لضذذخمة، التذذي تحتذذا  لمنذذاو آمذذن وتوجيذذه وإمكانياتهذذا االمنكوبذذة رغذذم إالعنايذذة بالسياسذذات التنمويذذة، فذذي تلذذك المنطقذذة 

 مية والجهل، وغياب العدالذة االجتماعيذة، هذو الخلذي  الذاي سذيبقى قذابد  األانتشار فانعدام فرص العيش الكريم، مع  ،فعالتين

 ة.أول شرار معلدنفجار 

 خاتمة

شذذوريون وسذذريان، آون ويزيذذدإية شذذمال شذذرق سذذوريا هذذي بيئذذة معقذذدة إثنيذذا  ودينيذذا ، يسذذكنها عذذرب وأكذذراد وأرمذذن ومنطقذذ

وتبذدو المشذكلة  .مع غرب العراق وشماله، المتفجرين أيضا ، ومع جنوب تركيا المضطرب بدورهجغرافيا  وسكانيا  ومتصلة 

بنائذه وتحتا  مشذاكله المعقذدة إلذى جهذود أ .وتنوعه الثقافيقليم الواحد تاريخيا  بسبب تعدد طبقاته الحضارية عامة في هاا اإل

 بمشذذكدتتذذأثرة القذذوى العالميذذة الفاعلذذة والم مذذع هذذاوتكاتف قلذذيم ذات الصذذلةاإل المتنذذورين بالدرجذذة األولذذى، وإلذذى دعذذم دول

بذالرة لذن تتوقذف المنطقذة عذن كونهذا   كافذة طرا األ تعاون هاهدون  والنزوح.مقاصد الهجرة  تُعدّ التي  المنطقة مثل الدول

تبقى محدودة في الزمان والمكان، ولذن فإن نزاعاتها لن ومع سريان مفاعيل العولمة هناك،  .صراعات متعددة وغير منتهية

 سذيكون علذى العذالم أن يواجذه، عذاجد  أو آجذد  و .تكون السيطرة على العنف في مراحل الحقة ممكنة ومتاحة كما هي اليذوم

األخير من تنظذيم القاعذدة فذي  تطوربعد داعش"، كما  "ما وصف بـيتجاوز داعش، أو يسيديولوجي، لعنف اإلتطورا  جديدا  ل

أشد قوة وتماسكا ، من تضاعيف نبثق الكثيرون أنه تم القضا  عليه بالضربات العسكرية الشاملة، قبل أن ي العراق، الاي ظنّ 

 .بةخرّ نقاض المدن والبلدات الم، وأمةحطّ البنى االجتماعية الم

 



    

 الكاتبعن 

 صدرت وروائي قاص ، 1998عام العسكرية العلوم في ليسانس على حاصل العايد الناصر عبد

 مقال وكاتب كتب عدة له

 .الجديد العربي الدولية، العرب الحياة،: منها العربية الصحف من عدد في الرأي

 

 عن مبادرة اإلصالح العربي

رائدة ومستقلة للبحو  الفكرية، تأسست عام "مبادرة اإلصدح العربي" هي مالسسة عربية 

لصياغة برامج منبثقة عن المنطقة من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي. تلتزم المبادرة في  2005

عملها مبادئ الحرية والتعددية والعدالة االجتماعية. وتقوم باألبحا  السياسية، وتحليل السياسات، 

يشر  على عمل "مبادرة اإلصدح  والشابة. متميّزةوتقدم في الوقت نفسه منبرا  لألصوات ال

 العربي" مجلس األعضا  وهيئة تنفياية.

  نقوم بإنتا  بحو  أصيلة يقدمها خبرا  محليون، ونتشارك مع مالسسات عربية

 وعالمية لنشرها وتوزيعها.

 نسعى لتحفيز األفراد والمالسسات على تطوير رهيتهم الخاصة للحلول السياسية 

 .واالجتماعية

 .نقوم بحشد األطرا  المعنية لبنا  تحالفات تسعى لتحقيق التغيير 

 .نهد  ألن تشهد الدول العربية صعود مجتمعات ديمقراطية عصرية 

 2016 مار ي آذارمبادرة اإلصدح العربي،  

reform.net-www.arab  

اضغ  لقرا ة الرخصة رخصة المشا  اإلبداعي،  تحتمبادرة اإلصدح العربي  2016 ©

  الكاملة

reform.net-contact@arab 

  

 

 

http://www.arab-reform.net/
http://www.arab-reform.net/
http://bit.ly/1Rphr81
http://bit.ly/1Rphr81
http://bit.ly/1Rphr81
file:///C:/Users/Guest/Downloads/contact@arab-reform.net
file:///C:/Users/Guest/Downloads/contact@arab-reform.net

